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Jászfényszarui Közéleti Civil Hírmondó

Beszélgetés Gyõriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszonnyal
 Mi az, amire büszke eddigi polgármesteri
pályafutása során?
 A jászfényszarui emberek összefogására, ami
az elmúlt ciklusokon keresztül mindvégig tapasztalható volt. Arra a bizalomra, ami a képviselôtestület és irányomban megnyilvánult, valamint arra, hogy a településnek egyre többen keltik jó hírnevét az országban.

Fotó: Samuné Tusor Mária

 Mi az, amire legkevésbé büszke?
 Nincs olyan, hogy legkevésbé büszke. Tudomásul kell venni, hogy nem sikerülhet minden
egyszerre.
 A helyi és közeli ipari nagyvállalatok (Samsung és Bosch) értelmiségi dolgozói részére tervezi-e az Önkormányzat ún. 1 Ft-os telkek kialakítását és értékesítését?
 Nem vagyok híve semminek, ami ingyenes,
jelképes...
Ingyen ebéd nincs.
A település lélekszámának növelése ezen az
úton nem járható. Egyébként sem vagyok híve az
emberek oly módon történô megkülönböztetésének, hogy értelmiségi vagy kétkezi munkás, tartozik-e párthoz, vagy sem, vagy milyen vallási felekezethez tartozónak vallja magát.
Sokkal célszerûbbnek látszik a településen lévô
üresen álló családi házak, telkek ingatlanpiaci ösztönzése. Így a város jobb kapacitás mutatót tudna
megjeleníteni és a már meglévô infrastruktúra
(víz, villany, gáz, út, járda, intézmények jelenléte,
megközelítése...) kihasználtsága hatékonyabban
tudna megjelenni.
Az Önkormányzat jelenleg ilyen alapot nem
képzett, hasonló tartalmú pályázaton  úgy érzem
 szívesen indulnánk.
 Tervezi-e az Önkormányzat a szennyvízhálózat kihasználásának emelését? Jászfényszaru
honlapján a következô adat olvasható: az I-II.
ütemben a rákötések száma 60%.

 Az Önkormányzat jelenleg a szennyvízcsatorna hálózat 100%-os kiépítettségét tervezi. A víz,
csatorna, szemétszállítási díjakat oly módon állapítja meg, hogy az arányos közteherviselésen túl
ezen szolgáltatások kihasználását is ösztönözze.
Remélem, hogy Jászfényszarun teljessé válik a
környezettudatos gondolkodás. A szennyvízközmû társulat szervezésérôl az elsô jelzések ezt bizonyítják. Tény, hogy a mintegy 600 ingatlant magába foglaló településrészrôl már sok-sok jelzést
kapott az Önkormányzat, hogy a beruházás mielôbb elkészüljön. Nem véletlen, hogy már több
éve rendelkezésre áll az engedélyes tervdokumentáció. Ezért mi a pályázaton nem indultunk. Ennek
az volt az oka, hogy egy alacsonyabb elôkészítettséget feltételezett és átfutása akár több évet is
igénybe vehetett volna. Bízunk abban, hogy még
ebben az évben ez a régen áhított beruházás megvalósul.
 Betöltik-e a pályázati forrásokból felújított
közmûvelôdési és egyéb épületek a pályázati
célban meghatározott szerepüket? (Pap Kastély, Sárga Iskola és Mûvelôdési Ház)
 Természetesen. Valamennyi intézmény által
nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik a helyi lakosok (jótékonysági bálok, tanfolyam, táncoktatás, prezentáció, konferenciák stb.).
Ezek az intézmények minél esztétikusabbak, annál nagyobb vonzást gyakorolnak a környezetükre. Pl. a Rimóczi Kávézó régi hiányt pótol, a civilszervezetek Rimóczi Kastélyban történt elhelyezésével pedig a helyi civilszervezetek szerepét
igyekezett demonstrálni az Önkormányzat. Figyelemre méltó, hogy a Pap kastély felújítását követôen több vállalkozás is tervezi hasonló funkciójú létesítmények megvalósítását.
Köszönöm az érdeklôdést a lap szerkesztôinek.
 Köszönjük a tájékoztatást.
Kaszai Tamás

Ára: 100 Ft

Civil Forrás
Mire e sorokat olvassa, Kedves Olvasó, túl vagyunk egy nehéz hónapon.
Azt hiszem, a civil szervezetek többsége az elmúlt hetekben az NCA
mûködési pályázatán dolgozott. Nálunk, a Civil Házban is csúcsforgalom volt a tanácsadásokon. Remélem, sok jó pályázat született, s ennek
eredménye az év második felében a szervezetek bankszámláin is látszódni fog. Alig vagyunk túl ezen, ahogy Eötvös Gábor, a világhírû zenebohóc mondaná: Van másik!, máris itt vannak az újabb határidôk:
az NCA szakmai pályázataié. S akiket ez nem érint, azok se búslakodjanak, mert: Van másik! S ha ez sem volna elég, akkor természetesen
Van másik!  érdemes figyelni az NFÜ honlapját (www.nfu.hu), mert
ott is hamarosan újabb civileket érdekelhetô pályázati kiírások jelennek
meg. Unalomra tehát semmi ok, elkezdôdött a nagy pályázatíró idény.
E havi elgondolkoztató történetem a következô:
Nagypapa meséli az unokáinak:
 Harc dúl bennem  egy szörnyû háborúskodás két farkas között. Az
egyik farkas képviseli a félelmet, a haragot, az irigységet, a bánatot, a
sajnálkozást, a mohóságot és a kapzsiságot, az arroganciát, a gôgöt és
az önteltséget, a fennhéjázást, az önsajnálatot, a bûntudatot és a bûnösséget, a neheztelést, a megbántódást, a kisebbrendûségi és a felsôbbrendûségi érzést egyaránt, a hazugságokat, a hamisságokat, a büszkeséget és az egót.
A másik farkas pedig a vidámságot, a jókedvet, a békességet, a szeretetet, a reményt, a megosztást és az együttérzést, a derût és a nyugalmat, a higgadtságot, a szerénységet, a kedvességet, a jóakaratot és a jóindulatot, a barátságot, a bátorságot, a beleérzô képességet, a nagylelkûséget, az igazságosságot, a könyörületet és a részvétet, a bizalmat, a
becsületet, a hôséget és a hitet képviseli.
Ugyanez a harc folyik bennetek is és minden emberben.
A gyerekek pár pillanatig elgondolkoztak a hallottakon, majd az
egyikük megkérdezte a nagyapját:
 Melyik farkas fog gyôzni?
Az öreg egyszerûen azt felelte:
 Az, amelyiket táplálod!
Igen, kedves Olvasó, harc dúl bennünk folyamatosan. De a civilek
céljait, ötleteit, lelkesedését látva, számomra nem kétséges, hogy melyik
farkas gyôzedelmeskedik. Kívánom, hogy legyen elegendô erônk ahhoz, hogy ezeket a célokat megvalósítsuk és pályázati és egyéb forrást
találjunk hozzá, hiszen tudják, ha az egyik lehetôség nem jött be, akkor: Van másik!
Pollákné Cser Edit
a Civil Szolgáltató Központ projektvezetôje

Mikszáth Kálmán: A mi jó tanárunk
1882

Kegyelettel gondolok rá, s az élet ezer meg ezer apró bajai
közt sokszor keresem szelíd, nyájas arcát, mert meg vagyunk
szokva valamennyien a hajdanból, hogy ô segített rajtunk,
ha valami bajunk volt.
Összes tanítványai szerették, ô is valamennyit ösmerte és
szerette, még a rosszakat is szerette, mert mint mondá, azoknak nagyobb szükségük van a gyámolító kézre.
Ritka tudományos ember volt, tudott talán mindent a világon, átolvasott minden könyvet, beutazott minden országot,
ösmert minden nemzetet, de csak egyet szeretett: a saját édes
hazáját és nemzetét  hanem azt aztán valamennyinél forróban szerette.
A könyvekbôl is ami szép, jó van bennök, tanulságot vont
belôle, de örülni csak a magyar könyvnek örült, s mikor egyegy jelesebb irodalmi munka megjelent, ragyogó szemekkel
hozta magával az osztályba, elkezdett róla beszélni, arca kigyúlt, szavai zománcot, erôt nyertek, nem tanár volt már, hanem szónok, nem tanított, hanem repült s magával ragadott
bennünket is.

Azok, akik még a forradalomban tanítványai voltak, beszélik, hogy egy napon szokatlanul emeltebb fôvel jött be az
osztályba, mint egyébkor, akkor fiatal tanár volt még ô maga is. A nagy kávészínû karbonári köpenyeg nyakába volt
ugyan kanyarítva, mint mindig, a könyv is ott volt a hóna
alatt,  de a köpenyeg alatt ott volt a kard is.
 Fiúk!  mondá a köpenyeget lassan, méltóságteljesen lehámozva magáról.  Itt a kard és itt van a könyv, válasszatok. A haza, mely szült benneteket, mely bölcsôtök volt, s
mely sírotok lesz, veszedelemben van. Ha a könyvet választjátok, leoldom ezt a kardot és itt maradok, mert arra vállalkoztam, hogy tanítani foglak. Igen, tanítani foglak a hazaszeretetre ez esetben, mert fájdalom, akkor még nem tanultátok azt meg tôlem. Ha pedig a kardot választjátok, akkor
vezetlek benneteket...
Dörgô »éljen« hangzott fel, s mind kiugráltak a padokból
a diákok.  A kardot választjuk!  kiálták lelkesülten.
S az egész osztályból még aznap önkéntes csapat lett,
mely végigküzdötte a szent harcot tanárával együtt.
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Jeles évfordulók
Március
150 évvel ezelôtt hunyt el Bajza József (Szücsi, 1804. január 31.  Pest, 1858. március 3.), költô, színigazgató, kritikus. Egyetemi tanulmányait Pesten és Pozsonyban
folytatta, 1828-ban tett ügyvédi esküt. 1831-ben elindította a Kritikai Lapok címû
folyóiratot, majd 1837-ben Vörösmarty Mihállyal és Toldy Ferenccel közösen az
Athenaeum folyóiratot, ahol már rendszeresen jelentkezik kritikáival. Bár költônek
indult, maradandót kritikáival és tanulmányaival alkotott. 18371838-ban a Pesti
Magyar Színház igazgatójaként kidolgozta a színház mûködési szabályzatát. 1847
48-ban a Nemzeti Színház aligazgatója, korábban a teátrum drámabíráló bizottságának a tagja volt. Bajza ugyanakkor politikus alkat is volt, Kossuth híve. Az 1840es évek közepén visszavonult az irodalmi és színházi kérdésektôl, minden idejét a
politikai publicisztikának szentelte, fôszerkesztôje lett a Kossuth Hírlapja címû forradalmi napilapnak. A bukás után menekülnie, bujkálnia kellett. 1851-ben Haynau
bukását követôen szabadon visszatérhetett ugyan Pestre, ám az üldöztetés megterhelte: elborult az elméje, 1858-ban bekövetkezô haláláig jórészt már szellemi sötétségben élt.
195 évvel ezelôtt született Reitter Ferenc (Temesvár, 1813. március 1.  Budapest,
1874. december 9.), a fôváros rendezésének és a Duna szabályozásának elsô tervezôje és kivitelezôje. Az 1830-as években a Duna és a Tisza vízrendezési felméréseivel foglalkozott. 1851-tôl a Budai Építészeti Hatóság fômérnöke volt; 1853 és
1866 között megépítette a budai és pesti rakpartokat. Érdekes elgondolása volt a
mai Nagykörút helyén egy hajózható csatorna kialakításának ötlete; mely azért nem
valósulhatott meg, mert a fôváros nem tudta vállalni a költségeket.
110 évvel ezelôtt született Pécsi Eszter (Kecskemét, 1898. március 8.  New York,
1975. május 4.), az elsô magyar mérnöknô. Tanulmányait a Berlin-Charlottenburg-i
egyetemen kezdte, majd amikor a budapesti Mûegyetem is megnyílt a nôk elôtt, itt
szerzett diplomát 1920-ban. Ô készítette a margitszigeti fedett uszoda szerkezeti
terveit (építész: Hajós Alfréd), a Fiumei úti baleseti kórházét, amely Budapest elsô
vasszerkezetû magasháza volt és a Kútvölgyi úti kórházét. 1956-ban a forradalmi
bizottság elnökévé választották, ezért 1957-ben elbocsátották. Elhagyta az országot
és Bécsben kezdett dolgozni. Ott ô tervezte az elsô belvárosi többemeletes parkolóházat. 1958-tól New Yorkban élt; itt is sikeres tervezônek számított,dolgozott a
New York-i egyetem több épületén, ô volt a statikus tervezôje az elsô vasbetonvázas felhôkarcolónak. Háromszor is megkapta Az év legjobb statikai terve díjat
New York városától.
75 évvel ezelôtt hunyt el Aujeszky Aladár (Pest, 1869. január 11.  Budapest, 1933.
március 9.), mikrobiológus, fôiskolai tanár. Budapesten 1892-ben orvosi oklevelet
szerzett. 1900-tól az Állatorvosi Fôiskolán tanársegéd, magántanár, majd 1907-tôl
a bakteriológia tanára. Ettôl kezdve vezette a Bakteriológiai Intézetet és jelentôs
közegészségügyi tevékenységet fejtett ki. Felfedezte és leírta (a róla elnevezett)
fertôzô nyúltagyvelô bénulást. További munkájának tárgya a tuberkulózis, és a veszettség volt, ennek kapcsán bevezette a kutyák veszettség elleni kötelezô oltását.
225 évvel ezelôtt született és 160 évvel ezelôtt hunyt el Kôszeghi-Mártony Károly
(Sopron, 1783. március 12.  Brünn, 1848. július 21.) a hadászatban jelentôs életmentô lélegeztetô készülék feltalálója. A bécsi hadmérnöki iskolát végezte el, sáncés várépítési munkálatok közben mélyépítési kérdéseket kellett megoldania. Leghíresebb találmánya, a lélegeztetô készülék a várostromoknál életveszélyes munkát
végzô aknászok védelmére készült. Akkoriban az ostromló seregek a várfalak alá
épített majd felrobbantott aknákkal próbálták az erôdítményeket lerombolni. A készülék lényege a katona hátára erôsített, mintegy 6 literes vaspalack volt, amely
nyomás alatt tárolta a körülbelül 25-30 percre elegendô tiszta levegôt.
Március 15: az 184849-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója  a magyar sajtó napja  a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Az 1848-49-es polgári
forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a függetlenség kivívása és az
alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. A forradalmat indító március 15-e
jelkép lett: a kivívott szabadság megôrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a
napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett errôl a mindenkori államhatalom. 1848ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó elsô szabad termékeit, a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. 1990 óta ez a napot a magyar sajtó napjaként is ünnepeljük.
Ezen a napon osztják ki a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.
95 évvel ezelôtt született Erdôs Pál (Budapest, 1913. március 26.  Varsó, 1996.
szeptember 20.), a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója. Már
kisgyermekkorában kitûnt rendkívüli matematikai tehetségével: négy évesen négyjegyû számokat tudott összeszorozni és magától rájött a negatív számok létezésére.
A politikai helyzet egyre fenyegetôbbé válása miatt 1934-ben Manchesterbe ment,
ahonnan az Egyesült Államokba költözött és csak 1948-ban látogatott elôször haza.
Publikációit, szakcikkeit 500 körüli társszerzôvel készítette, rendszeresen tett közzé pénzdíjas feladatokat diákoknak és kutatóknak egyaránt. Számos tanítványa volt
szerte a világon; egyetemek százain tartott elôadásokat, nyolc akadémiának volt tagja, 15 egyetem avatta díszdoktorrá. Kutatási területe igen széles volt: foglalkozott
számelmélettel, geometriával, interpoláció elmélettel, polinomokkal, kombinatorikával, gráfelmélettel, valószínûség számítással, emellett érdekelte az irodalom, a
biológia, és különösen a történelem és a politika.

Születésnapra
A hosszú élet titka

Basa Imréné Tusor Marcell 2008. március 23-án töltötte be 99. életévét, így
jelenleg ô a település legidôsebb lakosa. Unokája családjában él már több
mint 35 éve, sôt unokáját, Mártikát
szinte kisgyermek korától ô nevelte.
Látogatásunk célja  a köszöntésen
túl , hogy beszélgessünk és néhány
dolgot megtudjunk az életérôl, és talán
arról is, mi a hosszú élet titka. A beszélgetésbôl idézünk:
Nagy családban nôttem fel, heten
voltunk testvérek, de korán elárvultam,
édesapám meghalt. Édesanyám mellett
sokat dolgoztam, kenyeret sütöttem,
mindent megtanultam. Még kislány voltam, amikor vett egy nagy banda libát 
ôriztem, kihajtottam a Zagyvára , és
azt mondta, majd megfosztod és a tollúja jó lesz vánkusnak. Ahogy ôröztem a
libát  sokan voltunk ott gyerekek és én
nagyon szerettem mesélni a kislányoknak:
Volt egy öreg kecske, annak egy gidója,
drága szeme-fénye, aranyos bimbója... (s
egy hosszú-hosszú kedves mesét hallhattunk versbe, rigmusba szedve). Amikor fiatal voltam (sokat változott a világ azóta),
volt egy barátnôm, akivel együtt jártunk
táncolni  nagyon szerettem táncolni, az
öreglegények még most is emlegetik és
szívesen kísértek csak úgy, barátságból. A
Klári nôvérem is egyszer azt mondta: Marcellka, te nagyon tudsz táncolni, elviszlek
a tambura mulatságra, a Bontus kocsmába
(a Kaszinó vendéglô).
Valamikor ott ismertem meg az uramat,
ô is szeretett és tudott is nagyon táncolni,
mert tanult táncos volt. Hívták is szívesen
lakodalomba, mulatságba. Táncoltunk mindenfélét, lassút, meg sergôset. Egyszer a
Pál Mariska, a rôfös kereskedô  anyósom
elment hozzá vásárolni  azt mondta: Annak a Tusor lánynak udvarolna a fiad, de ô
árva. De az én uramat ez nem érdekelte.
Mondta nekem a barátnôm, hogy Marcell,
fogadd már el a Basa Imrét! Nekem is tetszett! Gavallér volt, jó ember volt, rendesen járt hozzám, udvarolt.
Húsz éves voltam, amikor elvett az uram,
1929-ben Erzsébet napkor házasodtunk,
hatvan évet éltünk együtt. A lagziban mi
mentünk elôl az Imrével, utánunk a Bözse
és a Bógyi  az uram testvére is megnôsült, így egyszerre volt a lagzink. A lagziban hat cigány muzsikált, akiknek anyám
fizetségnek ígért hat kenyeret.
Gavallér volt az én uram és szorgalmas!
Amikor engem elvett, azt mondta: Marcell,
van nekünk egy házunk, oda megyünk lakni. Elmegyünk a Kônig (Kuti) Gyurka apjához vásárolni. Vettünk asztalt (ma is megvan), sifont, asztalterítôt, ágyterítôt. Mentünk karikagyûrût is vásárolni Hatvanba.
A bódos megmutatta a ládát, az teli volt,
volt benne karikagyûrû is sok. Az uram kotorászott és mingyán megtalálta az ujjamra
valót. Aztán megint csak kotorászott és talált fejes gyûrût. Megint kotorászott a ládában és talált arany fülbevalót. A gyûrût felhúzta az ujjamra, a fülbevalót a fülembe.
És amikor jöttünk haza, megálltunk a kocsival, leszálltunk és bementünk a cipészhez, felpróbáltam a cipôt, jó lett a lábamra,
meg is vette. Gavallér volt az én jó uram és
üzletes természetû, szorgalmas ember:
Dinnyét vett és elvitte árulni  egy vevô azt
tanácsolta, hogy vigye el Besnyôre, mert
ott lesz a búcsú, elment, el is adta mindet.
Petes házba (a vásártérnél) laktunk, ott
született a Mariska, volt ott bábaasszony

Fotó: Kovács Béláné Petô Magdolna

is. A kislány születése után az uram elment
a vásárba, és szép nagy sárga lovat vett.
Amikor megjött az uram, azt mondta: Marcell, vettem egy lovat! Szeretném, ha meglátnád, de nem kelhetsz fel, így az ablakhoz vezetem. Ott felküdtem az elsô szobában a kislánnyal az ablaknál. Odavezette
az ablak alá és így megláttam a szép sárga
lovat. Bógyi és a Bözse laktak a hátulsó
szobában. Bözse sokat segített nekem, fôzött is, foglalkozott a kislánnyal.
Jó volt az én uram, soha egy rossz szóval
nem bántott meg engem. Amikor asszony
voltam, reggelére az uramnak sütöttem szalonnát, meg tojást. A rendes háznál hétfôn
volt gölôdin leves, paprikás krumpli, kedden húsleves, fôzelék, szerdán rántott leves meg tészta (grízes vagy mákos), csütörtökön pörkölt meg savanyú bableves, pénteken savanyú krumplileves meg palacsinta. Szombaton lebbencsleves, vasárnap
húsleves és pörkölt (csirke vagy egyéb
más).
Nagy munka után megfôztem az uramnak
táskalevest. Amikor rétest készítettünk, a
rétes végét összegurítottam gombollyra, elmetéltem ujjnyira, megsütöttem a kemencében, csináltam rántást  ebbe aprítottam
vereshagymát, köménymagot, jóborsot,
sót, beleöntöttem a levesbe és beletettem a
tésztát. Ez volt a táskaleves.
Sokat jártunk össze, sokat mentünk rokonokhoz, minden téli este jártunk egymáshoz. Én ott sokat segítettem, hurkát mostam, rizskását fôztem, a hurkát ki is abároltam.
Hogyan telnek a napok? Minden reggel,
amikor felkelek, ott van már az ágyam mellett egy bögrébe a tejeskávé, beleaprítva a
zsömle, és egy kis bögrében a feketekávé.
Mellette kenyér, megkenve, amit kívánok
(vaj, lekvár). Szeretem a sajtot, a gyümölcsöt. Meg szoktam nézni a TV-t is, de már
nem látok jól. Hallgatom a rádiót  szeretem a nótát: Volt énnékem szeretôm minden féle-fajta Szobalány, szakácsnô, szolgáló és dajka. De még ilyen sose volt, mint
amilyen most van, Göndörhajú cigánylányt
szeretek én mostan.
Még a Bógyis Mancikához is elvitt az
unokám. Az unokáimat mind a kettôt egyformán szeretem, megtanítottam ôket
imádkozni is. Mártika fonja be a hajamat.
Betegségem nem volt, imádkozok minden este; Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát,
Hiszekegyet és az Isten tízparancsolatját.
Mindig gondolkozom rajta, azt mondom:
Drága jó Istenem, miért adtál nekem ilyen
sok évet? Szeretetbôl vagy haragból?
Kaszainé Ocskó Györgyi
Kovács Béláné Petô Magdolna
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Külterület

Külterület: a város vagy falu igazgatási határának a sûrûn beépített belterületen kívül esô és többnyire mezôgazdasági mûvelés alatt álló területe.

Jászfényszaru esetén az alábbiakat jelenti:
 Mezôgazdasági és erdôgazdasági terület
 Tavak, folyók
 Tanyák, gazdasági épületek, állattenyésztô telepek
 Földutak, kövesutak, vasút
 Szeméttelep
 Vasútállomás
 Nagyfeszültségû vezetékek
 Gáz-és olajvezetékek
A felsoroltakhoz nagyon sok tevékenység
kapcsolódik, kiragadva néhány fontosat:
 Mezô-és erdôgazdálkodás
 Közlekedés
 Horgászat, vadászat
 Sport, pihenés
Igen sok tevékenységet folytatunk ezen a
területen, ezért nem mindegy, hogy milyen
az állapota, tisztasága, rendezettsége, biztonsága.
Fontos, hogy jól
érezzük magunkat.
Ezért kívánok ezzel a területtel foglalkozni, leírni a jót
és a kevésbé jót, a
problémákra irányítani a figyelmet. Az
újság következô számaiban folyamatos
híradással leszek a
külterületi aktualitásokról.

A nagyüzemi táblák kialakítása a 60-as,
70-es években történt, amikor csak a tábla
mérete és szabályos alakja számított: nem
vették figyelembe a domborzati adottságokat és az évszázados tapasztalatokat.
A kárpótlás során kialakult birtokrendszerben az utak az önkormányzat kezelésébe kerültek megfelelô anyagi erôforrások nélkül. Még érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy a felszámolás alatt lévô Béke
Termelôszövetkezet tulajdonában van sok
külterületi út még a mai napig is.
Kimaradt legalább 10-15 év az okszerû
útjavításból és karbantartásból. Nagyon
rossz gyakorlat, hogy a homokos úton lévô
gödröt építési törmelékkel töltik fel, amely
után az egyszerû homokfeltöltés már nem
járható út.
Mi a teendô?
Valószínûleg továbbra sem lesz elég
pénze az önkormányzatnak erre a célra. Így
csak összefogással valósítható meg, hogy
ne romoljanak tovább az útjaink.
Érdekeltté kell tenni a gazdálkodókat az
utak javításában és karbantartásában. Át
kell gondolni a fasorok hasznosítását, hiszen a bevétel, amit a fa értékesítése ad, je-

Április
30 évvel ezelôtt hunyt el Ignotus Pál (Budapest, 1901. július 1.  London, 1978.
április 1.), publicista, író, szerkesztô. Alig 18 éves, amikor a Tanácsköztársaság idején aktív politikai szerepet vállal. Többek között munkatársa volt a kor legbefolyásosabb irodalmi folyóiratainak, a Nyugatnak és a Toll címû lapnak is. 1938 végén a
zsidótörvény elôl Angliába emigrált, ahol a BBC-nél dolgozott. 1945-tôl londonimagyar követség munkatársa, 1949-ben hazatért, itthon bebörtönözték. 1956-ban
szabadult, a forradalom egyik elôkészítôje volt. Az MTA Irodalomtörténeti Intézetében dolgozott. Késôbb újra Londonba ment, 1962-ig az Irodalmi Újság fôszerkesztôje. Fordította Maugham, Maupassant mûveit.
75 éves Konrád György (Debrecen, 1933. április 2. ) magyar író, esszéíró, szociológus. A kortárs magyar próza világszerte egyik legismertebb alakja. Az 1956-os
forradalom alatt egyetemi nemzetôr, az induló Életképek címû irodalmi folyóirat
szerkesztôje volt. 1988-ban a Szabad Demokraták Szövetsége alapító tagja. Egyik
kezdeményezôje a Demokratikus Charta elnevezésû mozgalomnak.
125 évvel ezelôtt született Juhász Gyula (Szeged, 1883. április 4.  Szeged, 1937.
április 6.), költô. 1899. május 21-én jelentek meg elsô versei a Szegedi Naplóban.
A Nyugat-nemzedék nagy költôi közt sajátos helyét költészetének közösségi mondanivalója, népi jellege adja. Szerelmi költészete kezdettôl a reménytelen vágyakozást fejezi ki az örök asszony iránt. Költészetének terjedelmes része a magyar kultúra és a magyar táj ihletését ôrzi. Korai publicisztikájában gyakori az éles antiklerikális bírálat, Krisztusban az isteni magaslatra emelkedett embert csodálta.
155 évvel ezelôtt született Zipernowsky Károly (Bécs, 1853. április 4.  Budapest,
1942. november 29.), a magyar erôsáramú elektrotechnikai ipar megteremtôje, a
transzformátor egyik feltalálója. 1882-ben az ô tervei szerint szerelték fel a budapesti Nemzeti Színház világítását. Zipernowsky itt  a világ vezetô elektrotechnikusaival szemben  helyesen ismerte fel, hogy a váltóáram alkalmazásáé a jövô.
1882-ben Déri Miksával szabadalmaztatta az öngerjesztésû, váltakozó áramú generátort. 1884-ben Dérivel találták fel a közös tengelyre szerelt, két gépbôl álló forgó
áramátalakítót. Ebbôl alakult ki késôbb az elsô szinkronmotor.
125 évvel ezelôtt született Liska József (Resicabánya, 1883. április 6.  Budapest,
1967. március 20.), villamosmérnök, mûegyetemi tanár. Tudományos munkájában
az egyenáramú gépek szikrafeszültségével, a fékmágnesek méretezésével, a transzformátorok elméleti és üzemi kérdéseivel foglalkozott.

Külterületi utak
Jászfényszaru külterületének jelentôs
része homok vagy homokhoz közelálló talaj. Erre a talajtípusra jellemzô, hogy az
ilyen területen létesített utak szinte egész
évben jól járhatóak. Ezzel szemben Jászfényszarun sok helyen nem ezt tapasztaljuk.
Mit is tapasztalunk?
Sok helyen gödrös, kátyús és vízállásos
az út. Legtöbb helyen nincs megoldva a
csapadékvíz-elvezetés, az árkok feltöltôdtek, az utat szegélyezô fák, bokrok elszaporodtak, akadályozva a víz elvezetését, a
Nap szárítását és a közlekedést.
Mi vezetett ehhez az állapothoz?

Jeles évfordulók

lentôsen elmarad az út javításához szükséges összegtôl. A modern gépek teljesítménye és méretei szükségessé teszik az utak
szélesítését. Így számításba kell venni,
esetleg a déli fekvésû fákat kivágva, szélesedik az út és a Nap hamarabb megszárítja
a járófelületet.
A legfontosabb azonban a járható úthoz
a következô: VÍZELVEZETÉS, árkok kialakítása.
A klasszikus, domború útfelület két oldalán árokkal. A javítás pedig minden esetben
a föld feltöltése, nem pedig az eltúrása.
Ézsiás István

Képviselôi fogadóóra a Rimóczi Kastélyban
Önkormányzati képviselôvé választásom óta érlelôdött bennem a gondolat, hogy
bizonyos idôközönként találkozzak Önökkel. Terveim szerint minden hónap utolsó
hetének hétfôjén, délután 17.00 órától szeretnék fogadóóra keretében lehetôséget
biztosítani arra, hogy elmondhassák gondjaikat, észrevételeiket, javaslataikat. Elsôsorban a civil élethez, a település fejlôdéséhez kapcsolódó ügyekben várom az
érdeklôdôket. Helyszín a Rimóczi Kastély alagsorában lévô, akadálymentesített
Civil Ház.
Mindezt azzal a szándékkal kívánom folytatni, hogy a városunkban élô emberek
minél inkább megismerhessék a város vezetésének, képviselôtestületének elképzeléseit, és én, mint önkormányzati képviselô, minél közvetlenebbül tudjam közvetíteni az Önök igényeit, javaslatait. Természetesen nem biztos, hogy minden felvetett
kérdésre a fogadóóra keretében tudok válaszolni, de tájékozódás után valamilyen
módon (személyesen vagy elektronikus úton) az ilyen felvetések kapcsán is tájékoztatni fogom az érdeklôdôket.
Mint városunk civil fórumának vezetôje és civil referense, segíteni szeretném a
mûködô civil szervezetek, civil csoportok munkáját, az együttmûködési és a kínálkozó pályázati lehetôségek mind eredményesebb kihasználásáért.
Kovács Béláné Petô Magdolna

160 évvel ezelôtt szentesítették az Áprilisi Törvényeket 1848. március 15-ét követôen az utolsó rendi országgyûlés két hét alatt lefektette az új, polgári Magyarország alapjait. A törvényeket a király április 11-én szentesítette. Az áprilisi törvények rendelkeztek a független felelôs magyar minisztérium felállításáról, az évenként összehívandó népképviseleti országgyûlés rendjérôl, Magyarország és Erdély
uniójáról, a közteherviselésrôl, az úriszék, a papi tized megszüntetésérôl, hitelintézetek felállításáról és az ôsiség eltörlésérôl. A törvénykönyv azonban sok kérdést
nyitva hagyott. Nem rendezte egyértelmûen Magyarország Ausztriához fûzôdô viszonyát, nem fejezte be a parasztság terheinek felszámolását, és nem készült a kor
követelményeinek megfelelô nemzetiségi törvény sem.
25 évvel ezelôtt hunyt el Illyés Gyula (eredetileg Illés Gyula) (Felsôrácegrespuszta,
1902. november 2.  Budapest, 1983. április 15.) Kossuth-díjas magyar költô, író,
mûfordító, szerkesztô, az MTA tagja. 1920. december 22-én jelent meg elsô verse
név nélkül a Népszavában. A várható letartóztatása elôl 1921-ben külföldre menekült (Bécsben, Berlinben, végül Párizsban élt), 1926. nyarán amnesztiával hazatért.
1928-tól a Nyugat rendszeresen közölte írásait, 1937-tôl a lap társszerkesztôje lett.
1945-ben nemzetgyûlési, majd országgyûlési képviselô, a Nemzeti Paraszt Párt
egyik vezetôje. Talán legismertebb verse az Egy mondat a zsarnokságról (1950), a
Puszták népe (1936) címû szociográfiai-önéletrajzi-szépirodalmi mûve, de töretlen
népszerûségnek örvend a Hetvenhét magyar népmese címû kötete is.
A Föld Napja: 1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalmat indított el a Föld védelmében. Azóta az alternatív energiaforrások világhírû szakértôje lett. Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom.
90 évvel ezelôtt (1918. április 30-án) nyújtotta be Mihály Dénes a hangosfilm készítésére vonatkozó szabadalmát. A szabadalmi bejelentés tárgya a Projectophon
volt, amely a kép és hang egyidejû felvételére, illetve lejátszására, azaz a hangosfilmre vonatkozott. Mihály Dénes találmányát az angol Universal Tonfilm-Syndicate
LTD filmgyártó vállalat hasznosította.
180 évvel ezelôtt született Zsolnay Vilmos (Pécs, 1828. április 19.  Pécs, 1900.
március 23.), a világhírû kerámia kifejlesztôje és gyártója. Az 1878-as párizsi világkiállításon egy addig nem ismert alapanyagból készült, mûvészi termékekkel
állt elô. Ezt nevezték el porcelánfajansznak, amivel nemcsak a világkiállítás aranyérmét, hanem a francia Becsületrendet is elnyerte. Nagy sikert aratott az a samotthoz hasonló, fagyálló, faragással alakítható épületkerámia, a pirogránit. Ma is szép
példáját láthatjuk a Postatakarékpénztár, az Iparmûvészeti Múzeum, a Mátyástemplom, a kassai dóm tetôdíszítésénél.
(Forrás: Neumann-ház  Jeles napok, MTA KFKI  HISTÓRIA, Új Könyvpiac  Évfordulók, Wikipédia)
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Bíbor

Konyha

Az utóbbi idôben bizonyára sokaknak feltûnt, hogy hosszú évek szüneteltetése után újra
autók sorakoznak az egykori Trianon Csárda parkolójában a 32-es út jászfényszarui leágazásánál. Idôvel felkerült az új nevet hirdetô tábla is: BÍBOR ÉTTEREM.
Most az étterem tulajdonosával és üzemeltetôjével, Kolozsi Józseffel ülünk itt a gyönyörûen felújított és pazar eleganciával berendezett étteremben.

 Kolozsi úr, rögtön adja magát a kérdés: nem rettennek-e meg a betérô vendégek magas árakat sejtve az igényes
külsô láttán?
 Biztosíthatok mindenkit, hogy szolid
és megfizethetô árakkal találkozik nálunk.
A mi üzleti filozófiánk az, hogy a vendégeket akkor tudjuk idecsábítani, majd megtartani, ha ugyanazon árért jóval magasabb
színvonalú szolgáltatást kínálunk úgy étel,
mint ital és kiszolgálás tekintetében.
 Ha jól értettem, családi vállalkozásban mûködtetik ezt az egységet.
 Valóban így van, családi összefogással
hoztuk mindezt létre. Legfontosabb segítôtársam a fiam, Kolozsi Ákos, aki a saját borászatunk vezetése mellett az egész konyháért is felelôs. De felszolgáló kollégáimhoz is  akik ugyan nem családtagok  20
éves munkakapcsolat köt. Valamennyien
komoly szakirányú végzettséggel és sokéves vendéglátási tapasztalattal rendelkezünk. Jómagam 17 éven át voltam az
ÁFÉSZ kereskedelmi osztályvezetôje Kisújszálláson. Ennek ellenére azt vallom,
hogy a fenti feltételek megléte ugyan fontos, de mégis mindennél fontosabb a vendéglátás és a vendég iránti elhivatottság.
 Miért pont BÍBOR Étterem?
 Nem volt semmilyen információnk az
elôzô névrôl. Most hallottam elôször Öntôl
az itt egykor felállított trianoni tábla történetérôl. Így aztán a névválasztásnál a fiam
egyik díjnyertes bora, a Bíbor Kadarka
kapta a legtöbb szavazatot.
 Meglehetôsen hosszú ideig folytak az
építési munkák. Mi volt ennek az oka?
 Igen, a felújítást is a saját családi vállalkozásunk, a SILVER-SOL KFT. vállalta
magára. Ez egy 1991 óta bejegyzett törökszentmiklósi székhelyû cég. Az építkezés
során sok váratlan problémával kellett
szembenéznünk. Óriási procedúra volt pl.

a parkoló kialakítása és a fôútra történô
csatlakoztatása, illetve annak engedélyeztetése. Az ivóvizet több mint 500 méterrôl
kellett idevezetnünk a vezetékes gázzal
együtt. A 106 m szennyvíz gerincvezeték
kiépítése is ránk várt, akárcsak a modern
HACCP szabványnak megfelelô konyha kialakítása. Ezzel persze még nincs vége! További fejlesztési elképzeléseket tesz lehetôvé számunkra az ipari park bôvítése és az
új körforgalom megépülése. Várhatóan rövid idôn belül egy modern üzemanyag kút
is átadásra kerül szomszédunkban, mi pedig kamion parkoló kialakítását tervezzük.
 Milyen vendégkört céloznak meg?
 Bárkit szívesen látunk, legyen az a 32es fôúton átutazó vendég vagy a helyben
tevékenykedô cégek dolgozói, akár mindennapi étkezésre vagy alkalmankénti céges rendezvényekre. A jászfényszarui lakosok között pedig szeretnénk meghonosítani, hogy akár szûk körû családi vacsorára vagy nagyobb családi rendezvényre ideszokjanak hozzánk. Lehetôség van elôfizetéses étkeztetésre, ételrendelésre kiszállítással, akár saját ételhordóval is. Természetesen a la carte ételek kiszállítását is
vállaljuk. Az étterem befogadó képessége
38 fô, amelyhez tartozik egy 22 fôs hangulatos dohányzó terem modern szellôztetô
berendezéssel. Aki pedig idôhiány miatt
gyorsan szeretne hozzájutni a kiszolgáláshoz, az a vasútállomás felôli BÜFÉ részlegben ugyanezt a választékot találja.
Nyitva tartásunk: Minden nap 0623 óráig. Az étterem telefonszáma: 30/621-5065
 Kolozsi úr, eredményes vendéglátást
kívánok!
 Köszönöm, én pedig ôszinte szeretettel
és tisztelettel várok minden érdeklôdô jászfényszarui vendéget!
A rekláminterjút készítette:
Ézsiás Vencel (x)

Fotók: Ézsiásné Bognár Ildikó

Pünkösd és ételei
A húsvét utáni ötvenedik napon, így ebben
az évben május 11-én, vasárnap ünnepli a
keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és
egyben az egyház megalapítását, azaz
pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból
származik, és minden évben május 10-e és
június 13-a közé esik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják.
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörû ideje
Piros pünkösd napját ezer éve virággal
köszöntik Európa sok országában. Magyarországon is újra piros betûs nap a pünkösd
hétfô. De mi is ez az ünnep? A hozzá fûzôdô népszokásokat réges-rég elfelejtettük.
Vagy mégsem? Pünkösd napjára minden
felébred. Abbahagyja a lusta nyújtózást a
világ, ember és állat párt keres. Nedvektôl
duzzadnak a levelek, zsong és zsibong az
élet.
Becsinált jérce
Hány személyre: 8-10
 1,8 kg tisztított, bontott jérce
 10 dkg sárgarépa
 8 dkg gyökér
 6 dkg zellergumó
 1 dkg só
 5 dkg zöldborsó
 5 dkg gomba
 5 dkg kelvirág
 6 dkg vaj
 6,5 dkg liszt
 1 citrom

 1 csokor petrezselyemzöld
 1 dl tejszín
A húst nyolcadokra vágjuk, a zöldségeket
feldaraboljuk, a petrezselymet felaprítjuk,
a gombát felszeleteljük, a kelvirágot szétbontjuk. A húst fôzni kezdjuk, majd ha felforrt, leöntjük róla a vizet, és hideg vízben
többször megmossuk. Utána 1 l vízben feltesszük fôni a zöldségekkel együtt. A vajból és lisztbôl rántást készítünk, majd belekeverjük a petrezselymet. Amikor a hús
megpuhult, hozzákeverjük a rántást, és
készre fôzzük. Végül hozzáadjuk a citrom
levét és a tejszínt.
Tálalhatjuk rizzsel.
Baliné Bazsó Mária
Juhhúsos kása
(népi étel a Jászságból)
Hozzávalók:
 1 kg birkahús (lapocka vagy comb),
 1 kg köleskása
 bors, paprika,fokhagyma, só, 3-4 fej vöröshagyma, zsír
A húst egészen apróra vágjuk és bô vízben
felforraljuk, majd a levétôl leszûrjük és
hagymás zsíron, lefedve pároljuk amíg meg
nem puhul. Ezután borssal paprikával, fokhagymával bôven fûszerezzük és ízlés szerint sózzuk. Ha megpuhul, annyi köleskását adunk hozzá, amennyi húsból fôztük.
Annyi vizet öntünk rá, hogy jól ellepje és
az egészet csendesen puhára fôzzük
Kaszai Tamás
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Penczner Pál Közhasznú Alapítvány
tók. Számos díj, kitüntetés birtokosa. Tagja több mûvészeti társaságnak, az Amerikai Mûvészek Ligájának. Nevét megtalálhatjuk a Ki kicsoda az amerikai mûvészvilágban címû lexikonban, a Mûvészetek
nemzetközi címtárában is. 1992-ben a Budapest Történeti Múzeumban láthattunk
néhány képet. Penczner Pál a KNO The
Members magazin 1994. novemberi számában ezt nyilatkozta: Nagyon izgulok,
hogy szülôhazámba visszatérek. Számomra igen fontos a hazatérés

Penczner Pál
A mester 1916-ban született Jászfényszarun. Édesanyja 4 éves korában, édesapja
pedig, aki szabómester volt, 10 éves korában elhunyt, így árvaházba került. 4 éves
korától már rajzolt. Mûvészeti tanulmányait Vácott és Budapesten ösztöndíjasként folytatta és a Budapesti Kereskedelmi
Akadémia hallgatója volt. A 2. világháborúban tartalékos tisztként megsebesült.
Négy hónapos németországi hadifogsága
idején sok portrét festett az amerikai katonákról és tisztekrôl.
A háború után 5 évet várakozott, míg sikerült kivándorolnia Amerikába. 1951-ben
feleségével, Jolandával együtt  aki jelentôs ötvösmûvész  megérkezett New Orleansba, majd 400 dollárral a zsebükben
letelepedtek Tennessee állam fôvárosában,
Memphisben. A kezdeti nehézségek után
Jolanda titkárnôi állást kapott, Penczner
Pál pedig megfestette a Pi Kappa Alpha
Diákszövetség alapítóinak portréját. 1951
szeptemberében rendezte elsô önálló kiállítását a memphisi Mûvészetek Házában.
Penczner Pál szürrealista, idô-expresszionista, impresszionista alkotásai, híres személyekrôl festett portréi méltán kaptak és
kapnak elismerést az amerikai és európai
mûvészeti életben. Munkái a világ számos
jelentôs múzeumában, vállalatoknál, egyetemeken, magángyûjteményekben találha-

Ha támogatni kívánja munkánkat,
és egyetért az alapító Penczner Pál
festômûvész által megfogalmazott
célokkal, személyi jövedelemadója
1%-át Alapítványunknak juttathatja.
Minden támogatást
örömmel veszünk, és köszönjük.
Az Alapítvány adószáma: 18838879-1-16
Penczner Pál díjasok:
2006. évben
Földvári Zsófia: 8.a
Koczka Flóra: 7. a
Bordás Júlia: 8.a
Kozma Márk: 8.a
Lovász Nóra: 8.a
Különdíjas:
Fekete Csilla 2. b
2007. évben
Menyhárt Éva 8.c

A Penczner Pál Alapítvány célja
Az Alapítvány célja a Jászfényszarui Általános Iskola, Kooperatív Mûvészeti Alapiskola és Szakiskola támogatása.
Az Alapítvány célja, hogy a fenti iskola
szervezete, ellátottsága tovább fejlôdjön.
Ezen cél elérése érdekében a szakmai munka feltételeinek megteremtését, fejlesztéBerze Lászlóné
Fotók: Tamus Angéla
sét, eszközök beszerzésével támogatja.
Az Alapítvány Penczner Pál Díj elnevezéssel
támogatja az iskola tanulóit, iskolai rendezvényeket. Kutatási ösztöndíjat
biztosít az intézményben
dolgozó, illetve azzal
szakmai kapcsolatban álló szakemberek részére
az intézményben folyó
kutatások elvégzésére.
Iskolai kiadványok elkészítését és kiadását támogatja.
Az Alapítvány céljának elérése érdekében az
alábbi  a közhasznú
szervezetekrôl
szóló
1997. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: Törvény) és a vonatkozó
jogszabályok keretei között, a társadalom és az
egyén közös érdekeinek
kielégítésére irányuló 
közhasznú tevékenységet végzi:
a) nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, isJászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselôtestülete
meretterjesztés (Törvény
1998-ban díszpolgári címet adományozott
26.§ c., 4.).
a Memphisben élô mûvésznek.

Kulturális programajánló
2008-ban két olyan egész éven át tartó országos rendezvénysorozat zajlik, melyeket bízvást számot tarthat mindenki érdeklôdésére. Ebbôl a gazdag kínálatból ajánlunk most néhány programot olvasóinknak.
A Biblia éve
A Magyar Bibliatársulat kezdeményezésére a katolikus, a református és az evangélikus egyház a 2008. esztendôt a Biblia évének nyilvánította. A kezdeményezés célja,
hogy a társadalom mind szélesebb rétegéhez juttassa el a kereszténység alapüzenetét. Bôvebb információ elérhetô: http://
www.bibliaeve2008.hu
 Az Egri Fôegyházmegye és a Fôegyházmegyei Könyvtár szeretettel hív minden
kedves érdeklôdôt A Biblia a Könyvek
Könyve címû kiállításra, melyen a könyvtár ritkaságai tekinthetôk meg. A kiállítás
megtekinthetô 2008. április 5-tôl szeptember 30-ig naponta 9.30-tól 15.30-ig, a Líceum kápolnájában. (Eger, Eszterházy tér 1.)
 A Biblia éve alkalmából a Szent István
Társulat (http://szit.katolikus.hu) kilenc
részbôl álló elôadássorozatot indít neves
szakemberek részvételével, melyeken az
elôadók a Biblia valamint a tudomány, a
mûvészet, az irodalom, a zene, a teológia,

a jog kapcsolatát vizsgálják. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest,
Szentkirályi u. 26. II. emelet, Díszterem)
Reneszánsz Év
A Reneszánsz év megrendezésének apropóját Mátyás király trónralépésének 550.
évfordulója adja. Mintegy százötven program, köztük számos kiállítás, tudományos
konferencia, gasztronómiai esemény várja
az érdeklôdôket országszerte. Bôvebb információ elérhetô: http://www.reneszanszev.hu
 A Budapesti Történeti Múzeumban
(http://www.btm.hu) 2008. március 19. és
június 30. között fogadja a látogatókat a
Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány
és megújulás a magyar királyi udvarban
1458-1490 címû kiállítást, melyen a magyarországi köz- és egyházi gyûjtemények
kincsei mellett 65 külföldi mûtárgy segítségével több szempontból ismerhetjük meg a
királyi udvar életét.

 A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában Ragyogó reneszánsz Budán
címmel számos, a reneszánsz világát felelevenítô hétvégi rendezvényen vehetnek
részt az érdeklôdôk. Ízelítôül: Történelmi
társastáncok (április 13. vasárnap 11 óra),
Reneszánsz hajszobrászat (április 27. vasárnap 11 óra), Királyi vadászatok, solymászati bemutató (május 17. szombat 16 óra),
Régi magyar szakácsok emlékezete  reneszánsz látványkonyha (május 25. vasárnap 11 óra)
 A Nagytétényi Kastélymúzeum (http://
www.nagytetenyi.hu) 2008. május 10. és
október 5. között Reneszánsz élet  öröm
egy barokk kastélyban címmel kiállításokkal, sokszínû programokkal kapcsolódik be a Reneszánsz év eseményeibe, ennek különleges eseménye a május 10-12.
között megrendezett nagyszabású Reneszánsz Fesztivál.
Petô István

A Költészet Napjára
emlékezünk
Harmath József: Anya vagy
Kinyitom szobája ajtaját.
Feláll... és felemelt fejjel kisétál.
Lába alatt recseg az öreg föld,
Tenyerében mosolyognak az évek,
Sóhajában dúdol a sok könny, mely
összefolyt.
S mint régen, minden beteg levél elôtt
letérdel.
Életet ad ujjaival, örömet mosolyával.
Bólint az öreg fa, jutott egy reccsenés
minden napra.
És bólogatnak a lombok, tôlük kaptad
a hüvös árnyékot.
Úgy hallgatod, hogy meg sem hallod,
Betelve füled hívó szavakkal,
Szemed sugárzó arannyal,
A nap lihegô csendje bársonyt vet
hû szívedbe,
S mire nyugovóra tér,
A homlokára hullott haja derekáig ér.
Üldögélj a csendben, a hold sétál
asztalodon.
Álmodj a kútba hûs vödröt,
És álmodj nagy kereket, mely a világ
végéig elvezet.
És álmodj új bölcsôt, sok gyereket,
Kiket körbevesz lágy lehelet.
Anya vagy, az maradtál,
Ôsz hajaddal bújócskáztál.
Válladról a múlt lepereg.
Kérlek, ölelj át bennünket,
Kezeddel altasd el testünket,
Hunyd le te is szemed, hogy holnap
velünk ébredj!

In memoriam
Kompolthy József
Élt itt e földön, azaz helyesen: szeretett volna élni...  egy Váci Mihály
vers kezdô sorai jutottak eszembe, amikor arra vállalkoztam, hogy emlékezzek és emlékeztessek a 2007. szeptember 12-én elhunyt fényszarui csodabogárra. Nem sokat tudok róla.
Kompolti József Jászfényszarun született 1942. szeptember 3-án, anyja neve Jenes Anna, családi nevét 2001-ben
Kompolthy-ra változtatta. Mûszaki
szakember, ifjú korában a pesti amatôr
színjátszó mozgalom részese, verseket
írogat. Ezek a száraz adatok, amelyet
különösebb kutatás nélkül tudni lehet
róla. Persze mások sokkal jobban ismerték.
Én versszeretô nyugdíjasként találkoztam vele, aki szívesen jött a Jász
Fény Vers- és Prózamondó Találkozókra, lelkesen hozta hozzám verseinek
kézzel írott, késôbb gépelt változatát.
Együtt örültünk az Anyám fekete rózsa Országos Versmondó Versenyen
elért sikerének. Boldogan mesélte, hogy
a Magyar Írószövetség közös kiadványban megjelenteti néhány versét, részt
vett ülésein, meghívták rendezvényeikre.
Hogy miért volt ez a kitüntetett figyelem, magam sem tudom, bizonyára
mert tudta, hogy én is közeli barátságban állok a költészettel és az elôadómûvészettel. Engem mindenesetre tiszteletre sarkallt elhivatottsága.
Katinka

6

II. évfolyam, 2. szám

Szarkofág és csontváz
A hír: A Cserkészházat 2007. december
23-a óta Szent Erzsébet Közösségi Háznak
nevezik.
Az ünnepélyes névadásra, a ház új névtáblájának megszentelésére a templomban
került sor. Az egyházközség eredetileg egy
utcát szeretett volna Szent Erzsébetrôl elnevezni, de erre eddig nem került sor.
Gondolatok: az önkormányzat biztosan
megkérdezte az istenadta népet, ha nem
most, akkor a rendszerváltás idején, erre
emlékszem.
Minden a szocializmushoz köthetô utca
lakóját megkérdezték, akar-e új nevet választani. Egy pár utca új nevet kapott, a
többi maradt a réginél. Mielôtt valamiféle
elfogultságot vélnének felfedezni soraimban, nézzük a tényeket:  Ki is volt Ságvári Endre?  merthogy errôl az utcáról
lenne szó.
Nagyon röviden: 1913-ban született Budapesten. Jogász, az illegális kommunista
mozgalom aktív tagja. Antifasiszta érdemek: 1937-ben részt vesz a Tompa utcai
Nyilasház elleni támadásban. Több háború
ellenes tüntetés szervezôje, 1944. július
27-én a Budakeszi úti cukrászdában rálô
az ôt letartóztatni akaró csendôrökre, a
tûzharcban halálos lövést kap. A legenda
szerint az utolsó mondata: 32 nevem volt!
Most nézzük Árpádházi Szent Erzsébetet. Ô elsôsorban egy Magyar Szent. 1207ben született Sárospatakon, II. András lányaként. Házassága révén német területre,
Wartburg várába került. Kalandos élete során végig a betegek és szegények gyámolítója maradt. (Nem véletlenül sok kórház
névadója.) Sírjánál számtalan gyógyulás
történt.
De lépjünk tovább. Van itt még a múlt
rendszerhez köthetô utcanév bôven.
Zanzásítva: Fürst Sándor (KMP-tag,
pártmunkás, a biatorbágyi merénylet után
a nemzetközi tiltakozás ellenére kivégzik);
Hámán Kató (Tanácsköztársaság alatt munkástanács tag, késôbb is sok funkciót tölt
be a munkásmozgalomban); Károlyi Mihály (A Vörös gróf. Komoly érdemei
vannak a trianoni határok kialakulásában.
Akit bôvebben érdekel e téma, figyelmébe
ajánlom Nemeskürthy István: Mi történt
velük? címû könyvét; Kilián György

(kommunista aktivista, szovjet partizánként Lengyelországban veszti életét); Marx
(közgazdász, a szocialista ideológia névadója); Rajk László (KMP tag, harcol a
spanyol köztársaságért, késôbb belügyminiszter, ô az AVH megalapítója. Rákosi kivégezteti  Rajk per.); Rosenberg házaspár
(kémek, az atomtitkot ôk adják ki a Szovjetuniónak); Sallai Imre (illegális agitátor,
pártmunkás, a Tanácsköztársaság alatt belügyi népbiztos, Biatorbágy után ôt is kivégzik).
Vajon miért ragaszkodnak az emberek e
dicsô elôdökhöz? Talán ismerik utcájuk
névadójának történetét, azonosulnak velük
és büszkék, hogy emlékét utcanév formájában megôrzik? Ebben az esetben teljesen
rendjén valónak tartanám a dolgot. Vagy
lehet, hogy nem is nagyon ismerik hôsüket, csak ha már beálltak egy csapat szurkolótáborába, nem engedik, hogy a másik
oldal rúgjon egy gólt! Én még ezt is megérteném. Lehet, hogy csak nagy a szegénység, és sokan feltételezték, hogy az új
lakcímkártyáért is kellene fizetni?
Amitôl félek: az igénytelenség, hogy nekem ugyan teljesen mindegy, hogy milyen
utcában lakom. Persze ezt nem feltételezem! Ahol utcanevet váltottak az is egy kicsit érdekes, mert hasonló hangzású neveket választottak: pl. Dobi-Dobó, Mezô Imre-Mezô út, stb.
Biztos, hogy ennek a szempontnak kellett szerepet játszania? Nekem van egy kis
déjà vu érzésem (az a rossz májam...).
Ez a Mezô ugyanaz a Mezô, vagy ez már a
virágos rét?
Valamiért párhuzamot érzek a II. világháborús emlékmûvel. Egyesek hosszú ideje szerették volna lebontatni. Nem lehetett.
Valakik érzékenységét sértené, hiszen társadalmi munkával épült. Azután megszületett a megoldás. Egyik csapat sem lôtt
gólt: nincs bontás, csak ráépítés. A kompromisszum bravúrja. Az emlékmû egyébként szép, nekem tetszik, a mûvészúrnak,
Szabó Imrefia Bélának nagy tisztelôje vagyok. Csak nem tehetek róla, valahányszor
ránézek, egy szarkofágot látok, benne a
Szovjet Hôsi Emlékmû csontvázával. Hiába, a demokrácia már csak ilyen.
Babszem Jankó

Születésnapot ünnepelünk!
Egy évvel ezelôtt, 2007.
március 11-én tartotta
meg alakuló ülését a
Nagycsaládosok Országos Egyesületének (továbbiakban:
NOE) Jászfényszarui Csoportja. Ezzel egy
húszéves múlttal és a Magyar Örökség
Díjjal büszkélkedhetô szervezet tagjai lettünk. Az Egyesület arra hívja fel a társadalom figyelmét, hogy a több gyermeket tudatosan vállaló családok a nemzet számára pótolhatatlan értéket képviselnek!
A NOE alapvetô céljai:
 A család és a nagycsalád értékeinek felmutatása az egész társadalom számára
(családkongresszusok és konferenciák
szervezése, sajtómunka, személyes példaadás)
 Érdekvédelem (véleményünk kifejtése és
javaslattevés a törvényhozók és döntéselôkészítôk számára országos és önkormányzati szinten, továbbá különbözô tanácsadó-szolgálatok mûködtetése)
 Családok közösségeinek építése (helyi
családszervezetek létrehozása, családi napok és más közös programok szervezése)

Szeretettel várunk mindenkit, aki ezekkel
a célokkal egyetért és szeretne a NOE életében részt venni! Aki a helyi csoporthoz
szeretne csatlakozni, az hívja Rigó Krisztinát a 06-70-77-47-516-os telefonszámon,
vagy küldje el jelentkezési lapját (letölthetô a NOE honlapjáról is: www.noe.hu) a
1056 Bp., Március 15. tér 8. Pf. 237. címre.
Aki pedig elôször szeretne belekóstolni
a NOE életébe, az vegyen részt a Veszprémben 2008. július 10-13-ig megrendezésre kerülô VII. Családkongresszuson, mely
nem csak a nagycsaládoknak szól, hanem
mindenkinek, aki a CSALÁD iránt elkötelezett. A kongresszus mottója pont ezért ez
lett: Köszönet a családért. A szakmai
programokon kívül lehetôség nyílik környékbeli kirándulásra, balatoni fürdôzésre
és Veszprém nevezetességeinek megtekintésére is. A részletekrôl tájékozódhat az
internetrôl, a Gamesz irodában, vagy Rigó
Krisztinánál a fent említett telefonszámon.
A NOE emblémájában egy bárka látható,
amely azt jelképezi, hogy a mi feladatunk
mindazt az értéket, melyet egy nagycsalád
képvisel, gyermekeink tovább tudják vinni
az élet tengerén!

A vidékfejlesztési programról
Mi a LEADER?
Leader (angol) = 1. vezetô 2. elöl lévô, utat
mutató 3. kezdeményezô, irányító
LEADER (francia; Liaison Entre Actions
pour le Development de lEconomie Rurale)
= Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért
Mi sem természetesebb, hogy saját ügyeiben mindenki szeret maga dönteni. De belegondolt-e már, hol húzódik saját ügyeinek
határa? Foglalkoztatja-e, hogy Ön is részt
vállaljon a mindennapi életét befolyásoló,
közvetlen környezetét alakító elképzelések
kialakításában? Érdekli-e Önt településének,
térségének jövôje? Ha igen, most itt a lehetôség: az Európai Unió által mintegy 70 milliárd Ft-tal támogatott új LEADER program!
Településének önkormányzata, az Ön érdeklôdési körében tevékenykedô civil szervezet, de saját  már mûködô, vagy még csak
a fejében létezô  vállalkozása is forráshoz
juthat, ha a helyi közösség által elfogadott
fejlesztési tervvel összehangolja saját fejlesztési elképzeléseit! Így áll össze a LEADER
program helyben: mindenki hozzáteszi a részét, melybôl egész válik.
Mire alkalmas a program?
A vidéki életkörülmények javítására és a
megélhetési lehetôségek bôvítésére. Ha a
négy hónapig tartó tervezési szakaszban
olyan megalapozott, átfogó fejlesztési stratégiát sikerül alkotniuk, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága beválasztja csoportjukat az elôreláthatólag hetven LEADER-közösség közé,
elképzeléseik összessége 2013-ig a térség
fejlesztésének zsinórmértékévé válhat.
Közösségük fejlesztési terve akkor lehet
sikeres, ha a térség sajátos adottságaira épít,
azokat fejleszti és bôvíti, hozzájárul a térség
gazdasági aktivitásának növeléséhez, minél
konkrétabb és sokoldalúbb, a közösség egészének támogatását élvezi.
Merre indulhatnak, mi köré összpontosíthatják tervüket? A következô alapelvek
nyújthatnak ebben segítséget:
 Sok kicsi sokra megy: helyi gazdaságfejlesztés mikro- és kisvállalkozások támogatásán keresztül.
 Egyedül nem megy: közösségépítés, képesség- és készségfejlesztés, oktatások és
képzések.
 Rész az egészben: térségen belüli és azon
túlmutató gazdasági, kulturális együttmûködési hálók kialakítása.
 Több lábon állunk: a mezôgazdasági termelés mellett  vagy helyett  más tevékenységek megindítása.
 Kitaláljuk magunkat: sok egyedi, egymással összefüggô és egymást kiegészítô
projekt megvalósítása.
 Környezetünk mi vagyunk: a táj hagyományos természeti és kulturális értékeinek
felkutatása, bemutatása.
 Versenyképes vidék: a helyi termékek és
szolgáltatások kiváló minôségének biztosítása, piacra juttatásuk segítése.
Országszerte mintegy 100 közösség alakult, az összes LEADER részvételre jogosult település részvételével. A helyi közösségek 2008. januárjától, egy minden érintett
 tehát az érintett települések minden egyes
lakója  számára nyitott folyamat során
megalkotja a térség fejlesztési stratégiáját.
A helyi közösségek tervezôi csoportjai várják mindenki hasznos ötleteit és javaslatait,
illetve mindenkire számítanak, ha bármilyen
irányú (gazdasági, jogi, kulturális, tervezési)
szakértelmével hozzá tudja segíteni térségét
egy versenyképesebb tervhez  egy valódi
boldogulást ígérô jövôhöz. Kapcsolódjon
be Ön is a saját környezetében: vegyen részt
a közös munkában, kövesse lépésrôl-lépésre a terv kialakulását és segítse megvalósulását.

Mi a helyzet a Jászságban?
A jászberényi kistérség 17 települése  közöttük Jászfényszaru is  úgy döntött, hogy
közösen hozza létre a Jászsági Kistérségi
Helyi Közösséget, mely épít a LEADER+
programban nyertes JÁSZ-SAROKPONT
Összefogás a Térség Jövôjéért Akciócsoport
tapasztalataira. A helyi közösség elôzetes
nyilvántartásba vételi kérelmének a 93/2007
(VIII. 29.) FVM rendelet alapján az Irányító
Hatóság 2007. november 12. napján helyt
adott.
Az elôzetesen elismert vidékfejlesztési
akciócsoport 2007. december 20-án tartott
taggyûlésének témája volt a tervezést koordináló csoport kialakítása. A koordináló
csoport hat közösségi tagból (2 civilszféra,
2 vállalkozói szféra, 2 közszféra) állt össze,
az ô munkájukat segítik a Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) irodavezetôje, a Jászsági Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének egy képviselôje, és egy esélyegyenlôségi célokért tevékenykedô civil
szervezet egy képviselôje. Emellett segíti a
munkát a FMV VKSZI Roma Integrációs
Program Iroda munkatársa Wágner Lakatos
Tamás és a két kistérségi koordinátor (Szabó Gabriella, Versegi László) is.
Az elôzetesen elismert vidékfejlesztési
akciócsoportok legfontosabb feladata a helyi vidékfejlesztési stratégiáinak (HVS) elkészítése, melyre négy hónap áll rendelkezésükre. Ennek keretében az akciócsoport
2008. február 20-án tartott ülésének témája
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS)
Helyzetelemzés részének megvitatása, elfogadása volt.
A 2008. március 19-i ülésen az akciócsoport tagjai elfogadták a Tervezést Koordináló Csoport által elôkészített A HVS fô fejlesztési prioritásairól és intézkedéseirôl címû fejezetet, melyen belül 8 prioritást és
26 intézkedést fogalmaztak meg. A következô ülés 2008. április 16-án lesz. A Tervezést
Koordináló Csoport elôtt álló feladatok a következô négy hétben: megoldási javaslatok
kidolgozása, (prioritások és intézkedések
igazítása a megoldási javaslatokhoz).
Az igény- és szükségletfelmérô adatlapok
a www.jabe.hu oldalon megtalálhatóak. A
felmerült kérdésekkel a Jászsági Kistérségi
Helyi Közösség Tervezést Koordináló Csoportjához  a jaszsagi.kistersegi@gmail.com
e-mail címen vagy minden szerdán a HVI
irodavezetôvel közösen 8001200 között
tartandó fogadóórában a Helyi Vidékfejlesztési Irodában (5130 Jászapáti, Velemi Endre
út 4-6. E-mail: jaszberenyi@hvi.hu) fordulhatnak.
Mihályi Mónika (HVI vezetô),
Petô István

Jászfényszarui Közéleti Civil Hírmondó
Kiadja:
Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság
Felelôs kiadó: Kovács Béláné Petô Magdolna
Szerkesztôség:
5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1.
Fax: (57) 422-527
E-mail: info@bedekovich.hu
Szerkesztôbizottság elnöke:
Dr. Palencsár Csaba
Készítette: az Új Berea Kft.
Tel.: 455-9080, fax: 455-9081
e-mail: ujberea.kft@chello.hu
Felelôs vezetô:
a Kft. ügyvezetô igazgatója
ISSN 1789-6304
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Leirat a jászfényszarui Pircher-orgonáról

Az eredeti orgona 1760-ban épült egy manuálos pedálos, szépen
díszített barokk szekrénnyel.
Ennek eredeti dispoziciója nem maradt ránk, mivel az idôk során többször is átépítették. Csak a belsô szerkezeti elemeken lehet
felismerni a változások nyomait.
1860-ban Bakos Károly az orgonát bôvíti és átépíti, így kétmanuálos pedálos lesz 16 regiszterrel. A
második manuál a barokk építési
gyakorlatnak megfelelôen a karzat
elejére kerül. A beépített regiszterek
viszont már a romantikus hangzáskép szerint készülnek. Az egyik
fémsípon lévô írás tudósít arról,
hogy 1896-ban vonós regiszter lett
beépítve, majd egy másik megírás
alapján tudjuk, hogy 1904-ben új
fúvó kerül beépítésre. Ekkor az orgona eredeti barokk márványozott
festését flóderozott barna szinre
váltják. Ezt ujabb két festés követi,
míg eljutunk a jelenkori állapotig.
A felújítás és restaurálás gondolata 2006 nyarán vetôdött fel, miután egy helyszíni szemle alkalmával kiderült, hogy az akkor fehérre
festett ház eredetileg milyen nemes, míves festést hordozott. A
romos állapotú orgonát akkor alig
tudtuk megszólaltatni. Ebbôl az
állapotból kelt újra életre a hangszer. A munka a sípok és belsô
szerkezeti részek lebontásával és

mûhelybe szállításával kezdôdött. Majd Répási Viktor restaurátor
mûvész nagy mûgonddal elôhozta az eredeti barokk festést és annak színvilágát, valamint a gazdagon faragott homlokzati díszek
és füzérek aranyozását. A homlokzat új ónsípokat kapott Németországból és a hiányos belsô sípsorok is pótolva lettek a barokk építési elveknek megfelelôen.
A szélládák, szelepek és mechanikai alkatrészek felújítása és
visszaépítése után kezdôdött a hangolás. Az újra megszólaló regiszterek segítségével megmutatkozott,
hogy a hangzásból milyen hangszínek hiányoznak, és összevetve az
ehhez hasonló, ebben a korban épített hangszerekkel lettek átalakítva
a sípsorok. Sikerült egy fényes,
szép barokk felhangokat is tartalmazó hagzásképet létrehozni. Az
eredeti fasípsorok nagyon értékes
hangzást adnak a hangszernek.
A teljes felújítás több ezer órás
munkába tellett. Sikerült múltunk
egy jelentôs alkotását megmenteni
az utókor számára.
Ezzel jelezzük a mának és a jövônek, hogy ôseink mennyire igényes alkotásokkal gazdagították az
itt lakók és egyben az ország kultúráját.

Fotó: Petô István

Pusker János
Kántor, karnagy

Családszolgálat
Napjainkban sokat beszélnek a házasság és a család válságáról, sôt, magunk is tanúi vagyunk
sok család széthullásának. Valójában nem csak a családi, hanem az emberi kapcsolatok,
egyáltalán az emberi értékek váltak viszonylagossá, s ennek következményeivel találkozunk
az élet számos területén. Az Új Életet a Családoknak keresztény családszolgálat közel huszonöt éve tevékenykedik Németországban, Ausztriában, és tíz éve Magyarországon is.
A családszolgálat jelmondata: Szilárd házasságok, egészséges családok, reményteljes
gyermekek.
A rendezvényeiken résztvevôk ezen gondolatok alapján kapják az útravalót. Így történt ez
a legutóbbi (2007-es) úgynevezett Apa-fia szemináriumon, melyen Jászfényszaruból is részt
vett két apa és két fia. Az ott átélt élményeket egy harmadik édesapa, az Angliából hazatelepült Lázár Ádám újságíró tollából ismerhetjük meg.

 Nagyon szeretlek  mondja, és ha lehet, még szorosabban hozzám simul. Alattunk a Balaton. Bár csak január közepe
van, de gyönyörû, kora tavaszi idô. Tûz a
nap, a túlsó partokat nem lehet látni, a tó,
mint óceán terül el a tihanyi apátságtól lenézve. Ahogy a kilátóról körültekintünk,
sehol egy lélek, csak mi ketten. De ezért
jöttünk. Közelebb húzom magamhoz.  Nagyon szeretlek, apu  ismétli meg Benedict
fiam. Nem csak a látvány miatt nyílik meg
a szíve. Benedict 10 éves, még nem szégyelli szeretni szüleit. Többször is megpuszilgat, átölel, amikor azt a napi 6-8 percet
együtt töltjük, amit a munka miatti rohanás egy apa számára meghagy. Ezért jöttünk! Hogy ne csak néhány percet, de péntek délutántól vasárnap délutánig együtt,
illetve együtt is lehessünk.
Ahogy magamhoz szorítom fiamat és élvezem a látványt, elgondolkodom: Miért
kell azért, hogy kicsit összebújjunk, több
száz kilométerre elutazni? Valamikor régen volt apa, anya, gyerekek, család és otthon. Most vagy az egyik, vagy a másik, és
ezért gyakran mindegyik hiányzik.
Nem csak mi  Benedict és én , hanem
összesen 20 apa és fiú tölti itt, Tihanyban
ezt a hétvégét. Az úgynevezett Apa-fia
hétvégét a Családszolgálat szervezi. A
Mûvésztelepen, a Bencés rend egykori
majorságában, ami most a Képzômûvészeti Fôiskolához tartozó épület, modern, jól
felszerelt hálótermekben szállunk meg.

Nem mintha sok idôt töltenénk alvással.
De a hétvégének nem is ez a célja. Inkább olyan elôadások, mint például a
Férfi és apa szerepek tisztázása, valamint a Ki vagyok én Krisztusban, az
identitásom Krisztusban címû meghallgatása. A jól megszervezett, kipróbált hétvégén az apákat és a fiúkat külön csoportokba osztják. Miközben a felnôttek elôadásokat hallgatnak, vagy ami legalább
olyan fontos, csoportosan elgondolkodnak
a férfi elôbb már említett különféle szerepeirôl, ezalatt a fiúk, felolvasott mesék
alapján, a férfi szerepekrôl beszélgetnek.
A szervezôk arra is gondoltak, hogy a 1016 év közötti srácoknak nemcsak mélyen
szántó gondolatokra, a közös imák és
éneklések mellett akadályversenyre, focizásra, játékokra is szükségük van. Tartunk
még kiscsoportos beszélgetéseket az édesapák között, és apa-fia között is azon levelek alapján, amelyek kérdéseit apáknak és
fiúknak egymástól külön kell kitölteni.
A szervezôk nem csak Apa-fia, hanem
Anya-lánya na meg Apa-lánya és
Házaspárok számára is rendeznek
hétvégéket. Miközben ez a 20 apa és 20
gyermekes szám tökéletes a kiscsoportos
és az apák és fiúk közötti beszélgetésekre,
elgondolkodom: egy közel 10 milliós országban miért csak 20 embernek fontos a
gyermekével beszélgetni?
Elgondolkodtunk azon, hogy milyen
apák, férjek vagyunk. És azon is, hogy ne

járjunk úgy, mint a viccbeli házaspár, ahol
a feleség panaszkodik:  Soha nem mondod, hogy szeretsz!  Harminc éve már
mondtam. Ha ez változik, majd szólok 
válaszol a férj.
Ezért olyan jó, és nem lehet elég gyakran mondani és hallani apáknak és fiúknak, szülôknek, gyerekeknek és házastársaknak: Nagyon szeretlek. Ha ismét lesz
Apa-fia hétvége, jövôre is eljövünk. Az
ideit köszönöm Lóránd öcsémnek, aki
szólt, hogy van ilyen, a résztvevôknek,
hogy ott voltak. És külön köszönet a szervezôknek, hogy lehetôvé tették, hogy találkozzam fiammal és magammal.
Aki bôvebb információt szeretne megtudni az Új Életet a Családoknak Alapítványról, kérem látogasson el a www.csaladszolgalat.hu oldalra, illetve e-mailt
küldhet az iroda@csaladszolgalat.hu-ra és
keresheti telefonon Erdôssy Krisztinát a
30/4817203-as telefonszámon.
Lejegyezte:
Ézsiásné Bognár Ildikó

Villámhírek
2008. március 5-én Budapesten a Magyar
Népfôiskolai Társaság tisztújító közgyûlésén Kovács Béláné Petô Magdolnát a
felügyelôbizottság tagjai közé választották.
Változások a Jászfényszarui Rendôrôrs állományában: Gere Ferenc rendôr alezredes a továbbiakban a Hatvani Rendôrkapitányságon teljesít szolgálatot. Jászfényszarun az ôrsparancsnoki beosztást jelenleg Terényi Imre rendôr zászlós tölti be.
Idén huszadik alkalommal került megrendezésre a Dicsôséges Tavaszi Hadjárat,
amelynek szokásos kezdôrendezvénye a
jászfényszarui toborzó volt. A Szûcs Mihály Huszárbandérium tagjai emellett
részt vettek a hadjárat csatabemutatóin is.
A jászfényszarui huszárbandérium az április 4-i tápióbicskei csatabemutató alkalmából rendezett Huszárkonyha címû
országos fôzôversenyen is képviseltette
magát. A húsz induló közül az elsô helyezést értük el, a gyôztes étel, a juhhúsos
kása elkészítôje Kaszai Tamás.
2008. május 10-én, szombaton 9.00-16.00
között a jászfényszarui kisiskolában Térségi Drámás Módszertani Napot tartunk.
Várunk mindenkit, aki érdeklôdik a drámapedagógia iránt, szívesen találkozna
Kaposi Lászlóval a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökével és nézné Kunné
Darók Anikó Titkos út címû óvodásokkal tartandó foglakozását. A rendezvényt
az MDT Hálózatépítési projektje részeként az általános iskola és a BLNT Jászfényszarui Drámapedagógiai Mûhelye
szervezi.
Újra lesz aerobic Jászfényszarun: elsô alkalommal április 21-én (hétfôn), 19 órakor, majd szerdai napokon is, a Sárga Iskola tornatermében szeretettel vár kortól
függetlenül mindenkit, aki hetente kétszer
60 percet mozogni szeretne Pethô-Czalbert Gabriella okleveles sportoktató.
Kérjük, hogy Tóth Tibornál jelentkezzenek azok, akik a nyári-koraôszi idôszakban vendégeknek, turistáknak szálláshelyet tudnak biztosítani.
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre ismét színházlátogatásokat szervez. Május
10-én 17 órakor Budapesten, a Magyar
Színházban Szikora RóbertValla Attila:
Macskafogó címû kétrészes musicaljét,
június 7-én 17 órakor Budapesten, a
Thália Színházban Zerkovszki BélaSzilágyi László: Csókos asszony címû három
felvonásos operettjét nézzük meg. További
információ Tóth Tibortól kérhetô (tel: 30337-3336, és este 57-422-871).

JÁSZ  TAKARÉKSZÖVETKEZET
Jászfényszaru, Szabadság út 1. sz.
alatt várjuk minden régi
és leendõ ügyfelünket,
üzleti partnerünket.
Személyre szabott pénzügyi szolgáltatásokkal, befektetési tanácsadással
a már megszokott udvarias, gyors kiszolgálással szakképzett munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
Ø Kiemelt betéti kamatok
Ø Lakossági számla csomagok, hitelkártya, bankkártya
Ø Hitelakciók, lakossági és vállalkozói ügyfeleknek
Ø Mezõgazdasági termelõk részére területalapú támogatások elõfinanszírozása kedvezõ
feltételekkel

Számíthat ránk  mi számítunk Önre!
Jász-Takarékszövetkezet
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Sport
Kézilabdaéletünkrõl
Március 8-án remek hangulatú kézilabda
tornán vett részt az általános iskola csapata Kókán. Ebben önmagában nem sok meglepô van, de a házigazdák is mi voltunk.
(Másnap Tóalmáson a felnôtt csapat játszotta a soros bajnokiját, szintén, mint vendéglátó.) Az önkormányzat ebben az esztendôben elkülönített némi pénzmagot arra a célra, hogy a sportegyesületen kívül
versenyszerûen sportolni vágyó fiatalok
valamivel több lehetôséghez jussanak, mint

a korábbi években. Mi köszönjük a lehetôséget és a támogatást ezúton is, és igyekeztünk városunk jó hírnevét öregbíteni.
Az igyekezet gyakran görcsösségbe torkollott, a jelenlévô szülôk a tanúk rá, hogy
ezen a szinten is meg lehet csúfolni a legcsavarosabb észjárással kiötlött hollywoodi forgatókönyvbôl született pszicho-thrillert. Négy csapat versenyzett az aranyéremért, Jászberény, Kóka, Sülysáp és a mi
csapatunk. A jászberényi csapat, mint NB-

Zakliczynben jártunk

2007. november 11-én Szakali János vezetésével, Sass Laura, Dobák Szilvia, Tóth Krisztián, Radics Norbert, Laczkó Richárd, Kalla János és jómagam útitársul szegôdtünk és
elindultunk Lengyelország felé. Vendéglátóink már a meghívás során említették, hogy a
sportkapcsolatok felvételét megpecsételendô, vegyünk részt közösen az elsô világháborús hôsök tiszteletére rendezett emlékfutáson. Az úton mindenki elmélkedett azon, hogy
a hegyes-völgyes tájon, a kellemes sarki nyárban (1 °C és folyamatos havazás), miként
is teljesítjük a távot anélkül, hogy városunkra és önmagunkra szégyent ne hozzunk.
Négy és fél óra elteltével már tudtuk, közelebb vagyunk az északi sarkhoz, mert az itthon egyre ritkábban örömet adó hóból és hozzátartozó hidegbôl itt nagyobb tartalékokkal rendelkeznek, mint mifelénk. A szálláshelyünkön elfogyasztott vacsora után megérkezett a fogadóbizottság a mûvelôdési ház vezetôjével az élen, kíséretében az alpolgármesterrel és a helyi tájfutócsapat edzôjével. Remekül megértettük egymást  tolmács segítségével , és mindjárt a tárgyra tértünk. Mindenki szerint hatalmas lehetôség van a
kultúra mellett a sportkapcsolatok létrehozására és késôbbi ápolására. Azt hiszem, mármár közhely, hogy lengyel, magyar két jó barát, de nagyon jól esik átélni ennek valóságtartalmát. Tapintatosan hagytak minket pihenni és megbeszéltük, hogy másnap a 23 (azaz
huszonhárom) kilométeres emlékfutáson találkozunk és a polgármester úr jelenlétében
konkretizáljuk elképzeléseinket.
Kicsit izgatottan aludtunk gyakorlott vezetônk kivételével, de a reggel eljött és kiadós
reggeli után már indultunk is. Illetve Kalla kolléga vezetésével a gyerekek, mivel mi újabb
reggelire voltunk hivatalosak a polgármester úr vendégeiként. Elôbb azonban részt vettünk az ünnepi misén, melyen a város apraja-nagyja jelen volt, sôt sokan az utcai hangszórókon hallgatták a megható szertartást. Hogy becsületünkön ne essen csorba lehetôséget kaptunk a VIP-futásra, melynek távja jobban hangzott, kb. 600 méter.
Így aztán még egy reggeli, tea, majd ebéd vodka és tea elfogyasztása után neki is gyürkôztünk a távnak. Népes négyfôs mezônyben stabilan tartottuk pozíciónkat, zártuk az
alakzatot. Sikerült magamhoz térnem és máris újabb vacsorán találtam magam és társaimat. A régió országgyûlési képviselôje látott vendégül bennünket. Megható volt, hogy
háromszoros viváttal köszöntöttek bennünket és számtalan kedves tószt hangzott el a
tiszteletünkre.
Nehogy dolgunk végezetlenül távozzunk, átnyújtottuk meghívásunkat 2008. május 1tôl 4-ig Jászfényszarun megrendezendô sportnapokra, amikor szeretettel várjuk Zakliczyn serdülô labdarúgóit, kézilabdásait és tájfutóit. Igyekszünk olyan rendezvényt szervezni, amely méltó a két város (ország és nép) korábbi kapcsolataihoz, hagyományaihoz.
Rövid szubjektum a végére. Nagyon kevés helyen éreztem ennyire jól magam a családom nélkül, örülök, hogy tagja lehettem ennek a delegációnak. Szeretném, ha az az
összefogás, hazaszeretet minket is jellemezne, ami lengyel barátainkat.

II-es utánpótlás csapat, kicsit erôsebbnek
tûntek a többieknél, de nagyon megszenvedtek az elsôségért. Maguk a játékosok
azt mondták, hogy sokszor nem is tudásbéli különbség döntött, hanem a nagyobb
versenyrutin.
És ez itt a fohász helye: Ó bárcsak Jászfényszarunak is lenne egy olyan sportcsarnoka, mint például Kókának, Sülysápnak
stb. Reméljük, lesz, mert a lányok mindent
megtettek, legalább a második hely az övék
legyen, és lôn. Éveket öregedtem a mérkôzés alatt, de a fényszarui csapat az iskola
nem túl méretes tornatermébôl kilépve
megszerezte az ezüstérmet, továbbá a gólkirálynô Vad Klementina, a legjobb kapus

A gazdálkodó ember kalendáriuma
A gazdálkodó ember számára nélkülözhetetlen volt az idôjárás változásainak ismerete, az ismétlôdô
természeti jelenségek, jelek megfigyelése. Munkájának eredménye, sikere függött attól, mennyire tudta megfejteni a madarak röptében, a növények növekedésében, a házi- és vadon élô állatok viselkedésében megbúvó jelzéseket, hogyan vette át elôdeitôl az idô fordulását megmutató jeles napok üzenetét.

Jeles napok idôjárás jóslása
Április  Szent György hava
Áprilisnak szárazsága, jó gazdának bosszúsága,
áprilisnak nedvessége, fáknak termôképessége.
Böjti szelek vizet árasztanak,
jeget olvasztanak.

György

április 24.

Matécsa László Csaba

Ha nagypénteken délelôtt esik,
az év elsô fele szárazsággal telik.
Szent György-napi dörgés,
jó bortermés.
Szent György-nap után
kalapáccsal sem lehet
visszaverni a füvet.
Ha megszólal a pacsirta,
a béka, jó termést várhatsz.
Ellenben ha hallgat a fülemüle,
akkor változékony lesz a tavasz.

Márk

április 25.

Pongrác
Szervác
Bonifác

Május  Pünkösd hava
Májusnak hûvössége
A gazdának üdvössége.
május 12.
Pongrác, Szervác, Bonifác,
május 13.
ezek a fagyosszentek,
május 14.
Aki pedig felmelegíti ôket, az a Zsófi.

Áldozócsütörtök

húsvét után 40 nappal

Pünkösd
Orbán

Fotó: Kalla János

pedig Rimóczi Dóra lett. Méltatlanság lenne, ha az összes játékos neve nem állna itt
csupa vastag betûvel, ezért már sorolom is:
Rimóczi Dóra, Tóth Mercédesz, Balla
Helga, Vad Klementina, Horváth Boglárka, Horváth Fanni, Sass Laura, Petelen Kitti, Balogh Réka, Ézsiás Dominika, Ocskó Sós Bettina.
Köszönöm lányok nektek ezt a csodálatos délelôttöt és köszönöm a szülôknek a
támogatásukat, segítségüket. Remélem az
évek múltával ez csak egy siker lesz a
többi között és fényszarui mezben, fényszarui szurkolók elôtt Jászfényszarun is
játszhatják kedvenc játékukat a LÁNYOK.
Matécsa László Csaba

május 25.

Sok bort hoz a három ác,
Ha felhôt egyiken sem látsz.
Mint az áldozócsütörtök,
Olyan lesz az idôtök.
Pünkösd napi esésre,
Ne várj áldást a vetésre.
Orbánnak napja hogyha fényes,
A vincellér, mint a páva, kényes.
Ha Orbán nevet, a szôlô sír!

