
2009. július Ára: 100,-Ft 20. évfolyam 7. szám

JÁ
SZFÉNYSZARU VÁROS LAPJ

A

Nyári történetek itthon és másholA tartalomból

Ilyen az aratás ma, de hogyan arattak régen? (7. oldal)

FÉBE honismereti túra a táborozók szemével (4. oldal)

Samsung day (2. oldal)Múzeumok éjszakája (8. oldal)

Program:
17.30 Térzene a főtéren

Ünnepi kerékpáros felvonulás
a kerékpárút átadása alkalmából
(Mindenki csatlakozhat:
a felvonulók piros, fehér, vagy zöld
pólót vegyenek föl!)
Indulás a művelődési ház elől.

18.00 Városi ünnepség a főtéren,
a polgármesteri hivatal előtt
Ünnepi szónok: Dr. Csíkos Zoltán
az Észak-alföldi Regionális
Államigazgatási Hivatal
Szolnoki Kirendeltségének vezetője
Új kenyér átadása, óvodások műso-
ra, városi kitüntetések, jutalmak át-
adása

20.00 Groovehouse együttes műsora
20.45 Csilla Design – divatbemutató show
21.15 Dankó Szilvia könnyűzenei műsora
22.00 Tűzijáték
23.00 Disco a művelődési házban

Augusztus 20-án reggel 8 órakor
ünnepi szentmise a templomban.

Ünnepeljünk együtt
augusztus 19-én!

• Összefoglaló a június 24-ei
testületi ülésről .................. 3. oldal

• FÉBE honismereti tábor
Salgótarjánban.................. 4. oldal

• Rendőrségi hírek: kerékpárút
– új közlekedési helyzet .... 5. oldal

• Múzeumok éjszakája........ 8. oldal
• Pályázati felhívás a Jász-Nagykun-

Szolnok megyei tehetséggondozó
ösztöndíjra....................... 10. oldal

• Az anyatej nem más, mint egy
ingyenes védőoltás .......... 12. oldal

• Gyűjtők és gyűjtemények
– Orchideák II................. 13. oldal
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40 éve a világon – 20 éve Magyarországon

Samsung nap
2009. június 20.

A jászfényszarui Sportpályán ebben az
évben is nagyszabású rendezvényt tartott a
Samsung Electronics Zrt. a gyár dolgozói-
nak és családtagjainak, valamint Jászfény-
szaru és a környékbeli települések lakosai-
nak. A délelőtt 10 órától este 18 óráig tartó
programok résztvevőinek száma elérte a
4000 főt.

A hivatalos program kezdete előtt Feke-
te Csilla koreai és magyar népdalt adott
elő. Az elnöki megnyitó, SiHo Jang elnök
köszöntője után Suh Chung-Ha, koreai
nagykövet, Győriné dr. Czeglédi Márta,
Jászfényszaru polgármestere, a Samsung
dolgozói képviseletében Pádár István
mondott üdvözlő beszédet. Ezt követően
a 10, és 15 éves törzsgárda jutalmak át-
adására került sor. A jászfényszarui Sam-
sung gyárat 1990. január 01-én alapító és
jelenleg is a cégnél dolgozó 11 alkalmazott
képviseletében Fekete Imre és Izsák Péter
vették át az elismerést.

Az egész napon át tartó szórakoztató
programok között minden korosztály meg-
találhatta a számára legjobbat, legérdeke-
sebbet. A kisszínpadon gyermekműsorok
voltak láthatók, a nagyszínpadi programok
befejezéseként a Bikini együttes szórakoz-
tatta a felnőtteket.

A Samsung Labdarúgó Kupa a hagyo-
mányoknak megfelelően megrendezésre
került csak úgy, mint a Samsung szépség-
verseny, amelynek első helyezettje Vámosi
Gabriella lett.

A sport ügyességi versenyekben 5-5 fő
képviselte Jászfényszarut, akiket a női
kézilabdacsapatból és a futballcsapatból
delegáltak. Ismét nagy sikert aratott a vá-
rosnéző kisvonat.

Az autós rally-t lakott területen kívül le-
hetett kipróbálni a Szalay Dakar Team ka-
mionjával, de lehetett egy-egy utazást ten-
ni a MEGA kamion „járatával”, valamint
az érdeklődők Skoda személygépkocsikat
teszteltek folyamatosan.

A sport és ügyességi versenyek győzte-
seinek illetve résztvevőinek értékes díjak
(Samsung-termékek) kerültek átadásra.

A Samsung Nap a tombolatárgyak sorso-
lásával ért véget.

Jászfényszaru város lakossága nevében
Győriné dr. Czeglédi Márta mondott kö-
szönetet a Samsung vezetőinek az egész
napos rendezvényért, s invitálta a gyár
minden dolgozóját az augusztus 1-jén
megrendezésre kerülő II. Tarlófesztiválra.

Sugár Istvánné
Fotó: H. Szabó Sándor – MTI
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A Képviselő-testület nyilvános üléseire az
újság hasábjain keresztül is hívjuk és vár-
juk az érdeklődő lakosságot, a meghívót
a város honlapján is közzé tesszük (www.
jaszfenyszaru.hu).

A 2009. június 24-én tartott üléséről készült
jegyzőkönyv elolvasható a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán (itt a nyomtatott mellékletek-
kel együtt), valamint a Városi Könyvtárban.

Rövid összefoglaló az ülésen hozott dönté-
sekről:

A Gazdasági Program időarányos végrehaj-
tása kapcsán néhány idézet a hozzászólások-
ból:

„Összességében Jászfényszaru adottságai,
az ország gazdasági helyzete, a piacgazda-
sági válság mind olyan befolyásoló tényezők,
amelyek a továbbiakban is biztonságos gaz-
dálkodásra sarkalják az önkormányzatot.”

„A gazdasági program végrehajtását jó ér-
zéssel lehetett áttekinteni, a ciklus végére még
több eredményről tudunk számot adni.”

„Igen, büszkék lehetünk, ebben a ciklusban
is erőnkhöz, lehetőségeinkhez képest próbál-
tuk a település fejlődését elősegíteni.”

„Az önkormányzat hozzájárulása, támoga-
tása nélkül a civil pályázatok sem jöhettek
volna létre, megvalósítására sem kerülhetett
volna sor. Az önkormányzat ad és adott na-
gyon sok rendezvénynek helyszínt.

A gazdasági programban az önkormányza-
ti pályázatok kerültek felsorolásra, érdemes
lenne a civil pályázatokat is feldolgozni.”

– Az Általános Iskola, Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény és Szakképző Iskolában a
2009/2010. tanév minden évfolyamán három
iskolai osztály indítását,

– az óvodában 8 csoport működését,
– óvodai csoportlétszám emelését,
– általános iskola pedagógus létszám felül-

vizsgálatáról szóló 136/2008. (VII. 9.) számú
lejárt határidejű határozat végrehajtását,

– az Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

létszám leépítéssel összefüggő, munkaügyi
bíróság által meghatározott kártérítések
összegének biztosítását,

– a „Parlagfű-mentesítés Jászfényszarun”
pályázat többlet saját forrását hagyta jóvá.

A külkapcsolati keretre érkezett kérelmeket
megtárgyalta és az alábbi támogatást biztosí-
totta:

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társa-
ság 16 fő erdélyi és francia vendég foga-
dásához 60.000,- Ft
Iglice Gyermek Néptánccsoport Kis
Szögecskék Néptánccsoport – Zakliczyn
– fogadására 220.000,- Ft
Jász Íjász Csapat Zakliczyn Város Napján
íjász bemutató tartására kiutazáshoz 10 fő
részére: 40.000,- Ft
Színjátszók Baráti Köre Erdélyi, Kárpát-
aljai külkapcsolatokra, Kárpátaljai turné-
ra, buszköltséghez: 150.000,- Ft
Városi Sportegyesület 2 labdarúgó csa-
pat (U-13, U-19) dániai labdarúgó tornán
való részvételre 180.000,- Ft.

A Képviselő-testület felhívja a pályázaton
nyert szervezeteket, hogy a kapott támoga-
tás felhasználásáról készített szakmai és
pénzügyi beszámolót, valamint a számlák
és bizonylatok másolatait 2010. január 31-ig
nyújtsák be az önkormányzatnak. Aki ezen
kötelezettségét elmulasztja, úgy annak a pá-
lyázatát a következő évben nem tudja támo-
gatni a testület.

A testület rendeletet alkotott az Önkor-
mányzat 2009. évi költségvetésének mó-
dosítására, valamint a pénzbeli és termé-
szetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
10/2004. (IV. 30.) ÖR módosítására. A ren-
deletek a Polgármesteri Hivatal Titkársá-
gán és a honlapon olvashatók.

Zárt ülés keretében: Az Ever Green Inter-
national Kft-vel korábban megkötött ingatlan
adás-vételére vonatkozó szerződés módosítá-
sát hagyták jóvá (az Ipari Park területét érinti).

CG

•

•

•

•

•

A Vöröskereszt szervezésében ez évben
második alkalommal tartottunk véradó napot
a központi orvosi rendelőben július 2-án. Ak-
tivistáink több mint 80 főt értesítettek a vér-
adás helyéről és idejéről. Mint nyári véradá-
sok, e mostani sem hozta a várt eredményt.
Megjelent 46 fő, ebből 42 regisztrált, 4 fő már
felvételre sem került az információs kérdések
alapján. Örvendetes viszont, hogy 4 fő első
véradónk is volt. A véradásokat orvosi vizsgá-
lat előzi meg, így most is sok lett a kiszűrt do-
nor. Ez azonban ne adjon okot az elkeseredés-
re – mert ilyen is volt –, hiszen a véradóknak
tudniuk kell, mindez egészségük érdekében
történik. A véradás rendben, jó hangulatban
zajlott. Aktivistáink teával, kávéval, véradás
után „vérpótló üdítővel” kedveskedtek vér-
adóinknak. Köszönjük áldozatkészségüket és
szeretettel várjuk őket a következő véradóna-
pokon is, hiszen mottójuk:

„Gyújts magadból éltető fényt, ha az életet
valahol kihunyni látod.”

Kővágó Jánosné, a Vöröskereszt titkára

Június 1-jétől én, Mezei Erika látom el a
családsegítői feladatokat. 2005 és 2007 kö-
zött már dolgoztam a gyermekjóléti szolgá-
latnál családgondozó asszisztensként, most
a családsegítő munkát végzem.

Célom, hogy mindazoknak színvonalas
szakmai segítséget nyújtsak, akik problé-
máikkal a szolgálathoz fordulnak. A sze-
mélyes segítő kapcsolat keretén belül élet-
vezetési tanácsadással, különböző pénzbeli
és természetbeli ellátások megigénylésével,
hivatalos ügyintézésben való segítségnyúj-
tással támogatom a hozzám fordulókat.
Kérésre aktívan közreműködöm a család-
ban felmerülő konfliktusok megoldásában,
amely elősegíti a családtagok közti kom-

munikáció javulását, fenntartását. A család-
segítő szolgálat törekszik arra, hogy minél
több természetbeni adománnyal segítse az
arra rászorulókat (pl.: pályázati úton igé-
nyelhető élelmiszer csomagok, ruha és
egyéb adományok közvetítése stb.).

A szolgálattal való együttműködés ön-
kéntes. Ügyfélfogadási idő: hétfő és szer-
dai napokon 8-16 óráig, pénteki napokon
8-12 óráig. A családsegítő szolgálat irodája
a Szabadság tér 18. szám alatt lévő Rimó-
czi kastélyban található. Telefonos elérhe-
tőségünk 57/424-239.

Forduljanak hozzám bizalommal, készsé-
gesen állok rendelkezésükre!

Mezei Erika

Összefoglaló a június 24-ei testületi ülésről
Az Észak-alföldi regionális munkaügyi köz-

pont 2009. II. félévi munkaerő-piaci képzései.
tűzoltó
hűtő és klímaberendezés-szerelő karban-
tartó
fogyóelektródás hegesztő + minősített
hegesztő
biztonsági őr + fegyveres biztonsági őr
+ mentálhigiénés tréning

A tanfolyamok OKJ. képzés keretében foly-
nak, a tervezett kezdési időpontok 2009. jú-
lius hó.

Pályázati lehetőségek
az OFA-nál

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
(OFA) pályázatot hirdet: a gazdasági vissza-
esés következtében elbocsátással fenyegetett
munkavállalók munkába helyezését közvetle-
nül elősegítő munkaerő-piaci-szolgáltatások
támogatására a gazdasági visszaesés követ-
keztében állásukat vesztők újra elhelyezkedé-
sének támogatására más munkáltatónál cím-
mel. A pályázatokkal kapcsolatban bővebb
információ, kérhető: Mezei Zsolt Szabadság
tér 18. (Rimóczi kastély)

•
•

•

•

Május 5-én a Régi Kaszinó Étteremben a
2008/2009-es tanév legeredményesebb ci-
gányszármazású tanulóit köszöntötte a Jász-
fényszarui Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat. A diákok szorgalmát, eredményességét
Horváth István ckö. elnök méltatta.

2009. június 13-án a tanévzáró ünnepségen
további jutalmazások kiosztására került sor.

A cigány kisebbségi önkormányzat jutal-
mazottjai az évfolyam első tanulók és a diák-
polgármester volt. A jutalmazottak: Horváth
Roland, Horváth Fanni, Mezei Csilla, Gedei
Attila, és Kaszai Martin. CKÖ

Jól teljesítettek

A véradónapról

Forduljanak hozzám bizalommal!

Munkaerő-piaci képzések

2009. július 1-től az áfa változás miatt a bruttó vízdíj 244.-Ft, a bruttó lakossági csatornadíj
238.-Ft. Karizsné

Lakossági tájékoztató
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Végre felvirradt a szombat reggel, amikor
indultunk táborozni Salgótarjánba. Gyö-
nyörű napsütéses időben vettünk búcsút
Fényszarutól, de mire megérkezett a vo-
natunk, már vészt jósló felhők tarkították
az eget, nemsokára el is eredt az égi áldás.
Szakadó esőben érkeztünk meg táborhe-
lyünkre, ahol percek alatt megkezdtük a
beköltözést. Délután 2 óra körül állt el az
eső, így már száraz időben vehettünk részt
az udvaron felállított napóraavatáson.
Majd felderítettük a terepet, hogy tulaj-
donképpen hová is jöttünk.

Másnap, vasárnap bementünk a városba,
ahol a piactéren főzőverseny, mindenféle
kirakodóvásár, gyerekeknek; gyöngy-
fűzés, csuhéfonás, karate bemutató, sok
mozgalmas látnivaló. Ebéd után megnéz-
tük Magyarország első, természetes föld-
alatti bányamúzeumát, az egykori József
lejtős akna épségben lévő, vágatrendsze-
rét. Az ipari műemlékké nyilvánított lej-
tős aknában működő muzeális gépek, az
egyes munkafázisok megjelenítése, a bá-
nyászok, a bányalovak viaszfigurái teszik
életszerűvé a földalatti élet nehéz, tiszte-
letet érdemlő, gyakran áldozatokkal járó
munkáját.

A külszíni skanzenben vannak kiállítva
a külszíni szállítás mozdonyai, csilléi és
szállító eszközei. Bepillantást nyerhet-
tünk, hogy milyen nehéz körülmények kö-
zött dolgoztak az egykori bányászok.

Hétfő reggel merész vállalkozásba kezd-
tünk: uticélunk a Karancs 727 m csúcsá-
nak meghódítása. Csodaszép napsütéses
időben indultunk el, de félúton lehettünk,
amikor dörgés, villámlás és szakadó
eső kíséretében folytattuk utunkat, míg
fel nem értünk a 22 m magas kilátóhoz.
Közben megálltunk egy pici pihenőre az
Elemér forrásnál. Mindannyian felkapasz-
kodtunk a kilátó legmagasabb pontjára,
onnan csodálatos panoráma tárult elénk,
csak nekünk nem volt szerencsénk az idő-
járással, mert ömlött az eső.

Az útitervünkben még szerepelt a Mar-
git kápolna megtekintése, de egyre jobban

esett, így visszafordultunk, és lejöttünk
a hegyről. Mikorra viszszaértünk a tá-
borhelyünkre, ismét kisütött a nap. Ebéd
után aktív pihenéssel telt az idő, röplab-
dázás, tornázás vacsoráig. Vacsora után
csillagtúrára indultunk, a Gedőc-tetői
csillagvizsgálóba mentünk, ahol páratlan
élményben volt részünk. Távcső segítsé-
gével láthattuk a Szaturnusz bolygót, a
Hold krátereit, a csillagokat.

Kedden pihenőnapot tartottunk, egész
napos strandolás volt a terv.

Szerdán ellátogattunk Ipolytarnócra.
Hosszú gyalogtúra után végre megér-
keztünk a méltán világhírű ŐSMARAD-
VÁNYOK természetvédelmi területére.
Legelőször egy 4D-s filmet néztünk meg,
mely óriási élményt jelentett, innen indul-
tunk a geológiai tanösvény bejárata felé,
ahol az idegenvezető fogadott. A geológiai
tanösvény a világviszonylatban is páratlan
jelentőségű leletek a természeti örökség
részét képezik, és védetté nyilvánított
terület. A kőzetsorokba zárt egykori élet
nyomai a földtörténeti múltat elevenítik
fel. A cápafogakat rejtő ősi tengerfenéktől
a trópusi őserdő maradványain keresztül a
vulkánok tetejéig ívelő időutazás legnép-
szerűbb útvonala ez a geológiai tanösvény,
mely elvezetett bennünket a történelem
előtti múltba. Láthattuk a rég kihalt álla-
tok lábnyomait, növényi maradványokat.
Itt van kiállítva egy 100 m hosszú és 8 m
átmérőjű megkövült ősfenyő, mely az első
lelet, amit itt találtak. Majd befejezéskép-
pen levetítettek egy 3D-s, a kihalt állatok
életét bemutató filmet.

A tábor utolsó napját a 625 m magas ba-
zaltcsúcson álló Salgó vár megtekintésé-
vel töltöttük. Sokat bolyongtunk az erdő-
ben, mikorra a várhoz értünk, de megérte,
mert gyönyörű volt az idő és nagyon szép
látványban volt részünk.

Mindent összegezve: nagyon szép, ese-
ményekben és élményekben bővelkedő
hat napot töltöttük el ezen a gyönyörű vi-
déken.

Berze Lászlóné Tusor Vityu

FÉBE honismereti tábor Salgótarjánban
2009. június 27. – július 2.

Óriási várakozással telve, izgatottan vág-
tunk neki pár órás vonat utunknak Salgó-
tarján városába június 27-én. Ez idő alatt
megismertem a többi diákot is, akikkel az
elkövetkezendő hetet töltöttem.

Elég vegyes korosztályú társaság volt, a
legkisebb fiúcska alig 7 éves, a legnagyobb
pedig több, mint 14, de így is sikerült meg-
találni a közös hangot.

A szállás egy gyönyörű horgásztó mel-
lett, az erdő szélén volt, a táborhely tiszta,
rendezett és jól felszerelt. Sokszor cso-
dáltam a hegyeket érintő felhőket, amik
varázslatossá tették a tájat. A tábort végig

jellemezte a jó hangulat, amit a kedves fel-
nőttek biztosítottak számunkra. Minden-
kinek megvolt a maga kedvenc időtöltése,
s ezekből összeválogatva, élménydús na-
pokat tölthettünk együtt.

Volt túrázástól kezdve, a strandoláson át
az egyszerű lustálkodásig minden, soha-
sem unatkoztunk!

Az étkeztetés is teljesen megfelelt az
elvárásainknak, minden étkezés előtt ki-
kérték a véleményünket, mi gyerekek mit
ennénk.

Ha megéheztünk, mindig volt étel a
konyhán, amit elfogyaszthattunk. A fel-

nőttek odaadása egyszerűen elvarázsolt,
családias hangulat alakult ki köztünk.
Voltak persze ártatlan gyermek csínyek,
de melyik közösségben nincsenek? De va-
lójában a gyerekek mind jól nevelten visel-
kedtek, nem volt semmi nagy, eget rengető
veszekedés.

Sajnálkozva, s kissé elszontyolodva tér-
tünk haza, de azért jó volt újra látni a szü-
leinket.

Én pedig megfogadtam, ha jövőre is in-
dul a Helytörténeti Tábor, mindenképp ott
leszek!

Varga Dorottya

Pusztamonostor Község Önkormányza-
ta első alkalommal június 20-án rendezte
meg a Gyöngyvessző Fesztivált és Faluna-
pot. A községgel határos településeket hív-
ták meg. A Parlamenti válogatott, az Iráni
egyetemisták, Megyei játékvezető váloga-
tott és a Pusztamonostor Senior labdarugó
torna után három programban is érdekelt
volt Jászfényszaru.

Először a főzőverseny tűzgyújtására ke-
rült sor, a Jászfényszarut képviselő Cser-
háti Vencelnek, és Bodony Bélának a
rendezők által biztosított marhalábszárból
kellett ízletes pörköltet főzniük. 14 órakor
vette kezdetét a Tűzrőlpattant település
címért folyó küzdelem. Négy település
Jászberény, Pusztamonostor, Jászágó, és
Jászfényszaru (Keresztessy János, Tóth
Norbert, Matécsa László Csaba, Mészá-
ros Ádám, Jávorcsik Márton, Jávorcsik
Dávid, Gyetvai László, Lipták Melinda)
csapatának négy feladatban kellett bebi-
zonyítaniuk ügyességüket, gyorsaságukat,
és leleményességüket. A versenyt a Pusz-
tamonostori Tűzoltó Egyesület állította
össze. Az ötletes, de nem könnyű feladatok
között szerepelt tömlőszerelés, váltófutás,
célba-lövés, ház-tűzoltás. A váltófutás köz-
ben Keresztessy János izomszalag sérülést
szenvedett, de sérülten is lefutotta a távot.
A váltófutásban még így is harmadikok
lettek. A többi versenyszámot megnyerték,
így az összesített eredmény alapján elsők
lettek. A Jászfényszarui íjászok megérde-
melten kapták a Tűzrőlpattant település
címet. Jutalmuk oklevél tanúsítvány és a
Samsung által felajánlott televízió lett.

A kulturális szomszédolóban a szom-
szédtelepülések műkedvelő csoportjai, és
előadóinak műsorára került sor. Jászfény-
szarut nagy sikerrel a Fehér Akác Népdal-
kör képviselte. A főzőverseny eredmény-
hirdetése, csapatunk elismerését is hozta,
második helyezést értek el.

Köszönjük a fényszarui személyeknek,
csoportoknak, hogy derekasan helyt álltak
és képviselték városunkat, az első Gyöngy-
vessző Fesztiválon Pusztamonostoron.

Tóth Tibor

Szomszédoló

Egy táborozó véleménye a honismereti táborról
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Tisztelt Lakosság!
A Jászfényszaru városban

megvalósuló kerékpárúttal,
és azt igénybe vevők közleke-
désével kapcsolatban néhány

gondolatot kívánok megosztani Önökkel
ebben a hónapban. A kezdeti időszakban
fokozottan figyeljenek egymásra, amíg
mindenki megszokja az új közlekedési
helyzetet.

A kerékpárút az út táblával megjelölt ré-
sze. Ott ahol kerékpárút rendelkezésre
áll, kötelező azt igénybe venni a kerék-
párral közlekedőknek.

Egyértelműen szabadon kell hagyni ezt
a részt a kerékpárosok, és a gyalogosok
részére ezért a kapubejáróba történő par-
kolást, illetve beállást az udvarba legye-
nek szívesek a járművel közlekedők úgy
megvalósítani, hogy ne zavarják, ne aka-
dályozzák a kerékpárúton közlekedőket.

A kerékpár a KRESZ értelmében jármű,
tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek
szükségesek, mint más jármű esetében:

– járművezetésre alkalmas állapotban
kell lenni (tehát ittasan kerékpározni sem
szabad),

– ismerni kell a KRESZ szabályokat.
Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve

egyéb vontatmányt kapcsolni a kerékpár-
utánfutó kivételével. Tilos kerékpáron
ülve állatot vezetni. Tilos a kerékpárt más
járművel vontatni. Tilos elengedett kor-
mánnyal kerékpározni. Kerékpáron csak
olyan csomag szállítható, ami a kormány-
zást nem akadályozza. 12 év alatti gyerek
főútvonalon nem kerékpározhat.

Kerékpáron egy 18. életévét betöltött
felnőtt legfeljebb egy, 10 évesnél fiatalabb
gyermeket szállíthat a megfelelő gyermek-
ülésen. Egyébként utast szállítani tilos!
A csomagtartón utazni veszélyes, mert a
fékút meghosszabbodik. Továbbá az utas
lába beleakadhat a kerékpár küllői közé,
ezzel balesetet okozva.

Kerékpárral legfeljebb 40 km/óra sebes-
séggel szabad közlekedni.

Kerékpárúton: Ha az út mellett van
kerékpárút, akkor csak itt szabad kerék-
pározni. A kerékpárút-autóút keresztező-
désekben nem biztos, hogy elsőbbségük
van a kerékpárosoknak, ezért fokozott
óvatossággal hajtsanak át! Ha elsőbbségük
van, akkor is előbb győződjünk meg arról,
hogy megadják, és csak utána hajtsanak le
az úttestre!

Elsőbbség: A kanyarodó járműveknek
elsőbbséget kell adniuk azoknak a gyalo-
gosoknak valamint kerékpárúton haladó
bicikliseknek, segédmotor-kerékpárosok-
nak, akik keresztezik az utat, amire éppen
kanyarodik a jármű. Elsőbbséget kell adni
a Szabadság útra az alsóbbrendű útról ér-
kező járművel is, a kerékpárúton egyene-
sen haladó kerékpárosnak.

A Szabadság útra az alárendelt utakról
érkező járművek vezetőinek elsőbbséget
kell adni a kerékpárúton útját egyenesen
folytatni szándékozó kerékpárosnak, ezért
a kereszteződést fokozott körültekintéssel
közelítsék meg, hiszen a korábbi gyakor-
lattal ellentétben több méterrel a kereszte-
ződés előtt kell az elsőbbségadást teljesíte-
niük! A Szabadság útról jobbra kis ívben
kanyarodó járművel elsőbbséget kell adni
a kerékpárúton egyenesen haladó kerék-
párosnak, illetve amennyiben balra nagy
ívben keresztezik a kerékpárutat szintén
elsőbbséget kell adniuk. Ezek a manőve-
rek az eddig megszokottnál szélesebb körű
előrelátást igényelnek a kanyarodó jármű-
vezetőktől.

A kerékpárosok a kereszteződéseken
való áthaladás előtt mindig teremtsenek
szemkontaktust a keresztező autósokkal.
Győződjenek meg róla, hogy meg fogják
kapni az elsőbbséget, ha jár. Ilyenkor ha-
tározottan éljenek is az elsőbbségünkkel,
indokolatlanul ne mondjanak le róla. Az
elsőbbségről való lemondást nem lehet

visszavonni. A lemondás egy járműnek
szól.

A kanyarodás kerékpárral közvetett
módon történik a kerékpárút igénybe vé-
telekor, amennyiben keresztezni kívánják
a Szabadság utat. Ebben az esetben egye-
nesen áthaladnak a kereszteződésen, majd
a túloldalon beállnak a keresztező útra és
a megfelelő időben átkelnek, vagy áttolják
a biciklit.

Jobbra kis ívben történő kanyarodás ke-
rékpárral a korábban megszokott módon
végrehajtható – amennyiben nem keresz-
tezik a Szabadság utat,– azonban a kanya-
rodási szándékot minden esetben kötelező
jeleznie a kerékpárosnak.

Tehát amikor a kerékpárútra ráhajtanak a
túloldalról, illetve a kerékpárutat elhagy-
va keresztül haladnak a kerékpárosok a
Szabadság úton, azt tegyék leszállva és
tolva a kerékpárt, mert az autósok kevésbé
fognak kerékpáros jelenlétére számítani, a
kerékpárút létezése miatt.

Közúti közlekedés biztonságosan csak
akkor lehetséges, ha a közlekedők a rájuk
vonatkozó szabályokat ismerik, és azo-
kat betartják, alkalmazzák. Ez a feltétele
annak, hogy a közlekedők között kiala-
kuljon a „bizalmi elv”. Ez a kifejezés azt
jelenti, hogy minden közlekedő számíthat
arra, ha ő szabályosan közlekedik, akkor
a többiek is megtartják a rájuk vonatkozó
szabályokat.

A járművezetőkkel szemben alapvető el-
várás, hogy a kerékpárútra nem parkolhat-
nak, nem zavarhatják az ott közlekedőket!

Kérem, érezzék át ennek a beruházásnak
a közlekedés-biztonságra ható jelentősé-
gét, és kellő odafigyeléssel, a szabályok
betartásával, előzékenységgel óvjuk egy-
más egészségét! Balesetmentes közleke-
dést kívánok mindenkinek!

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

2009. június 29-én a kivitelező, a PENTA
Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári út 1/e.) kérésére nyomvonal-
bejárást tartottunk a kerékpárút Sza-
badság tértől a Fürst Sándor útig terjedő
szakaszán. Az egyeztetésen részt vettek,
az önkormányzat részéről: Győri János
alpolgármester, Kiss Zoltán, képviselő, a
településfejlesztési bizottság elnöke, a hi-
vatal részéről: Mészáros László, c. főjegy-
ző, Tanczikó Attila, műszaki előadó, Kiss
Katalin, építésügyi előadó, a kivitelező
részéről: Pászik Zoltán, építésvezető, va-
lamint Kis-Csontos Béla (Keviterv Akva
Kft. 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) a beru-
házás műszaki ellenőre.

A nyomvonal-bejárás során pontosításra
került a kerékpárút, illetve a mellette futó
járda vonalvezetése a problémát jelentő

helyszíneken, a CBA előt-
ti buszmegállótól az ABC
előtti kerékpártárolóig.

Az eredeti kiviteli ter-
vektől eltérően a jelentős
gyalogosforgalom miatt,
az egy méter helyett más-
fél méter széles járda épül
a Fürst Sándor úttól a Jász-
Takarékszövetkezetig.

Ez a döntés sajnos szük-
ségessé teszi további fák
kivágását a Szabadság
út belterületi szakaszán.
Az ivóvíz-hálózat cseré-
je kapcsán egyébként is jelentősen sérült
az előzetesen meghagyni szándékozott
nagylombú fák gyökérzete. A majdani
fásítással, növényzettelepítéssel az így ki-

vágásra ítélt fák szintén pótlásra kerülnek,
egységes arculatot adva városunk főútjá-
nak.

Tanczikó Attila, műszaki előadó

Rendőrségi hírek: kerékpárút – új közlekedési helyzet

Változások a kerékpárút kivitelezésében

Kerékpárút
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Drámás kitekintés
Nagy megtiszteltetés ért bennünket,

amikor meghívást kaptunk a 2009. április
3-9-ig tartó XVII. Dráma az Oktatásban
Világkongresszusra Stadtschlainingba.

A nagyszerű nemzetközi szakembereket
felvonultató kongresszusra 25 országból
mintegy 100 résztvevő érkezett a festői
szépségű burgenlandi településre, ahol
ideális körülmények között, a kastély mo-
dernizált termeiben angol munkanyelven
tanulhattunk a mesterektől.

Az AITA (Nemzetközi Amatőrszínházi
Egyesület) égisze alatt a főszervező oszt-
rák tagszervezet, élükön a magyar szár-
mazású, bécsi Mag. Josef Hollóssal – aki
a fél világot bejárta, a drámajáték elköte-
lezett híve, és elvitathatatlan érdeme van
abban, hogy a módszer Magyarországon is
követőkre talált – mindent megtett azért,
hogy a lehető leghatékonyabban folyjék
az előadások és workshop-ok sora. Reggel
9 órától este 10 óráig tartott a képzés és
tapasztalatcsere. Csak étkezési szünetünk
volt. Ezután a kastéllyal szembeni ódon
épületből kialakított, jó étkekkel szolgá-
ló, kellemes szálláshelyen nyílt lehetőség
a személyes kapcsolatok teremtésére, a
szakmai beszélgetésekre.

A kongresszus témája:
A drámajáték foglalkozás részletes ki-

dolgozása – a kezdetektől a dráma meg-
születéséig. Hogyan használjunk különbö-
ző érzékszervi ösztönzőket és szövegeket
a dráma felépítéséhez és kibontakoztatá-
sához.

Az afrikai zenére történő sajátos táncos
bemelegítés után – mely Frank Katoola,
az ugandai Kyambogo tanárképző főisko-
lájának tánc és dráma tanára reszortja volt
– délelőtt és délután négy szekcióban dol-
goztunk.

Mi először a német Színházi Nevelési
Akadémia professzorával Dr. Christel
Hoffmann asszonnyal, az Academy Os-
nabrück munkatársával, egy szövegből in-
dító drámafoglalkozáson vettünk részt. A
még mindig vehemens, fantasztikus ener-
giával rendelkező professzor a Brecht-i
módszer híve. Ő maga is – ifjú dramaturg-
ként, színházi rendezőként – találkozott a
mesterrel. A gyermekekkel való foglalko-
zásban fókusza az epikus színház.

A következő nap az angol Dr. Andy
Kempe – aki a londoni University of Re-
ading tanára, drámás másoddiplomás és
posztgraduális képzést is vezet, egyike
azoknak, akik a minisztérium felkérésére
Angliában kidolgozták a drámatanárkép-
zés tematikáját – workshop-ján a téma a fi-
atalkori öngyilkosság volt. Őszintén szól-
va megriadtunk a témától. Ehhez képest
sok derűs pillanat is színesítette a drámai
helyzeteket.

A harmadik szekció vezetője, a német
rendszeresség és eltávolító módszer ellen-
pontjaként a szentpétervári Drámajátékos

Színházi Osztály professzora, Alice Iva-
novna a Sztanyiszlavszkij módszer híve.
Művészeti Akadémiai workshop-jai híre-
sek világszerte. Korábbi, képekkel illuszt-
rált előadásában beszélt az Ifjúsági Palotá-
ban 1955-től működő Gyermekszínházról,
ahol mindent – a díszletkészítéstől a jel-
mezeken át a hangosításig, a fénytechni-
káig – a gyermekek csinálnak. 2040 gyer-
mek és 30 felnőtt dolgozik itt. Véleménye
szerint nem szabad átvenni a gyermektől a
felelősséget. Betekintést kaptunk az orosz
színház történetébe, különösen Sztanyisz-
lavszkij szerepére ebben a folyamatban,
majd a gyakorlatok következtek. Fantasz-
tikusan jól instruált, és segítségével rá-
éreztünk a módszer lényegére.

A negyedik tréner Ausztráliából, a Que-
ensland University-ről érkezett: Professor
Brad Haseman, aki drámatanár, középis-
kolai szaktanácsadó, a művészeti nevelés
elkötelezett híve és egy Pápua – Új Gui-
neai HIV/AIDS prevenciós program ve-
zetője. 80 évvel ezelőttre, az 1920-30-as
évek nagy világválságának idejére datálja
a drámajáték megszületését. Foglalkozá-
sát egy mai adattal, nevezetesen az egyes
országok lakosainak eladósodási grafikon-
jával, és annak megbeszélésével indította.
Ahogy az utóbbi években ugrásszerűen
megnövekedtek Amerikában – meg-
jegyzem nálunk is – a hitelek, így történt
ez a 20-as években is. (Nem kísérteties a
hasonlóság?)

Dr. Dan Baron Cohen a Nemzetközi
Dráma az Oktatásban Szövetség (IDEA)
és a Világszövetség a Művészeti Oktatá-
sért Szervezet (WAAE) elnöke, író, kö-
zösségi színházigazgató, művésztanár és
kulturális aktivista ma Brazíliában él és
dolgozik. Az utóbbi 10 évben a hátrányos
helyzetű területeken, az elesett emberek-
kel foglalkozva dolgozta ki speciális mód-
szerét, a művészetekkel való nevelést és
közösségépítést, melyet szerte a világon
alkalmaz. Speciális workshop-ján dia-
lógusok, egyéni és csoportos mozgásos
(közös tánc) gyakorlatokkal prezentálta
az együttműködés fontosságát, társadalmi

szerepét. Előadásaiban bemutatta a hátrá-
nyos helyzetű csoportokban végzett mun-
kásságát, annak módszerét, beszélt az új
típusú „inkluzív” színházról, művészetről,
melynek lényege a „néző” bevonása, hogy
a művészeti tevékenység aktív részesévé
váljon. Felvázolta az IDEA jövő évben Be-
lémben (Brazília) szervezendő VII. Világ-
kongresszusának terveit.

A hét során esténként speciális találko-
zókra került sor. Stefan Egger által meg-
ismerhettük a grazi „Színjátszóház” mun-
káját, a kubai La Colmenita gyerekszínház
hálózat missziós tevékenységét, a szinga-
púri Kínai Opera Intézet tradicionális
gyermekszínházát és ízelítőt kaphattunk
annak mozgás- és szimbólumvilágából.
Az ugandai Frank Katoola segítségével
bepillantást nyertünk az általa alapított
tehetséggondozó középiskola mindennap-
jaiba.

Az utolsó napon az IDEA képviseletében
Dan Baron Cohen elnök és az AITA/IATA
elnöke, az ír Paddy O’ Dwyer – aki erre
az ünnepélyes alkalomra utazott a kong-
resszusra – aláírta a két szervezet több
területre kiterjedő együttműködési meg-
állapodását.

A kulturális programokat sem nélkü-
lözte a rendezvény. Idegenvezetéssel
megtekintettük a vár teljes komplexu-
mát, kiállításait. A szomszéd településen,
Oberwarton (Felsőőr) magyar kisebbség is
él. A főszervező – korábban többek között
osztrák ifjúsági referens – Hollós József,
az egyik este hagyományőrző népdalköri
műsorral, kamarazenei mini hangversen-
nyel, vacsora után pedig egy hangulatos,
borkóstolással egybekötött magyar tánc-
házzal lepte meg a nemzetközi vendégse-
reget, ahol egy szombathelyi népzenekar
húzta a talpalávalót. Boldogan segítettünk
a jó hangulat fokozásában. Jó volt ott, ak-
kor magyarnak lenni! Köszönjük Hollós
Úrnak, hogy egyedüli magyarként részt
vehettünk ezen a nagyszerű kongresszu-
son, melyben vélhetően közrejátszott az a
tény is, hogy jól ismeri a Kovács András-
né (Rozika néni) által több évtizede folyó
mentori munkát Kelet-Magyarországon,
és a határainkon túl végzett missziós te-
vékenységét is.

Ígérjük, igyekszünk minden összegyűj-
tött ismeretet továbbadni az érdeklődők-
nek.

Katinka

A képen balról jobbra: Frank Katoola,
Paddy O’Dwyer, az AITA elnöke,
Bordás Borbála és dr. Dan Baron

Cohen, az IDEA elnöke.

Tájékoztatjuk olvasóinkat,
hogy a Mi újság Fényszarun?

szerkesztőségi ülései nyilvánosak.
A legközelebbit augusztus 7-én pénteken

18 órai kezdettel tartjuk
a Rimóczi kastélyban, ahová minden

érdeklődőt szeretettel várunk.
A szerkesztőség
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A mezőgazdasági munkák nyáridőben az
aratásban csúcsosodnak. A mai modern vi-
lágban már nehéz elképzelni, hogy a mos-
tanra már leegyszerűsödött folyamat régen
traktorok és kombájnok nélkül hogyan is
folytatódott le. Cserháti János, Jani bácsi
segített nekünk ebben, megosztva velünk
emlékeit az 1920-as évekből.

A munka a felfogadott aratóemberek
megérkezésével kezdődött meg. Azok a
gazdák ugyanis, akik nagyobb birtokkal
rendelkeztek és családjukkal nem győzték
a munkát helyi embereket kerestek (2-3
pár), akik megegyezéses alapon segítettek

a felfogadó gazdának. Hozták magukkal
eszközeiket és a következő nappal megkez-
dődött az aratás.

A folyamatot a kaszás ember kezdte pár-
huzamosan a markot szedő társával, akik
naponta 1,5-2 holdat is fel tudtak dolgozni
az időjárás függvényében. Amint a levágott
gabonát marokba szedték, azt később kévé-
be kötötték, majd a munka folytatásaként a
szárítás következett. A kévébe kötött búzát
keresztbe, vagy ún. csomóba rakták, 2-3
hétig pihenni hagyták, hogy az kellőképpen
kiszáradjon. A kiszáradt csomókat később
összehordták, és következett a gépi munka,
a cséplés. Jászfényszaruban ez időtájt két
magángazda rendelkezett cséplőgéppel, akik
szépen folyamatosan a csomók összehordá-
sa után sorra vették a tanyákat, és minden-
kinek kicsépelték a búzát. A fizetség a gépi
munkáért búza volt. A gép maga két részből
állt: egy „tüzesgépből”, amely a gőzgépnek
felel meg, valamint az általa hajtott cséplő-
gépből. A gép mellett többen is dolgoztak:
volt az ún. etető ember, aki a kévéket kibont-
va „etette a gépet”, tehát folyamatosan tette
bele a gabonát. A kicsépelt búza zsákba té-
teléért is felelős volt valaki, ahogy a gépből
távozó pelyva összegyűjtéséért is.

A learatott, összegyűjtött, feldolgozott,
bezsákolt búza végül a gazda raktárába ke-
rült. Azok pedig, akik mindebben segítettek
a fizetség mellett egy „aratólagzi”, egy na-
gyobb lakoma keretén belül is meg voltak
tisztelve a gazda házánál. A fizetség pedig,
ahogy a cséplésnél is búza volt, amely egy
előre kialkudott résznek vagy csomónak fe-
lelt meg (mindig a 10. csomó volt az arató-
ké, amely szintén feldolgozásra került).

Jani bácsi az aratókkal kapcsolatban még
azt is elmesélte, hogy a felfogadott 2-3 pár
ember a gazdánál volt elszállásolva, akik-
nek az istállóban biztosítottak helyet, de az
is megesett, hogy a határban kinn a csomó
mellett aludtak. Azt ellátásról mindig saját
családjuknak kellett gondoskodni, akik így
minden nap az étellel a földekre mentek.

A raktározott gabonát végül a családok
saját felhasználásra a következő aratásig
felélték, a házi asszonyok 2-3 hétig eltart-
ható kenyeret sütöttek belőle.

A következő évek eljövetelével a folya-
mat pedig újra és újra megismétlődött.

Köszönöm Cserháti Jani bácsi kedves
visszaemlékezését és jó egészséget kívá-
nok neki!

Győri Márta

A tavasszal zajlott honismereti pályázat
két részből tevődött össze: egyrészt tárgyi
emlékek, másrészt pedig régi történetek,
leírások gyűjtéséből. Mint már arról ko-
rábban hírt adtunk, nyolc osztály nagyon
gazdag tárgyi kiállítást rendezett április
végén a Nagyiskolában, amiért a legsi-
keresebb osztályok jutalomkiránduláson
vettek részt. Most az írásos gyűjtésből
adunk közre egy szeletet. Reméljük, az
idősebbekben régi és szép emlékeket idé-
zünk fel, a fiatalabbaknak pedig érdekes
ismereteket nyújtunk át a múltról.

A következő leírást a 8. a osztály gyűj-
tötte.

Tej, tejtermék
„Mivel az 1900-as évek elején még nem

boltból vásároltak az emberek, az ő éle-
tükben nagy szerepet játszott a piac, de
ennél is nagyobbat a saját maguk által
előállított élelmiszerek. Ugyanis nem
mindenki tudta megvenni a túrót, vajat,
tejsavót, illetve mert ebből is tudtak egy
kis pénzt szerezni.

Ezekben az időkben még tartottak te-
heneket, melyekre a gyerekek vigyáztak.
A sok-testvéres házaknál felváltva jártak
iskolába, hogy mindig tudja valaki őrizni
a teheneket, illetve hogy ne maradjanak ki
az iskolából egymás után három napnál
többet, mert azért büntetés, figyelmez-
tetés járt. Ünnepekkor az apa őrizte az
állatokat, hogy a gyerekek kapjanak pár
órát, amíg elmehetnek az ünnepi misére.
Nagyon figyelni kellett őrzés közben, mert
ha az állat elkóborolt, akkor bizony volt

veszekedés otthon, aztán elindultak meg-
keresni, és addig nem feküdt le a család,
míg meg nem lett mindegyik.

Azok, akiknek nem volt tehenük, illet-
ve a későbbi időkben, a legtöbben már a
„csarnokból” hordták a tejet. Itt az 1950-es
évek felé 10 forintba került két liter tej.

A frissen fejt tejet megszűrték és egy
nagy tejtartó kancsóba, tálba, köcsögbe,
fazékba töltötték és hagyták állni pár na-
pot, addig, hogy a föle (a tej tetején) már
szépen elváljon a tejtől. Ezt a „fölét” egy
kerek kanállal leszedték róla, ez volt a tej-
föl.

Majd a tejfölt beletöltötték egy magas,
vékony, mozsárra hasonlító fahengerbe,
amelyben volt egy rúd, ez volt a köpülő. A
rudat gyakran egész délután húzogatták a
gyerekek fel-le, vagyis köpülték a tejfölt.
Így lett belőle a vaj.

A tejföl alatt maradt a szedett tej. Ezt
hagyták még pár napig (kb. két napig), hogy
megsavanyodjon és a sparhelt (régi tűzhely)
tetejére, a platnira tették, olyan helyre, ahol
langyos hőmérséklet volt. Ez összeállt és
ezt a sűrű, krém-szerű anyagot betöltötték a
túrósruhába, amely majdnem úgy nézett ki,
mint egy sűrűn rácsozott szúnyogháló, vagy
mint egy szita. Ezt felakasztották a kamrá-
ba a lépcsőfokra és alá tettek egy tálat. Pár
nappal később a savó kicsöpögött a tálba, a
túrósruhában pedig benne maradt a túró. A
savót sokan itták tej helyett és meg is vették
olyan házaktól, ahol nem szerették, mert ol-
csóbb volt mint a tej. Ha nem sikerült elad-
ni, a malacok ették meg.

A kenyér
Sokáig még a kenyeret is otthon készí-

tették. Összetevői: liszt, só, víz, kovász.
A kenyérsütést megelőző este átszitálták a
lisztet, mert zsákokban tárolták és gyak-
ran összecsomósodott. Ezt már a dagasz-
tóteknőbe szitálták, majd ehhez adták
hozzá a sót, kovászt és a vizet. (A kovász
a következő: az előző kenyér tésztájából
félretettek egy darabot, kirakták egy kis-
tányérra és megszárították. Ettől kelt meg
a kenyér.) Ezt összegyúrták, hagyták meg-
kelni. Aztán megkenték vízzel, befűtötték
a kemencét, a piszkavassal a pofájába ko-
torták a fákat és a parazsat és betolták a
kemencébe.

Később már nem otthon sütötték a ke-
nyereket, hanem megcsinálták, beletették
a kenyérszakajtóba, letakarták a kenyér-
szalvétával (fehér volt, hogy könnyű le-
gyen mosni). A pék bizonyos napokon
befűtötte a kemencét és akkor a gyerekek
eltolták a tragaccsal a kenyereket. A nevü-
ket ráírták egy cetlire és ezt, amikor a pék
megkente a kenyeret vízzel, ráragasztotta.
Innen tudták, hogy kinek melyik a kenye-
re. Körülbelül 3-4 óra múlva visszamentek
a kenyérért, hazavitték és beletették a ke-
nyérszalvétával kibélelt kenyereskosárba.
Letakarták, így a kenyér akár egy hétig is
friss maradt. A család nagyságától függő-
en 1-2, vagy akár 5-6 kenyeret is sütöttek
egy héten. Az évszázad elején leginkább
a rozskenyér, később már az ízesített ke-
nyerek is szerepet kaptak (pl. krumplis ke-
nyér).” Kovács Lászlóné

Régen volt, hogy is volt…

Aratás régen

Cserháti János
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Múzeumok éjszakája – 2009.
Sokéves tervezgetés után, idén 1. alka-

lommal került megrendezésre városunkban
a Múzeumok éjszakája a Kiss József Hely-
történeti Gyűjtemény Somogyi Béla úti
tájházában a FÉBE és a Városi Könyvtár
rendezésében. A rendezvényt hosszas elő-
készítés előzte meg, rengetegen dolgoztak
a sikeres programért, ki szellemiekben, ki
anyagiakban, ki emlékeivel, ki szaktudásá-
val, ki technikailag, vagy csak egyszerűen
a két kezével járult hozzá, hogy mindenki
jól szórakozzon ezen az estén. Így igazi,
önzetlen közösségi eseménnyé alakult ez
a nap.

Az est témái a szerelem és mágia voltak.
Minden program ezekhez a fogalmakhoz
kapcsolódott, ezek körül forgott. Voltak itt
boszorkányok (-nak öltözött lányok, asszo-
nyok), akik a főboszorkány címért verse-
nyeztek. A gyerekek kézműveskedhettek
a tájház fái alatt, míg mások a bájpultnál
bájitalokat fogyaszthattak (felnőtt és gyer-
mek kivitelben is). Közben folyamatosan
készült a finom vacsora (bográcsgulyás és
diós, mákos keltkalács), melynek előké-
születeiben részt vehettek az érdeklődők
(csipetke készítése) is. Közben folyama-
tosan szerelmes számokat küldhettünk a
számunkra legfontosabb embereknek, sőt
az íjászok teljesítették kérésünket, célba

lőtték szerelmes üzeneteinket. A program a
nosztalgia kiállítás megnyitójával folytató-
dott a művelődési házban, ahová a boszor-
kányok vezetésével érkeztek meg az érdek-
lődők. A közös múlt felidézése jó ötletnek
bizonyult, nagyon sokan voltak kíváncsiak
az összegyűjtött emlékekre, izgalommal
keresték magukat a fotókon, egész élet-
történeteket hallgattunk meg. Visszatérve
a tájházba, a finom vacsora elfogyasztá-
sa után kezdetét vette az éjszaka, amely
csupa csodát, romantikát és rejtélyt tarto-
gatott, hiszen ahogy leszállt az est, egyre
oldottabb lett a hangulat. A lezárt utcarész
ideiglenesen színpaddá alakult, hangulatos
megvilágításba került minden és mindenki.
Volt itt izgalmas bűvésztrükk, szerelmes
musical fiatal tehetségek remek előadásá-
ban, hangulatos gitármuzsika, mely tény-
leg elvarázsolt minket, végül a Szent Iván
éj hagyományait megidézve a tűzgyújtás,
gyógynövény füstölés és az est csúcspont-
ja, a tűzugrás.

Azt hiszem ezen az estén tényleg műkö-
dött a varázslat, sikerült elbűvölni és elbá-
jolni minden résztvevőt. Reméljük, hogy
nem csak mi, szervezők várjuk a jövő évi
Szent Iván éjjelét, hanem azok is, akik ve-
lünk tartottak ezen a csodálatos éjszakán!

Nagy Ildikó
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A csend és a nyugalom sportja
Beszélgetés ifj. Csaba Jánossal

Köszöntelek, mint a Béke Horgászegye-
sület új elnökét. Miért vállaltad el az el-
nöki posztot?

Elődöm, Péter László 10 évig látta el ezt
a feladatot. Még előtte ugyancsak 10 évig
volt ő az egyesület gazdasági vezetője.
Köszönjük ezúton is, hogy 20 évig tár-
sadalmi munkában, a szabadidejét felál-
dozva, lelkiismeretesen végezte ezt a nem
kis munkát. Ő az idei évben lemondott. A
Jelölő Bizottság alkalmasnak talált engem
erre a feladatra, a közgyűlés megszavazta,
én meg elvállaltam. Előzőleg nem voltak
nekem ilyen ambícióim.

Kik az elnökség tagjai? Mi a feladatuk?
Az elnök feladata, hogy irányítsa az

egyesületet, összefogja a tagokat. Az alel-
nök Jáger János. Ő a honlapunk gazdája,
amit folyamatosan frissít. Emellett a föld-
bérletek intézését is végzi.

Gazdasági vezetőnk Berze Jánosné
Aranka néni, aki a pénzügyeinkért fele-
lős, engedélyek kiadását, a befizetéseket
intézi.

Titkárunk Pál Tibor, feladata a levele-
zés bonyolítása, például a meghívókat is ő
nyomtatja, és küldi ki.

Ifjúsági felelősünk Péter László az után-
pótlás horgászainkkal foglalkozik, például
ifjúsági vetélkedőket szervez.

Horgászmesterünk Menyhárt Tibor, aki
a telepítéseket szervezi, a vízminőséget
ellenőrzi, valamint a halállományt folya-
matosan megfigyeli. Egyébként tavaink
vízminőségét jellemzi, hogy országosan
kb. három helyen található bányatóban
édesvízi medúza, amely csak kitűnő mi-
nőségű vízben él meg. Nálunk van édesví-
zi medúza, és erre büszkék vagyunk.

Milyen fejlesztések várhatóak a közeljö-
vőben?

A vezetéssel együtt gondolkodtunk az
egyesület jövőjéről, a fejlesztésekről.Egyik
legfontosabb ezek közül, hogy az utánpót-
lásról gondoskodjunk. Hogy a jövőben se
csökkenjen le egyesületünk létszáma, a
gyerekekkel, fiatalokkal igyekszünk meg-
szerettetni ezt a sportágat. Szívesen vár-
juk a gyerekeket, akár egész osztályokat is
a tópartra egy közös programra. Előzetes
egyeztetés után örömmel ismertetjük meg
velük a horgászat szépségeit.

Ezen kívül a tavak körüli utak rendbeté-
tele is céljaink között szerepel. Ez a munka
jelenleg is folyik. Fontos, hogy az összes
tó teljesen és biztonságosan körbejárható
legyen. Ha nem is aszfaltozott út lesz, de
sóderral, kövekkel tömörített, jobb minő-
ségű földúton közlekedhetünk. A kritiku-
sabb helyeket zúzott kővel szórjuk le.

Az évi kétszeri haltelepítés állandó fel-
adatunk. Anyagi lehetőségeinkhez mérten
60-80 mázsa halat telepítünk éves szinten,
tavasszal és ősszel. Leginkább pontyot,

kárászt, kevesebb ragado-
zót, például süllőt és csukát
vásárolunk. Tavaink halállo-
mányát mutatja, hogy az egy
főre eső átlagfogás nálunk
22-26 kg évente, ami megyei
szinten is jó eredménynek
számít.

Mikor volt a legutóbbi hor-
gászverseny? Kik lettek a
győztes horgászok?

Hagyományos országos
versenyünk június 14-én,
vasárnap zajlott. Ezzel a ren-
dezvénnyel szabadul a ponty
a tilalom végén. A verseny
izgalmas volt, a nap azonban
családias hangulatban telt közös főzéssel.
A finom ebéd után kezdődhetett a szabad
horgászat.

A felnőttek közül Sándor Gábor, az ifik
közül Helle Ádám, a gyerekek közül pedig
Benes Krisztián lett a legeredményesebb
horgász. Sikeres szereplésükért tárgyju-
talmat kaptak, ami különböző horgászfel-
szerelésből állt.

Milyen fontosabb szabályokra hívnád fel
a horgászok figyelmét?

Van egy Horgászrendünk, amelyet a köz-
gyűlés május 24-én módosított. Ezt min-
den tagunk megkapta. Egyébként minden
horgász engedélyváltáskor is kézhez kapja
ezt a szabályzatot. Ezen felül honlapunkon
is olvasható. (www.bekehorgaszegyesulet.
hu). Ami mégis a legfontosabb, hogy őriz-
zük, védjük, óvjuk tavainkat, mert óriási
kincs van a kezünkben. Sokan nincsenek
tisztában vele, hogy micsoda értékek ezek
a tavak.

Hogyan lehet valaki a horgászegyesület
tagja?

Először is horgászvizsgával kell rendel-
keznie. Ha ez nincs, Jászberényben lehet
vizsgázni. Ezután ki kell töltenie a jelent-

kezési lapot és egy nyilatkozatot, hogy
horgászvétség miatt eljárás nem folyik
ellene. Minden hónap utolsó vasárnapján
elnökségi gyűlésünk van, ahol a felvételi
kérelmeket elbíráljuk. Aranka néninél ki
kell váltani az engedélyt és már horgász-
hat is.

Mennyibe kerülnek az engedélyek?
Felnőtteknek az éves díj 22.400 Ft, új

belépőknek 10.000 Ft egyszeri halasítási
támogatást kell még megfizetni. Ifi hor-
gászoknak évente 11.200 Ft, gyerekeknek
pedig 500 Ft az éves díj.

Hol lehet napijegyet vásárolni?
A Rózsa Presszóban Makádi Csabánál

teljes nyitva tartásban. Ennek az ára fel-
nőtteknek 3000 Ft, ifiknek 2000 Ft, gyere-
keknek pedig 500 Ft.

Köszönöm a beszélgetést, a hasznos in-
formációkat. Reméljük, többen kedvet
kaptak a horgászathoz. Sok sikert kívánok
neked az új megbízatáshoz ésaz Egyesü-
letnek is!

Én pedig köszönöm a tagságnak a bizal-
mat. Egy jól működő egyesületet vettem át.
Megpróbálom, ha lehet még jobbá tenni.

Kovács Lászlóné

Hozzávalók:
1 kg vöröshagyma
8-10 db paprika
2 kg sertéscomb
1 db füstölt hátsó csülök
fél kg füstölt oldalas
8-10 db disznófül
1 kg tarkabab

2 dkg fehér bors
2 dkg fekete bors
2 dkg fűszerkömény
6 dkg házi színes paprika
6-8 db sárgarépa
6-8 db zöldség
só ízlés szerint
3-4 db babérlevél

Ízhasáb
Babgulyás, ahogy mi szeretjük

Elkészítés: A hagymát kevés zsíron megdinszteljük és felfűszerezzük. Beletesszük
a csülköt és a fület, felöntjük kevés vízzel. Egy órányi főlés után kerül bele a comb
és az oldalas. Másfél óra múlva adjuk hozzá a babot, amit előző este beáztattunk.
Jó fél óra eltelte után jöhetnek bele a zöldségek. Újabb fél óra múltán már kész is az
ízletes gulyás. Jó étvágyat kíván: Ifj. Csaba János

„Szívesen várjuk a gyerekeket...”
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a hosszas betegség után
elhunyt édesapánk, nagypapánk

BALOGH JÁNOS
temetési szertartásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmukat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család

Hálás köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

KONDREI FERENC
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
Szerető felesége, lánya és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
LANGÓ IMRE

temetési szertartásán részt vettek, koszorúikkal,
virágaikkal, részvételükkel fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Mikor szeretteinkre emlékezünk,
megfájdul a szívünk,

lelkünk és döbbenten kérdezzük: – Mi lesz ezután?
Mindannyian elmegyünk. A megholtak lelkei

Isten irgalmából nyugodjanak békében.

RUBINT LÁSZLÓ
családja köszönetet mond mindazoknak,

akik temetésén megjelentek,
koszorúikkal, virágaikkal, részvétükkel

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Emlékezés

HAJCSIK LÁSZLÓ
halálának 13. évfordulójára.

„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.”

Szerető családja

Emlékezés
PECZUK IMRE halálának 1. évfordulójára.

„A jó férjet és édesapát elfeledni nem lehet,
sírján túl is ott él a szeretet.
A jó szívét áldd meg Atyánk,
és megköszönjük, hogy ő volt a férjem és az édesapánk.”

Szerető felesége és családja

Emlékezés
PECZUK ÉVA halálának 5. évfordulójára.

„Te a jóságodat két marokkal szórtad,
önzetlenül adtál a rossznak és a jónak.
Mindig egy célod volt: a családért élni!
Ezt a halál tudta csak széttépni.”

Szerető édesanyád, gyermekeid is családjuk

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a kívánatos társadalmi
mobilitás elősegítése érdekében 2000. évben tehetséggondozó ösztön-
díjat alapított. Az ösztöndíjra fordítható keret a 2009/2010-es tanévben
6.000.000,- Ft, melyből 50 megyei fiatal tanulmányait tudja támogatni
a megyei önkormányzat.

I. A pályázat célja:
A felsőoktatás alapképzésében felsőoktatási intézmény nappali tago-

zatára felvett, első diplomájukat szerző, jó tanulmányi eredményt elérő
hallgatók támogatása, akiknek szociális helyzete egyébként lehetetlen-
né tenné tanulmányaik megkezdését, illetve folytatását.

II. Ösztöndíjra való jogosultság:
A pályázat benyújtására jogosult a felsőoktatás alapképzésében

felsőoktatási intézmény államilag finanszírozott nappali tagozatára
felvett, illetve tanulmányait folytató hallgató:

akinek lakóhelye legalább egy éve a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Önkormányzat illetékességi területén van;
felsőoktatási tanulmányait (I. évfolyamot) kezdő hallgató
esetében: az érettségi eredménye legalább 4,5 eredményű volt;
felsőoktatási tanulmányait folytató (II-III-IV. évfolyamos) hall-
gató esetében: súlyozott tanulmányi átlaga a felsőoktatási intéz-
ményben az elmúlt (tavaszi) félévben legalább 4,0 eredményű volt
és az adott félévben minden felvett tantárgyat sikeresen teljesí-
tett;
A települési önkormányzattól rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult.

III. Előkészítő eljárás, pályázati feltételek:
Az ösztöndíjra a pályázatokat a jogosultságot igazoló iratokkal együtt

2009. szeptember 15-ig kell a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Irodájához (5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 2.) benyújtani.

Pályázati jogosultságot igazoló iratok (mellékletek):
felsőoktatási tanulmányaikat (I. évfolyamot) kezdő hallgató
esetében a felvételi értesítés és az érettségi bizonyítvány máso-
lata;
felsőoktatási tanulmányaikat folytató (II-III-IV. évfolyamos)
hallgató esetében a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya
által igazolt tanulmányi eredmény (igazolt indexmásolat);
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító önkormányza-
ti határozat másolata.

Az ösztöndíj egy tanévre, azaz 10 hónapra kerül megállapításra.
Az ösztöndíj mértéke egy tanévre 120.000.- Ft, melyet havonta a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány a hallga-
tó bankszámlájára utal át.

A folyósításra az első 5 hónapot követően csak abban az esetben
kerülhet sor, amennyiben a hallgató a félévi vizsgakötelezettségeinek
eredményesen eleget tett, és a második félévre beiratkozott. Ezen fel-
tételek meglétét a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által
kiállított igazolások alapján a hallgatónak kell igazolnia adott tanul-
mányi év február 20-ig .

IV. Kapcsolattartás:
AJász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődé-

si és Népjóléti Irodája és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatá-
si Közalapítvány folyamatosan kapcsolatot tart a megyei ösztöndíjban
részesülőkkel. Évente találkozót szervez részükre, melyen tájékozta-
tást kapnak a megyében zajló társadalmi, gazdasági folyamatokról, a
jövőjüket érintő kérdésekről.

A személyes kapcsolattartás célja, hogy a végzett hallgatók lehetőleg
megyénkben vállaljanak munkát, és ezzel gazdagítsák a megye szel-
lemi tőkéjét.

•

•

•

•

•

•

•

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei

tehetséggondozó ösztöndíjra



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2009/7 11

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
Fotók:

Győri Márta, Karizs Evelin,
Feketéné Ruis Beatrix, Nagy Ildikó,

Bordásné Kovács Katalin, Sugár Istvánné,
Berze Lászlóné (Vityu)
Címfotó: Karizs Evelin

Ingyenes szemvizsgálat

a FEDÓ OPTIKÁBAN!
(szemüvegkérés esetén)

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

Szemvizsgálat minden pénteken
14.00 órától (bejelentés alapján)

Rendel: Dr. SISA IRÉN
szemész szakorvos

Fém szemüvegkeretek
már 3390 Ft-tól,

szemüvegkeretek –15% kedv.,
fényre sötétedő lencsék –10% kedv.,

napszemüvegek –20% kedv.,
napszemüvegek már 1990 Ft-tól

További ajánlatunk:
kontaktlencsék, kontaktlencse

folyadékok, nagyítók, kész olvasók,
tokok, kiegészítők

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

Akci
ó!

Családi házak, melléképületek, kerítések tervezése,
adótanácsadás, adóbevallások készítése.

Kontroll-Diagnosztika KFT.
Telefon: 30/432-1616

Augusztus 8. DMK Lehel Klub
III. Magyar-Magyar konferencia

Augusztus 8. Electrolux Füves pálya
2. Amatőr Fogathajtó Verseny

Augusztus 8. 17.30 város főterén
Táncforgatag közel 500 fő részvételével

Augusztus 8. 20.30
Belvárosi Általános Iskola Sportcsarnok
„Csángó Képek” a moldvai, gyimesi
hagyományőrzők gálaműsora

Augusztus 8-9. Margit-sziget
Jász Kertbarát Klub terménykiállítása

Augusztus 9. 16.30 a város főterén
Vigadó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
növendékeinek műsora

Augusztus 9. 19.30 a város főterén
„Viszontlátásra Jászberény”
a fesztivál résztvevőinek gálaműsora

Augusztus 11. 18.00 Református templom
Ifjú Muzsikusok estje

Augusztus 12. 19.00 Honvéd Jász Kaszinó
Szaniszló Richárd Kvintett koncertje

Augusztus 13. 18.00 Jász Múzeum
Hungarica Consort Régizene
Régizene Együttes koncertje

Augusztus 14. 20.00 LVG udvara: Átrium buli
Augusztus 14. 20.00 Szabadtéri Színpad

Mága Zoltán és az Angyalok
Augusztus 15. 08.00–16.00 Rákóczi út 51/a.

Jászsági Rádiósok Egyesülete Nyílt napja
Augusztus 15. 18.00–21.00 DMK előtt

Kamara színpadi programok
Augusztus 16. 18.00–21.00 DMK előtt

Kamara színpadi programok
Augusztus 18. 17.00 megnyitó Régi-fogadó

Déryné u. 6. Zala Tibor grafikusművész kiállí-
tása. A kiállítás augusztus 28-ig látogatható.

A programokról részletesebb információ található a www.
deryne.hu, www.csangofesztival.hu honlapokon. Jászberé-
nyi Nyár program előzetesből válogatta: Tóth Tibor

SZÜLETTEK: Berze Veronika (Maksa Ni-
kolett), Borbély Noémi (Peredi Orsolya), Him-
pelmann Jázmin (Szilveszter Julianna), Kovács
Emma (Vitányi Erika), Kurunczi Réka (Kolonics
Katalin), Lengyel Áron (Tóth Györgyi), Rafael
Miranda (Rafael Katalin), Dávid Lilla Laura
(Péter Bernadett).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Boda Krisz-
tián Andor és Galambos Boglárka, Borbély
Ferenc és Jánosek Rita, Mezei Gergő és Rózsa
Annamária

ELHUNYTAK: Baranyi Mihályné Farkas
Mária (74 é.), Baráth Pál (57 é.) Benke Tiborné
Bihal Rozália (63 é.), Dobák Gábor (52 é.), Do-
bák István (81 é.) Kondrei Ferenc (76 é.) Lan-
gó Imre (83 é.), Rubint László (36 é.), Zsólyomi
László (75 é.)

Júniusi anyakönyvi hírek

Kitekintő – jászberényi programajánlat

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: 06-30/392-2602
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
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Az édesanyák 80-90%-a képes lenne
gyermekét 6 hónapos koráig szoptatni, ez-
zel szemben a csecsemőknek csak 40-45%-
át táplálják anyatejjel Magyarországon, ill.
a Jászságban is.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
1993-ban nyilvánította augusztus 1-jét,
az Anyatej Világnapjává, augusztus első
hetét pedig a Szoptatás Világhetévé, hang-
súlyozva ezzel világszerte az anyatej, ill.
szoptatás egészségre gyakorolt jelentőségét
és a mesterséges tápszerek visszaszorításá-
nak célját.

Az anyatej kiemelkedő immunerősítő ha-
tása – az újszülött és csecsemő szervezetére
nézve – a szakemberek szerint tagadhatat-
lan, de ezen kívül számos előnnyel rendel-
kezik még: friss, meleg, „steril”, könnyen
emészthető, kedvezően alakítja a gyermek
fogazatát, ingyen van stb. Egy szóval ideá-
lis táplálék a csecsemő számára.

A Földön sok csecsemő hal meg azért,
mert nem kaphat anyatejet, ugyanis egyet-
len tápszer sem pótolja teljes mértékben
azt. Talán nem csak ezen hírek hallatán,
de egyre több családban fontosnak tartják
a szoptatást és a 6 hónapos kor végéig kí-
vánatos kizárólagos és igény szerinti anya-
tejes táplálást.

Hazánkban szigorú törvények rendelkez-
nek arról, hogy tilos a csecsemőtápszer
reklámozása, kiváltképpen a szülés utáni
első félévben alkalmazható élelmiszerek
tekintetében. Az európai unión belül is ha-
tározott döntés van érvényben a cumik, cu-

misüvegek reklámozásának kivédése cél-
jából. Ez egy módja az anyatejes táplálás
szorgalmazásának.

Egy másik lehetőség, hogy más anyuka
tejét (női tejet) vásárolja meg az, akinek
nem áll módjában a saját anyatejjel való
szoptatás. Komoly vizsgálatok szüksége-
sek az anyatej adásához, ill. előírások az
anyatejhez való hozzájutáshoz. Az elmúlt
év végén kormányrendeletben szabályoz-
ták, miszerint az anyatejet adományozó nők
térítésmentesen vehetik igénybe az anyatej
adományozás feltételeként meghatározott
szűrővizsgálatokat. Korábban ezek a vizs-
gálatok több ezer forint kiadást jelentettek
az anyatejadóknak.

Sok anya ódzkodik a szoptatástól, féltve
melleinek szépségét. Kevesen vesznek ar-
ról tudomást, hogy az emlőrák kiszorítá-
sában is pozitív hatású a szoptatás,– azaz
aki minél tovább szoptat, annál a hölgynél
lényegesen kisebb az esélye a daganatos
betegség előfordulásának.

A szoptatás sikeressége, nagymértékben
az anya önbizalmán, önértékelésén mú-
lik. A szoptatás egy természetes folyamat,
melyre már a várandósság idején felkészítik
a védőnők a kismamákat. Ha az édesanya
bizonytalan, nem mindegy, hogy mennyire
szakavatottan segít a védőnő. A védőnők
folyamatosan továbbképzéseken vesznek
részt, ill. önképzéssel bővítik a tudásukat,
mert fontos, hogy a lehető leghatásosab-
ban, személyre szólóan tudjanak segíteni
az anyának és a családnak.

Az anyatejes táplálás esélyegyenlőséget
teremthet, hiszen, ha az édesanya tud szop-
tatni, akkor nem számít, hogy szegényebb
körülmények között, vagy jó módban él-e
a család.

Hagyományosan augusztus 1-jén az
Anyatej Világnapja körüli hetekben,
valamennyi jászsági településen ren-
dezvényeket szerveznek a védőnői szolgá-
latok védőnői. Ezeken a rendezvényeken
előadásokat hallgathatnak, és tanácsokat
kérhetnek a születésre és a gyermekneve-
lésre, táplálásra vonatkozóan az édesanyák
és a leendő édesanyák. Beszélgethetnek,
találkozhatnak egymással, tapasztalatokat
cserélhetnek, segítséget kérhetnek a szak-
emberektől.

A születés utáni legbékésebb pillanatokat
a szoptatási időszakok jelentik a csecsemő-
nek. A szoptatás egy különleges élmény,
mely egy lelki kapocs anya és gyermeke
között, mely semmivel ki nem váltható.

Ha Ön egy újszülött édesanyja, vagy csak
szeretne egyszer az lenni, adja meg ezt az
örömet gyermekének! Ha Ön férj, nagyma-
ma, nagypapa vagy csak szeretne egyszer
az lenni,– alakítsa úgy az életét, hogy minél
többet tudjon segíteni a szoptató anyának,
hogy minél tovább és nyugodt körülmé-
nyek között tudjon szoptatni!

Ez az igazi ajándék (nem a pénzért meg-
vehető), amire a csecsemős családnak
szüksége van.

Dr. Sárközi Mária
kistérségi tisztifőorvos

Augusztus 1. – A Szoptatás Világnapja
1992-től tartják világszerte az Anyatejes

Táplálás Világnapját, más néven a Szopta-
tás Világnapját. Egyre több csecsemő hal
meg szerte a világon azért, mert nem jut
anyatejhez. Ezért indította el az Egészség-
ügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó
programját a csecsemők egészséges táplá-
lására.

Augusztus 2. – A Cigány Holokauszt
Napja

1944. augusztus 2-áról 3-ára virradóan
több mint háromezer cigányt gyilkoltak
meg az auschwitzi haláltáborban. Magyar-
országon ezen az éjszakán virrasztással
emlékeznek az áldozatokra.

Augusztus 6. – Nukleáris Fegyverek
Betiltásáért folyó harc Világnapja

A Békevilágtanács elnökségének javas-
latára augusztus 6-át, Hirosima atombom-
bával történt elpusztításának évfordulóját
a Nukleáris Fegyverek Betiltásáért Folyó
Harc Világnapjává nyilvánította.

Augusztus 9. – A Világ Őslakosainak
Nemzetközi Napja

Augusztus 13. – Balkezesek Világnapja
A világon a balkezesek aránya jelenleg

körülbelül 10-15 százalék lehet. Minél
messzebbre megyünk vissza az időben, an-
nál több balkezest találunk. Kutatók szerint
a neolitikum kori ősemberek fele még job-
bára a bal kezét használta (ezt a kőszerszá-
mok hegyének vizsgálatából állapították
meg), később viszont a bal kéz használata
visszaszorult. A híres balkezesek közt talál-
juk Julius Caesart, Napóleont, Michelange-
lót, Leonardo da Vincit, Holbeint, Dürert,
Rafaellót, Beethovent, Mozartot, Pagani-
nit, Jimi Hendrixet, Goethét, Nietzschét,
Einsteint, Albert Schweitzert, a ma élők
közül Bill Clintont, Paul McCartneyt, Stin-
get, Bob Dylant, Tom Cruise-t. Az Egyesült
Államokban, ahol meglepően sok volt a
balkezes elnök, megalapították a Balkezes
Internacionálét.

Augusztus 16. – Hontalan Állatok Vi-
lágnapja

A hontalan állatokról való megemlékezés
célja, hogy felhívják a közvélemény és az
illetékes hatóságok figyelmét a követke-
zőkre: – a súlyos hazai kóborállat kérdés
és annak megoldatlansága – a kóborállatok
menhelyen való elhelyezése (a gyepmes-
teri telepek helyett), természetesen finan-

szírozás mellett – a menhelyekről történő
örökbefogadás fontossága – a nemkívánt
szaporulat megakadályozása.

Augusztus 29. – A Magyar Fotográfia
Napja

Ezen a napon készült Magyarországon
először, nyilvános rendezvényen fénykép.
Minden fotótörténeti forrásmunka egybe-
hangzóan állítja, hogy 1840. augusztus 29-
én, a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas
Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni
a fénysugarak segítségével fényérzékeny
nyersanyagon. Cél, hogy ezen a napon a
fotókultúrára irányítsuk a társadalom fi-
gyelmét.

Augusztus 30. – Az Eltűntek Világ-
napja

Az eltűntek listájára többféle okokból ke-
rülhet valaki: vannak, akik önként tűnnek
el, mások esetleg bűncselekmény áldoza-
tává váltak, de holttestük nem került elő,
legnagyobb számban azonban a természeti
katasztrófák, fegyveres konfliktusok során
nyoma veszett személyek vannak köztük.

Zsámboki Richárd
Szómagyarázat: UNICEF: Az ENSZ gyer-

mekvédelmi alapja.

Világnapok – Augusztus

Az anyatej nem más, mint egy ingyenes védőoltás
Augusztus 1. – A Szoptatás Világnapja
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Gyűjtők és gyűjtemények

Szentkúton jártunk

Szentkút felé, félúton

Orchideák II.
A Phalaenopsis (lepkeorchidea)

Bizonyára sokan tudják a kedves olva-
sók közül is, hogy a Magyar Orchidea
Társaság minden évben két alkalommal,
tavasszal és ősszel kiállítást szervez,
melynek legtöbbször a Vajdahunyad vár
ad helyszínt.

A 2008. decemberében tartott orchidea
kiállításon készült fotót szeretném bemu-
tatni, teszem ezt azért, mert Phalaenopsi-
sokról készült.

Az otthonokban is hálásan virágzó lep-
keorchideák, színpompás kavalkáddal
tavaszt varázsolnak lakásunkba még a hó-
fedte, zord télben is.

Ez a nemzetség egytengelyű, szárgu-
mó nélküli rövid törzzsel rendelkezik,
amelyen 4-6 nagy felületű, jellegzetesen
széles, ovális, bőrszerű levél található. Je-
lenleg mintegy 70 Phalaenopsis faj ismert,
amelynek legtöbbje fánlakó (epifita), sok
léggyökeret fejlesztő növény. Jellemzőjük
az általában nagyméretű, pompás színű,
három karéjos ajakkal rendelkező virág.

A csodálatos virágú növény a virágked-
velők körében is a legelterjedtebb orchidea.
Kezdőknek érdemes a lepkeorchideával
először megismerkedni, mivel egyszerű
tartása következtében sok sikerélményt
biztosít.

Folyamatos meleget és nyirkosságot kí-
vánnak, ugyanakkor fontos számukra az
állandó légmozgás is. A hibridek a szobai

tartást jól tűrő és különö-
sebb berendezések nélkül
nevelhető növények. A
nyári melegben naponta
öntözhetők, permetezhe-
tők, fontos, hogy a növény
délutánra leszáradjon.
Ajánlott az esővízzel tör-
ténő öntözés, a cserép alja
ne érjen vízbe, ezt elérhet-
jük, ha kavicsra helyezzük
a növényt.

Télen-nyáron a fényt
szeretik, a nagy nyári di-
rekt fénytől árnyékolással
óvjuk.

Az ültető anyag jól szel-
lőző, laza szerkezetű le-
gyen, átültetés 2-3 évente
virágzás után esedékes.
Az egészséges, jó gyöke-
rű Phalaenopsisok gazdag
virágzásához optimális
tápanyagra van igény
(orchidea tápoldat), ezt
nyáron hetenkénti, télen
havonkénti trágyázással
érjük el.

A Phalaenopsis virág-
zása folyamatos, egy-egy
virágszár több hónapig tart, a növénynek
pihenő ideje nincs. Szobában, konyhában
az ablak közelében a többi növény között
jól érzi magát és éveken keresztül csodála-
tos élményben részesít bennünket. Mivel

a lepkeorchideák hosszú hónapokig meg-
tartják virágaikat, átlagos virágzási idejük
5-6 hónap, így könnyű megérteni népsze-
rűségük titkát.

Czeglédi Gabriella

Gyerekeknek:
Pöttyös Panni sorozat 1-2. kötete, Beatrix Potter: Egérke asszony

kalandjai, Szabó Magda: Születésnap, Nógrádi Gábor: Az öcsém
zseni 2., G. Szabó Judit: Kristályszív akció

Szórakoztató irodalom felnőtteknek, különösen kánikulában:
Skandináv krimik 2 kötet, Amanda Foreman: A hercegnő, Anna

Godbersen: Luxe girl, Lőrincz L. László: Kilenc csontfarkas I-II.,
Fejős Éva: Csajok

Szépirodalom:
Az én országom: In memoriam Jékely Zoltán (tanulmánykötet),

Szabó Magda: Örömhozó, bánatrontó (költői levelek), Bereményi
Géza: Jézus újságot olvas (novellák), Darvasi László: Virágzabá-
lók (regény), Tormay Cécile: Bujdosó könyv (történelmi regény),
Tóth Krisztina: Magas labda (versek)

Egyéb: Kerti tanácsok A-tól Z-ig, Gyógynövénytárt, Drabancz
Róbert: Művelődéstörténet, Művészet a 20. században, Bryan Cart-
ledge: Trianon egy angol szemével, Csernus Imre: A férfi

Nagy Ildikó

Az idei évben is ellátogatott egyházközösségünk Szentkútra.
A hagyományokhoz híven gyalog, kerékpárral és busszal keltek

útra a zarándokok, hogy részt vegyenek a búcsún. Az út kerékpár-
ral és gyalog igen embert próbáló vállalkozás, ám a felajánlásnak
éppen ez a lényege. Szerencsénkre ez évben is szép időjárásnak
örvendve tehettük meg utunkat. Persze, néhány csepp eső, és egy
kis eltévedés is jutott az úton levőknek. Bár egy zarándokút mi-
benlétének lényegét az ilyesféle események csak nagy vonalakban
határozzák meg, a hangsúly a lelkeken van.

Pál Katalin Alíz

Hírek a Városi Könyvtárból
Új könyveink július hónapban

A Fehér akác népdalkör bemutatói, Jászfényszaru – TARLÓ-
FESZTIVÁL – augusztus 1., Lőrinci – Hagyományőrzők Regio-
nális Találkozója – augusztus 15., Az Őszirózsa nyugdíjasklub
kirándulása – Tata – augusztus 6., DISCO – az augusztus 19-i
városi ünnepség rendezvényei után – 23 órától.

A művelődési ház augusztusi programjai
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Jászok Világtalálkozója – Alattyán 2009.

2009. június 29-én megtörtént a hat új szilárd burkolatú út (Ma-
dách Imre, Kiss Ernő, Rákóczi, Álmos, Jókai Mór, Tompa Mihály)
műszaki átadása. A beruházás összértéke 51.600.000,- Ft, mely
költséghez az utcákban megalakult építőközösségek valamivel
több mint öt millió forinttal járultak hozzá. Majdani forgalomba-
helyezésükkel összesen 1913 méterrel növekszik városunk por-
mentes útjainak hossza, és így elmondhatjuk, hogy településünkön
az utak 80%-a kövesút.

Tanczikó Attila, műszaki előadó

2009. június 26. és június 28. között Alattyán adott otthont a Já-
szok Világtalálkozójának, amelyet idén 15. alkalommal tartottak
meg. A három napos rendezvényt a település a Jászok Egyesületé-
vel közösen együttműködve rendezte meg.

Az ünnepségsorozat hivatalos része dr. Terják Csaba egri érsek
által celebrált szentmisével kezdődött meg, melyet a jász települé-
sek színes felvonulása követett.

Felavatásra és beiktatásra került hagyományosan a Jász Világta-
lálkozó keretein belül az új Jászkapitány, valamint szintén átadták
a Jászságért díjat. Alattyán a látogatóknak számos hívogató prog-

rammal készült: veterán autó és művészeti kiállítások, komoly-,
és könnyűzenei koncertek, helyi- és hagyományőrző csoportok
műsorai, vadászati tárlat és állandó gyermek játszóház várta a
szórakozni vágyókat.

A jászok első világtalálkozóját 1995-ben, Jászberényben rendez-
ték meg a Redemptio 250. évfordulójából. Az eltelt évek alatt szü-
letett meg a jász himnusz, felelevenítésre kerültek a jász kapitány
választási hagyományok és elkészült a jász önmegvalósítás zászla-
ja is. 2010-ben az ünnepségsorozat házigazdája Jászágó lesz.

Győri Márta

Középen lovagol az új Jászkapitány A Jászfényszarut képviselők csoportja

2009. július 11-én a JVSE Női Kézilabda Szakosztálya Abádsza-
lókon szerepelt, női Strandkézilabda tornán. A speciális szabályok
és a mély homok miatt két hetet készültünk a jászberényi strandon
erre a tornára külön.

Az eredmény, mint azt jeleztem nem is maradt el, a népes me-
zőnyben sikerült az első helyet megszereznünk.

A döntőben az NB II. harmadik helyén végzett Abony csapatát
győztük le nagy harcban.

A többi csapat gratulált teljesítményünket elismerve a döntőt kö-
vetően.

Úgy gondolom, hogy sikerült Jászfényszaru jó hírét, az ott élők
szorgalmát ismét tovább erősítenünk.

Gere Ferenc, edző

Győzött a Női Kézilabda csapatunk

A győztes csapat

Hat új kövesúttal gazdagodtunk


