
2009. május Ára: 100,-Ft 20. évfolyam 5. szám

JÁ
SZFÉNYSZARU VÁROS LAPJ

A

Kedves Fiatalok!
Nagyon örülünk annak, hogy keresitek

egymás társaságát. A számítógép és a tv
helyett az igazi kommunikációt, a beszél-
getést választjátok. Még azzal sincs sem-
mi gond, hogy mindezt az utcán, a közte-
reken, parkokban teszitek, hiszen azok is
alkalmasak erre. Ez így van rendjén. Ezen
túl lehetőségetek van a művelődési házban
is találkozni!

Csak egy kérése van minden jóérzésű,
települését szerető fiatal és idősebb polgár-
nak. Hangoskodással este 10 óra után ne
zavarjátok a pihenni vágyókat, és ne hagy-
jatok magatok után szemetet! Ugye nem
nagy kérés?! És jöhet a vakációóó! hbm

Egyházközségünk idén is ellátogat Szent-
kútra. A zarándoklat időpontja június 21-e,
vasárnap, Jézus szíve, Mária szíve búcsú.
Indulnak autóbuszok, de kerékpárral és
gyalogosan is részt lehet venni.

Az érdeklődők jelentkezését az autóbu-
szokra a sekrestyében, Zsámboki Sándor
várja, a kerékpáros zarándoklatra Török
Jánosnál lehet jelentkezni, míg a gyalogo-
sok Sándorné Tóth Évánál jelentkezhetnek.
A kerékpárosok és a gyalogosok indulása
június 20-a.

A nyári szünetben újra megrendezésre
kerül a Hittantábor. Időpontja július 19-26
(vasárnaptól vasárnapig), helyszíne Bükk-
mogyorósd. Jelentkezni Sándorné Tóth
Évánál lehet, a tábor költsége: 20.000 Ft.

Pál Katalin Alíz

Közös múltunk tisztelete
A helytörténeti pályázat eredményhirdetése

A város napján, május 1-jén 10 órakor a
Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény ud-
vara megtelt érdeklődőkkel. Az ünnepséget
megtisztelte Kiss Józsefné és családja is.
Tóth Tibor, a FÉBE elnöke köszöntötte a
jelenlévőket. Beszédében visszatekintett az
elmúlt 25 évre, Kiss József tanár úrnak a
gyűjtemény létrehozásában vállalt megha-
tározó szerepére, majd így folytatta: „2009.
januárjában a FÉBE kezdeményezésére a
Jászfényszaruért Alapítvány, a Diákönkor-
mányzattal a kettős jubileum kapcsán meg-
hirdette az általános iskolások osztályai
között a nemes vetélkedőt.

A meghirdetett pályázat két feladatból
állt, egyrészt régi – legalább 1984 előtti
legyen – tárgyi eszközök, fotók, iratok ösz-
szegyűjtése, másrészt a régmúltról szellemi
termékek nagymamák, nagypapák vissza-
emlékezése alapján népi játék, jeles esemé-
nyek, népi szokások, népi hagyományok, a
mindennapi élethez kapcsolódó tevékeny-
ség (kenyérsütés, disznóvágás, lakodalom),
monda, történet leírása, riport készítése.

Felhívásunkra két alsós és hét felső ta-
gozatos osztályban indult be a munka, és
készültek el a bemutató osztály-kiállítá-
sok, szellemi pályamunkák. Az 5 fős zsű-
ri (Lantos Péter, Kovács Lászlóné Hulyák
Éva, Berze Lászlóné Büchler Éva, Pető
Lászlóné és személyem) április 16-17-én
értékelte azokat. Mindannyiunkat meglepte
a gyűjtött anyag számszerinti nagysága és
változatossága. Csatos imakönyv 1882-ből,
kapcsos könyv 1897-ből, végbizonyítvány
1916-ból, kutyabőrre írt jogi diploma 1908-
ból, távbeszélő előfizetői névsor 1943-ból,
petróleummal világító kerékpárlámpa,
csizmahúzó, palatábla vesszővel, Noge
Gyula tanár úr nádpálcája, világháborús
fegyverek, szerszámok, konyhai eszközök,
fejősajtár (zsétár) háromlábú fejőszékkel,
könyvek, képeslapok, fotók, pénzek, és ki
tudná felsorolni mindet. De ez nem is a cé-
lom, hiszen a zsűri az osztályoktól korláto-
zott számban kölcsön kért 10-20 darabot a
mai kiállításra, így minden érdeklődő meg-
tekintheti azokat.

(folytatás a 2. oldalon)

Itt a jó idő!

Egyházközségünkben
történik

Április 26-án nagy sikerrel rendezték meg a VI. Fény Fesztivált Jászfényszarun.
Beszámoló a 2. oldalon. (Fotó: Feketéné Ruis Beatrix)

Kistücsök és a többiek

A tartalomból
• Képviselő-testületi döntések

............................................ 3. oldal

• Önkormányzati beruházások
............................................ 5. oldal

• Pedagógusnapra................ 6. oldal

• Múzeumok éjszakája...... 12. oldal
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Április 26-án, a Város Napja rendezvény-
sorozat keretében ismét tanúi lehettünk
annak, hogy a Jászság az ország néptánc
mozgalmának egyik központja, mozga-
tórugója. A VI. Fény Gyermeknéptánc
Fesztiválra Jászberényből, Jászkisérről,
Kisújszállásról, Szolnokról érkeztek cso-
portok, és természetesen a helyi, 15 éves
évfordulóját ünneplő Iglice is bemutatko-
zott mindjárt 4 koreográfiával. A kétévente
megrendezendő fesztivál eleinte kistérségi
bemutatónak indult. Mára azonban megyei
seregszemlévé nőtte ki magát. Az idén 12
alkotó közösség mutatta be táncait. Örven-
detes, hogy egy-egy együttesnek már nagy
és kis (fiatalabb) csoportja is van. A legjobb
koreográfiák továbbjuthattak az Örökség
Gyermek Népművészeti Egyesület haj-
dúböszörményi regionális fordulójára. A
zsűri: Kökény Richárd jászapáti származá-
sú táncpedagógus, koreográfus, a Magyar
Állami Népi Együttes művészeti vezetője,
Kácsor-Ignácz Gabriella és Kácsor István
a Nyírség Táncegyüttes művészeti veze-
tői elismeréssel szóltak a bemutatókról,
a gyerekekről, a jászsági néptánccsoport
vezetőkről. A fesztivál magas színvonalát
igazolja, hogy 7 produkció (ebből 6 jászsá-
gi!) jutott tovább: a Vadvirág Táncegyüttes
Szolnokról, a jászberényi Árendás, a Kis
Árendás, a Barkóca, a Galagonya és a Kis
Galagonya Táncegyüttesek, valamint a
jászfényszarui Iglice Táncegyüttes. A to-
vábbjutókon túl nagy sikerrel szerepeltek a
jászkiséri Hajnaltűz Gyermektáncegyüttes
apró, kezdő táncosai különleges koreográ-
fiájukkal, a moldvai zenére megkomponált
Hétfehérke és a hét törpe, avagy a bákói
szénbánya privatizációja című produkció-
jukkal, valamint a kisújszállási Gyön-
gyöcskék és a Kistücsök együttesek. A 19
koreográfiát felvonultató gálán és az azt
követő táncházban – melyet Péter Szilárd
és Berényi Ágnes vezetett – a kiváló Járta-
tó zenekar húzta a talpalávalót.

A rendezvényt támogatták: az Iglice
Folklór Kulturális Alapítvány, a Viga-
nó Művészeti Alapiskola, a Varga Gyula
Észak-alföldi Folklórszövetség, Jászfény-
szaru Város Önkormányzata, a jászfény-
szarui művészeti alapiskola és a Petőfi Mű-
velődési Ház, no és természetesen minden
elismerést megérdemelnek azok a lelkes
szülők, akik süteményeikkel, munkájuk-
kal biztosították a rendezvény sikeres le-
bonyolítását. A táncolás egyébként nyáron
is folytatódik. A június 16-19-ig tartó tar-
namérai edzőtáborban a nagyok bökönyi
táncokat, a kicsik pedig jászsági táncokat
tanulnak majd, és a csoport fellép a Sam-
sung Napon is.

Katinka

(folytatás az 1. oldalról)
A gyűjtőmunka tehát sikeres volt, a szer-

vezők elérték céljukat. A zsűri nevében
azonban bátran állíthatom: többet is. Láttuk
az osztályok tanulóinak arcán az örömet, a
büszkeséget, a jól végzett munka boldog
megelégedettségét, és ez számunkra min-
dennél többet ér. Ezek a fiatal gyerekek
megérezték a felelősséget a múlt emlékei
iránt, s felnőttként is tovább fogják örökíte-
ni azt. Ezzel válnak igazán Kiss József tanár
úr örököseivé, a múlt megőrzőivé. Büszkék
vagyunk rájuk és gratulálunk nekik lelkes
gyűjtőmunkájukért, az őket segítő nevelők-
nek a gondos-pontos szervezésért, irányítá-
sért, és az aktívan bekapcsolódó szülőknek
a példamutató segítségükért.

Kiss tanár úr bizonyára figyelte fentről
őket, és elégedetten nyugodhat tovább,
vannak, akik átvették – átveszik a staféta-
botot. Az utókor számára pedig álljon itt
azon osztályok sora 3. b, 4. b, 5. a, 5. b, 5.
c, 6. b, 6. c, 7. c, 8. a, aki részesei voltak a
nemes vetélkedőnek. Minden dicséretet és
köszönetet megérdemelnek, mert derekasan
helyt álltak. Közhely, de most is igaz; zsűri
nehéz helyzetben volt. A zsűri tagjai egy-
mástól függetlenül helyezési sorszámmal
értékelték külön a tárgyi emlékek sokaságát
és külön a szellemi pályamunkákat.”

Az osztályokban megrendezett kiállítást a
tárgyi emlékekből az alsó tagozatosak kö-
zött I. helyezett 4. b, II. helyezett 3. b, a
felső tagozatosaknál a versenyt a 8. a nyerte
meg, II. a 6. c, III. az 5. c, IV. a 6. b, őket az
5. a, 5. b, 7. c követi.

Szellemi pályamunkát (ami nem volt
kötelező) négy osztály készített a felső ta-
gozatosok közül, de ez is a verseny része
volt. Itt a versenyt az 5. c nyerte meg, a II.
helyezett 8. a, III. a 6. c, IV. a 6. b lett. A
végeredmény a két eredmény összevetésé-
ből alakult ki.

Az alsó tagozatosak között, mivel szellemi
pályamunka nem volt, így nem változott az
eredmény: a pályázat győztese a 4. b, a II.

helyezést a 3. b érte el. A felső tagozatosak
között a következő végeredmény született:
a pályázat győztese a 8. a, II. helyezettje az
5. c, III. helyezettje a 6. c, IV. helyezettje a
6. b, a további helyezettek az 5. a, az 5. b,
és a 7. c lett.

A FÉBE és a „Jászfényszaruért” Alapít-
vány vezetése úgy döntött, hogy az alsó
tagozatos és felső tagozatos győztes mellett
a felső tagozatos II. helyezett 5. c osztály
közössége is egy napos jutalom kirándulás-
ban részesül.

Az okleveleket, és a tárgyi jutalmakat
Kovács Lászlóné, a Diákönkormányzat ve-
zetője, a jutalom kirándulásról szóló értesí-
tést Mészáros László, a „Jászfényszaruért”
Alapítvány kuratóriumának elnöke adta át.
A győztesek jászsági jutalom kirándulására
május 30-án szombaton kerül sor.

Délután 5 óráig folyamatos érdeklődés
kísérte az osztályközösségek ámbituson ki-
állított anyagát.

tóti
Fotók: Berze Lászlóné

Kistücsök és a többiekKözös múltunk tisztelete
A helytörténeti pályázat eredményhirdetése

Mérlegek s más háztartási eszközök

Kukoricamorzsoló
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Jászfényszaru Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § d)
pontja alapján a 2008. évi költségvetés
végrehajtásával kapcsolatos beszámoló
jelentést elfogadta:

– 2.043.191.000 Forint bevétellel, és
1.972.404.000 Ft kiadással, 424.620.000
Ft személyi juttatással, 132.841.000
Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
311.908.000 Ft dologi kiadással.

– a költségvetésen belül a működés-
fenntartást 869.369.000 Ft kiadással, a
felhalmozást 251.756.000 Ft kiadással.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete
2008. december 31-ei állapot szerint va-
gyonát 4.200.091.000 Ft eszköz és for-
rás mérleg összegben, a 2008. évi pénz-
maradvány összegét és a feladatokat
60.143.000 Ft összegben jóváhagyta.

A testület tárgyalta és jóváhagyta az
Önkormányzat intézményeiben, illetve
a Polgármesteri Hivatalban 2008. év
során lefolytatott ellenőrzéseiről szóló
jelentést.

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi,
gyámhivatali feladatok ellátásáról szóló
tájékoztató elfogadása során a Képvi-
selő-testület az alábbi főbb feladatokat
határozta meg:

A gyermekjóléti szolgálat készítse el a
gyermekvédelmi és ifjúságpolitikai kon-
cepció tervezetét, melyet az Ifjúsági és
Sportbizottság, az Oktatási, Kulturális
Bizottság bevonásával a gyermekvéde-
lemmel érintett intézményekkel együtt-
működve bocsássa társadalmi vitára és
terjessze a Képviselő-testület elé.

Az oktatási intézmények együttmű-
ködve a gyámhatósággal segítsék elő
a tankötelezettség teljesítését a három
évet betöltött hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek rendsze-
res óvodába járását, valamint az öt éves
gyermekek kötelező óvodáztatásának
megvalósulását.

A védőnői szolgálat a gyermekvédelmi
szolgálattal és a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzattal együtt fokozottan segítse
azokat a családokat, ahol már a gyermek
születését követően nevelési hiányos-
ságokat tapasztalnak. Keressék azon
módszereket, amelyekkel a gyermekek
készségei, képességei kifejlődéséhez
segítséget nyújt felkészítve őket az ok-
tatási rendszerbe való sikeres belépésre,
esélyeik javítására.

A Képviselő-testület felkérte a gyer-
mekvédelemben érintett személyeket
és szervezeteket, hogy segítsék a gyer-
mekvédelmi munkát és hatékonyan mű-
ködjenek együtt a település ifjúságának
védelme érdekében.

Előterjesztések keretében a testület
az alábbi döntéseket hozta:
– A Jászkapu Turisztikai Egyesület

részére az utazás 2009. kiállítás és a
Jászfényszaruról szóló turisztikai film
készítése költségére 160.000 Ft támoga-
tást biztosít költségvetésében.

– 300.000 Ft céltartalékba helyezését
hagyta jóvá civil pályázati önerő céljára,
melyet a civil szervezetek pályázati saját
erőhöz, annak 50% erejéig használhat-
nak fel támogatásként.

– 2009. évben külkapcsolatok ápolá-
sára 750 ezer Ft-ot biztosít. A külkap-
csolati keretre benyújtandó kérelmek
határidejét 2009. május 31-ig határozta
meg.

– A városnapi ingyenes lakossági
egészségügyi (koleszterin, vércukor,
vérnyomás, testzsír) szűrés költségére
45 ezer Ft-ot biztosított.

– 4.275.000 Ft állami támogatás + ké-
sedelmi kamat visszafizetését tudomásul
vette, és a Képviselő-testület felhívta az
intézményvezetők figyelmét a normatí-
va igényléseket alátámasztó adminiszt-
rációs feladatok végzésére.

– A helyi újság nyomdai előállítására
a jászberényi Artander Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft-t bízta meg és meghatá-
rozta a cikkírói és riportfotói honorári-
umot.

– Az Önkormányzat pályázatot nyújt
be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ön-
kormányzat által kiírt a Parlagfű-mente-
sítési Alap terhére fűkaszák beszerzésé-
hez.

A Képviselő-testület a fenti pályázat-
hoz 200.000 Ft (40%) saját erőt biztosí-
tott.

– Hozzájárult a 326/1 és a 326/5 hely-
rajzi számú ingatlanok tulajdonjogának
– a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. tv. alapján – térítésmentes a Magyar
Állam részére, kezelői jogának a Közle-
kedésfejlesztési Koordinációs Központ
(Budapest, Fényes E. u. 7-13.) részére
történő átadásához. (A hivatal előtti
ponttól egészen a festő-közig, a Kiss Er-
nő út csatlakozásáig, kizárólag az útpá-
lya átadását érinti.)

– A sport szervezetek 2009. évi támo-
gatását az alábbiak szerint jóváhagyta:

Jász-Íjászok 100.000.- Ft
JFVSE 65.000.- Ft
Dermesztő 60.000.- Ft
Asztaliteniszezők 55.000.- Ft
Egyházközség

szabadidős sportja 60.000.- Ft
Női focicsapat 60.000.- Ft
Leány kézilabda csapat 100.000.- Ft
A Képviselő-testület felhívja a pá-

lyázaton nyert szervezeteket, hogy a

kapott támogatás felhasználásáról ké-
szített szakmai és pénzügyi beszámo-
lót, valamint a számlák és bizonylatok
másolatait 2010. január 31-ig nyújtsák
be a az Önkormányzatnak. Aki ezen
kötelezettségét elmulasztja, úgy annak a
pályázatát a következő évben nem tudja
elfogadni a testület.

2009. május 13-án soron kívüli ülésen
tárgyalta és hagyta jóvá az Oktatási és
Kulturális Bizottság előkészítésében az
Önkormányzat Minőségirányitási Prog-
ramját. A minőségirányítási program
felülvizsgálatára, átdolgozására került
sor.

A Jászsági Többcélú Társulás Kistér-
ségi Közoktatási Intézkedési tervének
hatályát a közoktatásról szóló tv. 85. §
(4) bekezdése alapján állapította meg,
tekintve, hogy településszintű lebontást,
Jászfényszaruról szóló adatokat is tar-
talmaz.

A Jászsági Többcélú Társulás Társu-
lási megállapodás módosítását a 2007.,
2008., 2009. évben bekövetkezett fel-
adatellátást érintő változások indokol-
ták. Így különösen az új intézmények
(Jászsági Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat, Jászsági Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, új oktatási in-
tézmény), valamint a jogszabályi válto-
zások átvezetése.

Zakliczynből – lengyel testvérváro-
sunkból érkező – vendégek fogadására
a Jász Íjász Hagyományőrző Sportegye-
sületet 100.000 Ft támogatásban része-
sítette.

Pályázat benyújtására adott felhatalma-
zást a Képviselő-testület: orvosi rendelő
mögötti játszótér felújítására, bővítésé-
re, Bethlen Gábor út és Kilián György
út felújítására, továbbá járdák felújításá-
ra – Madách Imre – Huszár – Vasvári
Pál eleje – Kossuth Lajos – Árpád – Kiss
Ernő – Dózsa Gy. út – Szentcsalád tér
– pályázat benyújtásához tervezési meg-
bízást.

Zárt ülés napirendjeként tárgyalta a
testület és egyetértett Halmai Ferenc
r.alezredes Jászberényi Rendőrkapitány-
ság vezetői kinevezésével.

Közérdekű bejelentésként hangzott el
a művelődési házban tartott diszkóval
kapcsolatban, hogy az ott szórakozók
közül többen zavarják a környéken la-
kók nyugalmát, megbotránkoztató ron-
gálásokat hagyva maguk után.

Kérjük a fiatalokat a kulturált szó-
rakozás szabályainak betartására, a
rendzavarás, rongálás mellőzésére, a
rendőrőrs munkatársait a segítő közre-
működésre.

Önkormányzat

Összefoglaló a Képviselő-testület
2009. április 29-i ülésén hozott döntéseiről



4 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2009/5

„...közel 100 irodalombarát 180 percnyi verssel”
Április 25-én este a Rimóczi Kastély nagy-

termében a Város napjához kapcsolódóan új-
szerű rendezvény részesei lehettünk.

„A Költészet és Mi” címmel meghirdetett
fényszarui verselők estjén jászfényszarui és
innen elszármazott költők és versmondók mu-
tatkoztak be. A műsor folyamán Tóth Julianna
verssel, Bujáki Anna, Fekete Csilla és Tamus
Vince gyönyörű népdalokkal köszöntötték
az egybegyűlteket. Berzéné Magyar Kriszti-

na segítségével megemlékeztünk Kazinczy
Ferencről születésének 250. évfordulója és
Joseph Haydnről halálának 200. évfordulója
alkalmából.

Az első részben Agócs Zsuzsanna, Burjánné
Biricz Erika, Ézsiás László, Farkas Ferencné
Rácz Katalin, Farkas Lajos, Harmath József,
Kun Magdolna, Pataki Gábor, Pető Lászlóné
Sándor Katalin, Zsámboki László költőkkel
egy antik kerek asztal mellett beszélgettünk a

kezdetekről, motivációról, érzelmekről, ihlet-
ről, szeretetről és szerelemről, munkáról, csa-
ládról, versekről és versírásról. Egy-két verset
is hallhattunk tőlük, amelyek róluk „beszél-
tek” és amelyek által közelebb kerülhettünk
a szerzőkhöz. Pataki Gábor versét Gergely
Ferenc, a Bőti Zsolt által írt sorokat Nagy
Lászlóné Terike olvasta fel. Kolozs Marcella
néni versét Tóth Franciska tolmácsolta, Kom-
polthy József anyák napi versét Bordás Bor-

bálától hallhattuk. Palócz Imréné Pirike néni
versét Bordásné Katinka ismertette.

Az általános iskolai versíró verseny díja-
zottjai – Dobák Lúcia, Ézsiás Flóra, Hornyák
Bernadett, Horváth Fanni, Rafael Dániel, Ro-
hács Ádám és Pásztor Zsófia – is előadták al-
kotásaikat. A második részben a versmondók
– Burján Melanie, Lovász Nóra, Győri Márta,
Tóth Angelika, Harmath József, Bordás Júlia,
Dankó Szilvia, Berzéné Magyar Krisztina,

Bordásné Kovács Katalin és Ézsiás László
– álltak a pódiumra. Egy-egy verset pattaná-
sig feszült csend követett, az anyákra és a rég-
múlt időkre emlékezvén pedig az elhangzot-
tak könnyeket csaltak az emberek szemébe.
Az Anyák napja közeledtén méltó befejezése
volt az estnek Dankó Szilvia előadásában a
neki írt Mama című dal.

Köszönjük a versíróknak, a versmondóknak
és a közönségnek, hogy elfogadták meghívá-

sunkat! Ezen a szép, hangulatos április esten
közel 100 irodalombarát 180 percnyi verssel
és élménnyel gazdagodott, ahol orgonaillat,
Haydn zenéje és a vers „íze” járta át a termet.

A rendezvény az Önkormányzat támoga-
tásával a BLNT Drámapedagógiai Műhelye
szervezésében és lebonyolításban jött létre,
melyhez csatlakozott a FÉBE és a helyi Diák-
önkormányzat is. Magyar Krisztina

Fotók: Karizs Evelin és Feketéné Ruis Bea

Megkezdődött az érettségi időszak a mi
kis városunkban is. Idén több, mint negy-
venen tettünk írásbeli érettségi vizsgát
Jászfényszarun. Iskolánkban hosszú évek-
kel ezelőtt kezdődött el az esti, gimnáziumi
oktatás, a Budakalász Gimnázium kihelye-

zett tagozataként. A lehetőséggel éltek is
a jászfényszarui lakosok, de sokan jártak
ide a környező településekről is. A tanulók
többsége túl a harmincas évein kezdte el
az újbóli tanulást. Nem volt könnyű mun-
kahely mellett ismét helyt állni az iskola-

padban. Ha netán sikerült a
munkahelyről távol maradni
annak érdekében, hogy az
órákat figyelmesen hall-
gathassuk, mi már annak is
örülni tudtunk. Mégis volt,
hogy csak a számonkérés-
re, dolgozatokra tudtunk
egy-egy órát elkéredzkedni
főnökeinktől. Főleg a csa-
lád, háztartás mellett volt
feladva a lecke: a gyerekek
nem egyszer „újrarajzolták”
a véletlenül előttük maradt

dolgozatokat. Fejtörést okozott néha példá-
ul, hogy ki vigyázzon a gyerekekre, vagy
ha megbetegedtek csak velük törődhessünk,
elhagyva egy-egy másnapi leckét. Sokszor
egyszerre tanultunk a gyerekekkel, ki-ki a
maga házi feladatát csinálta. Úgy gondolom
ez a közös élmény pozitívan hat a tanulás
iránti hozzáállásukhoz, most és a jövőre
nézve is.

Ahogy közeledett az idő, az írásbeli vizs-
gák előtt egyre nagyobb volt bennünk az
izgalom. Többségében úgy érezzük, hogy
túljutottunk az első akadályokon. Remélem
mindannyiunknak sikerül a szóbeli vizs-
gára is jól felkészülni. Elvégre az érettségi
egy fontos állomás az ember életében.

Tanárainknak ezúton is köszönjük a több
éves felkészítő munkát, a végtelen türelmet
és megértést, amit felénk tanúsítottak.

Kép és szöveg: Kovácsné Király Anikó

Megélni az érettségi vizsgákat
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Kerékpárút
2009. május 6-án aláírásra került a szer-

ződés a kerékpárút építőjével (PENTA
Általános Építőipari Kft. 2100 Gödöllő,
Kenyérgyári út 1/e). A kivitelezés első
ütemében az ivóvíz-hálózat cseréjére ke-
rül sor a Szabadság út páratlan házszámú
oldalán, valamint a Szabadság tér és Ba-
csó Béla közötti útszakaszon áthelyeznek,
illetve kicserélnek hét darab villanyoszlo-
pot. A konkrét munkálatok megkezdése
előtt a kivitelező minden érintett lakossal
egyeztet a munkák ütemezéséről, az ingat-
lanok előtti növényzet sorsáról. Ez úton
is kérjük és köszönjük a kivitelezés során
adódó kellemetlenségek elviseléséhez vá-
rosunk lakosainak megértő türelmét.

Sportpálya
Átadásra kerültek május elsején a sport-

pálya felújítása I. ütemének már elkészült
részei, a játszótér, a járda, illetve az új
kézilabda-, és teniszpálya. A pályázat ke-
retében megépítendő pálya alapterülete
20x40 m, ami a játéktér „tiszta” alapte-
rülete. A szükséges védőtávolság biztosí-
tása érdekében 22x44 m-es pályát kellett
megépíteni. Az új pálya alapterülete így
168 m2-rel növekedett, amelynek költségét

(2.909.699 Ft) a Képviselő-testület 2009.
május 13-i ülésén biztosította.

Kidolgozás alatt van egy új „házirend”
amelyben szabályozásra kerülne az új lé-
tesítmények használata, annak érdekében,
hogy azok hosszú ideig lehetőséget nyújt-
sanak a szabadidő tartalmas eltöltésére.

Lezajlott a felújítás II. ütemének közbe-
szerzése, melyet szintén a DEVEX Építő
és Gépipari, Fejlesztő és Kivitelező Kft.
(2092 Budakeszi, Makkosi út 55.) nyert.
Mivel a 2009. évi költségvetésben kisebb
összeg lett meghatározva a felújításra, így
a Képviselő-testület további 18.748.472 Ft-
ot biztosít a kivitelezéshez.

Nagy-iskola pályázat
2009. május 29-én a második forduló-

ra benyújtásra kerül a A „Nagy Iskola”
komplex fejlesztése, a minőségi oktatás
feltételeinek megteremtése, valamint a hát-
rányos helyzetű és sajátos nevelési igényű
tanulók esélyegyenlőségének megteremtése
érdekében című, ÉAOP-4.1.1/2/2F-2008-
0022 jelű pályázatunk. Ehhez kapcsoló-

dóan a szükséges kiviteli tervek elkészíté-
séhez 5.964.000 Ft összeget hagyott jóvá a
Képviselő-testület.

Járdafelújítás
Befejeződött a négy utca (József Attila,

Bethlen Gábor, Bajcsy-Zsilinszky, Ságvá-
ri Endre) járdáinak a felújítása. A műszaki
átadás után történik meg a pályázati pénz
elszámolása a támogatóval. Ez évben is
újra pályázunk több utca, Madách Imre
(360 m), Huszár + Vasvári Pál (230 m +
60 m), Árpád (540 m), Kossuth Lajos (820
m), Kis Ernő (220 m), Dózsa György (300
m), Szentcsalád (270 m) járdáinak a fel-
újítására, ez összesen 2800 m. Reméljük
ez évben is kedvező elbírálásban részesül
kezdeményezésünk.

Útépítés
A GILDEX Útépítő és Útfenntartó Kft.

(2760 Nagykáta, Jászberényi út 117.) to-
vább folytatja az előző évben megkezdett
hat utcában a szilárd burkolatú utak építé-
sét. Jelenleg az aknafedelek, tűzcsapok
szintbe emelése zajlik, és várhatóan június
hónapban elkezdődik az utcák aszfaltozása.

Tanczikó Attila
műszaki előadó

Önkormányzati beruházások

Minden évben előfordulhatnak olyan ok
okozati problémák, amelyek eredménye-
ként csökkenhet a termelés sikere. Nin-
csen ez idén sem másképp. A felhők csak
jönnek és mennek Fényszaru fölött, de
csak a szomszédos települések gazdáinak
hoznak csapadékot.

Míg tavaly aratáskor azon izgultunk,
hogy a júliusi esőzések eláztatják a gabo-
nát, idén az a kérdés, hogy a nagy száraz-
ság miatt lesz-e egyáltalán mit learatni. Ha
májusban sem fog esni, akkor már a máso-
dik esőmentes hónapon leszünk túl. Hiába
teleltek át megfelelően a kalászosok, és
úgy tűnik sok helyen hiába sikerült időben
elvégezni a műtrágyázást, ennek ellenére
sem fest eső hiányában megfelelő képet a
gabona. A gyönyörű bebokrosodott búzák
csupán pár kalászt nevelnek és ezeknek az
alja is már sárgul a fényszarui homokban.
Néhol a növények magassága még a 15
cm-t sem éri el, ebből természetesen búza-
szem és szalma sem lesz.

Fényszaru másik jellemző talajtípusánál,
az öntési talajoknál pedig akkora lyukak-
kal találkozhatunk, hogy szinte a kezün-
ket bele tudjuk dugni. De nem elég ez a
száraz és szeles időjárás, emellett egy kár-
tevő bogárral, a vetésfehérítővel is nagyon
meggyűlik a bajunk az idén. A gondos
gazda hiába ellenőrizte és védekezett idő-

ben, így sem tudta kiküszöbölni ezeknek a
rovaroknak a kártételét. Hiába a többszöri
permetezés, az elhúzódó lárvakelés és a
száraz idő miatti felszívódás hiánya nem
tette lehetővé a sikeres védekezést.

Sokszor a táblára kiérkezve a fehér fol-
tok nemhogy eltűntek volna a védekezés
után, hanem újabbak keletkeztek a rovarok
okozta kártétel hatására.

Fontos megemlíteni, hogy a vetésfehérítő
bogarak csak a későn vetett, gyenge, őszi
és tavaszi árpában okoznak problémát,
azonban a lárváik kártétele sokkal súlyo-
sabb, ők az érközöket hámozgatják, ezzel
komoly veszélynek kitéve a leveleket.

A rágás után beszáradt fehér csíkok ma-
radnak a levélen, így a táblán már messzi-
ről díszelegnek a fehér foltok a tömeges
kártételnél.

Védekezésünk során a legfontosabb,
hogy a zászlós leveleket megvédjük a
kalászosokban (legfölső levél). Ez azért
lényeges, mert a fény hasznosításában
(fotoszintézis) ezeknek a leveleknek van a
legkiemelkedőbb szerepe.

A védekezés során beszélhetünk megelő-
ző és kémiai védekezésről.

A megelőzésnél fontos megemlíteni,
hogy ha időben el van vetve a gabona,
kisebb a kár, ugyanis a gyenge állományt
jobban károsítja a kártevő. Fontos, hogy ne

adagoljuk túl a nitrogént, ugyanis a meg-
nyúlt növények nagyobb célpontot jelente-
nek.

Fontos továbbá a helyes fajtának a kivá-
lasztása is, ugyanis a szőrös levelű, szűk
érközű fajtákat nem kedveli a kártevő.

Vegyszeres védekezés során védekez-
hetünk a kifejlett rovarok ellen peterakás
előtt és a tömeges lárvarakás idejében
pl.: Fendona 10EC Karate Zeon rovarölő
vegyszerrel.

Fontos, hogy a permetezés során ügyel-
jünk azokra a hasznos ragadozó rova-
rokra, amelyek ugyancsak pusztítják a
vetésfehérítőt, valamint kiemelten nagy
figyelmet kell fordítani a méhekre (méhkí-
mélő technológia).

Általában a repce, valamint az akác vi-
rágzása egybeesik a védekezéssel, ezért a
csillagászati napnyugta után, amikor már
nem repülnek a méhek, akkor kezdjük meg
a permetezést. (Általában a vetésfehérítőre
használatos szerek a méhekre mérsékelten
veszélyesek.)

Összefoglalva tehát, ilyen csapadéksze-
gény időjárásban ez a kicsiny rovar, lárva
hatalmas pusztításokat is véghez tud vinni
akár napok alatt is az állományban, ezért
fontos, hogy időben és odafigyelten véde-
kezzünk e kártevő ellen.

Pethő Ferenc

Támad a szárazság és a fehérítő
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A pedagógusnap igazi globális ünnep,
annak ellenére, hogy országonként elté-
rő időpontokban ünneplik meg. Török-
országban például november 24-én, az
Egyesült Államokban május első teljes
hetének vasárnapján ünneplik, Kínában
szeptember 10-én tartják.

Magyarországon a pedagógusnap az
1950-es évek elejétől létezik. A minisz-
tertanács 1951-ben hozott egy rendele-
tet, melyben a pedagógiában dolgozók
elismeréseként kijelölte június első va-
sárnapját, mint pedagógusnapot. 1952-
ben, a pedagógusnap első megünnep-
lésekor adták át először a legkiválóbb
tanároknak a különböző okleveleket,
elismervényeket.

Ezen a szép napon tanítványok, szülők
köszöntik a nevelőket. Ez alkalomból
beszélgettem Nagy Lajosnéval, minden-
ki Nunika nénijével.

Hogyan lett pedagógus Nunika néni?
Már általános iskolás korom óta taní-

tani szerettem volna. Éreztem, hogy ez
igazán nekem való feladat lenne. Így a
8. osztály után Jászberénybe jártam a
Zirzen Janka Tanítóképző Intézetbe,
ahol négy évig az érettségire készültünk
és közben oktatták a pedagógiai tárgya-
kat is. Érettségi után egy gyakorlóév
következett, majd 1957-ben sikeresen
levizsgáztam. Sokan jártunk az osz-
tályba, de a végére kevesen maradtunk.
Nagy szigorúság volt; keményen kellett
tanulni vagy mehettünk, így hát sokan
mentek. Ketten voltunk fényszaruiak a
végzősök között, Palócz Miklós és én.
Ő már nem lakik Fényszarun, így sajnos
csak a találkozókon szoktuk látni egy-
mást. Miután végeztem, 3 évig vidéken
tanítottam és utána kerültem haza. Alsó
tagozatos nevelő voltam, bár szerettem
volna menni főiskolára, de akkor a fel-
tétel a 22 éves kor és a két éves gyakor-
lat volt, ami nekem még nem volt meg,
majd jöttek a saját gyerekeim, aminek
talán még jobban örültem.

Szeretett a gyerekekkel foglalkozni?
Nagyon-nagyon szerettem a gyereke-

ket. Bár szigorúan tanultunk, a játékra is
mindig jutott idő. Buktatni nem nagyon
szerettem. Nem szerettem a sírós gyerek-
szemeket látni, így mindig azon igyekez-
tem, hogy megkapják azt az alapot, ami
a további tanulmányaikhoz szükséges.
Nagyon sok gyerek jövőjét egyengettem.
Nem hanyagoltam el a kulturális ver-
senyekre való felkészítést sem; nagyon
szép eredményeket értünk el.

Régen volt, hogy valamelyik diákom
nem szeretett iskolába járni, ezért reg-
gelente el kellett, hogy menjek érte. Volt
olyan, akit korrepetálás után télen elvit-
tem a falu széléig, ahonnan már haza

tudott menni. A mi feladatunk volt a
tanítás és a nevelés is; a szülőknek nem
nagyon volt idejük foglalkozni velük, ta-
nítani őket otthon.

Igyekeztem a szeretetre, a tiszteletre,
a megbecsülésre és egymás segítésére
nevelni a tanítványaimat. Úgy érzem, ez
sikerült is.

A bukott tanulókat is felkaroltam, ki-
kupáltam őket a tanórák utáni korre-
petálásokon. Ezt addig csináltuk, amíg
nem boldogultak egyedül is. A gyen-
gébb tanulókat is megpróbáltam felzár-
kóztatni. Külön gondossággal kezeltem
őket, hiszen ők is ugyanolyan gyerekek,
mint a többiek, attól függetlenül, hogy
nem olyanok a képességeik. Minden
tőlem telhetőt megtettem, hogy a gye-
rekek jövője szebb legyen. Napról napra
újult erővel kezdtem.

Honnan, miből merítette ezt az erőt?
Úgy érzem, a Jóisten adott erőt. Volt,

hogy kicsit elkeseredtem, de másnap
újra kezdtük és harmadnap már egyedül
is boldogult a gyerek. Optimista voltam.
Úgy éreztem, minden gyereket meg le-
het tanítani, csak kitartás kell és szere-
tet. Nagyon sok szeretetet adtam és kap-
tam is vissza. Még manapság is kapom a
volt tanítványaimtól a köszöntéseket.

A kollégáimat is nagyon szerettem.
Együtt sírtunk, együtt nevettünk és
szívesen segítettük egymást a gyerekek
érdekében.

Mikor hazakerültem, 6-7 évig táboroz-
ni is jártam az iskola gyerekeivel, ami
külön élményt nyújtott mindannyiunk-
nak. Akkor még sátor-tábor volt, igazi
nomád körülmények. A hegyről jártunk
le a faluba tejért, amiből főztünk. Em-
lékszem, egyszer az eső is kivert minket

és éjjel kellett költözködnünk egy másik
táborba. De a jó programok, játékok és a
szép helyek, ahol jártunk, mindent kár-
pótoltak. Csak a szép emlékek maradtak
meg.

Melyik a legkedvesebb emléke?
Számtalan kedves emlékem van, de a

legszebbet az egyik osztályomtól kap-
tam – általában elsőtől negyedik osztá-
lyig vittem a gyerekeket –, akik búcsú-
zóul telerakták a kapumat virágokkal.
Nem találtak itthon, mikor jöttek, így
kidíszítették a kerítést. Nagyon megle-
pődtem, mikor hazaértem, de nagyon
kedves emlék ez nekem.

Soha nem gondolt arra, hogy másik
pályát kellett volna választani?

Nem. Kitartottam a fiatalkori elhatáro-
zásom mellett és boldog voltam ezen a
pályán. Bíztam az emberekben, a gye-
rekekben és nem csalódtam. A peda-
gógus pálya szép, de nagyon nehéz; az
idei az 53. pedagógusnapom. A gyere-
kek szerettek, szót fogadtak, de mindent
elkövettem, hogy így legyen. Boldog
vagyok, hogy a saját falum gyerekeit
taníthattam, nevelhettem. Szeretet és
megértés kell, hogy a munkánk eredmé-
nyes legyen. A nehéz időkben is össze-
fogtunk: szülő – nevelő – gyerek. És ez
a hármas-fogat csak előre húzott.

Mindent egybevéve szép volt ez az
53 év és felejthetetlen. Nagyon boldog
vagyok, ha volt tanítványaim rám du-
dálnak, vagy előre engednek a boltban,
hiába mondom nekik, hogy én már
nyugdíjas vagyok, ráérek. A szeretet,
amit még ma is kapok, mindent megér.

Amióta nyugdíjas, mivel tölti idejét?
1994-ben mentem nyugdíjba. Nyugod-

tan telnek napjaim. Van két gyönyörű
unokám, akikkel sokat játszom, és kicsit
tanítom is őket. Nagyon szeretek sütni-
főzni, amire most már nyugdíjasan még
több időm van. Gyermekeink minden-
nel elhalmoznak minket, én pedig fino-
mabbnál finomabb ételekkel várom őket
haza. Szívesen dolgozgatok a kertben
is és gondozom a virágaimat, és ma is
szívesen korrepetálom a hozzám forduló
„unokáimat”.

Köszönöm szépen Nunika néni, hogy
időt szakított rám és további szép napo-
kat és még sok örömet kívánok!

Ezúton szeretném köszönteni városunk
minden pedagógusát és megköszönni
fáradozásukat, türelmüket, kitartásukat
és sok erőt, kitartást és örömet kívánok!

„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”

(Nagy László)

Altorjai Katica

Pedagógusnapra

Nagy Lajosné
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Az Európai Parlament az Európai Unió
egyetlen közvetlenül megválasztott testülete.
Az Európai Parlament képviselőinek feladata
az uniós polgárok képviselete. 2004 júliusától
732 eurohonatya dolga volt 450 millió EU-ál-
lampolgárt érintő ügyekben véleményt nyil-
vánítani, társ-jogalkotóként eljárni. Románia
és Bulgária 2007. január 1-jei csatlakozásával
(amely már 492 millió főre duzzasztotta a
számot) az EP létszáma átmenetileg 785 főre
bővült. Magyarországnak 24 képviselői helye
van a Parlamentben, amelyet idén 22-re csök-
kentettek.

A Parlament az évek folyamán az Unió kül-
ső és belső tevékenységének tolmácsolójává
vált, ami lehetővé teszi, hogy a képviselők,
rajtuk keresztül pedig a polgárok részt vehes-
senek az európai politikáról alkotott elképze-
léseik meghatározásában.

Az Európai Parlamentben a képviselők nem
országonként, hanem pártonként ülnek frakci-
ókban. Akadnak olyan vélemények, hogy az
EP működésének és létének talán ez az egyik
legnagyobb érdeme. Belső munkamegosz-
tás tekintetében sok szempontból ugyanúgy
működik minden, mint bármely nemzeti tör-
vényhozásban. Egy-egy plenáris ülés között
itt is szakbizottságokban zajlik a munka. A
Strasbourg/Brüsszel – Magyarország közötti
távolságot igyekszik az Európai Unió áthidal-
ni és ezáltal szélesebb tájékoztatást nyújtani a
polgárok számára a fontos ügyek kapcsán. Az
1979-es első közvetlen választás óta az Euró-
pai Parlament jogosítványai mennyiségben és
mélységben is nagymértékben bővültek, azaz
lényegesen több „értelme” van az EP műkö-
désének napjainkban. Így az EP választáso-
kon való részvétel aktualitása nem is lehet a
mostaninál fontosabb és jelentősebb. Magyar-
ország belépett az Európai Unió közösségébe,
amely azt jelenti, hogy az EU felkínált lehető-
ségeivel már Magyarországnak saját magának
kell élnie és azokat a lehető legjobban kihasz-
nálnia. Ebbe szólhatunk bele mi, hétköznapi
választók azáltal, hogy a véleményünk szerint
arra alkalmas pártokat, politikusokat választ-
juk be. Ők ugyanis a közvetlen választások
után, az ország által felhatalmazva képvisel-
nek minket. Felelős állampolgárként köteles-
ségünk beleszólni azokba a folyamatokba is,
amelyek a „kis magyar valóság” szintjén túl
zajlanak, hiszen az Európai Parlament dön-
tései alapvetően meghatározzák a mi minde-
napjainkat is.

Menjünk el tehát választani!

Bordás Borbála

Menjünk választani!

Jászfényszarun – az előző választásokhoz
hasonlóan – hat szavazóhelyiség működik az
alábbiak szerint:

1. számú szavazóhelyiség:
Rimóczi Kastély, Szabadság tér 18.
2. számú szavazóhelyiség:
Általános Iskola, Szabadság út 2.
3. számú szavazóhelyiség:
Művelődési Ház, Fürst S. u. 1.
4. számú szavazóhelyiség:
Tűzoltószertár, Petőfi S. u. 14.
5. számú szavazóhelyiség:
Orvosi Rendelő, Deák F. u. 1.
6. számú szavazóhelyiség:
Általános Iskola, Szabadság u. 32.
A választás lebonyolításában minden sza-

vazókörben szavazatszámláló bizottság dol-
gozik, tevékenységüket a választási eljárásról
szóló törvény alapján végzik.

Jászfényszarun a 2. számú szavazókör ke-
rült kijelölésre azon választópolgárok részére,
akiknek lakcíme csak az adott település meg-
nevezését tartalmazza, illetőleg akik igazolás-
sal rendelkeznek.

Amennyiben a választópolgár igazolást kért
és kapott, devalamilyen okból mégsem utazik
el, 2009. június 4-én 16 óráig kérheti vissza-
vételét a névjegyzékbe. Erre már a szavazás
napján nincs lehetősége, és nem szavazhat.

A névjegyzékben szereplő választópolgár
kizárólag személyesen szavazhat a személy-
azonosság és a lakcím megállapításra alkal-
mas igazolványok birtokában.

Magyar választópolgár a személyazonos-
ságát és a lakcímét a következő, magyar ha-
tóság által kiállított, érvényes igazolványok
bemutatásával igazolhatja: a lakcím igazolá-
sára is alkalmas, érvényes személyazonosító
igazolvánnyal; lakcímigazolvánnyal, és sze-
mélyazonosító igazolvánnyal, vagy útlevél-
lel, vagy 2001. január 1-jét követően kiállított
(ún. kártya formátumú) vezetői engedéllyel.
Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet ta-
núsítja a lakcímigazolvány igénylésének át-

vételéről szóló elismervény, mely 30 napnál
nem régebbi.

Az uniós választópolgár a személyazonos-
ságát és a lakcímét a következő érvényes
igazolványok bemutatásával igazolhatja: lak-
címigazolvánnyal és útlevéllel, vagy személy-
azonosító igazolvánnyal, vagy 2001. január
1-jét követően, magyar hatóság által kiállított
(kártya formátumú) vezetői engedéllyel.

Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet
tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének
átvételéről szóló elismervény, mely 30 nap-
nál nem régebbi. A szavazatszámláló bizott-
ság visszautasítja azt a polgárt, aki nem tudja
személyazonosságát és lakcímét megfelelően,
érvényes okmányokkal igazolni.

A választópolgár a névjegyzék aláírásával
igazolja, hogy a szavazólapot átvette. Érvé-
nyesen szavazni csak a hivatalos szavazóla-
pon lehet, az egyik lista feletti körbe tollal írt,
egymást metsző két vonallal: (+) vagy (X)
Amennyiben a választópolgár a szavazólapon
hibát ejt, annak kitöltését elrontja, kérésére a
bizottság a rontott szavazólap helyett újat ad.
A cserére egy esetben, és csak az urnába he-
lyezés előtt van mód!

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, il-
letve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok
akadályoz a szavazásban, más választópolgár
– ennek hiányában a szavazatszámláló bizott-
ság két tagjának együttes – segítségét igénybe
veheti. Egyéb esetekben a szavazólap kitölté-
sének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat
a szavazófülkében.

A mozgásában gátolt személyt – írásbeli ké-
résére – a szavazókör illetékességi területén a
szavazatszámláló bizottság két tagja mozgó-
urnával felkeresi.

A Helyi Választási Iroda vezetője ezúton is
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik ön-
zetlenül, szabadidejüket feláldozva vállalják
a szavazatszámláló bizottsági tagságot és az
ezzel járó nehéz és felelősségteljes munkát.

Helyi Választási Iroda

Az Európai Parlament tagjainak
2009. évi választása

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a
Városi Könyvtár Kazinczy Ferenc születé-
sének 250. évfordulója és a Magyar Nyelv
Éve alkalmából 2009. augusztus 22-én
(szombaton) az érdeklődőknek önköltséges
autóbuszos kirándulást szervez.

Mottónk Petőfi Sándor gondolata:
„…szent hely, szent az öreg miatt, kinek

ott van háza és sírhalma. Kötelessége volna
minden emelkedettebb magyarnak életében
legalább egyszer oda zarándokolni…”

A kirándulás úticélja Széphalom, az utazás
során a következő helyeket, nevezetessége-
ket tekintjük meg:

a boldogkőváraljai vár
vizsolyi református templom
és a Vizsolyi (Károli) Biblia
füzéri vár
Hollóházi Porcelánmúzeum

•
•

•
•

a Magyar Nyelv Múzeuma és
a Kazinczy emlékpark és sírkert,
Széphalom.

Visszafelé pedig lehetőség van Sátoral-
jaújhelyen kipróbálni Magyarország leg-
hosszabb libegőjét.

Indulás reggel 6 órakor, érkezés kb. este
10 órakor. Az emléktúra utazási- és belépő-
jegyek költsége: Felnőtteknek 4200 Ft/fő,
diákoknak, nyugdíjasoknak 3300 Ft/fő. A
libegő fakultatív program, amely felnőttek-
nek 950 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 630
Ft-ba kerül.

A kirándulásra jelentkezni augusztus 1-
ig személyesen a Városi Könyvtárban, a
Rimóczi kastélyban Tóth Tibornál vagy
Lukács Pálnál 2.200 Ft utazási költség befi-
zetésével lehet. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt! Tóth Tibor

•

Kazinczy emléktúra Széphalomra

Az Európai Parlament Strasbourgban
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Talán nincs is olyan ember Fényszarun,
aki ne látott volna még Téged két gyö-
nyörű lóval és egy hintóval végighajtani
városunk utcáin. Mióta foglalkozol lo-
vakkal?

2000. őszén vettem az első lovamat.
2001-től 2006-ig a Szűcs Mihály Huszár-
bandérium tagjaként jártam velük az or-
szágot, évi 50-60 rendezvényen vettünk
részt. 2003-tól 2006-ig a Nemzeti Lovas
Díszegység tagjaként állami ünnepeken
is jelen voltam Budapesten, a Parlament
előtt. Édesapám is szeretett volna bekap-
csolódni a Bandérium életébe, így 2002-
ben elhatározta, hogy vesz egy hintót.
Városi és bandériumi rendezvényeken
vonultunk fel. 2005-ben a fogatlovakat
lecseréltük, az első hajtásom a Jász Vi-
lágtalálkozón Jánoshidán volt, városunk
polgármesterét és férjét vittük az ünnep-
ségre segédhajtómmal, Tamus Bélával.
2005-től Horváth Róbert segítségével
amatőr fogathajtó versenyeken vettünk
részt. Akkor még segédhajtóként. Ekkor
tetszett meg a fogathajtó sport, a lovas
emberek segítőkészsége, összetartása.

Mikor volt az első olyan verseny, amin
fogathajtóként szerepeltél?

Idén januárban a lovaimat elcseréltem a
jelenleg fogatomban lévő két lóra. Baráti
társaságommal, a fogatverseny két szer-
vezőjével úgy döntöttünk, hogy az idei
évtől megpróbálkozunk az amatőr fogat-
hajtó versennyel. Május 2-án, Jászapátin
volt az első megmérettetésem, amin haj-
tókéntszerepeltem.SegédhajtómHorváth
Róbert volt, aki a fogatsportban és a saját
versenyünk szervezésében is segít.

Milyen eredménnyel végeztél?
Kétfordulós verseny volt, a délelőttin

harmadikként indultam, két verőhibával
és időtúllépéssel 13,5 hibaponttal végez-
tem. A délutáni futamon egy verőhiba és
időtúllépés miatt 10 hibapontot kaptam.
Így összességében a középmezőnyben
végeztem.

Hogyan készültél az első versenyedre?
Február óta heti 3-4 alkalommal szok-

tattam a lovaimat össze, napi 10-15 kilo-
métert mozgattam őket városunk bel- és
külterületén. Hétközben Erdélyi János,
hétvégén Tamus Péter és Pető Zsolt se-
gítségével április óta az akadályhajtást is
gyakoroljuk a verseny leendő helyszínén,
a Pipacs utca végén lévő füves területen.

Hogyan jött az ötlet, hogy Jászfénysza-
run fogathajtó versenyt rendeztek?

Tavaly a Tarlófesztivállal kapcsolatban
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
terasszony és Tóth Tibor, a fesztivál szer-
vezője felvetették, hogy a TarLÓfeszti-

vált kössük össze lovas rendezvénnyel
is. A múlt évben az idő rövidsége miatt
nem tudtuk bevállalni a megrendezését.
A márciusi testületi ülésen a testület
támogatását kértem fogatverseny meg-
rendezésére augusztus 2-ára, a Tarló-
fesztivál másnapjára. Az ötlet elnyerte a
testület tetszését, így az Önkormányzat
támogatásával el tudtuk indítani a ver-
seny szervezését. És azóta több támogató
segíti a verseny szebbé, színvonalasabbá
tételét. A verseny rangját a díjak értéke
is meghatározza, ezért örömmel fogad-
juk cégek, vállalkozók és magánszemé-
lyek felajánlásait. A verseny színvonalát
emelhetjük a további anyagi és termé-
szetbeni támogatásokkal.

Hogyan zajlik a verseny?
A leadott nevezési lapokból sorsolják

ki a fogatok sorrendjét a versenybírák. A
nevezési lapok leadása után a versenybí-
ró által megépített pálya bejárása történik
a verseny megkezdéséig az akadályok
sorrendjének begyakorlására. Amíg egy
versenyző bent van a pályán, az utána
következő három versenyzőt a bíró fel-
szólítja a lovak melegítésére a gyakorló-
pályán. A versenyző pályára lépés után a
bíróval szemben megáll és köszönti ka-
lapemeléssel. Csengetés után kezdődik
a verseny. A Start áthajtásával indul a
stopperóra és adott idő alatt kell teljesíte-
ni az általában húsz akadályos pályát. A
Cél áthajtásával zárul az időmérés, majd
a pályabíró közli a verőhibákat és az elért
eredményt.

Mit jelent a verőhiba és hogy döntik el
a végső sorrendet?

Az akadályszélességet a kocsi tengely-
távja méretéhez képest 20-30 centivel nö-
velik meg és a sejba* tetejére egy labdát
tesznek. Ha a kocsi vagy a ló hozzáér és
leverődik, verőhibának számít. A végső

sorrendet összevetéssel döntik el a hibát-
lanul hajtó és alapidőn belül teljesítő haj-
tók között egy új, kevesebb akadályból
álló pályán. Aki itt verőhiba nélkül a leg-
jobb időt hajtja, az lesz az első helyezett.
Kategóriánként az első 3-6 helyezett kap
kupát és ajándéktárgyakat. Ajándéksza-
lagot minden versenyző kap.

Milyen további programokra számít-
hatnak az érdeklődők?

Egésznapos családi programnak szán-
juk a rendezvényt. Ebédszünet alatt hu-
szárbemutató, csikósbemutató és íjász-
bemutató szórakoztatja a közönséget. A
verseny ideje alatt a bemutatókat tartó
csapatok szeretettel várják az érdeklődő-
ket a pálya mellett kijelölt táborhelyükön.

Gyerekeknek egész nap pónilovaglási
lehetőséget biztosítunk. A büfét a Vágó
Bt. szolgáltatja. Kirakodóvásár és egyéb
kiegészítő programok is lesznek.

Végezetül még egy kérdés: Te, mint
főszervező a háttérből figyeled az ese-
ményeket vagy magad is indulsz a ver-
senyen?

A rendezőségből két fő indul a verse-
nyen hajtóként Peti és én, saját fogatomat
hajtjuk mind a ketten. Peti segédhajtója
én leszek, az én segédhajtóm Zsolti lesz.

Reméljük, hogy sokan fognak szurkol-
ni nekünk és szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt! Azt hiszem az olva-
sók nevében is mondhatom, izgatottan
várjuk az első amatőr fogathajtó versenyt
itt, Jászfényszarun. Sok sikert kívánunk
Nektek a verseny lebonyolításához és
eredményes szereplést!

*fogathajtó kaput megvalósító, bójához
hasonló kúpos akadályelem

Kép és szöveg:
Karizs Evelin

„Nyeregből hintóra”
Beszélgetés Zsámboki Zsolttal, a fogathajtó verseny főszervezőjével
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Az Iglice Táncegyüttes megalakulásá-
nak 15 évfordulója ünnepére vár minden
érdeklődőt június 6-án a Petőfi Művelő-
dési Ház nagytermébe a 19 órakor kez-
dődő Néptánc Gálára, ahol fellépnek az
Iglice volt és jelenlegi tagjai. A táncokat
a Zagyva Banda kíséri. A belépés díjtalan!
Ünnepeljen velünk!

Katinka

Iglice szívem, Iglice…

Elmondható, hogy az utóbbi időben sok
jó előadást láttunk a Szolnoki Szigligeti
Színházban.

Aki szeretne csatlakozni az Örkény bér-
letesek táborához, azt szeretettel várjuk!
A vasárnap délután 3 órakor kezdődő elő-
adásokra mindig 1 órakor indul a külön-
járatú busz.

A bérleteket most kell megvásárolni, míg
a buszköltséget az előadások napján fize-
tik a résztvevők. A 6 előadásra szóló bér-
letek ára – mely vélhetően nem változik
– helytől függően 6500-9900,-Ft-ba kerül.
A sokat ígérő műsorterv és minden egyéb
információ megtekinthető a színház hon-
lapján (www.szigligetiszinhaz.hu).

Jelentkezés, a régi bérletesek bérlet-
megújítása és bővebb felvilágosítás Bor-
dásné Kovács Katalinnál a 422-002-es
telefonszámon, vagy személyesen június
15-ig!

Katinka

Színház a javából!

A Jász-Takarékszövetkezet április 20-án
tartotta jászfényszarui tagok részvételével
részközgyűlését. Az Igazgatóság eredmé-
nyes munkáról adott számot a szövetkezet
egészéről, ezen belül a 4. számú Jászfény-
szarui Fiók tevékenységéről is. A takarék-
szövetkezet saját tőkéjét 9,6%-kal növelte,
a mérleg főösszeg megközelíti a célul ki-
tűzött 10 milliárdos összeget. A hitelfolyó-
sítást is túltejesítették. A betét állományuk
6,8%-os növekedést mutat, ez 570 millió
forintot jelent.

A jászfényszarui eredmények is elisme-
résre méltóak. Nőtt a hitelkihelyezés 129
millió forint összeggel, a betét állomány
meghaladja a 1,7 milliárd forintot.

A Jász-Takarékszövetkezet 2009 évi cél-
kitűzése, hogy a gazdasági válság mélyü-
lése ellenére elért piaci pozícióját meg-
őrizze, a 2008 évi eredményeit 2009-ben
is elérje vagy túlteljesítse. Továbbra is fon-
tos helyi cél a gyors, udvarias, segítőkész
ügyintézés.

Tóth Tibor

Jász-Takarékszövetkezeti
részközgyűlés

Idén már ötödik alka-
lommal került megren-
dezésre Jászfényszarun
a Jász Íjász verseny. A
viadalon csak az úgy-
nevezett hagyományos,
az ázsiai lovasnomádok
által használt merevszar-
vú íjak mai darabjaival
(szkíta, hun, avar, ma-
gyar, mongol, török típu-
sú íjak.) lehetett indulni.

Az országosan ismert
verseny a Lehel-tó mel-
lett május 16-án, szom-
baton délelőtt kezdődött.
A Jász Íjászok erejét jel-
zi, hogy bár ezen a szép
napon az országban 12 íjászversenyre
került sor, a megmérettetésre mégis igen
szép számmal érkeztek. Összesen 161
versenyző nevezett be a hét kategóriában.
(Mini, gyermek-lány, gyermek-fiú, ifi-
lány, ifi-fiú, női, férfi, senior.)

Ezen túl a lelkes szurkolók és a nap fo-
lyamán mintegy 450 érdeklődő is megje-
lent a helyszínen. A versenyre Szegedtől
Budapestig számos íjász érkezett, sőt a
rendezvényen Jászfényszaru lengyel test-
vérvárosa Zakliczyn 37 fős küldöttsége
is részt vett, akiket hagyományos nomád
jurtában szállásoltak el a szervezők. A tó
mellett három jurta és megszámlálhatatlan
sátor sorakozott. Lengyel barátaink közül
többen íjaztak is.

A verseny 20 állomásból állt, melyen ve-
gyesen kerültek elhelyezésre az ügyességi
és a vadász jellegű célok. A különleges ál-
lomásokban sem szűkölködött a viadal, hi-
szen az egyik célra a tóban lévő csónakból
kellett lőni, egy másikat pedig a tó fölött
átlőve kellett eltalálni. Voltak még forgó,
csúszó és billenő célok is.

A verseny után mindenki megelégedet-
ten költötte el az íjászok által készített
ízletes babgulyást. Az ebédet követően az
eredmények összegezésével a díjátadásra
került sor. A nyertesek között értékes dí-
jak: érmek, cseréptányérok, dobok kerül-
tek átadásra, valamint minden 14 év alatti
gyermek csokoládét kapott.

Az íjászversenyen túl az érdeklődök lát-
hatták Buch Viktor, a puszta 12-es rekor-
derének csikósbemutatóját is. A legkiseb-
bek sem unatkoztak, Nagy Jánosné Farkas
Anikónak köszönhetően, aki hatalmas ér-
deklődés mellett gyöngyfűzést tanított.

Nagy számmal voltak jelen a rendez-
vényen a kirakodóvásárosok is. Volt íj és
íjász kiegészítőket árusító, dob és rovásfá-
kat készítő, póló és zászlóárus, édességes
és fagylaltos is.

A délután folyamán távlövő verseny,
este pedig fáklyás távolsági lövészet is

volt, melyet tábortűz követett. A rendez-
vény vidám nótaszó mellett vasárnap
reggel fejeződött be. A versenyzők és az
érdeklődők egyöntetűen az ország egyik
leghangulatosabb helyszínének tartották
a Lehel-tavat, a versenyt pedig színvona-
lasnak és különlegesnek ítélték meg.

Az íjászverseny létrejöttében és sikeres-
ségében a Jász Íjászok köszönetet monda-
nak minden segítőnek, a résztvevőknek és
külön köszönet illeti meg Jászfényszaru
Város Önkormányzatát.

Az utókor számára pedig álljanak itt az
V. Jász Íjász viadal győztesei kategórián-
ként:

Mini: Lapu Gergő, Öcsöd Íjász
Gyermek – lány: Szabó Dóra
Gyermek – fiú: Osztrovszki Károly,

Öcsöd Íjász
Ifi – lány: Boldizsár Adrienn, Öcsöd

Íjász
Ifi – fiú: ifj Horváth Csaba, Csillagös-

vény – Ecséd
Női: Bálintné Szabó Erika, Tiszaluc
Férfi: Nahóczki Péter, Arló
Senior: Horváth Tibor, Tűzmadár
A további eredmények a http://jaszijasz.

extra.hu/eredmenyek.html-en olvashatóak.
Farkas Kristóf Vince

Fotó: Karizs Evelin

Az V. Jász Íjász viadal
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Tisztelt Lakosság!
A mostani gondolataim négy témakör köré csoporto-

síthatóak. Az idő javulásával egyre többen látogatnak
ki a szabadba, sokak mennek ki a hétvégi házaikba,
tanyáikra pihenni. Arra hívom fel a figyelmet, hogy

értékes tárgyakat, gépeket ne hagyjanak őrizetlenül, mert ezek a
tárgyak a tolvajok számára nagyon nagy csábítást jelentenek, azo-
kat lehetőség szerint a pihenést követően vigyék magukkal. Amikor
ezt írom, a fűnyíróra, áramfejlesztőkre, kézi kisgépekre gondolok
elsősorban. Májusban sikerrel jártunk el egy háromtagú tolvaj csa-
pattal szemben, előállításukat követően, majd a házkutatások során
olyan adatok birtokába jutott hatóságunk, ami az eltulajdonított tár-
gyak tulajdonosának történő visszaszolgáltatását segítette elő.

Egy 16 éves helyi lakos erőszakot alkalmazva vette el kézitáskáját
egy idős hölgytől a hónap közepén, a reggeli időszakban Jászfény-
szarun. A gyors rendőri intézkedések eredményeképpen délutánra
az elkövető személye megállapítást nyert, és az értékek jelentős
része visszakerült jogos tulajdonosához. A fiatalkorú elkövetővel
szemben büntetőeljárás indult.

Ahétköznapi teendőik során, amennyiben tapasztalnak olyan köz-
lekedés biztonságára hátrányosan ható körülményt, – közlekedési
jelzőtábla hiánya, növényzet zavarja a kilátást, jelentős útburkolati
hiba – jelezzék hatóságunk felé. Ilyen információk birtokában, és
ezekre reagálva javíthatjuk a közlekedés biztonságát. Hasonló eset-
re is volt példa az elmúlt hetekben, egy veszélyes, instabil csatorna-
fedélre hívta fel egy jászfényszarui lakos a figyelmünket. A jelzésre
azonnal reagáltunk, megjelöltük a veszélyforrást, majd értesítve az
illetékes hatóságot, aki megtette a szükséges intézkedést.

A nyári szünet közeledik, készítsék fel gyermekeiket a veszélyek
felismerésére, erre is gondoljanak a több hétig tartó szabadidő alatt.
Ebben a témakörben a jövő havi megjelenéskor bővebb tájékoz-
tatással kívánok szolgálni. A nyár közeledte sokakat tesz felsza-
badulttá – gyermekeket, felnőtteket egyaránt – kérem, ezt vegyék
figyelembe hétköznapi teendőik, közlekedésük, szórakozásuk, sza-
badidő töltés során. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Telefonok: 107, 57/422-138, 70/330-7626.
Terenyi Imre r.hadnagy

őrsparancsnok

RENDŐRSÉGI HÍREK

Az év tavaszán különböző hulladékgyűjtési, illetve lomtalanítási 
akciónapokat szerveztünk településünkön.

2009. március 27-től 2009. március 29-ig 3 napon át elektronikai 
hulladékgyűjtési akciót szerveztünk a Zagyva-mente Környezet- és 
Természetvédő Egyesület közreműködésével. A beszállított hulla-
dékok összegyűjtésére a GAMESZ udvarban került sor. Több mint 
100 db gumiabroncs került begyűjtésre. Szép számmal hozott be a 
lakosság különböző elektronikai, háztartási gépeket (hűtőszekrény, 
fagyasztó, porszívó, mosógép), valamint tv, video, lemezlejátszó-
kat. A megszervezett gyűjtési akciónapok az eddigiek közül a leg-
sikeresebbek voltak.

2009. április 17-től 2009. április 29-ig az egész településre kiterje-
dően lomtalanítási akciónapokra került sor, melynek keretén belül 
6 db 8 és 10 m3-es nyitott konténer került elhelyezésre. Összesen 
555 m3 lom összegyűjtésére került sor, melynek költségeit részben 
a BDT Környezetvédelmi Bt. vállalta fel, illetve egy részét az ön-
kormányzat fi zette ki, melynek összege 122.400,-Ft volt.

Örömmel vettük tudomásul, hogy településünk lakossága élt a 
lehetőséggel, hiszen mint köztudott lerakó telepünk 2009. június 
30-án bezár.

Ezúton is ismételten kérjük a lakosságot, hogy a hulladéklerakó 
telep hátralévő nyitvatartási ideje alatt még éljen a lehetőséggel, és 
helyezze el az esetlegesen még ingatlanán felhalmozott hulladé-
kokat, lomokat.                                                                 M. Ferenc

Hulladékgyűjtési akciónapok
értékelése

Emlékezés
Horváth Károly 
halálának 5. évfordulójára.

„Jó édesapát feledni nem lehet,
Sírján túl is ott él a szeretet.
A jó szívét, dolgos két kezét
Áldd meg Atyám! És megköszönjük,
Hogy Ő volt az Édesapánk.”

Feleséged, 
Fiad, Lányod és családja

Emlékezés
Pál Antal 

halálának 3. évfordulójára.

„Az emlékezéshez szeretet kell,
akit szeretünk, azt nem felejtjük el.”

Szerető feleséged

Tiszárovics Dezsőné 
halálának 4. évfordulójára és
Tiszárovics Dezső 
halálának 26. évfordulójára.

„Addig vagy boldog míg van, aki szeret,
Aki a bajban megfogja a kezed,
S hogy milyen fontos is volt neked,
Csak akkor érzed, ha már nincs veled.”

Szerető családjaik

Emlékezés

Az édesanya
Nincsen a gyermeknek olyan erős vára,
Mint mikor az anyja őt a karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs szeme sugaránál.
Nincs annyi áldás, amennyi sok lenne, 
Amennyit az anya MEG NE ÉRDEMELNE!

Anyák napja alkalmából soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
édesanyánkra, nagymamánkra: 

Kovács Lászlóné Zöllei Margitra.
Szerető családja

Emlékezés
Gorcsakovszki György 

halálának 1. évfordulójára.
Egy éve oly hirtelen elmentél tőlünk, 
El sem köszöntél.
Úgy szerettél volna élni még. 
Egy fénylő csillag lettél.
És ott fenn ragyogsz le ránk.

Nejed és szerető családod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BÓDIS BERTALANNÉ
Ézsiás Klára

temetési szertartásán részt vettek, 
koszorúikkal, virágaikkal, részvétükkel 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
megjelenésükkel megtisztelték családunkat, 
hogy Testvérem és gyermekeim keresztapja

MENYHÁRT IMRE
/1938–2009/

temetésén és gyászmiséjén részt vettek, 
fájdalmunkban osztozva elhelyezték 

a megemlékezés virágait.
Gyászoló család
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Építkezzen 2008-as árakon!
–  Tondach kerámia tetőcserepek
  Tangó 133 Ft/db
  Keringő 159 Ft/db
–  Falazóelemek
  Leier 30NF 295 Ft/db
  Ytong 30 800 Ft/db
  Ytong 30NF 820 Ft/db
  Knauf insulation üveggyapot 5 cm 6500 Ft/tekercs

Hazai és import szenek nagy választékban.
Nagyobb mennyiségben ingyenes kiszállítás!

TÜZELŐ és ÉPÍTŐANYAG 
ÁRUHÁZAK

JÁSZBERÉNY, Nagykátai út 1. T.: 57/415-242, 57/415-006
JÁSZAPÁTI, István király út 49. T./fax: 57/441-003, 57/440-356

JÁSZLADÁNY, Kossuth L. u. 8. T.: 57/454-007
E-mail: tebatuzep@pr.hu

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja:
Jászfényszaru város Önkormányzata

A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta

Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.

Tel./fax: 57/422-265 Mobil: 06-30/233-6954
E-mail: konyvtar.fenyszaru@gmail.com

http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X

Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft. Jászberény

Tel.: 57/500-960

Almás pite
A városnapi 

„győztes” recept 

Hozzávalók: (nagy 
gáz tepsihez): 60 dkg 
liszt, 1 margarin, 1 db tojás, 1 csipet só, 2 evő-
kanál cukor, 1 dkg élesztő, 1/2 dl tej, 2-3 kg 
alma, hozzá ízlés szerint cukor (attól függően 
mennyire édes az alma), ízlés szerint fahéj.

A lisztet a margarinnal gyorsan elmorzsol-
ni, a tejbe (hidegen) beletenni a cukrot és a 
pici élesztőt, elkeverni és máris önteni a liszt-
hez, majd beletenni a tojást. Összegyúrni, 
arányosan kettéosztani, és 2-3 órára a hűtő-
szekrénybe pihentetni. Amíg a tészta pihen, 
meghámozni és megreszelni az almát. Majd 
az egyik tésztát tepsi nagyságúra nyújtani és 
a kikent tepsibe helyezni. Megtölteni a levé-
től kifacsart almával, ízlés szerint cukrozni és 
meghinteni fahéjjal.

A másik tésztát ismét nyújtani és a tetejére 
rátenni (széleit lenyomkodni).  Majd a tetejét 
felvert tojással megkenni. 180-190°C-on 50 
percig sütni.

Ízhasáb

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): 422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/598-1307
Vízmű: hibabejelentés munkaidőben 57/422-631, munkaidőn túl a 06-30/275-3350 
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456

ÁNTSZ felmérés
Az ÁNTSZ 2009. május 25. és június 20. között országos reprezentatív adatfelvételt végez 

a lakosság egészségi állapotára vonatkozóan. Az adatlap az interneten tölthető ki a www.olef.
oszmk.hu honlapon. Akit levélben megkerestek és nincs internetes elérhetősége, és ismerősei 
körében sem tudja megoldani az adatlap kitöltését, az forduljon bizalommal a Gondozási Köz-
pont (Bajcsy-Zs. út 7.) munkatársaihoz. Az adatlap kitöltésével segíti a lakossági megelőző prog-
ramok megvalósulását! Ebből mindenki profi tálhat. Ne sajnálja rá a 15 percet!   Önkormányzat

Áprilisi anyakönyvi hírek
Áprilisban kisbaba nem született.
Házasságkötés nem történt.
ELHUNYTAK:
Bódis Bertalanné Ézsiás Klára (81 é.), 

Jáger Sándorné Varga Ilona (90 é.), Pető 
Sándor (79 é.), Sánta Ferencné Benei Má-
ria (53 é.).

Ha fél állása elvesztésétől, ha nem tudja, 
hogy munkahely nélkül miből fogja fi zetni 

hitelei törlesztő részleteit, 
kössön munkanélküliségi 

biztosítást! Hívjon bizalommal!
Zsámbokiné Dugonics Krisztina

30/9865-988

VÉRADÁS lesz július 2-án 12-16 óráig az Orvosi Rendelőben. 
Szeretettel várjuk a régi és új véradóinkat.

Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Június hónapban 

ingyenes szemvizsgálat 
a FEDÓ OPTIKÁBAN!

Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10.  Tel.: 30/2933-834

Szemvizsgálati időpont (bejelentkezés alapján) minden pénteken 14 órától. 
Rendel: dr. Siska Irén, szemész szakorvos

Fém szemüvegkeretek már 2490 Ft/db, minden szemüvegkeret 
–20% kedvezménnyel, fényresötétedős lencsék –15%, napszemüvegek 1990 Ft-tól, 
Retro napszemüvegek 12.990 Ft-tól, kontaktlencsék, ápolók, tokok, kiegészítők. 

Nézzen be hozzánk, hogy jobban lásson! 
Nyitva tartás: H-P: 9-17 óráig

Akció
! 

Májusi címfotó: Feketéné Ruis Bea. 
Előző lapszámunk címfotóját 

Karizs Evelin készítette.
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Világnapok – Június

Hírek a Városi Könyvtárból
Megérkeztek a szórakoztató, üdítő 

nyári olvasmányok gyerekeknek és fel-
nőtteknek is, jöjjenek el, és válogassa-
nak kedvükre!

Kis olvasóinknak:
Kedvenc miniböngészőm (3 kötet)
Marék Veronika: A Csúnya Kislány
Bartos Erika: Bogyó és Babóca ünne-

pel
Zelk Zoltán: A három nyúl (lapozó)
Zdenek Miler: A kíváncsi kutyus
Postás Peti kalandjai
Teherautók, markológépek és trakto-

rok (Mit? Miért? Hogyan? sorozat újabb 
kötete)

A kicsit nagyobbaknak:
Thilo: Kalandok a lovardában
Kate DiCamillo: Cincin lovag

Hergé : Tintin kalandjai: 
Ottokár jogara ( képregény)
A Grimm testvérek varázslatos meséi
L. M. Montgomery: Avonlea-i króni-

kák

Felnőtt olvasóinknak:
Dr. Csernus Imre: A nő
Ki nevel a végén?
Ken Follett: A harmadik iker
Camilla Lackberg: Jéghercegnő (skan-

dináv krimi)
Makkai Gergely: Ökológiai gazdálko-

dás
Vidéki hangulat: otthonszépítő deko-

rációs ötletek, valamint kezdő aerobik 
és jóga DVD.

Bujdosó Katalin 
és Nagy Ildikó

Június 7. – Pedagógus nap 
Június 5. – Környezetvédelmi Világ-

nap 
Június 5. – Szenvedélyek Napja
Június 8. – Óceánok Világnapja 
Június 12. – A Gyermekmunka elleni 

Világnap
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 

statisztikái szerint a gyermekmunka vi-
lágméretű törvényi tilalma ellenére még 
mindig minden hatodik (5-17 éves életkor 
közötti) gyermek dolgozik rendszeresen: a 
munkára fogott gyermekek több mint fele 
ázsiai. Magyarországon már 1839-ben be-
tiltotta az Országgyűlés a gyermekmun-
kát. 

Június 14. – Véradók Világnapja
WHO, a Nemzetközi Vöröskereszt, a 

Véradók Szervezeteinek Szövetsége, a 
Nemzetközi Vértranszfúziós Társaság  
kezdeményezésének célja, hogy felhívják 
a fi gyelmet a véradás fontosságára olyan 
időben, amikor a világ lakosságának 82 
százaléka nem lehet biztos abban, hogy 
szükség esetén jut számára elegendő, fer-
tőzésmentes vér. Az egészséges vérrel tör-
ténő, kielégítő szintű ellátás elengedhetet-
len feltétele a betegségek megelőzésének 
és lényegi eleme a hatékony egészségügyi 
ellátási rendszernek. Felmérések szerint 
178 országból csupán 39-ben számíthat-
nak arra, hogy a szükséges vértartalékot 
teljes mértékben az egészséges véradóktól 
szerezhetik be. 

Június 21. – Apák napja
Az apáknak szentelt ünnep az anyák 

napja koreográfi áját vette át. Az idővel 
létjogosultságot nyert ünnepet különböző 
időpontokban tartják világszerte. Az el-

térés oka, hogy a szervezőmunka elhúzó-
dott, az ünnep pedig kicsúszott az erede-
tileg elképzelt ütemtervből, így 1910-ben 
az első apák napi misét június harmadik 
vasárnapján tartották. 1972-ben Richard 
Nixon elnök törvénybe iktatta június har-
madik vasárnapját, mint az apák napját. 
Az ünnep hódítása világkörüli útra indult. 
Néhány katolikus országban az apák napja 
tiszteletét összekötötték Jézus nevelőnap-
jának, Szent Józsefnek a tiszteletével. Ma-
gyarországon az ünnep kezdeményezője 
a Horthy-rendszerben működő gyermek-
szervezet, a Szívgárda volt. A rendszer-
váltás után először 1994-ben, Miskolcon 
rendeztek apák napját. 

Június 20. – A Menekültek Világnapja
Június 21. – Gördeszkás Világnap
Június 21. – A Zene Ünnepe 
Június 21. – Nap Napja
A Nap napját minden évben a nyári nap-

fordulóhoz (június 21.) legközelebbi va-
sárnapon tartják. 

Június 23. – Olimpiai Nap
1894. június 23-án Pierre de Coubertin 

báró kezdeményezésére összeült Párizs-
ban a „Kongresszus az olimpiai játékok 
felújítására”, amelyen elhatározták az 
olimpia eszme újjáélesztését.

Június 23. – Spamellenes Világnap
Június 26. – A Kábítószerfogyasztás 

elleni Küzdelem Nemzetközi Napja
Június 26. – Közalkalmazottak Napja 
Június 27. – Cukorbetegek Világnapja 

Zsámboki Richárd

Szómagyarázat: WHO: az ENSZ egészség-
ügyi világszervezete

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a 
Városi Könyvtár éves programjában is sze-
repelt hagyományteremtő céllal Szent Iván 
napjához kapcsolódóan új nyári kulturális 
program létrehozása településünkön. Társ-
rendezőként a kezdeményezéshez csatla-
kozott a BLNT Drámapedagógiai Műhely, 
a Színjátszók Baráti Köre, a Diákönkor-
mányzat és sok segítőkész magánszemély. 
A program június 19-én (péntek) este 18 
óra és 22 óra 30 perc között kerül lebo-
nyolításra a Somogyi Béla út 22. szám alatt 
lévő „múzeumnál”. A rendezők minden 
korosztályt várnak, és számukra tartalmas 
programmal készülnek. 

18 órától Játszóházi foglalkozás a gyere-
keknek (mézeskalács díszítésre, szív alakú, 
gyógyfüves tűpárna és só-gyurmakészítés-
re nyílik lehetőség). 

19 órakor nosztalgia kiállítás megnyitása 
a kultúrházban, közös múltunkról, mely-
nek anyagát (Kalapgyár, Orion, Tejüzem) 
a kedves olvasóktól várjuk, az áprilisi lap-
számban a felhívásunk megtalálható. 

19 óra 30 perckor a jelmezes boszorká-
nyok és varázslók bemutatkozására, zsűri-
zésére kerül sor. Jelentkezés a helyszínen a 
bemutató előtt 15 perccel! 

20 órakor önköltségi áron egy tartalmas 
gulyásleves elfogyasztására lesz lehetőség, 
továbbá a helyszínen sütött kemencés kalá-
csot is meg lehet ízlelni. A szerelmi bájital 
elfogyasztása után a szerelmesek páros fu-
tására kerül sor, melyre a helyszínen lehet 
benevezni. 

21 órától veszi kezdetét a kulturális mű-
sor meglepetés vendégekkel. 

22 órától Szent Iván éjjeléhez kapcsoló-
dó népi hagyományok megjelenítése (tűz-
gyújtás, körbetáncolás énekléssel, gyógy-
növények füstölése, tűzugrás). Akik még 
őrzik otthon a májusfájukat, hozzák el, 
hogy együtt vessük tűzre azt! A szerelme-
sek a helyszínen zeneszámot küldhetnek 
az est folyamán, az íjászok házhoz viszik 
(lövik) a szerelmeslevelet, üzenetet. 

Rossz idő esetén a rendezvény nem ma-
rad el, a Petőfi  Művelődési Házban tartjuk 
meg. A rendezők és közreműködők minden 
érdeklődőt és a versenyekbe benevezőt sze-
retettel várnak!

Kapcsolódó programként meghirdetjük a 
Budapesti Operettszínházba 2009. június 
20-án (szombaton) 17 óra 30 perces indu-
lással Szakcsi Lakatos Béla–Müller Péter 
Sziámi–Kerényi Miklós Gábor: Szentiván-
éji álom című worldmusical megtekintését. 
Főbb szereplők: Dolhai Attila, Janza Kata, 
Peller Anna, Vágó Bernadett, Szabó Dávid 
és sokan mások. Az előadás 3 órás, egy 
szünettel. Jelentkezni a 30/337-3336 mo-
biltelefonon Tóth Tibornál lehet.

Tóth Tibor

Múzeumok éjszakája 
a Kiss József Helytörténeti 
Gyűjteménynél a szerelem 

és mágia jegyében
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Együtt versenyző diákok és tanárok
2008 őszén az Iskolai Könyvtári Vi-

lágnap programjaként a Könyvtárosta-
nárok Egyesülete honlapkészítő pályá-
zatot hirdetett. A könyvtáros mellett 3 
diák és egy szaktanár lehetett a csapat 
tagja. A feladat, saját könyvtárunk hon-
lapjának elkészítése volt. Nagyon rövid 
idő állt rendelkezésünkre. Heti egy al-
kalommal a fl ash készítés rejtelmeivel, 
egy alkalommal a webszerkesztéssel 
ismerkedtek a diákok. Heti két órában 
pedig a könyvtárban gyűltünk össze és 
tervezgettünk, dolgoztunk. A szorgos 
munkának nagyszerű eredménye lett, 
az országos versenyben a 2. helyezést 
értük el. Örömmel utaztunk el 2008. no-
vember 27-én az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre, ahol 40 ezer forint értékben 
könyveket és oktatófi lmet vehettünk át 
könyvtárunk számára. 

Nem sokáig lazíthattunk, mert már-
is kezdődött az újabb munka, ugyanis 
beneveztünk a ThinkQuest Nemzetkö-
zi honlapkészítő versenyre is. Mi is a 
ThinkQuest?

Az Oracle Oktatási Alapítvány Ma-
gyarországon az Educatio Kht. eLear-
ning Igazgatóságának koordinálásával 
indítja el minden évben a nemzetközi 
honlapkészítő versenyt diákcsapatok 
ré szére, ahol a meghirdetett témakörök-
ben oktatási tartalmú pályaműveket kell 
készíteni. A verseny minden hazai isko-
la számára nyitott, melyen a 9-19 éves 
korosztály vehet részt. A verseny 12 
témában, 3-6 fős csoportokban, három 
korcsoportban folyik (12 év alattiak, 15 

év alattiak, 19 év alattiak). Célja, hogy a 
fi atalok együtt dolgozzanak, megosszák 
a tudásukat egymással és a világgal, és 
létrehozzák a leginnovatívabb oktatási 
tartalmú honlapot, ezzel fejlesztve tech-
nikai tudásukat illetve a csapat- és pro-
jektmunkában való jártasságukat.

A feladat a technológiai ismeretek bő-
vítése mellett számos olyan, a 21. szá-
zadban nélkülözhetetlen képességet és 
készséget fejleszt, mint a csapatmunka, 
kritikus gondolkodás, önállóság és prob-
lémamegoldás. A résztvevők egyúttal 
publikáltan webes szerzőkké is válnak, 
hiszen munkáik a népszerű ThinkQuest 
Könyvtárban évente mintegy 30 millió 
érdeklődő számára válnak elérhetővé.

Hosszas tanakodás után eldöntöttük, 
hogy Mátyás királyról készítünk ok-
tatási célú honlapot. Választásunkat 
befolyásolta az a tény, hogy 2008 Ma-
gyarországon a Reneszánsz Éve volt. 
Iskolánkban ebben a tanévben több ver-
seny is kapcsolódott ehhez a témához. 
Az előző csapat 3 fővel bővült és gőz-
erővel elkezdtük a gyűjtőmunkát. Ren-
geteg anyag halmozódott fel a Mátyás 
mappánkban. A végén egy nap is kevés 
volt arra, hogy eldöntsük, mi kerüljön 
fel a honlapra. Fontosnak tartottuk éle-
tének bemutatását, a reneszánsz kort, a 
Corvinákat, a róla szóló meséket, mon-
dákat, az építészeti remekeket, sok-sok 
képet és játékot. 

A diákok továbbra is két szakkörre 
jártak, és minden szerdán 14-16 óráig 
a könyvtárban dolgoztunk. Szétosztot-

tuk a feladatokat, msn-en és e-mailben 
is kommunikáltunk egymással. A nap 
bármely szakában megbeszéltük ötlete-
inket, elképzeléseinket. 

Az oldal szerkezetének kigondolá-
sa alatt arra törekedtünk, hogy minél 
egyszerűbb legyen, hiszen a tartalom 
az, ami meghatározza az értékét (na-
gyobb részt). Persze a jó elrendezés, il-
letve egyszerű szín, betűtípus használat 
alapkövetelmény volt, hiszen jól tudtuk, 
hogy a témához illő színvilágot kell vá-
lasztani. Odafi gyeltünk, hogy a mai mo-
dern böngészők legtöbbjével tökéletesen 
jelenjen meg. 

A honlap a nemzetközi verseny lezaj-
lása után elérhető lesz a http://matyas.
jaszfenyszarusuli.hu webcímen.

2009. május 15-én boldogan utaztunk 
fel Budapestre a Kempelen Farkas Hall-
gatói Információs Központba, hogy át-
vegyük a 2. helyezésért járó okleveleket 
és jutalmakat. Az eseményen a győztes 
csapatok bemutatták, hogyan készült 
saját honlapjuk és mit tartalmaz. A mi 
csapatunk Just Kings néven regiszt-
rált a versenyre, és Koczka Bence 7. b 
osztályos tanuló tartotta a bemutatót. A 
csapat diák tagjai: Bohoni Beáta, Feke-
te Imre, Koczka Bence, Kollár Sándor, 
Szabó Martin és Varga Dorottya. Fel-
nőtt tagjai: Berze Lászlóné és Koscsák 
Róbert.

A díjátadóról boldogan tértünk haza 
és várjuk a nemzetközi verseny eredmé-
nyét.                                Berze Lászlóné

A 2008/2009-es tanévben három hang-
versenyt nézhettek és hallgathattak meg 
az iskola diákjai, melyek a Petőfi  Műve-
lődési Házban kerültek megrendezésre a 
hatodik órákban. 2008. november 14-én 
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar lépett 
fel, 2009. február 23-án pedig a Debre-
ceni Gitár Kvartett. Nemrégiben, 2009. 
április 23-án a Fool Moon Vokálegyüt-
test csodálhattuk meg. A zenekar 2001-
ben alakult Szegeden. Ez az együttes az 
„acappella”, azaz hangszeres kíséret nél-
küli, tisztán énekelt zenei műfajt képvi-
seli és népszerűsíti Magyarországon. 

A Fool Moon öt tagból áll, akik ko-
moly- és könnyűzenei képzettséggel 
rendelkeznek. Név szerint: Mészáros Ta-
más, Molnár Gábor, Rácz Gergő, Woda-
la Barnabás, Németh Miklós.

Az előadók a koncertet a komolyzenei 
énekelt műfaj kialakulásának bemuta-

tásával kezdték. Több dalt is megismer-
hettünk tőlük, amelyeket együtt és szó-
lóban is előadtak. 

Az énekszámok között a zenekar ve-
zetője néhány mondatban ismertette a 
műfajról, annak kialakulásáról szüksé-
ges információkat. A középkori egyházi 
dalok után a könnyedebb – de egyálta-
lán nem könnyű! – műfaj következett. 
Rock and roll és eredeti acappella dalok 
váltották egymást. Ezek közül néhányat 
megemlítünk: Got my mind set on you, 
Call me all, Joanna. Hihetetlen, hogy 
ilyen fi atalok és mégis milyen tehetsé-
gesek! A zenét csettintéssel, tapsolással, 
fütyüléssel és egyéb hangok kiadásával 
helyettesítették. 

A diákok nagyon élvezték az előadást, 
mivel a fellépők bevonták őket is a mű-
sorba, előadóként fi gyelhették a showt. 
Ez hasznos is volt számukra, mert fej-

leszthették ritmusérzéküket, izgalommal 
és fi gyelemmel kísérhették az előadás 
létrejöttét.

Örömmel töltött el bennünket, amikor 
láttuk, hogy minden korosztály boldo-
gan és önfeledten élvezi az előadást. 

Mi nagyon jól éreztük magunkat min-
den hangversenyen, és úgy láttuk, hogy 
a diáktársaink is. 

Bízunk benne, hogy még rengeteg ilyen 
alkalom lesz a következő tanévben is, 
hogy megismerjük a komoly- és könnyű-
zenei műfajokat! 

Köszönjük a lehetőséget a Diákön-
kormányzatnak, városunk önkormány-
zatának, a Petőfi  Sándor Művelődési 
Háznak, a Jászfényszaru az Oktatásért 
Alapítványnak és iskolánk integrációs 
programjának!

Langó Tímea 
és Balla Helga, 7. c

Fülel a suli
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2008 tavaszán népfőiskolánk az NCA 
Civil Kapcsolatok és Európai Integráció 
Kollégiumához pályázatot nyujtott be, 
amelyben a BINCISZ volt a partner szer-
vezetünk. BINCISZ: Bihar Megyei és 
Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége 
(ernyőszervezet 18 tagszervezettel).

A projekt címe: „Civilek és vállalkozók 
az európai vidék jövőjéért – előkészítő mű-
helymunkák”.

Az első fordulóban pályázatunkat nem 
támogatták, de lehetőség nyílott a 2. for-
dulóban ismét pályázni. Ezt a pályázatun-
kat 2008. október 27-én adtuk be, s 2009. 
március 11-én kaptuk a 
tájékoztatást, hogy pá-
lyázatunk nyert (60%-
os támogatás mellett). 
A projektben 2x3 napos 
műhelymunkát vállal-
tunk, egyiket Nagyvá-
radon a BINCISZ-nél, a 
másikat pedig Magyar-
országon, Jászfénysza-
run. A műhelymunka 
célja: olyan szakmai 
– civil tevékenység 
folytatása, amely során 
együttműködést alakí-
tunk ki. A közös jövő-
beni program célja, hogy európai együtt-
működési tevékenység révén elősegítsük a 
felnőttoktatás európai dimenziójának ki-
alakulását s ezzel támogassuk a szakmától 
független, általános ismeretek oktatását, 
népszerűsítve a felnőttkori tanulást. Az 
első 3 napos műhely munkát Nagyvára-
don valósítottuk meg 2009. május 15-től 
17-ig (péntek kora délutáni indulással és 
vasárnap kora délutáni hazautazással). A 
programba bevont létszám 15 fő volt a vál-
lalkozói, civil és önkormányzati szférából 
egyaránt. 

Az első este alkalmunk volt megismer-
kedni a szálláshelyünk, Szentjobb település 
történetével s a szállásadó alapítvány tevé-
kenységével.

Megtudtuk, hogy a Szent István Tanulmá-
nyi Házban, amely a melki Bencés Rendi 
Apátság védnöksége alatt áll, nem csak 
a felnőttképzésnek adnak helyet, hanem 
szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket 
nevelnek, akik a szüleiket elveszítették, 
vagy a a szülők le is mondtak gyermekük 
gondozásáról – a család halmozottan hát-
rányos helyzete miatt. Óvodás kortól a ka-
masz korig, összesen 43 gyermek található 
az otthonban.

A második napon délelőtt a nagyváradi 
„kormányzati hivatal” informatikus mun-
katársa városnézésre vitte a társaságot, a 
magyar kultúra városának nevezetessége-
it tekinthettük meg. Részesei lehettünk a 
nagyváradi várban megszervezett majális-

nak, amely már az uniós választások je-
gyében zajlott.

Itt találkoztunk a testvértelepülés Bors 
iskolájának „csapatával”, ahol megismer-
hettük az oktatási helyzet nehézségeit, a te-
lepülés gazdasági és társadalmi helyzetét, a 
felnőttképzés és vállalkozásfejlesztés fon-
tos szerepét. E nap délutánján találkoztunk 
a BINCISZ elnökével dr. Fleisz Jánossal 
(egyetemi magántanár, MTA köztestületi 
tagja), aki a főszervezője volt az azon a 
héten megrendezésre került FESTUM VA-
RADINUM ünnepségsorozatnak (a héten 
37 programot valósítottak meg).

Professzor úr szavait idézve: „Együtt va-
gyunk, nem kényszerből, hanem határok 
nélkül, mi kárpát medencei magyarok... a 
válságot úgy éljük meg, hogy eddig is ön-
kéntesen dolgoztunk, most is azt tesszük”. 
Megtudtuk, hogy hasonló gondokkal küz-
denek a civil szervezetek, mint Magyar-
országon, így szervezik a civil kerekasztal 
beszélgetéseket és tervezik a város civil 
stratégiájának elkészítését. Röviden ismer-
tetésre kerültek a tagszervezetek tevékeny-
ségei is.

A szakmai műhelymunka helyszíne az 
Ady Líceum volt.

A harmadik nap délelőttjén a szállást adó 
Alapítvány igazgatónője – Kozma Enikő 
– bemutatta a tanulmányházat, a két csalá-
di házat, ahol szintén gyermekek kerültek 
elhelyezésre és tevékenységeiket. Meg-
ismerkedtünk a mezőgazdasági projektet 
irányító holland professzorral és főiskolás 
diákokkal –, hiszen az Alapítvány törekszik 
az önellátásra, így 50 ha-on gazdálkodnak, 
majd gépparkot és asztalosműhelyt alakíta-
nak ki. A település bemutatására is sor ke-
rült (kb. 1000 fő a lakossága és 100%-ban 
magyarajkúak).

A projekt a későbbiekben Magyarorszá-
gon folytatódik. A program megvalósítását 
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és 
a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja.

Kép és szöveg: 
Kovács Béláné Pető Magdolna

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Jászfényszaru Város Önkormányzata in-
gyenes autóbuszjáratot indít 2009. június 
27-én (szombaton) reggel 7 óra 30 perckor 
Alattyánra a Jászok XV. Világtalálkozójá-
ra. Minden érdeklődő felszállhat a Városhá-
zától kifelé induló buszra a megállókban.
Program

  8.30 órakor Főpapi szentmise
10.00 órától a jász települések felvonulása, 

azt követően díszünnepség
14.00 órától a jász települések 

művészeti csoportjainak bemutatója
15.00 órától veterán autók felvonulása, 

és egyéb programok
A különjárati autóbusz 17.00 órakor indul 

vissza Jászfényszarura.                          tóti

Civilek és vállalkozók az európai vidék jövőjéért

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre a 
2009/2010-es színházi évadra is várja a 
jelentkezőket a budapesti Magyar Színház 
bérletes előadásaira. 

Az alábbi darabokból hármat látunk 
majd: Edmond Rostand: CYRANO DE 
BERGERAC – romantikus játék, Jaroslav 
Hasek – Spiró György: SVEJK – komédia, 
Molnár Ferenc: LILIOM – színmű, Dés 
László – Nemes István – Koltai Róbert 
– Nógrádi Gábor: SOSE HALUNK MEG 
– zenés játék, Henrik Ibsen – Arthur Mil-
ler: A NÉP ELLENSÉGE. 

Az Agárdy Gábor bérlet előadásait szom-
bat délutánonként 15 órakor tartják. Elő-
adásonként 1.400 Ft-ba, összesen 4.200 
Ft-ba kerül. A bérletjegy árát és az utazási 
költséget alkalmanként lehet fi zetni. 

Bérletmegújításra június 15-ig van lehe-
tőség. Az új jelentkezőket augusztus 15-ig 
a 30/337-3336 mobilszámon Tóth Tibor 
várja.

tóti 

Bérleti felhívás 
Magyar Színház Budapest

Jászok 
XV. Világtalálkozója

Veresegyház Művelődési Házában tar-
tották május 1-3. között a XIX. „Anyám 
fekete rózsa” Nemzetközi Vers- és Próza-
mondó Verseny döntőjét. A felnőtt kategó-
riában határon innenről és túlról mintegy 
250 vers- és prózamondó indult. Közülük 
az elődöntők után a döntőbe 20 versenyző 
jutott. 

A verseny I. helyezettje Gyurkovics Ti-
bor: Ország című vers előadásával Ézsi-
ás László, III. helyezettje pedig Karinthy 
Frigyes: Előszó című vers elmondásával 
Dankó Szilvia lett. Büszkék vagyunk a 
Költészet és Mi rendezvényünkön hallott 
elszármazott fényszarusiak sikerére! Gra-
tulálunk!                                 tóti

Versmondók sikere
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Sok év után végre sikerült összehozni egy 
önköltséges, csapatépítő kirándulást a Szín-
játszók Baráti Köre tagjainak. Nem kis utá-
najárást jelentett ez vezetőnknek, Rozika 
néninek. Már mindannyian nagyon vártuk, 
hogy kötelezettségek, a fellépés izgalmai 
nélkül együtt lehessünk egy ilyen napon. 

A nógrádi körúton megnéztük Szirák kas-
télyszállóját, Kisbágyonon ellátogattunk az 
afrikai-magyar magánkiállításra, ahol meg-
ismerhettünk több állatot is. 

A napunk nagy részét a világörökség ré-
szének nyilvánított Hollókőn töltöttük. A 
várban tett látogatásunk során sok érdekes 
információt szerezhettünk az ősi magyar 

harcmodorról, fegyverekről és ruhákról. 
Megnéztük a Babamúzeumot, a templomot 
és a tájházat is, sétáltunk a gyönyörű régi 
utcákon, megismerhettük az eredeti palóc 
kultúrát. 

Ellátogattunk Mohorára a Tolnai Klári 
Emlékmúzeumba, amely nekünk, színját-
szóknak különösen tanulságos volt. Végül 
Romhányban megnéztük a híres Rákóczi-
fát. 

Mind nagyon jól éreztük magunkat ebben 
a csodálatos időben és bízunk benne, hogy 
máskor is lehetőségünk lesz az ilyenfajta 
együttlétre.

Kép és szöveg: Júlia

Palóc kultúra nyomában a SZIBAKŐ Vendégszereplés 
Jászapátin és Zaránkon

A jászfényszarui Petőfi  Művelődési Ház 
Fehér akác népdalköre örömmel tett eleget 
a Jászapáti Muskátli népdalkör meghívásá-
nak a Tavaszindító Gazdanapok program-
ján belül megrendezett népzenei találkozó-
ra. Május 2-án a különböző településekről 
érkező pávakörök bemutatóit és népdalkö-
rünk sikeres műsorát a csoportot elkísérő 
Őszirózsa nyugdíjasklub tagjai is élvezhet-
ték. Egy kellemes napot töltöttünk Apátin, 
melyért a házigazdákat dicséret illeti a ren-
dezvény szervezéséért és lebonyolításáért.

Egy hét múlva (május 9-én) a Zaránkon 
megrendezett „CIVIL KI MIT TUD”-on 
már zsűri fi gyelte, hallgatta a több mint 40 
produkciót. Népdalkörünk bemutatója itt 
is nagy sikert aratott, hiszen a zsűri szerint 
csak a házigazdák előztek meg bennünket. 
Pető Lászlóné Kati szóló előadását a dönt-
nökök az oklevél szerint „kiemelt” első 
helyezéssel jutalmazták (megérdemelten). 
A Pető Lászlóné Kati és Fekete Imre citera 
duója és Fekete Csilla szintetizátor-ének 
produkciója „kimagasló teljesítményéért” 
elnevezésű emléklapban részesült. Zarán-
kon is lelkes „hazai” szurkolótábora volt 
versenyzőinknek, melyet az Őszirózsa 
nyugdíjasklub képviselt. Köszönet illeti a 
zaránki Nefelejcs Nyugdíjas Szervezetet 
a szeretetteljes fogadtatásért és az odaadó 
szervezésért.

A hatásos és eredményes szereplés mel-
lett örömmel tölt el bennünket, hogy az 
utóbbi időben három új taggal bővült a 
népdalkör. Továbbra is szívesen várjuk 
sorainkba a népzenét szerető nótás kedvű 
jelentkezőket.

A csoport legközelebb június 27-én 
 Alattyánon a Jászok XV. Világtalálkozóján 
mutatja be tudományát.          Szabó László

Városnapi pillanatok

Fotók: Karizs Tibor

Fotó: Karizs Evelin
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Május 19-én immár 4. alkalommal tar-
tott közös gyermeknapot városunk két 
óvodája.

Most a Szivárvány óvoda adott helyet 
a rendezvénynek. Az udvaron ugrálóvár, 
rendőrautó, rendőrkutya bemutató és ka-
rate bemutató szórakoztatta a gyerekeket.

Köszönet érte mindazoknak, akik segí-
tették munkánkat: Csizmarik Gyulának, 
aki évek óta elhozza udvarunkba az ugráló 
várat, vagy az óriás csúszdát, Kakas Bá-

lint apukájának, aki a rendőrautót biztosí-
totta és a kutyás bemutató szervezésében 
vállalt szerepet, Hornyák Istvánnak, ki-
nek tanítványai tartották a karate bemu-
tatót, Cserháti Tibornak a fornettiért, az 
általános iskolának a sátrakért, a Török 
Security-nek a fémdetektor biztosításáért 
a „kalandparthoz”.

A Szivárvány óvoda dolgozói
Fotók: Földvári Edit

A város napján hagyománnyá vált 
főző- és süteménysütő versenybe 10 csa-
pat 11 étellel, és 14 háziasszony 20 süte-
ménnyel nevezett. A dr. Simon Tamás 
r.dandártábornok, a Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei rendőrfőkapitány – aki-
nek egyébként már második sza-
kácskönyve jelenik meg, gyakran 
hívják főzőversenyek zsűrizésére és 
ő maga is megméretteti tudását or-
szágos versenyeken – vezette zsűri 
az ételeknél és a süteményeknél a 
következő helyezéseket állapította 
meg. Az első a Horgász Egyesület 
ifj. Csaba János, és Jáger János sza-
kácsok által készített babgulyása, a 
második a Jászfényszarui Földtulaj-
donos Közösség Cserháti Vencel, és 
Tamus Péter szakácsok őzraguja ká-
posztás lencsével, a harmadik Dudi-
Dudi Kommandó Bt. (Dunakeszi) 
Vrana Krisztián szakács által készí-
tett tárkonyos csülkös babgulyása, 
a negyedik a Szűcs Mihály Huszárban-
dérium Kaszai Tamás szakács, és Kaszai 
Martin kukta ürügulyása (racka juhból) 
hortobágyi módra, az ötödik a Színjátszók 

Baráti Köre Kiss Tibor szakács sertéspör-
költje vitamin bombával és tejfölös salátá-
val. További helyezettek: Csali II Söröző, 
Bagi Gábor, és Ifj. Balogh Béla által ké-
szített kecskepörkölt burgonyával, a szín-

játszók Boda Andor és Boda Tamás sza-
kácsok babgulyása Boda módra, a Városi 
Sportegyesület Farkas Gyula és Mészáros 
Tibor babgulyás füstöltoldalassal, dr. Pó-

ker söröző Füle Richárd és Kulics János 
szakácsok csilis babja, a csütörtöki csapat 
ifj. Balázs Tihamér és Csuka Tibor szaká-
csok által készített mekegős kecskepörkölt 
burgonyával. 

A sütemény sütőversenyt Berze 
Lászlóné Tusor Vityu (Budapest) 
almás pitéje nyerte. (A győztes re-
ceptje jelen lapszámunk 11. oldalán 
olvasható.) A második özv. Lukács 
Pálné hólabdája, a harmadik Görbe 
Jánosné zserbója, a negyedik Rácz 
Zoltánné kekszcsúcs süteménye, az 
ötödik Penczner Lászlóné vízen-
kullogója, a hatodik Kispál Istvánné 
kelt lekváros kalácsa lett. További 
helyezettek: Kiss Tiborné meggyes-
zserbója, Pető Lászlóné leveles diós 
hájasa, Tóth Ágnes csoki krémsze-
lete, Tanczikó Beáta csokis banános 
kifl ije, Szabó Rudolfné mézes-kré-
mese, Nagy Ildikó rácsos linzere. 

Az első hat helyezett a zsűri elnö-
kétől néhány jó tanács kíséretében vásár-
lási utalványt kapott, illetve a további ne-
vezők szakácskönyvet, konyhai garnitúrát 
vettek át.           Kép és szöveg: Tóth Tibor

A FÉBE főző- és süteménysütő versenyének helyezettjei

Gyermeknap az óvodában

Dr. Simon Tamás r.dandártábornok, a zsűri elnöke (balról)


