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JÁSzok ViLÁGtALÁLkozÓJA

A jászfényszarui résztvevők csoportja a jászágói találkozó ünnepélyes megnyitóján. 
Fotó: Karizs Evelin

Gyermeknapi látványosságok  
az óvodákban.  

Képes beszámolónk a 4. oldalon.

Debrei Éva festőművész,  
a pusztamonostori festőverseny résztvevője 

Jászfényszaru látképét festi.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 10. § b/ pontjában biztosított jogkörében eljárva Dr. Tóth Lajos 
János fogorvost alkalmazza a 2. számú fogorvosi körzet feladat ellátására 2010. augusztus 
1-től. 

A Képviselő-testület 2010. június 1-jétől 150.000 Ft-ban állapította meg az Étterem 
bérleti díját, melynek üzemeltetője a Vágó Bt. 

Pályázatot nyújtott be az Önkormányzat „Szociális Városrehabilitáció és Lakossági In-
tegráció Jászfényszaru Fejlődéséért”, valamint  jóváhagyta a Komplex telep-program pá-
lyázatot. 

Gyermeknap

Elsőáldozás

Pünkösd vasárnap  
a jászfényszarui templomban.

Fotó: Zsámboki Richárd

A GAmeSz  
értesíti a fogyasztókat, 

hogy július hónapban  
a szabadságolások miatt nincs vízdíjbeszedés. 

A júliusi számlát az augusztusival együtt 
szeptember hónapban fizetjük.

Festőverseny
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Partnertalálkozók
�010. június 11-én a Chemical Seed Ex-

port-Import Kereskedelmi Kft. vezetősége 
találkozóra hívta a jászfényszarui és vidéki 
partnercégek képviselőit. E szép, napsüté-
ses nyári napon a cégek nem szakmai terü-
leten, hanem a főzőtudásuk bemutatásával 
versenyezhettek egymással. Finomabbnál 
finomabb étkek készültek az őzpörkölttől 
kezdve a marhasteak-en át a kisázsiai ra-
guig, miközben az érdeklődők megismer-
hették a vállalkozások profilját. Persze az 
ebéd előtti pálinkakóstolás és az ebéd köz-
beni borkóstolás sem maradhatott el. A dél-
előtti programot a Jász Íjászok bemutatója 
és a Szűcs Mihály Huszárbandérium játé-
kos vetélkedője színesítette, míg délután az 
RTLKlub Csillag születik című műsorából 
ismert Galambos Fecó kápráztatta el a kö-
zönséget látványos bűvész trükkjeivel. Az 
ebédhez a zenét Hídvégi János és zenekara 
szolgáltatta.

Kép és szöveg: Karizs Evelin

koronázási hétvége a Grassalkovich-kastélyban
A gödöllői Grassalkovich-kastély 1867-

ben koronázási ajándékként került Erzsé-
bet királyné és I. Ferenc József használa-
tába. Erre az eseményre emlékeztek vissza 
a �010. június 5-én és 6-án megrendezett 
koronázási hétvégén a Gödöllői Királyi 
Kastély programszervezői. A kastély házi 
ezrede, a Szűcs Mihály Huszárbandérium 
mindkét napon délelőtt 10 órakor ünnepé-
lyes díszőrségváltást mutatott be a kastély 
főbejáratánál. Erzsébet királyné az erké-
lyen fogadta huszáraink tisztelgését. A 
ceremóniát követően a bandérium tagjai 
meghallgatást kértek. Szabó Dóra, az Er-
zsébet királyné hasonmásverseny győztese 
királynéhoz méltó érdeklődéssel hallgatta 
Ézsiás István kapitány szavait, aki röviden 
bemutatta a huszárbandériumot. 

A találkozás a vendégek örömére egy kö-
zös fényképezkedéssel zárult.

Kép és szöveg: Karizs Evelin

májusi anyakönyvi hírek
SZüLETTEK: Berze Rozi (Magyar 

Krisztina), Kempf Gergő (Harangozó Mó-
nika), Kolompár Viktor Adrián (Bakó Be-
áta), Lakatos László (Lakatos Nikoletta), 
Radics Kíra (Gyökér Katalin), Rafael Ri-
kardó (Lakatos Krisztina).

HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt.
ELHUNYTAK: Berényi Magdolna (36 

é.), Ézsiás Imre (78 é.), Görbe László (53 
é.), Jáger János (83 é.), Kovács Jánosné 
Dobák Margit (84 é.), Kurucz László (69 
é.), Luklider János (57 é.), Nagy Tibor (54 
é.), Tóth Zoltán (71 é.), Zsólyomi Imre 
(88 é.).

Cikk a 4. oldalon. Fotó: Földvári Zsófia

„...és messze száll”
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Időjárás kontra útépítés
Jászfényszaru Város Önkormányzata 

�009. november 9-én közbeszerzési eljá-
rást hirdetett „Jászfényszaru település 8 db 
lakóutca útburkolat építése” megn. projekt 
tárgyában, melyet a COLAS ÚT Zrt. Egri 
területi Igazgatósága nyert el. 

A pályázat, a Bajza út, Vörösmarty út, 
Táncsics út, Viola út, Liliom út, Kisma-
lom út, Vasvári Pál út és Szikra út építését 
foglalja magába. Szerződéskötésre �010. 
január �0-án került sor, mely eseményt 
követően a kivitelező cég március végén 
megkezdte az útépítési munkálatokat.

Az önkormányzati utak pályaszerkezete 
zúzottkő útalapból és egy réteg aszfalt ko-
pórétegből áll, mely pályaszerkezetnél mű-
szaki szempontból nagyon nagy jelentősége 
van az altalaj megfelelő teherbírásának. Az 
altalaj terhelése és tömöríthetősége az ún 
„optimális víztartalom” mellett biztosítható, 
azonban az időjárás idén nem volt kegyes az 
útépítőkhöz és a rengeteg lehullott csapadék-
kal hatalmas akadályokat gördített eléjük.

Május hónapban, a szinte folyamatos eső-
zés teljesen ellehetetlenítette a munkálato-
kat, és eddig június sem adott okot túlzott 
optimizmusra. Az átázott és vízzel telített 
talajon a munkavégzés jelenleg is szünetel, 
folytatás csak az altalaj kiszáradása után le-
hetséges – így biztosítható a szerződésben 
meghatározott I. osztályú minőség – ezért 
kivitelező cég a kényszerű munkaszünetek 
miatt jelezte határidő módosítási kérelmét, 
és befejezési határidőnek augusztus 31-ét 
jelölte meg.

Bartók Szabolcs a munka építésvezetője 
elmondta, hogy terveik szerint az előké-
szítési munkálatokkal júliusban végeznek, 
az aszfaltozás csak ez után következhet, 
feltéve, hogy az igazi nyár hamarosan be-
köszönt. 

Szeretnénk az új utakat mihamarabb átad-
ni a lakosoknak, akiknek ezúton is köszön-
jük a kisebb kellemetlenségekkel járó épít-
kezéssel szemben tanúsított türelmüket.

Az utóbbi hetek az ország minden lako-
sa számára nagy fizikai és- szellemi erő-
feszítést jelentett. Kritikus helyzet alakult 
ki több országrészen, különösen a folyók 
mentén lévő településeken. Ebben a cso-
portba városunk is beletartozik, ám a sze-
rencsések közé sorolhatjuk magunkat.

Ám az alábbi képeket szemlélve, hálával 
tartozunk az égieknek, hogy nálunk nem 
történt baj. A május végén- június elején, 
tucat milliméter számra lehulló csapadék a 
Zagyva- mentén is veszélyhelyzetet terem-
tett, harmadfokú készültséget rendeltek el.

A képeken, a boldogi úton lévő Zagy-
va- hidat láthatjuk, június első hetében. A 
szivattyút, amit Szolnokról hoztak és órák 
hosszú sorába telt, hogy életet leheljenek 
bele, utána pedig éjjel-nappal ment. A pol-
gárőröket és a segítőket, akik éjt nappallá 

kéSzüLtSéG FénySzArun

téve dolgoztak, hogy minden biztonság-
ban legyen és maradjon. Köztudott, hogy 
a boldogi úton helyenként állt a víz, és az 
is, hogy a Fényszaruról kivezető utat is egy 
hétre a forgalom elől elzárták.

A helyzet, azóta, szerencsére konszolidá-
lódott és reméljük a legjobbakat.

A gát mellett dolgozók segítségét pedig 
ezúton is köszönjük!

Kép és szöveg: Pál Katalin Alíz

Az elmúlt hetekben árvíz sújtotta az ország 
számos területét, valamint több település fo-
kozott veszélynek volt kitéve. 

Elsősorban Borsod megyében okozott sú-
lyos károkat a folyamatos esőzés, de Fejér és 
Szolnok megyében is kritikus volt a helyzet. 
Számos családot ki kellett telepíteni, sokak 
otthona lakhatatlanná vált, másoknak hatal-
mas anyagi veszteségeket okozott az árvíz. 
Ezeknek az embereknek, családoknak gyors 
segítségre volt szüksége, ezért egyik jász-
fényszarui kollégánk, Kolozs Gyula kezde-
ményezésére a Samsung dolgozói körében 
adománygyűjtést szerveztünk.

Plakátokkal és körlevelekkel hívtuk fel a 
kollégák figyelmét, hogy minél több dolgo-
zónkhoz eljusson az információ a gyűjtés-
ről. A szervezés sikeres volt, hiszen a vál-
lalat valamennyi osztályáról hozzájárultak 
az adományhoz magyar és koreai kollégák 
egyaránt. A kitűzött határidőre (május ��.) 
összesen 171790 Ft gyűlt össze az árvízká-
rosultak részére!

Munkatársaink már nem először bizonyí-
tották segítőkészségüket, ezúton is szeret-
nénk megköszönni, hogy hozzájárultak a 
nehéz helyzetben lévő emberek, családok 
támogatásához! Az összeget Jászfényszaru 
polgármesterének adtuk át, aki továbbította 
az információt a védelmi bizottság elnöké-
nek. Az adományt a rászoruló jászsági tele-
pülések kapják meg.

Mizsei Beáta
HR osztály

Az összegyűjtött támogatás optimális, gyors 
és célirányos felhasználása érdekében önkor-
mányzatunk egyeztetéseket folytat az érintett 
települések vezetőivel.         Fotó: Ruis Beatrix

Adomány  
az árvízkárosultak részére

kÖSzÖnet
Boldog Község Önkormányzata 

a település belvízvédekezésének  
munkálatai során nyújtott önzetlen 

segítségükért köszönetét fejezte ki  
Jászfényszaru Önkormányzatának  

és Polgárőreinek.
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Május �8-án délelőtt a Szivárvány óvo-
da Süni csoportja elbúcsúzott az óvodájá-
tól. Délután pedig az évzáró következett, 
nagyszámú hozzátartozók körében. 

Az égiek tekintettel voltak a kis lurkók 
készülődésére és így „felhőtlenül”, sza-
badban lehetett tölteni a közel négy órás 
ünneplést. A műsor a múlt felidézésével 
indult. Imitálták a három-négy éve történt 
eseményeket, a beszoktatástól az iskolás-
kor kezdetéig. Kiszámoló, játék, közös 
tánc következett. 

Kipirult arccal, ragyogó szemekkel sen-
ki nem érzett fáradságot. A rendezvény 
később egy csoportszobában folytatódott, 
ahol hercegnő- és robottánc tarkította a 
műsort. 

Lazításként, a nézőközönség csodálatára, 
a gyerekek előadták A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja című mesejátékot. A benti mu-
latság közös tánccal zárult. Az ovisok bal-

lagó dalai, valamint az óvónők és a dadus 
jókívánságai következtek, melyeknek újból 
az óvoda udvara volt a színtere. Az égiek 
toleranciáját megköszönve felengedték a 
tarka lufikat hosszú, színes szalagjukon 
az óvodai jelekkel. Útjukat könnyező sze-
mekkel, sokáig kísértük.

A hosszú, de tartalmas műsor után jót lako-
máztunk. A menütáblán frissen sült lángos, 
zsíros kenyér primőrökkel és sütemények 
sokasága szerepelt. A kis asztalok roska-
doztak a finomságoktól. Biztosan mindenki 
talált magának megfelelő falatot.

A jól sikerült összejövetelért köszönet az 
óvónők, a dadus és a szülői munkaközösség 
együttműködéséért és a szülők önfeláldozó 
segítségéért. A sötétedés kevés vendéget ri-
asztott el, mindenki örült, hogy ilyen soká-
ig együtt lehettünk a gyerekek utolsó közös 
óvodai napján. 

Szilágyi Jánosné

A gyermeknap története egészen 19�0-ig 
nyúlik vissza. Elsőként Törökországban ke-
rült sor a megünneplésére, később azonban 
az ENSZ létrehozta az Egyetemes Gyermek-
nap intézményét, és ma már a világ legtöbb 
országában sor kerül a megtartására.

Hazánkban 1931 óta ünnepeljük május 
utolsó vasárnapján a legkisebbeket. Kezde-
tekkor még „Gyermekek Hete” volt a ren-
dezvény neve. 

Ilyenkor számtalan program várja a gyer-
mekeket országszerte, főképp az óvodákban, 
iskolákban. A tavaszzáró hónap utolsó nap-
jának ünnepét a mi óvodáink május �7-én 
tartották. Az idén a Napsugár Óvoda volt a 
közös találkozóhely, ahol nagy izgalommal 
vártuk kedves vendégeinket, barátainkat, a 
Szivárvány Ovisakat.

A szomorkás idő ellenére már reggel óta 
zajlottak az előkészületek. Jó idő remé- 
nyében a Donnert vidámpark tulajdonosai 
szorgalmasan igyekeztek felállítani a légvá-
rat, amit a gyerekek meglehetősen fellelke-
sedve figyeltek a csoportszobából. Amikor 
pedig a kecskecsalád is „befutott”, a kíváncsi 
kicsik az ablak előtt tolongva mustrálták és 
próbálták „szóra bírni” a kecskemamát és a 
fiacskáját.

Ezután már nehéz lett volna benntartani az 
izgatott ünnepelteket, így hamarosan birtok-
ba vehették az óvoda udvarát, ahol számos 
elfoglaltságot, játéklehetőséget teremtettünk 
a számukra. Ötletességünket ismét elővéve 
„tündérkertté” varázsoltuk az udvart. Lehe-
tett ott halakat pecázni, akadályokon meg-
méretni az ügyességünket, bátorságunkat, 
kosárba dobálni… stb. Aki elfáradt, az kér-
hetett egy arcfestést vagy egy „tetkót”. Alig 
győztük a néha igen meghökkentő kéréseket 
teljesíteni, de végül mindenki elégedetten tá-
vozott arcfestés után.

Aki igazi csodára és érdekességre vágyott, 
az megtekinthette a papagáj kiállítást. Az 
egyik csoportban mintegy 10-15 kalitkás 
vendégeskedett. Gyönyörű, színpompás 
madarak, akik közül az egyik – a gyerekek 
szerint – beszélt is: azt mondta nekik, hogy 
„sziasztok!”. Na, ez volt a nap fénypontja…! 
Amikor aztán a kellemes melegben meg-
éheztek, megszomjaztak a gyerekek, akkor a 
dajka nénik Fornetti süteményt, és üdítőket 
szolgáltak fel nekik.

A Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye 
összes dolgozója, a szülők és a gyerekek 
nevében szeretném megköszönni minden 
kedves támogatónknak: a Szuper Shop, Kör 
Diszkont üzleteknek, Török Szilviáéknak, 
Csizmarik Gyulának, Kovács Józsefnek, a 
CKÖ-nak, a Fornettinek, s az Élelmiszerbank 
Alapítványnak a segítségét, a felajánlásokat, 
hogy önzetlenül hozzásegítettek bennünket 
ahhoz, hogy a gyerekeknek sok-sok élményt, 
felhőtlen, örömteli, kellemes délelőttöt sze-
rezhessünk!

További képeket a városi honlapon (www.
jaszfenyszaru.hu), a Galériában tekinthetnek 
meg a kedves érdeklődők.

Kovácsné Papp Andrea

Gyermeknap  
a napsugár oviban

„Mint a fűben a madár, körülnéz, és messze száll”

Hagyományainkhoz híven a Napsugár 
Óvodában a nagycsoportos gyerekek 
pünkösdi játékkal kedveskedtek a ki-
sebb csoportosoknak. Először pünkösdi 
királynét és pünkösdi királyt választot-
tunk egy kis kérdezgető játékkal. Fiú-
lány párbeszéd:

– Mit ettél ma? 
– Sós kenyeret.
– Mit ittál ma? 
– Hideg vizet. 
– Min állsz?
– Cserépen. 
– Nézz az égre! 
– Nem nézek! 
– Lépj a földre!
– Nem lépek!
– Nem nevettél, kiálltad a próbát, 
 Te vagy a királyné!
Ezt követően körbetáncoltuk, majd 

„meghordoztuk”, és virággal szórtuk 
meg az újdonsült pünkösdi királyi párt. 

Pünkösdölő

Ezt a hagyományt szeretnénk továbbvinni, 
hiszen a népi hagyományok ápolása progra-
munk szerint is feladatunk, emellett élmény és 
tapasztalatszerzési lehetőség gyermekeinknek.

Dobákné Sárközi Katalin

„Itt ül egy kis kosárba Királynénak leánya”
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Új szereplő az Ipari Parkban
Amint azt a múltkori számban megír-

tuk, �010. április 30-án, pénteken került 
sor a Jászfényszaru Ipari Parkban az új 
üzemcsarnok ünnepélyes átadására. Az 
eseményen több mint 80 fő vett részt. Az 
érdeklődők az ünnepélyes szalagátvágás 
után megtekintették az üzemcsarnokot, 
megismerték a Jászfényszaru Ipari Park 
komplex fejlesztési elnevezésű projektet. 
Ezt követően egy fórumbeszélgetés azzal 
foglalkozott, hogyan tudnak hozzájárul-
ni az önkormányzatok és az ipari parkok 
vállalkozások sikeres működéséhez. A 
visszajelzések azt mutatják, hogy a részt-
vevők érdekesnek, hasznosnak tartották a 
programot. Az átadás óta eltelt időszakban 

a projekt kapcsán a Kft. intenzív marketing 
tevékenységet végzett, ennek eredménye-
ként új érdeklődők jelentek meg az Ipari 
Parkban területvásárlási szándékkal, vala-
mint sikerült bérbe adni az üzemcsarnok 
egyik részét egy koreai hangtechnikával, 
hangfalakkal foglalkozó vállalat részére. 
Az Ipari Park bővítésének tervezési mun-
kái jó ütemben haladnak. A Kft. várhatóan 
július elején fogja beadni az engedélyezési 
tervdokumentációt. A beruházás megvaló-
sítása annak függvénye, hogy mikor jelenik 
meg az ipari parkok fejlesztését támogató 
pályázati kiírás.

Drégeli Ádám

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete kezde-
ményezésére Jászfényszaru, Dózsa György 
út 13. szám alatti ház homlokzatára �001. 
október �1-én – az orvos találkozó ke-
retében – került elhelyezésre az Orvosok 
Emléktáblája.

Az emléktábla többek között dr. Sándor 
Imre (1910–1985), az első helyi születésű 
orvos Jászfényszarun 1946–196� között 
végzett gyógyító munkásságát örökíti meg. 

Születésének centenáriuma alkalmából a 
FÉBE az Orvosok Emléktáblájánál a szü-
letésnapján, �010. augusztus �-án (hétfőn) 
du. 18 órakor megemlékezést tart, amelyre 
szeretettel meghív minden érdeklődőt.

A településünkön 17 évig körzeti orvos-
ként végzett munkásságát dr. Kiss Á Ferenc 
nyugalmazott megyei laboratóriumi szak-
főorvos, a FÉBE alapító tagja méltatja. Az 
emléktáblát megkoszorúzza Jászfényszaru 
Város Önkormányzata, a Fényszaruiak Ba-
ráti Egyesülete és a család képviselői.

Tóth Tibor

emlékezés  
dr. Sándor Imrére

Tisztelt Termelők!
Tájékoztatom Önöket, hogy �010. júni-

us 1-től igényelhető a �010-es támogatási 
évre a termeléshez kötött anyatehén tartási 
támogatás.

A támogatásra az a termelő jogosult, aki 
rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, 
ami szerepel a szarvasmarha ENAR nyil-
vántartásban, valamint érvényes bankszám-
laszámmal. 

Az előírt időszakban az arra rendszere-
sített formanyomtatványon kérelmet nyújt 
be. A kérelmén legalább 3 támogatható álla-
tot jelent be. A kérelmezett állatokat a kére-
lem postázási dátumát követően 6 hónapig 
a tenyészetben tart. A kérelmezett állatainak 
legalább 30%-ának van ellése �010.01.01 
– �010.1�.31 közötti időszakban. A kérel-

termeléshez kötött  
anyatehéntartás támogatás igényléséről

ízhASÁB
nem Lehet ABBAhAGyni…

Hozzávalók:
 4-5 csirkemell vagy comb
 5 dkg vaj
 1 fej vöröshagyma
 20 dkg sajt
 1 pohár tejföl
 4-5 gerezd fokhagyma
 3 evőkanál étolaj
Fűszerek:
 8 dkg liszt
 1 evőkanál fűszerpaprika 
   (pirospaprika)
 1 mokkáskanál majoránna
 1 mokkáskanál bors
 1 mokkáskanál só

Elkészítés:
Egy közepes méretű tepsit kikenünk vaj-

jal. A fűszereket összekeverjük, majd a 
megtisztított hússzeleteket megforgatjuk 
benne, és a tepsibe helyezzük. A maradék 
fűszerkeveréket a hús tetejére szórjuk. En-
nek a tetejére tesszük a karikára vágott vö-
röshagymát. 

A zúzott fokhagymát és az étolajat el-
keverjük a tejfölben, s egyenletesen rá-
öntjük a húsra. Végül megszórjuk reszelt 
sajttal.

A tepsit alufóliával befedjük és 40 percre 
forró sütőbe helyezzük. 

Ezután a majdnem kész húsról levesszük 
az alufóliát, és további 10 percig visszahe-
lyezzük a sütőbe, hogy a teteje szép, arany 
barnára süljön. 

Bármilyen körettel, akár hidegen is fo-
gyaszthatjuk. Jó étvágyat!

Petőné Kati

mezett állattól született borjak a születést 
követően legalább 1 hónapon keresztült az 
anyjukkal azonos tenyészetben található-
ak. A támogatás alapjául szolgáló állatok 
esetén, a birtokon tartás teljes ideje alatt 
az üszők aránya legfeljebb 40%. Betartja a 
vonatkozó jogszabályokat, valamint megfe-
lel a kvótarendelet és az apaállat használat 
előírásainak.

A támogatási kérelmet az MVH illetékes 
Megyei Kirendeltségéhez postai úton kell 
benyújtani �010. július 31-ig. A július 31. 
után benyújtott kérelmek esetén a támoga-
tási összeg naponta 1%-kal csökkentésre 
kerül, �5 naptári napon túli beadás érdemi 
vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Törőcsik Anikó
Agrárkamarai tanácsadó

A forró nyarat vidám pancsolással enyhítettük a gyerekeknek az oviban. 
Fotó: Dobákné Sárközi Katalin



6                                                                           MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? �010/06

Az árvíz/belvíz levonulását követően, 
valamint a nagy mennyiségű csapadék kö-
vetkeztében visszamaradó, álló, pangó vi-
zek várhatóan a csípőszúnyog lárvák nagy 
tömegének fejlődéséhez teremtenek ideális 
feltételeket.

A szúnyogcsípést követő vakarózás fel-
sebzi a bőrt és ennek hatására, másodlagos, 
esetleges elgennyedő fertőzés keletkezhet.

A vakarózás különösen nagy veszélyt je-
lenthet a belvízi/árvízi védekezésben részt-
vevők ill. az azt követő takarításokat/fertőt-
lenítéseket végzők számára, mivel a pangó 
vizek fertőzöttsége magasabb mint amihez 
mindennapi életünkben hozzászokott szer-
vezetünk.

A szúnyogcsípés kivédésére az alábbi 
megelőző lépések javasoltak:

Zárt térben (pl. lakóházban) alkalmazha-
tunk elektromos árammal üzemelő készü-
lékbe helyezhető párologtató folyadékokat 
ill. lapokat. Ezek a készítmények folyama-
tosan üzemeltethetők, és biztosítják a szoba 
légterének szúnyogmentességét. Alkalma-
zásukkor legyünk figyelemmel arra, hogy 
adott márkanevű folyadék/lap csak meg-
egyező márkanevű készülékbe helyezhető. 
A helyiség légterének szúnyogmentessége 
légtérkezelő (légy- és szúnyogirtó) aero-
szolokkal is biztosítható.

Lehetőség szerint olyan helyiségben tar-
tózkodjunk ill. töltsük az éjszakát, amely-
nek nyílászáróin szúnyogháló van elhe-
lyezve.

A szabadban tartózkodók viseljenek hosz- 
szúujjú felsőt, inget, valamint hosszúszárú 
nadrágot, különösen azokban az órákban, 
amikor a szúnyogok aktívak /rendszerint 
alkonyatkor, de párás, sűrű növényzettel 
borított területeken akár egész nap is tá-
madhatnak a szúnyogok!/.

Alkalmazzunk repellens (riasztó) hatású 
készítményeket! Ezekkel a szabad bőrfe-

lületeket és a ruházatunkat kezelhetjük. 
Változatos formulációkban kaphatók (haj-
tógázas aeroszol palack, pumpás aeroszol 
palack, törlőkendő, gél stb.). 

Közvetlen járványügyi veszély esetén 
dietil-toluamid /DEET/ tartalmú készít-
ményeket alkalmazzunk szúnyogriasztásra 
(lásd. táblázat)

Használatukkor a következő szemponto-
kat kell figyelembe venni:

A készítményeket csak a használati utasí-
tás szerint alkalmazzuk!

ügyeljünk arra, hogy a készítmény nyál-
kahártyára /szem, száj/ ne kerüljön.

Kisgyermekeknél /3 éves korig/ inkább a 
ruházatot kezeljük az erre alkalmas aero-
szol palackkal, figyelve arra, hogy a permet 
ne kerüljön a gyermek tenyerére, kézfejére 
és arcára, ahonnan esetleg a szemébe, szá-
jába jutva nyálkahártyairritációt okozhat. 3 
hónapos kor alatti gyermekeknél ne alkal-
mazzunk semmilyen riasztószert, inkább 
használjunk inszekticiddel kezelt ágyhálót 
ill. a csípéstől védő öltözetet.

Terhes nők csak a feltétlenül szükséges 
mennyiségben, a bőrre vékony rétegben 
felvíve alkalmazzák.

Allergiára hajlamos egyének a használat 
előtt kis bőrfelületen győződjenek meg a 
készítmény ártalmatlanságáról. Napégette 
vagy sérült bőrfelületen ne alkalmazzuk.

Csak akkor ismételjük a kezelést, ha a ké-
szítmény már elvesztette a hatékonyságát.

A dietil-toluamid a műszálas anyagokat, 
műbőrt, óraüveget és a festett vagy lakko-
zott felületeket károsítja.

Néhány, szúnyogriasztásra engedélye-
zett, min. 15% dietil-toluamidot tartal-
mazó készítményt olvashatnak az alábbi 
táblázatban.

Név Hatóanyag 
tartalom

Hatás-
tartósság /óra/

Ben’s 30 kullancs- és szúnyogriasztó aeroszol 30% 6–8

Biocolt-U szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol �3% 5–7

Biocolt-U szúnyog- és kullancsriasztó krém 30% 8–10

Johnson OFF Aktív rovarriasztó aeroszol 30% 6

OFF! Family Care rovarriasztó száraz aeroszol 15% 4

Protect szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol �0% 5–7

Stix kullancs- és szúnyogriasztó aeroszol �0% 4–6

Szuku szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol �3% 5–7

Szuku szúnyog- és kullancsriasztó krém 30% 8–10

Dr. Sárközi Mária
kistérségi tisztifőorvos

Szúnyogok elleni védekezésről
Tisztelt Lakosság!
Alapvetően két dologra 

szeretnék rávilágítani a 
most megfogalmazott gon-
dolataimmal.

Elsőként a legfontosabb, hogy megkez-
dődött az iskolai szünet, a vakáció, és 
ez bizony hordoz magában veszélyeket. 
Gyermekeikkel legyenek következetesek 
akkor, amikor az otthon tárolt robogóval 
kívánnak „elmenni egy körre” az utcá-
ban a barátaikkal, előzetes tanulmányok, 
vezetésre jogosító okmányok, bukósisak 
hiányában. Ez rendkívül veszélyes, amel-
lett hogy az ilyen engedékeny szülői ma-
gatartás esetén is elmarasztaló rendelke-
zései vannak a szabálysértési törvénynek. 
Ne elsősorban a törvényi szigor, hanem a 
gyerekek egészsége legyen az elsődleges 
szempont, amit féltve megtiltják a kiseb-
beknek a robogó, a nagyobbaknak a sze-
mélyautó vezetését.

A másik dolog, hogy legyenek elővigyá-
zatosak az idegenekkel szemben, ezt nem 
lehet elégszer hangsúlyozni, hívják fel erre 
is a gyermekek figyelmét. Amennyiben 
vízpartra, strandra utaznak pihenni, vagy 
a gyermekek barátokkal szülői felügyelet 
nélkül választják ezt a szabadidőtöltést, 
akkor tartsák be az adott vízpart szabálya-
it, erre táblák, és az úszómester sípja hívja 
fel a figyelmet!

A másik kérdéskör a bűncselekmények-
kel kapcsolatos. Ismételten emelkedett 
a fém felvásárlási ára, emiatt „szorgos 
embertársaink” akcióba léptek, és eltu-
lajdonítanak sok esetben fémtárgyakat, 
slágertermék ebben a tekintetben az ak-
kumulátor. Több ilyen lopás is történt a 
közelmúltban, ezért arra hívom fel a fi-
gyelmet, hogy az ilyen tárgyaikra, tulaj-
donukra is fordítsanak kellő figyelmet, és 
nehezítsék meg a tolvajok dolgát.

Ezekben az esetekben, és a korábbi 
bűncselekmények felderítése érdekében 
is a nyomozások folyamatban vannak, 
amennyiben információval tudnak szol-
gálni, kérem, forduljanak hatóságunkhoz 
bizalommal. Minden, a kis jelentőségűnek 
tűnő információ is elősegítheti a nyomo-
zás sikerességét.

A közlekedésben való részvételkor ve-
gyék figyelembe a magasabb hőmérséklet 
élettani hatásait, és legyenek elővigyáza-
tosak, tegyenek meg olyan előkészüle-
teket, amelyek segítenek a koncentráció 
megtartásában.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kel-
lemes nyarat, és vakációt kívánok Önök-
nek, és családtagjaiknak!

Telefonok: 
107, 11�, 57/4��-138, 06-30/330-76�6

Terenyi Imre r.hadnagy
rendőrőrs parancsnok

rendõrSéGi hírek



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? �010/06                                                                                     7

Az érzelmi intelligencia – eQ
Az értelmi intelligencia (IQ) fogalma 

mellé az utóbbi években kezd elterjedtebb, 
ismertebb lenni egy másik fogalom, az ér-
zelmi intelligenciáé (EQ). 

(Az IQ inkább adottság. Fontos eleme a 
logikus gondolkodás, megoldóképesség. 
Évtizedek óta különféle jól bevált tesztek-
kel mérik.)

Azt hihettük sokáig, hogy aki jó tanuló az 
iskolában, az az életben is sikeres lesz, jól 
helyt áll majd. Korántsem így van. 

Az életünk alakulását, sikerét csak kb. 
egy ötöd (�0%) részben befolyásolja, 
hogy ki milyen eredménnyel végzi az is-
koláit. Gyakori példa körülöttünk, hogy 
általános iskolai közepes, vagy rosszabb 
teljesítményű osztálytársaink kiegyensú-
lyozottak, elégedettek, jól érzik magukat 
a bőrükben, míg a kitűnő tanuló társaink 
gyomorfekély közeli állapotban, sápadtan, 
telve idegeskedéssel készülnek a nagybe-
tűs életre.

Van, akinek a közelében egyszerűen jó 
lenni, személyisége kisugárzó, megértéssel 
fordul felénk, elfogad, számíthatunk rá. Az 
ilyen egyénekre mondhatjuk, hogy EQ-juk 
magas. 

Az érzelmi intelligencia fogalmát a kö-
vetkezőképpen definiálhatjuk:

„Olyan képességek összefoglaló megne-
vezése, mint az önmagunk ösztönzése, a 
kitartás, az indulatok lefékezése, a vágyki-
elégítés késleltetése, hangulatváltozásaink 
kiegyensúlyozása, az empátia, a remény.”

Az, hogy ki mennyire ambíciózus, ho-
gyan tud bánni az emberekkel, közös hang-
nemet talál másokkal, szintén az érzelmi 
intelligencia fejlettségére utal. 

Napjainkban egyre több szó esik az ön-
ismeretről. 

Az iskolában tömérdek tudást próbálnak 
átadni gyermekeinknek, a tervezett egyre 
kevesebb helyett egyre többet, de azt saj-
nos rövid idő alatt elfelejtik. Gondoljuk át 
mi is, hogy hogy állnánk a szakmunkás-
vizsga, érettségi, államvizsga tételekkel. 
Megkockáztatom van, amiből a minimum 
szintet sem ütnénk meg. Rutinos, több év-
tizede gépkocsit vezetők mesélik, hogy a 
kresz-teszten lehet, át sem mennének. Any-
nyi mindent meg kell tanulnunk, amire már 
egy év után sem fogunk visszaemlékezni és 
feleslegesek.

Sajnos tapasztalhatjuk, hogy ha valami-
lyen komoly problémával találjuk szembe 
magunkat, a megoldásai stratégiáink hiá-
nyosak. Hamar összeroppanunk, kilátásta-
lannak látjuk helyzetünket.

Pont azokkal a dolgokkal nem vagyunk 
felvértezve, amilyen kihívásokkal nap 
mint nap szembe kell néznünk (veszte-
ségek, gyászreakció, egymásra irányuló 
valódi figyelem, a másik elfogadása, aka-
ratunk-elképzelésünk nem ráerőszakolása 
a másikra stb).

Azt azonban, hogy hogyan tartsuk ma-
gunkat karban, tudjunk a másik problé-

máira ráhangolódni, értően figyelni, segítő 
kérdésekkel  közelebb vinni őt problémái 
megoldásához és ne a saját elképzelésünk 
legyen a mindenek felett jó, kevesen tudják 
kivitelezni.

Ön- és társismeret, reális önértékelés, 
önbizalom erősítése vagy éppen helyes 
mederben tartása, kinek melyik szükséges, 
mind-mind nagyobb helyet kellene, hogy 
kapjon akár az iskolai nevelésben, nem is 
beszélve a szülői ház felelősségéről. Sajnos 
sok családban nem figyelnek ezekre a dol-
gokra, hiszen a  szülőknek sem biztos, hogy 
van tudásuk ezzel kapcsolatban. Valamikor 
úgy indítottak minket útnak a főiskoláról, 
hogy minden iskolában lesz majd pszi-
chopedagógusi státusz. Azóta sincs, pedig 
ezeket a dolgokat is jó lenne, ha szakember 
tanítaná, akár a matematikát és a biológiát. 
Az iskolák mellett működő művészeti ne-
velés jó eszköz lenne, de az utóbbi évek-
ben már ez is az üzleti szintre silányult, a 
művészeti nevelés gyerekre felhasználható 
állami támogatás radikálisan csökkent, az 
állam nem akarja felvállalni az ezzel járó 
költségeket. 

Bizony elgondolkodtatott, mikor egyik 
azóta már nyugdíjba vonult kollégámtól 
hallottam, hogy nem előnyös egy olyan 
állampolgár, aki pl. verseket olvas, mert a 
versolvasás és egyáltalán a művészetek az 
embereket gondolkodóvá, érzékennyé, más 
lelkületűvé teszi. 

Aki hitet, bizalmat, megküzdést „tanul” 
ezek segítségével, az az ember nem ijeszt-
gethető, nem lehet elbizonytalanítani olyan 
könnyen, nem válik fogyasztó átlag em-
berré. Aki a művészet eszközeivel fejezi ki 
önmagát, igyekszik hatni embertársaira, az 
kevesebbet verekszik, kevésbé válik agresz- 
szívvé (természetesen mindenhol lehetnek 
kivételek).

A magyar lakosság nagy része ha krízis-
helyzetbe jut – ami napjainkban a gazda-
sági válság hatására igen gyakori és lesz is 
még a közeli jövőben (munkahely elvesz-
tés, kapcsolati problémák stb) – leginkább 
a régi, jól bevált módszert alkalmazza. 
Dohányzik, alkoholizál, a fiatalok a drog-
hoz menekülnek. Kevés ember alkalmaz-
za, mert nem is tudja, hogy saját magunk 
karban tartása ilyenkor nagyon fontossá 
válik és az elesésből való felállás további 
tapasztalatok megszerzésére és saját egyé-
niségünk megerősítésére ad alkalmat. Ez-
zel bizony munka van.

Természetesen az érzelmi intelligencia is 
fejleszthető, manapság sokan „rámozdul-
tak” ennek az üzleti oldalára is. Tanulható 
és önképzéssel is fejleszthető. 

„A sikert nem érdemes hajszolni, 
 hanem magunkhoz vonzani, azáltal, 
 hogy vonzó egyéniségre teszünk szert 
 a személyiségfejlesztésünk révén.” 

(Jim Rohn)

Tóthné Basa Éva

Az országos kompetenciamérést az Okta-
tási Hivatal és az iskola közösen szervezi 
meg minden évben, amelyben az ország ösz- 
szes 4. 6. 8. és 10. évfolyamon tanuló diák 
részt vesz.

A negyedikeseknél az alapkészségekre, a 
6. 8. és a 10. évfolyamon pedig a matema-
tikai eszköztudás és szövegértési képesség 
felmérésére terjed ki. A felmérés célja, hogy 
a tanulók hogyan tudják alkalmazni isme-
reteiket a mindennapi életből vett felada-
tok megoldása során. A mérés eredményei 
a központi kiértékelés után (�011. február 
végén) lesznek elérhetők. A tanulók, a név-
kártyájukon lévő mérési azonosító felhasz-
nálásával nézhetik meg a teljesítményüket, 
mivel a kiértékelést végzők előtt a diákok 
személyes adataik rejtve maradnak.

�010-ben az ország összes iskolájában 
május �6-án 8 órakor kezdődött a mérés. 
Iskolánkban már ekkor véget ért a tanítás, 
a nyolcadikosok elballagtak, a megszokott 
osztálytermekben állványok, cementes 
vödrök, talicskák sorakoztak. A diákok már 
élvezték a vakáció örömeit. Ilyen szokatlan 
körülmények közepette „tévedtek be” a 
mérésre. Bízunk benne, hogy nem csak be-
csületesen eljöttek a mérésre, hanem meg-
próbáltak közben egy kicsit gondolkodni, 
figyelni is, ami már a vége felé elég ne-
hezen ment. Erre már csak jövőre kapunk 
választ.

Váczi Erzsébet

országos  
komPetenciAméréS

Április �1-én a kisiskolában kezdődött 
a rendezvény, amelyet a hagyományok-
hoz híven Nádudvariné Jutka néni a roma 
tanulóknak, és a fejlesztő pedagógusok 
tanítványaiknak hirdetnek meg. Az aula 
zsúfoltságig megtelt, és szerencsére nem 
csak néző, hanem fellépő gyerek is nagyon 
sok volt. A felső tagozatosok kezdték vers-
mondással a délutánt. Az alsó tagozatosok 
a sok szép és ismert vers mellett tánccal és 
énekkel színesítették a programot. Minden-
ki óriási izgalommal lépett a színpadra, és 
a lelkes közönség minden produkciót taps-
viharral díjazott. A hangulat akkor hágott a 
tetőpontra, amikor maga Michael Jackson 
jelent meg a színpadon, fergeteges tánc-
cal kápráztatva el a közönséget. A végén 
mindenki kapott ajándékot. Nem volt ered-
ményhirdetés, mert ahogyan a szervezők 
hangsúlyozták, itt a részvétel a fontos, nem 
a győzelem.

Ács Gábor 7.c

Fejlesztő  
és roma versmondó-,  
tánc- és énekverseny
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„Minden kistücsöknek helye van a zenekarban…”
Az iskolánkkal és a tanárokkal szemben 

támasztott követelmények egyre komplexeb-
bek lesznek. Igényként jelenik meg, hogy az 
iskola és a pedagógus hatékonyan kezelje az 
eltérő társadalmi és kulturális csoportokba 
származó tanulókat, a beilleszkedési nehéz-
ségekkel küzdő diákokat, erősítse a toleran-
ciát és összetartozást, figyeljen a tanulási 
nehézségekkel küzdőkre, tartson lépést a 
tudásanyag bővülésével, a kompetenciafej-
lesztéssel. Így állandóan újítanunk, fejleszte-
nünk kell a módszertárunkat, hogy eredmé-
nyesebbé, élményszerűbbé, változatosabbá 
tegyük a tanítás és tanulás folyamatát.

Jászfényszarui óvónők, tanítók, tanárok 
számára lehetőség nyílt az integrációs peda-
gógiai program (IPR) szervezésében és 
anyagi támogatásával, hogy részt vegyenek 
továbbképzéseken és szakmai napon. 

Pedagógusaink az IPR keretében szemé-
lyenként 31 fő akár összesen �8 órában (�8 
kredit) kaptak hospitálásra, képzésre lehe-
tőséget a tanév során, amelyet a regionális 
szolgáltató iroda, OKTADOR biztosított. 
A szakmai képzésekre a Didaktikai Mű-
hely (Székesfehérvár) szolgáltatását vettük 
igénybe: május 17-19 között Valent Andrea 
tréningjén 17 fő 30 órás projektpedagógiai 
módszertani akkreditált képzésen (30 kre-
dit) és június 7-9 között 19 fő szintén 30 
órás differenciálás módszertani képzésen 
(30 kredit) vehettek részt pedagógusaink. 
Gyakorlatközpontú tanfolyamon sajátíthat-
tuk el az alapokat. Az előadó (Buczkóné 
Pásztor Melinda) stílusa magával ragadó, 
élvezetes volt, minden mondatát az életből 
vett tapasztalattal támasztotta alá. Aki élt a 
lehetőséggel, akár 88 kreditet érő képzésbe 
is – helyben, IPR támogatás által finanszíro-
zott módon – tudott bekapcsolódni. Hiszen 
az integráció, a képesség-kibontakoztató 
felkészítés az intézményben, a pedagógusok 
módszertani megújulását is elvárja.

A hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Álta-
lános Iskolát látogattuk meg június �-án. 
Ennek keretében magyar, matematika, tör-
ténelem órákat figyelhettek meg, ahol a 
tanulásszervezés az egyéni képességeket 
figyelembe vevő differenciált tanulás-szer-
vezésen alapult. A módszer helyi adaptálását 
– figyelembe véve a nemzetközi tapasztala-
tokat – Kovácsné dr. Nagy Emese igazgató-
nő végezte.

Az IPR alkalmazásával többször van le-
hetőségünk intézményi szintű hospitálásra 
is – élünk az egymástól való tanulás lehető-
ségével. Így jutottunk el egy olyan általános 
iskolába, ahol több éves munka eredménye-
ként az egyébként szociális hátrányokkal 
küzdő gyermekek összességében, az átlag-
nál jobb teljesítményt tudnak nyújtani. Mi-
ért? „Közülünk senki nem olyan okos, mint 
mi együttesen” olvastuk a játékos tanórai 
foglalkozás jeligéjeként. A tantestületünk 
nagyobbik fele ámulva nézte az egyébként 
jól felismerhető BTMN, SNI tanulókat is, 
milyen önfeledten játszanak, játszva tanul-

nak, magyar, történelem matematika órákon 
s ezt követően tudtuk meg a „titkot”. A já-
tékteremben 500 féle táblajátékkal találkoz-
hatnak a gyerekek az alsó tagozat és a fel-
ső tagozat osztályaiban. Az óvodában azt 
is megtudtuk, hogy ott is alkalmaznak már 
egyszerűbb táblajátékokat az egyéb, hagyo-
mányos játékok mellett.

Gondolatébresztő: a már nálunk is műkö-
dő sakk szakköri tevékenységünket (kb. 40 
tanulót érint) érdemes lenne bővíteni. Több 
tanárunk is jelezte, hogy „játszani akar”. Az 
intézmény igazgatójának régi vágya, hogy 
minél többen játszanak – játszva tanuljanak, 
ezáltal a gyermekek logikai készsége is fej-
lődjön.

A játék fejleszti a logikát, a koncentráló 
képességet, az emlékezetet, a képzelőerőt, 
azaz mindazon képességeket, melyek a ta-
nulás folyamatában fontos szerepet töltenek 
be. A játék felkészülés az életre! Alkalmaz-
hatjuk minden tantárgy keretében, az óra 
bármely részében – elmélyítés, megszilár-
dítás, gyakorlás, rendszerezés érdekében. A 
játék izgalmat, feszültséget teremt a tanuló-
ban. Összeszedi energiáit, fokozza teljesít-
ményét, élénkséget visz a monoton gyakor-

A hejőkeresztúri általános iskolában

Fotók: Kovács Béláné Pető Magdolna

lásba, fejleszti a pszichikus tulajdonságokat, 
gyarapodik a gyerekek jelleme, fejlődik a 
személyisége. Örül, ha sikerélménye van, 
ha alulmarad, újra összpontosítja energiáit 
– újabb játékban, újabb feladatra.

Igazából még el sem búcsúztattuk a mos-
tani tanévet, máris az új tanévre kell készül-
nünk, mert „Minden kistücsöknek helye van 
a zenekarban, valamelyik a villanydróton 
muzsikál, de olyan is akad, aki a porban he-
gedül.”

Ézsiásné Róka Mária, IPR Mérési  
fejlesztési munkacsoport  

alsó tagozat, vezetője
Kovács Béláné Pető Magdolna
IPR menedzsment vezető tanára

Tréningen a jászfényszarui pedagógusok
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Az idei tanév 
május 15-ig tartott 
a Nagyiskolában 
kezdődő felújítá-
sok miatt. Ezért az 
iskolavezetés fel-
ajánlotta a szülőknek, hogy június 11-ig a 
kisebb gyermekek részére délelőttönként 
1� óráig nevelői felügyeletet biztosít a Kis-
iskolában. 

A lehetőséggel 18-�0 kisiskolás szülei 
éltek. Mi, napközis tanító nénik igyekez-
tünk a lehetőségekhez képest kellemessé 
tenni az itt eltöltött időt. A nem éppen nyári 
időjárás miatt tanterembe szorultunk, ahol 
különféle társas és csoportos játékokkal 
éreztük jól magunkat.

Az utolsó héten végre megjött a nyár is, 
és a gyerekek nagy örömére a tanmedencét 
is birtokba vehették.

T. L.-né

Nemrégiben Szigetvárra mentünk a csa-
ládommal, hogy megnézzük a várat, azután 
pedig Pécset is.

„Jógyerekek” lévén – ahová csak tudtunk 
– felmásztunk a testvéreimmel: a vár ösz- 
szes falát és lőrését meghódítottuk. 

Mint később kiderült, sajnos nem volt ná-
lam táska, de a papírjaimat vinnem kellett 
magammal, így a kezemben volt a pénztár-
cám, és benne minden igazoló iratom. 

Az egyik lőrésnél olyan jól szórakoztunk, 
hogy otthagytam a pénztárcámat. Egészen 
addig nem is vettem észre, hogy nincs ná-
lam, míg át nem értünk Szigetvárról Pécs-
re. Volt nagy tanácskozás: Visszamenjünk? 
Vagy úgysem lenne meg? 

Végül elindultunk vissza. Még meg sem 
állt az autónk, már futottam is ahhoz a lő-
réshez, amelynél gondoltam, hogy a tárcám 
lehet. 

Temészetesen nem volt ott, ám egy kutya 
megtalálta és a gazdája leadta a pénztárban, 
én pedig ott vehettem át. A kasszában dol-
gozók pedig akkor, amikor hozzájuk került 
a tárcám, felhívták a tudakozót, hogy a 
lakcímkártyám alapján – lám, mire jó ez a 
kis plasztikkártya – megtudják az otthoni 
telefonszámot, amin értesíthetnek a megke-
rült tárgyaimról. Igazán meglepődtek, hogy 
mennyire messze van az otthonunk...

A pénztárcámat hiánytalanul kaptam visz- 
sza, és ez váratlanul ért a mai közbizton-
sági helyzetben. Kellemesen csalódtam, 
de jó tudni, hogy vannak még ilyen rendes 
emberek.

Horváth Boglárka

Napközi-délelőtt

Vannak még  
rossz gyerekek... jó emberek

A �010. július 31-én (szombaton) 9 órakor 
kezdődő Tarlófesztivál leglátványosabb és 
legérdekesebb eseménye a Tarló hétpróba 
verseny. Az ügyesség, leleményesség mel-
lett a különböző próbák, játékos feladatok 
kapnak helyet a közel 3 órás programban.

A versenyre helyi, jász, szomszédos te-
lepülésekről, testvérvárosokból, valamint 
Szlovéniából várunk 4 fős csapatokat. 
Nevezési díj: nincs. A csapatok tagjait és 
egy kísérőt a verseny után ebédre vendégül 
látjuk.

Néhány hasznos információ  
a vetélkedőről:

1. próba: Bálaépítés 
30 db kisméretű (40 cm magas 50 cm 

széles, 70 cm hosszú), 30 db feles kismé-
retű (40 cm magas, 50 cm széles, 35 cm 
hosszú), 4 db körbála (1�0 cm körátmé-
rő, 1�0 cm magas hálós) felhasználásával 
(összerakásával) bárminemű látványos tár-
gyat, alakot alkotni. A látványosság foko-
zása érdekében a csapatok használhatnak 
magukkal hozott kiegészítőket (pl. textilt). 
Az alkotások a fesztivált követően a helyü-
kön maradnak látványosság céljából, így a 
hozott kiegészítők egyszer használatosak, 
azokat a csapat nem kapja vissza. 

Fontos és értékelendő szempont a stabil, 
látványos, ötletes bálakompozíció kivitele-
zése. A pontozását 5 fős zsűri végzi, szemé-
lyenként max.10 ponttal értékelhetik a bála 
kompozíciót, maximális pontszám 50 pont. 

2. próba: körbála gurítás
Kb. ��0 kg-os körbálát � főnek 50 mé-

ter hosszan kell gurítani, az elért idő függ-
vényében kapják a pontot a csapatok.

3. próba:  
Szalmapetrence rakás

Egy főnek vasvillával egy földbeállított 
petrencerúd köré szalmát kell rakni. Két 
perc alatt minél magasabbra tudja rakni a 
szalmát a rúd köré, annak függvényében 
kapja a csapat a pontszámot. 

FeLhíVÁS a tarló hétpróba versenyre
4. próba: ekefejhajító 

A csapat egy tagja fél kézzel nekifutással 
meghatározott helytől dobja el az ekefejet, 
három kísérletből a legjobb eredmény alap-
ján kapja a csapat a pontszámot. 

5. próba:  
Bálaszállítás petrencerudakon 
A csapat két tagja 5 db kisméretű bálát 

(40 cm magas, 50 cm széles, 70 cm hosszú) 
50 m távolságra és visszaszállítja a rudakon 
a bálát, a báláknak a célba be kell érkezni-
ük, a feladat megoldás pontozása idő függ-
vényében történik. 

6. próba: Gamó célba dobás
A csapat egy tagja fél kézzel, meghatáro-

zott helytől dobja célba a 10 méterre – egy 
talpára állított körbálára tett fektetett kör-
bála végébe berajzott körökbe – a nyéllel 
ellátott gamót, a három dobás összesített 
eredménye alapján kapja a csapat a pont-
számot.

7. próba: Ügyességi feladat 
A feladat jellege miatt bővebb információ 

nem szükséges.
Díjazás: az első helyezett 40.000 Ft, a 

második helyezett 3�.000 Ft, a harmadik 
helyezett �4.000 Ft, a negyedik helyezett 
16.000 Ft értékben vásárlási utalványt kap, 
további hat helyezett ajándékcsomagot 
kap. Valamennyi csapat oklevélben része-
sül. Szponzori különdíjak adományozásá-
ra is sor kerülhet. Az eredményhirdetés, 
a díjak átadása a folkszínpadon 13 óra 30 
perckor lesz.

Nevezési határidő: postán �010. július 9-
ig az alábbi címre kérjük feladni a nevezési 
lapot. (Polgármesteri Hivatal „Tarlófeszti-
vál” 51�6 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) 
E-mailen a tarlofesztival@jaszfenyszaru.hu  
címre július 1�-ig várjuk a jelentkező csa-
patokat. A nevezési lapot a www.tarlofesz-
tival.hu weboldalról lehet letölteni. 

A versennyel kapcsolatban felvilágosítást 
a 30/337-3336 mobilszámon Tóth Tibor 
tud adni.                                     Tóth Tibor

Rendhagyó irodalomóra
Május 11-én az általános iskola felső ta-

gozatának tanulói rendhagyó irodalom órán 
vehettek részt Patka Heléna előadásában a 
művelődési házban. József Attila verseiből 
és Curriculum vitae című írásának részle-
teiből bontakozott ki a tragikus sorsú költő 
élete és gazdag érzelemvilága. A verseket 
gyakran a művésznővel együtt mormoló 
diákok legnagyobb elismerése a produkció 
iránt az egy órán át tartó csönd volt. 

Fotó: Berze Lászlóné
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Szűkebb szülőföldünk területén a Jász-
ságban, Jászberényben, a hármas kerület 
székhelyén 1868. január 5-én jelent meg az 
első folyóirat Jász-Kunság címmel. 

A XIX. század végén a XX. század ele-
jén további újságok jelentek meg Jásza-
pátin, Jászárokszálláson, Jászjákóhalmán, 
Jászladányban, Jászdózsán sőt 1904-ben a 
szomszédos településen Pusztamonostoron 
is. A havi lapot heti váltotta fel és néhány 
helyen egy időben két újság is megjelent. A 
II. világháborút követően a megmaradtak is 
megszűntek, helyüket megyei szintű napi-
lap vette át. 1989-ben elsőként Jászberény-
ben Jászkürt néven adtak ki helyi újságot. 
A kilencvenes évek közepére már nyolc 
jász településen jelent meg havonta, kétha-
vonta, negyedévente újság. Mára Jászágó 
és Jászivány kivételével (a két legkisebb 
település) 16 jász településnek van saját új-
sága, amely többségében ingyenesen jut el 
valamennyi családhoz. 

�0 évvel ezelőtt 1990 májusában jelent 
meg Jászfényszaru történetében először te-
lepülésszintű kiadvány Mi Újság Fénysza-
run? címmel. Alcímként Híradó községünk 
múltjából és jelenéből szerepelt a címlapon. 
A 75 példányt próbaszámnak szánták a ké-
szítők és fénymásolóval sokszorosították.

Említsük meg – köszönetképpen is – kik 
bábáskodtak létrehozásában. A tanács adta 
ki, és fedezte költségét. A szerkesztési fel-
adatokat Csirmaz Mátyás, Bordásné Ko-
vács Katalin, Sugár Istvánné végezte. A 
grafikát Harmathné Boros Mária és Kónya 
István készítette. 

A harmadik oldalon a szerkesztőség szól 
az olvasókhoz, az újság céljáról, szüksé-
gességéről, tartalmi elképzelésekről. A 
megfogalmazott célok húsz év távlatában 

mai is vállalhatók. „Nem szorul különö-
sebb magyarázatra annak fontossága, 
hogy Jászfényszaru lakossága és jövője 
érdekében dolgozó szakemberek kölcsönö-
sen tájékozottak legyenek. Ismerjék a kö-
zös gondokat, s a problémák megoldásán 
is együtt gondolkozzanak. Helyt kívánunk 
adni minden már meglévő és szervezendő 
– lakosság javát, érdekét szolgáló – közös-
ségnek, minden korosztálynak. Szeretnénk 
praktikus tanácsokkal, hasznos és aktuális 
információkkal szolgálni, szórakoztatni, 
hirdetési lehetőséget biztosítani magánsze-
mélyeknek, vállalkozóknak.” 

A szerkesztőkön kívül a próbaszámban 
jelent meg írása Kovács Andrásnénak és 
Kun Józsefnek. Néhány érdekesség a pró-
baszámból: Őrjárat az éjben címmel arról 
jelent meg tudósítás, hogy 80 fős önkéntes 
polgári őrjárat alakult. A fiatalokat az iskola 
vezetése által koordinált Ifjúsági őrjárat el-
lenőrzi. Ekkor épült � db 5�,8 m2 szolgálati 
lakás és egy rendőrségi körzeti megbízotti 
iroda a Fürst S. út elején, a beruházás 3,7 
millió Ft-ba került. A Jöhet az özönvíz! 
című tudósításból megtudjuk, hogy a tele-
pülésen lévő nyolc záportóból 4000 m3 föld 
került elszállításra, így 677 ezer Ft értékben 
a kitisztítás, mélyítés megtörtént. A tanács 
a József Attila és Széchenyi utcákban szi-
lárdburkolatú út megépítéséről döntött. Az 
ott lakók 7000 Ft közműfejlesztési hozzá-
járulással segítik telkenként a beruházás 
megvalósulását. Május 10-én szülők és 
gyerekek részvételével Jászfényszarun 20 
fővel megalakult a Cserkészcsapat. Márci-
usban 1�0 fő részvételével ismét megrende-
zésre került a hagyományos Petőfi Sándor 
szavalóverseny az iskolában. A döntőt 60 fő 
részvételével a tanács házasságkötő termé-

ben tartották. Négy tornászcsapatunk közül 
kettő szerzett aranyérmet a Jászberény és 
vonzáskörzetben tartott versenyen s bejutott 
a megyei döntőbe. A színjátszók a megyei 
fordulón továbbjutottak a Gödöllőn június 
1–3 között megrendezett Gyermekszínját-
szók Országos Fesztiváljára. Az úttörőtábor 
ekkor július 1–10-ig Szarvason volt. Júniusi 
szünidei matiné a művelődési házban min-
den hétfőn és szerdán délután, belépődíj �0 
Ft. Rólad van szó! címmel május 17-én fó-
rum  volt a fiataloknak, hogy milyen szóra-
kozásra vágynak a településen. 

Néhány kívánság: „Diskót! Aerobikot! 
Jazzbalettet! Lovardát! Parabola anten-
nát! Újságot! Heavy Metalt! Filmklubot! 
Társastáncot!”

Az idősek szociális étkeztetéséhez 1,1 
millió, a gyermekétkeztetéshez 1,8 millió 
Ft-tal járult hozzá a tanács. Könyvajánlat 
Raffay Ernő: Trianon titkai, avagy Hogyan 
bántak el országunkkal… Hetven év után a 
könyv nem elviselni, csak megérteni segíti 
a titkot, amelyről végre őszintén, történelmi 
felelősséggel kell szólni. A sport rovatban 
volt olvasható: „Pár hét és befejeződik a 
megyei II. o. bajnokság. A szoros küzdelem-
ben a felnőttek a 6., ifjúsági csapatunk a 4. 
helyen várja a folytatást. Horváth Tibor a 
hazai gólkirály 12 lőtt góllal.” A megyében 
megtartandó vásárok időpontját is közöl-
ték. Praktikus tanácsok hazaiszonyoknak, 
kertészkedőknek és még képrejtvény is je-
lent meg a kiadványban.

A visszapillantóban hónapról hónapra a 
�0 évvel ezelőtt leírt legérdekesebb esemé-
nyekből, a mának is tanulságos cikkekből 
szemelgetünk a kedves olvasónak, ezzel 
ünnepelve az újság húsz éves fennállását.

Tóth Tibor

Jubileumi visszapillantó – A Próbaszám

REJTVÉNY mesehõsökkel Ha a mesehősök neveit a vízszintes sorokba 
írjuk, a függőleges jelölt sorban jászfényszarui 
földrajzi név (határrész neve) lesz olvasható. 

  1. Őzike az erdőben
  �. Hupikék  Törpikék agytrösztje
  3. … és a hét  törpe
  4. … és Juliska
  5. A hét törpe közül, aki nem tud beszélni
  6. Tom ellensége
  7. Süsü a …
  8. Farkán ugráló szereplő 
 a Micimackóból
  9. Shrek legjobb barátja
10. … és a Szörnyeteg
Kellemes időtöltést kívánnak a rejtvény szer-

kesztői:
Balla Helga és Horváth Boglárka

FIGYELEM! Az előző lapszámunkban közölt 
jubileumi játékunk megfejtésének határidejét 
2010. augusztus 31-re módosítottuk. Érdemes 
pályázni, mert mindenki nyerhet, aki a megol-
dást ill. a tippjeit eljuttatja a szerkesztőségbe. 

Címünk: 51�6 Jászfényszaru, 
Fürst Sándor u. 1. Városi Könyvtár

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? �010/06                                                                                     11

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Erkel 
Ferenc (Gyula, 1910 – Budapest, 1893) 
zeneszerző, karmester és zongoraművész 
születésének �00. évfordulója alkalmából a 
�010/�011 színházi évadra a Magyar Álla-
mi Operaház három előadására „Nagyszü-
lők – unokák” bérletet váltott.

Az előadások a következő időpontban 
lesznek: �011. március 13-án (vasárnap) 
11 óra G. Donozetti: Don Pasquale, április 
10-én (vasárnap) 11 óra Erkel Ferenc: Bánk 
bán, június 4-én (szombat) 11 óra Kocsák 
Tibor-ifj. Harangozó Gyula: Hófehérke 
és a hét törpe (balett). Egy-egy előadásra 
3000 Ft a földszintre szóló bérlet ára, va-
lamint a 9 órakor induló különjáratú autó-
busz költsége alkalmanként kb. 1600 Ft. A 
költségeket az előadáskor kell fizetni.  

Bérlet- vagy egy-egy előadásra szóló 
jegyrendelés személyesen Tóth Tibornál a 
Rimóczi-kastélyban vagy a 30-337-3336 
telefonon lehetséges. 

Tóth Tibor

erkel emlékév kapcsán 
magyar Állami  

operaházi bérlet

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre a 
Magyar Színház (1077 Budapest, Hevesi 
Sándor tér 4.) �010/�011-es színházi évad-
jának a következő előadásaira Raksányi 
Gellért bérletet biztosít az érdeklődőknek.

Füst Milán
FELESÉGEM TÖRTÉNETE

színmű
Rendező: Galambos Péter
Bemutató: �010. október

Alexandre Dumas
A KAMÉLIÁS HÖLGY

romantikus játék
Rendező: Kiss Csaba

Bemutató: �010. december

Feydeau
EGY HÖLGY A MAXIMBÓL 

(Osztigás Mici)
bohózat

Rendező: Anger Zsolt
Bemutató: �011. április

A három előadásra a bérlet ára 4.800 + 
alkalmanként az útiköltség kb. 1.500 Ft. 
Egy-egy előadás árát, 1.600 Ft-ot és az úti-
költséget az előadás alkalmával kell fizetni. 
Az előadások szombat délután 15 órakor 
kezdődnek.

Bérletrendelés és bővebb felvilágosítás 
személyesen Tóth Tibornál a Rimóczi-
kastélyban vagy a 30/337-3336 telefonon 
lehetséges.

Tóth Tibor

BérLeti FeLhíVÁS
2010/2011-es évadra

Egyházi név: Szent Jakab hava
Régi magyar név: Áldás hava
Július 2. – Sarlós Boldogasszony napja
A római katolikus egyház emlékezik meg 

Szűz Máriának Keresztelő Szent János 
édesanyjánál tett látogatásáról. Viszonylag 
kései keletkezésű Mária-ünnep, a 14. szá-
zadban vált általánossá. Boldogasszony a 
várandós anyák, a szegények, a szükségben 
szenvedők és a halottak oltalmazója. Ha-
zánkban az aratás kezdőnapjaként tartják 
számon. A nap elnevezése az aratás egyko-
ri módjára utal, amikor a nők még sarlóval 
arattak. 

Július 16. – Kármelhegyi Boldogasszony
A helyi lakosok megszokott búcsúhelyei 

Máriabesnyő és Szentkút voltak. Régen 
gyalog mentek ezekre a helyekre, szekér 
vitte utánuk az elemózsiát. Előző nap in-
dultak, az éjszakát már a búcsújáró helyen 
töltötték a szabad ég alatt vagy pajtában. 
Búcsúi keresztanyát az kapott, aki először 
ment búcsúba. Az otthoniaknak mindig 
hoztak ajándékot: szentképet, olvasót, ima-
könyvet, mézeskalácsszívet, színesre fes-
tett fokost és kampósbotot.

Július 20. – Illés napja
Évszázados megfigyelések szerint ezen a 

napon, illetve e nap táján gyakoriak a viha-
rok. E napon munkatilalom volt, mert úgy 
gondolták, hogy aki ilyenkor a mezőn dol-
gozik, abba belecsaphat a villám, a termést 
pedig elveri a jég. 

Július 22. – Mária Magdolna napja
Az evangéliumi történet szerint a bűnös 

életből megtért Mária Magdolna ünnepe. 

népszokások – Július
Dús hajával Krisztus lábát törölgette, ezért 
szokás volt a kislányok hajából egy keve-
set levágni, hogy még hosszabbra nőjön. 
Időjárásjósló hiedelem kapcsolódik ehhez 
a naphoz: úgy hitték esnie kell az esőnek, 
mert Mária Magdolna siratja bűneit. 

Július 25. – Jakab napja
Szent Jakab az apostolok közül elsőként 

szenvedett vértanúhalált. Ő a búcsújá-
rók, utasemberek, hajósok védőszentje. A 
néphagyomány szerint Jakab napra kel-
lett learatni a zabot, mert ami kint marad 
az elvész. A Jakab-napi időből jósoltak a 
várható téli időjárásra. Tápén a Jakab-napi 
északi szélből hideg telet jósoltak. 

Július 26. – Anna napja
Szűz Mária édesanyjának ünnepe. Szent 

Anna a gazdasszonyok, bányászok, szabók 
valamint a járványos betegségben szen-
vedők, haldoklók egyik pártfogója. Külö-
nösen tisztelt védőszentje volt a katolikus 
asszonyoknak, főként a meddő és terhes és 
szülő nők fohászkodtak hozzá pártfogásért. 
Kultusza a középkorban a keddi naphoz 
kötődött. Több vidéken a meddő asszo-
nyok a keddet megböjtölték. A Szent An-
nának szentelt kedd sok helyen évszázadok 
óta asszonyi dologtiltó napnak számított. A 
hagyomány szerint Anna nap szakad meg a 
virágos kender töve, ezért ilyenkor kezdték 
a felszedését. 

Zsámboki Richárd
Forrás: Internet

Sugár Judit – Ünnepi szokások 
Jászfényszarun  

honismereti dolgozat 1984

A Póruljárt uraság sikere

A Napsugár Ifjúsági Színpad Póruljárt uraság című darabja országos ezüst minősítést kapott  
a budapesti Magyar Művek Fesztiválján június 6-án. Gratulálunk a színjátszóknak  

és Kovács Andrásné rendezőnek. A fotót Ruis Beatrix készítette az adácsi előadáson.
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Kerékpáros és gyalogos zarándoklat Szentkútra

Fotó: Török János

Kedves Olvasók! Engedjék meg, hogy 
gondolatainkat megosszuk Önökkel.

Honnan is ered? Miért teszünk meg min-
den évben közel 70 km-t gyalog, kerékpár-
ral Szentkútra? 

Mátraverebély-Szentkút Magyarország 
nemzeti kegyhelye. A legenda szerint, a 
Szent László királyunk által fakasztott for-
rás vizével, a Szent Szűz az 1100-as évek-
ben meggyógyította a verebélyi néma pász-
tort. Azóta az ide zarándoklók számtalan 
esetben nyertek testi-lelki gyógyulást.

Szentkút a jászok életében is nagy jelen-
tőségű, közkedvelt búcsúhely. Rendsze-
resen látogatott kegyhely, ahová az Antal 
napi búcsú alkalmából mennek, hogy ki-
fejezzék a Szűz Anyának tiszteletüket és 
minden örömüket, bánatukat.

A jászfényszaruiak gyalogos zarándok 
múltja az 1990-es esztendőre nyúlik visz- 
sza, mikor városunk akkori plébánosa, 
Litkei Antal nagyon megbetegedett. Aki 
ismerte őt, nem feltételezte, hogy ágyban, 
hosszú betegségben fog szenvedni, hiszen 
azt hittük, az oltár körüli szolgálatban hívja 
vissza Teremtője. Határozott, harcos, erős 
egyénisége ezt engedte feltételezni, ám 
nem úgy történt.

Antal napjához közelgett és plébánosunk 
már szobáját sem tudta elhagyni, betegsége 
teljesen legyengítette. Ekkor a körülötte élő 
és dolgozó fiatalok elhatározták, hogy nem 
autóval és buszokkal, hanem gyalog teszik 
meg az utat, fáradtságukat felajánlják plé-
bánosukért és kérik a Szűz Anya segítsé-
gét. Így indult el az első kis csapat 15 fő-
vel, kereszttel a vállukon, Szentkútra. A 17 
órán át tartó gyaloglásukat, gyötrődésüket, 
fájdalmukat adták plébánosukért. A szent-
misében pedig egy szívvel-lélekkel kérték 
az Isten anya közbenjárását. Vasárnap, mi-

kor hazaérkeztek, elvitték plébánosuknak a 
vállukon hordozott keresztet, mintegy ez-
zel is jelképezve az érte hozott áldozatot. A 
kérés meghallgatásra talált és a csoda meg-
történt; plébánosunk a következő napokban 
felkelt és végezte szolgálatát még közel há-
rom évig. Csoda nem mindig történik, de 
Mária soha nem hagyja el gyermekeit.

A kerékpáros zarándokút hagyománya az 
1998-as esztendőig nyúlik vissza „csak”. 
Kezdetben még vasárnap, a búcsú napján, 
kora reggel indultak útnak a zarándokok; 
gyermekek és idősek együtt. Néhány éve 
ez a rend annyiban változott, hogy már a 
kerékpárosok is a szombati napon indulnak 
útnak, igaz a táv hosszán és időráfordításán 
nem változtat; 7 óra alatt érünk oda. Így 
Antal napja körül ki gyalog, ki kerékpárral 

vág neki a hosszú útnak és fáradtságát fel-
ajánlva keresi fel a kegyhelyet.

Napjaink felgyorsult világában sokan 
megmosolyogják őket, de higgyék el, aki 
egyszer átéli a kegyelmi hatást, az újra és 
újra vágyja azt, hiszen mindig van miért és 
kiért az Isten anya színe elé járulni. Szent-
kút himnuszával zárjuk sorainkat.

„Boldogasszony verebélyi
 Szentkút fényes csillaga.
 Hozzád jöttünk Édesanyánk
 Mennyországnak kapuja.
 Szeplőtelen szíved legyen
 Menedékünk Szűz Mária!
 Szeplőtelen szíved legyen
 Istenhez utunk Szűz anya!”

Sándorné T. Éva 
és Pál Katalin Alíz

Idén is megkaptuk mi, nyolcadikos hittanosok a le-
hetőséget a bérmálás szentségének felvételére. Idén 
15 bérmálkozó volt: Balla Helga, Ocskó Sós Bettina, 
Ézsiás Dominika, Tóth Krisztián, Magyar Vince, Fe-
kete Imre, Rimóczi Dóra, Nagy Enikő, Langó Tímea, 
Koczka Dóra, Mezei Csilla, Koczka Bence, Lengyel 
Martin, Sándor Márton, Juhász Nikolett.  A szentsé-
get a helynök atya szolgáltatta ki pünkösd hétfőjén a 
templomban. 

Levelet küldtünk az atyának, hogy közelebbről is 
megismerjen bennünket és már  napokkal ezelőtt 
készültünk a szertartásra hiszen ez nagy előrelépés 
hitünkben. A mise elején helynök atya köszöntése 
után, közösen elmondtunk egy bérmálási verset így 
imádkoztunk a szentlélekhez. A szentmise végén pe-
dig egy közös fotóval zártuk le a nyolc évet illetve 
azt a csodálatos napot. Köszönjük mindenkinek a 
közreműködését ez ügyben!

Szöveg:Balla Helga, fotó: Zsámboki Richárd

BérmÁLkozÁS, 2010
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Vii. Lumina cornu Asztalitorna
Az ifjúsági Szerepjáték és Hagyományőrző Történelmi Klub rendezvényéről

�010. május ��-én délelőtt már javában 
folytak a Lumina Cornu Ifjúsági Sze-
repjáték és Hagyományőrző Történelmi 
Klub által rendezett játékok, amit min-
denki csak „Mágusozás”-ként ismer. 
A 9 óráig lezajló érkezés, és a 10 órai 
kezdés ellenére, akik más települések-
ről látogattak el a rendezvényre már az 
előző nap folyamán megérkeztek, és a 
Petőfi Művelődési Házban töltötték az 
éjszakát. 

A játék egészen 17 óráig tartott, minek 
végén a zsűri egyórás értékelést tartott 
a Klubteremben. Ezt követően este hat 
órától egy jubileumi ünnepség vette 
kezdetét. Jubileumi, hisz a Klub idén 
már ötödik éve szolgál sokak számára 
a városi élet megszínesítőjeként, és tö-
meg-, és magas kultúra egyik itteni kép-
viselőjeként. 

Az eredményhirdetés előtt Erdei Gá-
bor, és Radics Félix, a Lumina Cornu két 
alapítója tartott rövid értékelést, és be-
szédet. Félix nem is tudta volna jobban 
kifejezni gondolatait az által, ahogy fo-
galmazott: egyfajta erőt ad az embernek 
a mindennapok taposómalmában, hogy a 
klubtagok jól érzik magukat, és tényleg 
mindenkit képessé tesz arra, hogy időt és 
erőt nem kímélve (a lehetőségekhez kép-
est) folytassa a munkát mindezért. 

Gábor hasonlóan vélekedett, bár nem 
tartotta hosszúéltű vállalkozásnak, mi-
kor �004 nyarán Félixszel együtt elindí-
tották, a klub túljutott a kezdeti nehézsé-
gein, és mára egy igen erős szövetsége 
lett a tagoknak és barátainak. Emellett 
ahogy tudott, tevékenyen részt vett Jász-

fényszaru életében is. Az asztali tornák 
mellett 2005 nyarán indultak el a Lum-
ina Live élő szerepjátékos táborok is. 
Gábor kiemelte, mennyit köszönhet a 
klub a támogatóinak, de még többet ba-
rátjának, Félixnek, és az összes tagnak, 
aki kitartott mellettük. Amire minden-
képp büszkék lehetnek, hogy sikerült 
valamilyen szinten összekötni ezeknek 
az embereknek az életét. Ahogy fogal-
mazott a vitorlaként működő Félix, és a 
szelet biztosító Gabi hajtották előre a ha-
jótestként szolgáló tagokat a szerepjáték 
tengerén. 

Ezután díszoklevelek átadására került 
sor, többek között az önkormányzat kép-
viseletében megjelent Győriné Dr. Czeg-
lédi Márta polgármester asszonynak, 
aki tiszteletbeli klubtagként elismerését 
fejezte ki és további sok sikert és jubi-
leumot kívánt Luminának. Oklevelet 
kapott a Művelődési Ház igazgatója is, 
akinek a véleménye szerint a klubnak 
pozitív hatása van a fiatalokra. Emellett 
hasonló elismerésben részesült segítsé-
géért Szabó László, a testvérklubok, és 
a megjelent regényírók is. 

Az ünnepséget az eredményhirdetés 
követte. Az első helyezett, a P.e.T.T, a 
Pyaroni egyesült Térképészeti Társaság, 
a második helyezett a Kosfejes Ítélet, a 
harmadik helyezett a Cranta Ökörsé-
ge nevű csapat lett. A „megtört pajzs 
ura”, vagyis a torna legjobb szerepjáté-
kosa Somogyi Dániel – „Soma” lett. A 
legjobb kalandmester díját Galát Márk 
– „Vulpion”, a Magányos Farkas Díjat 
Kovács Balázs – „Sonir”, míg a Lúzer 

Díjat Szabó Zoltán – „Mamusz” nyerte. 
A díjazottak könyvjutalmat, és egyéb 
kitüntetéseket kaptak. 

Miután felvágták a szülinapi tortát, és 
koccintottak egy jóízű pezsgővel, a va-
csora után, az ünnepség hajnalig tartó 
buliba csapott át. 

Hogy mit jelent ez a Klub a megjelen-
teknek, jól kifejezte azoknak a vélemé-
nye, akik már több éve látogatják annak 
rendezvényeit távolabbi településekről, 
és nagyon jó barátságot kötöttek a tag-
jaival, és más szerepjátékosokkal is. 
Mindegyikük szerint, itt inkább a tár-
saság az, ami igazán számít. Ezáltal ke-
rül sor a játékra, és ezáltal szórakoznak 
mindig nagyon jól. 

Van, aki úgy vélekedik, hogy egyene-
sen családias hangulat uralkodik a hie-
rarchiát mereven elutasító Luminában, 
valamint a magas színvonalú rendezvé-
nyek már megszokott találkahelyként 
szolgálnak. Sőt, Szabó Péter (Eric van 
Dien) M.A.G.U.S. regény és novellaíró 
elmondása szerint, megtiszteltetés min-
den évben eljönnie eme családias és jól 
szervezett rendezvényre, és a Lumina az 
egyetlen ilyen típusú klub, amivel alaku-
lása óta töretlenül tartja a kapcsolatot. 

Számomra is kiderült: ez az asztali 
torna egy olyan rendezvény, amit egy 
osztálytalálkozóhoz tudnék hasonlíta-
ni, ahol sok jó barát, akik közül sokan 
a távolság miatt ritkán találkozhatnak, 
ismét együtt szórakozik, és hatalmasa-
kat nevet.  

Gergely Ferenc

�010. június 4. 18 óra, 19�0. június 4-e, 
16 óra 30 perc. Mindkét dátum és idő-
pont történelem. Az egyik egy nemzet, a 
másik egy mikroközösség, Jászfényszaru 
életében. Köszönet és emlékezés. Köszö-
net azoknak, akik megszervezték és lebo-
nyolították a megemlékezést. Emlékezés 
azokra, akiket elszakítottak tőlünk.

Végre, ez lett az az esztendő, mikor or-
szágszerte sokhelyütt ünnepelhettük Tria-
nont és a június 4-ei napot a nemzeti ösz- 
szetartozás napjává nyilvánították.

Városunkban az ünnepi megemlékezést 
lelkes előkészület előzte meg. Fizikálisan 
az I. világháborús emlékmű takarítása, 

lelkileg pedig a beszédek megírása és a 
versek kiválasztása történt a megelőző 
napokban. Várakozás, izgalom. Mennyi-
en lesznek és kik lesznek? Mi ott leszünk, 
mondtuk sokan büszkén magunkban. Mi-
kor pedig odaértünk, kellemes meglepe-
tés fogadott mindannyiunkat, a megjelent 
mintegy 50 főt.

Emlékező beszédek, koszorúzás, him-
nuszaink éneklése, vers és egyéni hoz-
zászólás volt az, ami megidézte Trianon 
emlékét. Résztvevőként remélem, hogy 
jövőre még többen jönnek majd el, hogy 
együtt emlékezzünk!

Pál Katalin Alíz

trianoni megemlékezés Jászfényszarun is
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kÖSzÖnetnyiLVÁntÁS, emLékezéS

Köszönetünket fejezzük ki  
a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

KURUCZ LÁSZLÓ
temetési szertartásán részt vettek,  

sírjára koszorút, virágot hoztak,  
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, kik

TURÓCZI JÁNOSNÉ BALÁZS MÁRTA
búcsúztatóján megtiszteltek és fájdalmunkban osztoztak,

Azoknak is köszönjük, kik nem tudtak eljönni, 
de gondolatban velünk voltak a nehéz percekben.

Szerető férje, leánya, unokája 
és a család valamennyi tagja nevében

EmlékEzés
CZegLÉdI 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.”

EmlékEzés
LAdÁNyI ISTvÁN 12 éve és 

IfJ. LAdÁNyI ISTvÁN 
5 éve elhunyt szeretteinkre.

„Míg éltetek, nagyon szerettünk,
 Értetek minden elkövettünk.
 A tehetetlen fájdalom iszonyú,
 Csak egy dolog szolgál vigaszul:
 Talán csillagként ragyogtok felettünk,
 Onnan is vigyázva minden lépésünk.
 Ígérjük, míg élünk, Rátok emlékezünk.”

A szerető család

EmlékEzés 
édesapám, BORBÉLy LÁSZLÓ 

halálának 9. és édesanyám, 
BíRÓ JULIANNA 

halálának 23. évfordulójára.
„Egy pillantás volt búcsúzáskor, s halvány mosolyuk.
 Ameddig csak élek, arra gondolok.
 Végleg elmentek hosszú útjukra,
 Hangjukat nem hallom már többé soha.
 Ha könnycsepp gördül végig arcomon
 Felnézek az égre, mert hiányoznak nagyon.”

Szerető lányuk, Anita

BALOgh JÁNOS 
halálának 1. évfordulójára emlékezünk.
„Elcsitult szíved, mely értünk dobogott,
 Pihen áldott kezed, mely értünk dolgozott.
 Tiéd a csönd, a nyugalom,
 Miénk a könny és a fájdalom.”

Szerető felesége, fiai és unokái

Köszönetet mondunk a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, 

akik férjem, édesapám, drága nagypapám, dédikém
ÉZSIÁS IMRe

gyászmiséjén, temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
 De ha már abban nem, legalább a csodában.
 Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
 Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
LUKLIdeR JÁNOS

temetési szertartásán megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ÉZSIÁS JÁNOS- NÉ 

Csáki erzsébet
gyászmiséjén, végső búcsúztatásán megjelentek, 

gyászunkban velünk voltak, velünk éreztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, munkatársaknak, akik
NAgy TIBOR

temetési szertartásán megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot hoztak, 

fájdalmunkat részvétnyilvánításaikkal 
enyhíteni próbálták.
A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk 
BeRZe ISTvÁN halálának 2. évfordulójára és 

BeRZe ISTvÁNNÉ 
Szivos Mária Zsuzsanna 

halálának 6. évfordulójára.
„Feledni soha nem fogunk, a sors bármerre vezet.
 Emléketek szívünkbe véstük, a szív pedig soha nem feled.”

Szerető családjaik

EmlékEzés 
hORvÁTh KÁROLy 

halálának 6. évfordulójára.
„Megállunk a sírod előtt és könnyezünk.
 Fájó szívvel örökké Rád emlékezünk.”

NAgy ISTvÁN halálának 13. és 
NAgy ISTvÁNNÉ RUSAI ILONA 
halálának 5. évfordulójára emlékezünk.

Szeretteik
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vÁCI CeMeNT AKCIÓ 2600.-/q

 TÉgLA AKCIÓ – Nyílászárók – Mályi tégla

Készbeton:
• 30 x 24 x 24 198.-/db
• 90 x 120 Ny Ablak

C8-24KK 11440 Ft/ m3 
16db/m2 25.900 Ft/ db
• 38 x 24 x 24 249.-/db

Bejárati ajtó 100 x 210

Térkövek már 2150 Ft/m2-től

16db/m2 98.000 Ft /db-tól

(Frühwald, Semmelrock)

Nincs csomagolási és raklapdíj!

Szerkesztőségi fogadóórák
 Hétfőn:  14 – 17 óráig
 Pénteken:  9 – 12 óráig

Cím: Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel.: 06-30/�33-6954

Július 1-tõl Jászfényszarun is megnyílik 

az UNIQA Biztosító ügynöksége
ahol lakossági és vállalkozói biztosítások 

és hitelek egyaránt elérhetõek ügyfeleinknek és leendõ ügyfeleinknek egyaránt.

Akciós, minden fontos káreseményre kiterjedõ lakásbiztosítás kötési lehetõség 
az elsõ 10 ügyfélnek, és ajándék minden irodában érdeklõdõnek!

tarlófesztiváli buszjárat
Az elmúlt évekhez hasonlóan, július 31-én a III. Tarlófesztiválra is kétóránként indít az önkormányzat 

a rendezvény színhelyére különjáratú autóbuszt a templomi buszmegállótól. 
Az első járat a fesztivál helyszínére 9 órakor, azt követően 11, 13, 15, 17 és 19 órakor, vissza pedig a 

vasútállomási buszvárótól 10, 1�, 14, 16, 18 és �0 órakor indul. Az autóbusz kifelé haladva és befelé jövet 
minden buszmegállóban megáll.                                                                                                  Tóth Tibor

dr. Palencsár csaba
 tájékoztatja a lakosságot, 

hogy július �6-tól augusztus 8-ig 
szabadság miatt 

dr. Tóth Zoltán helyettesíti.

Programajánló – Malom Film-Színház előzetes 
Július 30. 20.30 óra

CHARLEY NÉNJE
zenés bohózat két részben

A Madách Színház művészeiből álló *Pódium 
Színház* előadása. 
Főbb szerepekben: 

Hűvösvölgyi Ildikó, Kautczky Armand
Rendező: Háda János

Augusztus 13. 20.30 óra
ÉN ÉS A KISÖCSÉM 
zenés bohózat két részben

A *Körúti Színház* előadása. 
Rendező és főszereplő: Koltai Róbert. 
Jegyek a Malom Film-Színházban és a Déryné 
Művelődési Központban válthatók. Az előadáso-
kat a szabadtéri színpadon tartják.

hasogatott és gurigázott tűzifa 2200 ft/q-tól.

Ingyenes szemvizsgálat

a fedÓ OPTIKÁBAN!
szemüvegkészítés esetén

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

Szemvizsgálat minden pénteken 
14.00 órától (bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN 
szemész szakorvos

Bejelentkezés személyesen  
vagy a 30/2933-834-es telefonszámon.

Akciónk:  Ahány éves,  
annyi % kedvezmény 

vékonyított lencse rendelése esetén!

• Szemüvegkeretek –20%, –30% kedv.  
• Fényre sötétedő lencsék –20%

• Dioptriás szemüveglencsék –20% 
• Multifokális lencsék  

(távoli-munka-olvasó egyben) –20% kedv.
Komplett szemüvegek akár 8000 Ft-ért!

Nézzen be hozzánk,  
hogy jobban lásson!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30-17.00 óráig
Patikakártyát és üdülési csekket elfogadunk!

Ezen kupon

 2000 ft értékű,  
mely beváltható komplett szemüveg készítésekor.



fedo optikafedo optikafedo optika  
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Régi idők tanúi

ZENEKARI EMLÉKEK EGy DOBOS SZEMSZÖGÉBőL
Visszaemlékező beszélgető társam Nád-

udvari László, akit tizennyolc éves kora óta 
ismerek, de dobolni először az első FÉBE 
bálon 1994 márciusában láttam, hallottam. 
Honnan a zene, a dobolás szeretete?

A 60-as évek elején szüleimmel rokonláto-
gatáson voltunk Ózd városában és vendéglá-
tóink meghívták családunkat egy zenés szó-
rakozóhelyre. A városban a híres Kék Acél 
vendéglőben láttam először élőben zenekart 
és nagyon lekötött a dobos játéka. Ezt észre-
vette a zenész is, aki a dobokhoz hívott és se-
gítségével játszhattam a hangszeren 8 évesen.

Az élmény hatására ezután csak a dobolás 
érdekelt és minden tárgyat, legtöbbször edé-
nyeket, fakanalakat felhasználtam erre.

Később az általános iskolában osztálytársa-
immal minden áron zenekart akartunk alapíta-
ni, utánozva az akkor híres Atlantis együttest. 
6. osztályos koromban Kurunczi Miklóssal 
és Fózer Lacival saját készítésű hangszere-
ken próbálkoztunk a zenéléssel, ők ketten 
gitároztak és énekeltek én egy bádog dobból 
átalakított hangszeren doboltam a cintányér 
egy vizeskanna tető volt. A felkészülésünk 
annyira jól sikerült, hogy felléptünk az egyik 
klubdélutánon az osztályban, ahol nagy siker-
rel adtuk elő Neményi Béla szerzeményét a 
Foxi Maxi matróz lett című dalt.

1968-ban családi okokból a 8. osztályt Ti-
szavárkonyban végeztem és rokonaimnál, 
Harnos Miklóséknál laktam. Miklós akkor 
már igazi amatőr zenekarban zongorázott. A 
zenekari próbáikat rendszeresen látogattam, 
és amikor szünetet tartottak megengedték, 
hogy a dobokhoz üljek.

A hangszer egy egyszerű Coctail márkájú 
dobfelszerelés volt, ezen próbálkoztam ütö-
getni és az „alapokra” szert tenni autodidakta 
módon. Egyáltalán nem szerettem volna hi-
vatásos zenész lenni, a zenélésből megélni.

A középiskolai tanulmányaimat Szolnokon 
folytattam, ahol osztálytársaimmal zenekart 
alapítottunk és felléptünk az iskolai Ki mit 
tud?-on, amelyen saját szerzeményeket ad-
tunk elő.

A középiskolát befejezve hogyan folytató-
dott zenei pályafutásod?

1973-ban a középiskola elvégzését követő-
en visszakerültem Jászfényszarura, és bará-
taimmal törtük a fejünket egy beat-zenekar 
létrehozásán. A nyarunk azzal telt el, hogy a 
zenekarhoz szükséges felszerelést összeszed-
jük. Ez szeptemberre sikerült is, ekkor kap-
tam meg édesapámtól az Amati dobfelszere-
lést és megkezdhettük a zenekari próbákat. 
Próbatermünk a Lehel Tsz székházában volt. 
Eleinte csak hárman voltunk - újra összeállt 
az általános iskolai csapat - Fózer Laci, Ku-
runczi Miklós és jómagam. 

Basszusgitárosként először Ézsiás Zoli-
val próbálkoztunk, akire ráragadt a „Gólya 
Béla” becenév. Ez úgy történt, hogy Zolinak 
volt egy hatalmas gitárja, amivel a zenekari 
próbán véletlenül fejbe ütötte Farkas Zolikát, 

Nádudvari László 1977 februárjában a jászfényszarui művelődési ház színpadán.

aki mindig körülöttünk sertepertélt és ő azzal 
fenyegette meg Ézsiás Zolit, hogy „majd meg-
mondalak Gólya Bélának”. Ézsiás Zolit ezután 
mindenki Gólya Bélának hívta. Ezen legjob-
ban az édesapja lepődött meg, amikor Zoli 
fiát többen Bélaként keresték az otthonában. 
Végül basszusgitárosunk Kóródi Tibi lett, így 
megalakult a W 55 zenekar, melyhez később 
csatlakozott egy idősebb, tapasztalt zenész is a 
„Fogatlan”-ként ismert Szabó János.

A W 55 zenekar mellett működött-e más 
együttes a településen?

Annak idején Jászfényszarun működött 
és menő volt a Helikon zenekar, akik „nem 
nézték jó szemmel” az újonnan alakult együt-
tesünket, főleg azért, mert kiszorítottuk őket 
a művelődési házból. Hesz Ernő tanár bácsi 
volt ebben az időben a művelődési ház igaz-
gatója, aki lehetőséget biztosított nekünk, 
hogy a báli rendezvényeken felléphessünk és 
próbálhassunk a kultúrházban.

Akkoriban művelődési intézményben hiva-
talosan csak működési engedéllyel lehetett 
fellépni, a működési engedélyt az Országos 
Szórakoztatózenei Központ (OSZK) adta 
meg.

Emlékezetes volt számunkra a Szolnokon 
tett sikeres zenekari vizsga, mivel ezután 
„előadóművészként” szerepelhettünk. Így 
megállapodást köthettünk a művelődési in-
tézményekkel, amelyek az OSZK kiközve-
títésével alkalmazhattak bennünket a ren-
dezvényeiken. Akkoriban fejenként 150-�00 
Ft-os gázsiért zenéltünk. A W 55 zenekar 
legtávolabbi fellépése Szolnokon volt, ahol 
a Tiszaparti Gimnázium szalagavatóján ze-
néltünk. 

1974. tavaszán a művelődési házból ellop-
ták Kóródi Tibi erősítő berendezését, így be-
fejeződött a W 55 együttes pályafutása.

Ebben az időben működött Jászfényszarun 
egy harmadik formáció is, a Metropol zene-
kar, akiknek többnyire fellépésük nem volt, 
csupán alkalmanként próbáltak. Tagjai: Ézsi-
ás Sándor, Mészáros László (Csuter), Mitter 
István, Radics Attila, Fózer László és Nagy 
Tibor voltak.

1974. nyarán helyben elvállaltunk egy 
ballagási rendezvényt, ahol a W 55-ből és 
a Metropolból alakult alkalmi zenekar állt 

össze Rodeo néven, vendégzenészként köz-
reműködött Harnos Miklós is, aki időközben 
Jászfényszarura költözött.

A fellépést követően nem sikerült együtt 
tartani a zenészeket, a több irányú próbálko-
zás sem vezetett eredményre, ezért kizárólag 
saját szórakoztatásunkra zenélgettünk külön-
böző személyekkel.

Hogyan lettél a korábbi vetélytárs, a Heli-
kon zenekar tagja?

1974. szeptemberében megkeresett a He-
likon együttes „frontembere” Tóth Gabi, 
hogy csatlakozzak hozzájuk, mivel zeneka-
rukból Kompolti Feri kivált és dobosra volt 
szükségük.

A felkérésnek örömmel tettem eleget, mert 
nagy élmény volt együtt zenélni az akkori 
tagokkal, Sárközi Palival, Laczkó Lajossal, 
Mészáros Lacival (Sziszi), és Tóth Gabival.

A Helikonnal a helyi művelődési házon kí-
vül a környékbeli településeken is fellépést 
vállaltunk, legtöbbször Jászágón zenéltünk, 
de Pusztamonostoron, Boldogon is szere-
peltünk.

Azonban ezt az együttest is elérte a korabeli 
zenekarok divatos „betegsége”, a feloszlás és 
kiválás.

Most már egyenes út vezetett egy új zenekar 
megalakulásához?

(Folytatás a 17. oldalon.)
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(Folytatás a 16. oldalról.)
Igen, 1975. májusában Mészáros Lacival ki-

váltunk a Helikon zenekarból és megkerestük
Ézsiás Sanyit és Mészáros Lacit (Csuter) a 
Metropolból azzal a céllal, hogy alakítsunk új 
zenekart. Június hónapban már együtt próbált 
az új csapat GOLF együttes néven.

Az elnevezés számos variációból került 
kiválasztásra. Az én javaslatomra fogadták 
el a többiek, ezután Csuter elkészíttette a 
GOLF feliratú zászlót, amelyet fellépésein-
ken mindig kifüggesztettünk és mai napig is 
megőriztünk.

A zenekarral kezdetben a klasszikus felál-
lásban játszottunk: három gitár, dob össze-
tételben, majd leszerelését követően végleg 
csatlakozott hozzánk Harnos Miklós billen-
tyűs hangszerével. Az együttessel majdnem 
minden hétvégén bálokon léptünk 
fel, nemcsak helyben, hanem közeli 
és távoli helyeken is, pl.: Zagyva-
rékas, Tiszavárkony, Szücsi.

Hogyan tanultatok meg akkor egy 
„menő” számot, volt-e saját szerze-
ményetek?

Rengeteg időnkbe telt az új sláge-
rek megtanulása, begyakorlása. A 
számokat szalagos magnóról „szed-
tük le”. A szövegeket többnyire én 
írtam le fonetikusan, úgy, ahogy az 
hallatszott. Természetesen saját szer-
zeményeink is voltak, egy részét a 
Helikonból hoztuk magunkkal, a 
másik részének a szerzője Ézsiás Sa-
nyi volt. Ezeket a számokat nagyon 
szerette a közönség, velünk együtt 
énekelték azokat.

Ki segítette a zenekar tevékenysé-
gét?

Szerencsére többen is segítették 
munkánkat. Szinte mindegyik próbán-
kon ott volt és fellépésekre is elkísért 
bennünket Telek Sanyi, aki a zenekar 
„mindenesévé” vált. Ézsiás Zolinak 
(Gólya Béla) is sokat köszönhettünk 
annak idején, mert saját kezűleg ké-
szített egy stroboszkópot és a fellépé-
seinken is üzemeltette azt. A készülék 
a bálokon olyan fényhatást váltott ki, 
hogy a táncoló párokat szinte őrületbe 
kergette a látvány.

A színvonalas fellépéshez az akkori 
kornak megfelelő jó hangszer, hang-
technika kellett, ezek a rendelkezésre 
álltak?

A hangszerek, az erősítő berende-
zések saját tulajdonunkat képezték, 
amelyeket sokszor kellett pótolni 
vagy javítani, és ez nem volt olcsó mu-
latság. Az énekhez a hangerősítőt kö-
zösen vásároltuk �7.000 Ft-ért, amely összeg 
akkor egy éves átlagfizetésnek felelt meg.

A gitárokhoz és az orgonához használt 3 db 
Laney erősítő berendezés egyenként �5.000 
Ft-ba került. Összevetve azzal, hogy a fellé-
pésekért fejenként 300-400 Ft gázsit kaptunk 
megállapítható, hogy a zenekar tagjait nem 
a haszonszerzés motiválta, hanem az együtt 
zenélés öröme és a közönség részéről meg-

nyilvánuló szeretet, rajongás.
Hogyan utaztatok egy-egy távolabbi fellé-

pésre?
A vidéki rendezvényekre mikrobusszal ren-

delkező személyek – Gebura Pisti, Bojtos 
Imre – szállítottak el bennünket a felszerelés-
sel együtt. Emlékezetes számunkra az egyik 
alkalom, amikor 90 km-re kellett utaznunk 
és szállítójárművet csak az utolsó pillanatban 
sikerült szereznünk. Czeczulics Józsi vállalta, 
hogy Barkas gépkocsijával elvisz bennünket, 
azonban éppen malacokat szállított a kocsi-
ban, de mi annyira siettünk, hogy az alom egy 
része a járműben maradt. Ilyen „táj jelegű” 
körülmények közepette érkeztünk meg Tisza-
várkonyba, ahol kis késés után sikerült egy jó 
hangulatú bulit tartani.

Az OSZK 1976-ban elrendelte, hogy a mű-

tagok igazi közösségi emberek. Együttműköd-
tetek a színjátszókkal is, miben?

Zenekarunkat a Napsugár Gyermekszínpad 
zenekari kíséretre kérte fel a Csiribiri című 
műsorához. 1976-ban a produkció bejárta 
szinte a fél országot, a gyerekekkel számos 
bemutatón, fesztiválon együtt szerepelhet-
tünk, Jászberény, Szolnok, Pécs, Karcag, Tö-
rökszentmiklós városokra emlékszem. 

A Csiribiri zenés műsornak köszönhet-
jük egyetlen rádiófelvételünket, melyet a 
Pécsi Rádió készített az ottani fesztivál 
alkalmából.

Elindultunk az 1976-ban rendezett Ki mit 
tud?-on, ahol a megyei döntőn dobogós he-
lyezést értünk el, de a területi döntőbe már 
nem jutottunk tovább.

Mikor volt a GOLF utolsó fellépé-
se?

A GOLF együttes utolsó fellépése 
1977. február 19-én volt a puszta-
monostori művelődési házban, azért 
emlékszem ilyen pontosan a dátum-
ra, mert egy héttel később be kellett 
vonulnom a hadseregbe. Ezután Har-
nos Miklós és Csuter vendéglátós 
zenélésbe fogott, Ézsiás Sanyi és 
Mészáros Laci abbahagyta a zené-
lést, én pedig szerencsémre � évig a 
Tápiószecsői helyőrség tánczeneka-
rában játszhattam. A helyi tiszti klub-
ban zenéltünk rendszeresen és egyéb 
honvédségen belüli meghívásoknak 
is eleget tettünk. 

1993. december 10-én a FÉBE ál-
tal a Nemzeti Színházba szervezett 
első színházlátogatásról* hazafelé 

jövet a buszon vetődött fel az az ötlet, 
hogy egy jótékonysági bált kellene 
rendezni a „Jászfényszaruért” Ala-
pítvány törzstőkéjének biztosításá-
ra. A bálhoz azonban zenekar is kell, 
ezért felkértük a GOLF tagjait, hogy 
17 év után ismét zenéljenek nekünk. 
Hogyan fogadtátok ezt?

Örültünk az invitálásnak és 1993. 
decemberében elhatároztuk a GOLF 
együttes újjá alakulását, de ez már 
egy újabb történet…

Sajnálatos és szomorú számunkra, 
hogy a zenekari emlékek szereplői 
közül Hesz Ernő tanár bácsi, Mé-
száros László (Csuter), Kóródi Ti-
bor, Kompolti Ferenc, Nagy Tibor, 
Farkas Zoltán és Czeczulics József 
már nem lehet közöttünk, emléküket 
azonban rajtunk kívül ezek a sorok is 
megőrzik.

Köszönöm a sok és érdekes infor-
mációt, a visszaemlékezést. A generációtok 
nevében kérem, hogy ne hagyjátok abba ze-
nélést, továbbra is játsszatok valamennyiünk 
örömére.

Tóth Tibor

*Szigligeti Ede: Liliomfi című zenés vígjá-
tékát néztük meg Agárdy Gábor, Bessenyei 
Ferenc, Csomor Csilla és Moór Marianna 
főszereplésével.

A GOLF a 2010. június 19-ei Nosztalgia bálon: Harnos Miklós, 
Nádudvari László, Ézsiás Sándor, Mészáros László, Laczkó Lajos

A Nosztalgia bál közönsége.                       Fotók: Karizs Evelin

ködéshez újból vizsgát kell tenni a zenészek-
nek, hogyan zajlott ez le?

A szolnoki Bástya Étteremben Csík Gusztáv, 
a neves jazz zongorista előtt tettünk vizsgát, 
aki a repertoárunkból történő válogatásaival 
jól megizzasztott bennünket, de a működési 
engedélyt megkaptuk. 

A zenekar régen is és újjáalakulását köve-
tően is, ahol tudott segített, hiszen a zenekari 
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HíRes szülötteink

mirkovszky Géza (1855–1899) festőművész, grafikus, belsőépítész
Szerencsés város vagyunk. Településünkön 

ugyanis számos neves ember született úgy a 
múltban, mint ahogy napjainkban. Cikkemben 
egy elfeledett művész portréját szeretném fel-
eleveníteni, akinek élete meglepően fordulatos 
és érdekes. 

Mirkovszky Géza gyerekkoráról keveset 
tudunk. A lexikonok szerint Jászfényszarun 
született 1855. július �5-én. Mirkovszky a kö-
zépiskola elvégzése után három évet a Műegye-
temen tanult, de anyagi gondok miatt kénysze-
rűen elhagyta az egyetemet és körül-belül két 
évet vasúti díjnokként dolgozott. Az Osztrák-
Magyar-Monarchia 1878-as boszniai megszál-
lásában már, mint hadmérnök vett részt.

A katonai akció után Mirkovszky Géza a bé-
csi Műegyetemen a híres építész Theopil Han-
sen iskolájában tanult 1879 és 1883 között, de a 
bécsi Képzőművészeti Akadémiát is látogatta. 
Itt közeli barátságba került a szintén magyar-
országi Gerster Kálmán építésszel, akivel ké-
sőbb több munkán együtt dolgoztak. Hazatérve 
Thék Ede műhelyének készített enteriőrterve-
ket. Azonban a nyugtalan Mirkovszky ismét 
útra kelt és Berlinben telepedett le, ahol főként 
iparművészettel, így bútor, könyvcímlap terve-
zéssel foglalkozott, de már ekkor akvarelleket 
is festett. A berlini Festőakadémián egy évig 
művészeti tanulmányokat folytatott. Külön 
érdekesség, hogy berlini korszakában a Koch 
testvérekkel együtt festette meg a Nero római 
császárról szóló körképet.

 Hazatérve Budapesten a híres XIX. századi 
festő, Lotz Károly mellett dolgozott rövidebb 
ideig. A művészettörténészek szerint Mirkovsz-
ky Lotz mestertől több jellegzetességet átvett. 
Mirkovszky Géza valószínűleg Berlinből haza-
térve házasodott meg. Felesége Greguss Gizel-
la szintén iparművész volt.

 Festők művészetére két stílusirányzat jel-
lemző. Egyrészt a hagyományos akadémiai 
jellegű realista festészet. Ezt támasztják alá 
fennmaradt festményei, grafikái. Másrészről 
művészünk a korában modernnek számító sze-
cesszió stílusában is alkotott. Erről árulkodnak 
falfestményei, díszítőfestései, iparművészeti 
tervei. Munkássága meghatározó témai a díszí-
tő jellegű grafikák, városi, sőt falusi épületekről 
készült festmények, rajzok, a népi építészet és 
tárgyak formavilágának megörökítése. Emel-
lett különösen jelentős Mirkovszky életművé-
ben az épületdíszítésként szolgáló történelmi, 
művészeti sőt néprajzi témájú freskók, seccok. 

 A művész restaurátori munkát is végzett, 
ugyanis ő újította fel 1895-ben a híres jászói 
premontrei templom barokk freskóit. Sőt az 
akkor újnak számító kőbányai római katolikus 
templomban is készített freskókat.

 Mirkovszky legjelentősebb művei Debrecen-
ben készültek.

 A legkorábbi műve az egykori Kereskedel-
mi Akadémia számára készült. (Az épület ma 
megyei könyvtár.) Itt egykor négy falképet 
festett a kereskedelem korszakairól, melyek 
sajnos elpusztultak, de a művekről fényképek 
is készültek, illetve a képek vázlatai a debre-
ceni Déri Múzeum gyűjteményében fennma-
radtak. Mirkovszky Géza 1893-ban a fél évig 
festett freskókon kereskedelmünk történetének 

egy-egy időszakát festette meg újszerű, népies 
irány neobarokk megfogalmazással. A képek a 
következők voltak: Árpádkor, Izmaelita-kor, 
olasz-kor, német-kor, a debreceni nagyvásár. 
Az egykori díszterem falának felső részén 
szintén Mirkovszky Géza nyolc Debrecenre 
és környékére utaló kép volt látható, többek 
között a Nagytemplomról, a Nagyerdőről és a 
Hortobágy részletéről. 

nek, hiszen a kiállítás tervére 1893-ban kiírt 
pályázatra 34 pályamű közül a harmadik lett 
Gerster Kálmán és Mirkovszky Géza 1000 év. 
című munkája. Végül a 4 legjobb pályaművet 
a bírálóbizottság szerint egyesítve valósították 
meg. Tehát részleteiben mindenkinek megvaló-
sult a tervezete.

Mirkovszky Gézáról tudjuk, hogy „Meg-
szállottan gyűjtötte a népművészeti tárgyakat, 

Mirkovszky második debreceni megbízása a 
híres Aranybika szálló dísztermének kifestése 
volt. A munkához 1883 októberében látott hoz-
zá és az 54 falképet mindössze három hónap 
alatt meg is festette. Munkáját „Karácsonyra 
be is fejezte és osztatlan sikert aratott a cívisvá-
rosban.” Képein láthatók voltak a négy évszak 
allegorikus figurái, így az őszön például kútnál 
álló és lovon ülő csikósok a hortobágyi pusztán. 
A télen pedig a debreceni Főtér a Nagytemp-
lommal, valamint bundás, kucsmás emberek 
voltak láthatók. Az Ősz és a Tél című képeket 
ma a debreceni Déri Múzeum őrzi. Megfestette 
továbbá a 1� hónapot, a debreceni zászlót tartó 
hajdú és leány alakját, de megörökítette a szál-
lóban bálozókat amint számukra a híres zenész: 
Magyari Imre és bandája zenél.

A szállót azonban bővíteni kellett, ezért 
1913-ban lebontották az épületet, így a képek 
nagy része megsemmisült. Az épület helyére 
1915-ben épült a ma is fennálló új szálló Hajós 
Alfréd olimpikon tervei szerint.

Harmadik ma is látható műve a debreceni 
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépis-
kola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény-
ben található. A hangversenyteremben látható 
műve 1894-ben készült el. A mennyezetfreskón 
a zene világát ábrázolta. Megtalálható rajta az 
orgonáló Szent Cecília, múzsa, zenélő alakok, 
éneklő kórus, trubadúr géniuszalakokkal. 

Mirkovszky számos újságban így például a 
nagy példányszámban megjelenő Vasárnapi 
ujságba is készített rajzokat.

Mirkovszky egyik legismertebb alkotása a bu-
dapesti Városligetben 1896-ban megrendezett 
a millenniumi ünnepség központi rendezvé-
nyének számító Millenniumi kiállítás hivatalos 
plakátja (Gerster Kálmán és Mirkovszky Géza 
közös alkotása) melynek a magyar mellett, né-
met és francia változata is ismert. De magához 
a Millenniumi Kiállításhoz is köze van festőnk-

vázlatfüzeteiben naplószerűen rajzolta utazási 
során a népi építészet, bútorzat, kerámia ele-
meit, ornamenseit.” Erről tanúskodnak füzeté-
nek rajzai is.

1898 áprilisában teljes kiállítást rendeztek 
műveiből Budapesten a Magyar Mérnök és 
Építész Egylet helységében. Mirkovszky is-
meretlen okokból 1898-ban egy angyalföldi 
elmegyógyintézetbe került és 1899. november 
11-én halt meg. A budapesti Farkasréti teme-
tőben temették el. Síremlékét azóta sajnos fel-
számolták. A �. Mirkovszky kiállítás 1987-ben 
a debreceni Medgyessy Múzeumban került 
megrendezésre.

Irodalom: Sz. Kürti Katalin: Múzeumi Kurír 
1980. 32. sz. IV. köt. 2. sz. Mirkovszky Géza 
(1855–1899) 15-18.          Farkas Kristóf Vince

Kátai szék
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A hőszivattyú a környezet energiájának 
hasznosítására szolgáló berendezés, amely- 
lyel lehetséges fűteni, hűteni, meleg vizet 
előállítani.

A berendezés a működtetésére felhasznált 
energiát nem közvetlenül hővé alakítja, ha-
nem a külső energia segítségével a hőt az 
alacsonyabb hőfokszintről egy magasabb 
hőfokszintre emeli, legtöbbször a föld, a 
levegő és a víz által eltárolt napenergiát 
hasznosítva, mivel külső energia felhaszná-
lása nélkül, „magától” a hő csak melegebb 
helyről tud a hidegebb hely felé áramlani. A 
hűtőgép is hasonlóan működik: a szekrény 
belsejéből szállítja el a hőt, tehát hűti, majd 
ezt a hőmennyiséget a hátulján levő csőkí-
gyón adja le.

A geotermikus hőszivattyú 
A „föld” (talaj, talajvíz) és a ház belső 

terei között szállítja a hőt. A talaj mélyebb 
rétegeinek hőmérséklete télen-nyáron ál-
landó (pl. 6 m mélyen átlagosan +1� °C) 
télen melegebb, nyáron hidegebb, mint a 
levegő hőmérséklete. A szállítási irányon 
változtatva télen a talajtól hőt elvonva fűt-
hetünk, nyáron a talajt melegítve hűthetjük 
a házat (illetve meleg vizet állíthatunk elő 
télen-nyáron). A hő szállításához folyama-
tosan elektromos energiát kell a rendszerbe 
táplálni.

A hőszivattyú egész évben képes közve-
tett módon kiaknázni a nap energiáját, nem 
függ a pillanatnyi napsugárzás erősségé-
től, mivel a környezetben eltárolt energiát 
hasznosítja. Segítségével alacsony hőmér-
sékletszintű hőforrásokból is kinyerhető 
hő, illetve hulladékhőt hasznosíthatunk. 
Amennyiben a fűtést teljes egészében a 
hőszivattyú végzi (monovalens rendszer), 
nincs szükség kéményre, a helyszínen 
nincs károsanyag kibocsájtás.

A hőszivattyúk döntő többsége kompres-
sziós elven működik elektromos vagy gáz-
motor segítségével, de létezik abszorpciós 
elven működő hőszivattyú, vagy a kettőt 
kombináló berendezés, ezek legtöbbje még 
kísérleti stádiumban van, vagy kevéssé el-
terjedt

A hőszivattyúk hőforrása lehet a talaj, a 
talajvíz, levegő és hulladékhő.

építész szemmel
A HőSZIvATTyÚ

A talaj hőjének hasznosítása
A talajkollektoros rendszer esetében több-

száz méter hosszú speciális kemény PVC 
köpennyel ellátott rézcsöveket, vagy poli-
etilén csöveket fektetnek le 1–� m mélyen. 
Hátránya, hogy nagy felületen (a fűtött 
alapterület 1,5–3-szorosán) kell megbon-
tani a telket a csövek lefektetésekor, ezért 
leginkább új építésű házak esetén ajánlott. 
Segítségével négyzetméterenként �0–30 W 
energiát nyerhetünk. Ennek nagysága függ 
a talaj hővezetésétől, nedvességtartalmától, 
és az esetleges talajvíztől.

A talajszondás rendszer
Kb. 15 cm átmérőjű, 50–�00 

m hosszú lyukat fúrnak a 
földbe általában függőlege-
sen. Ebbe helyezik az U alakú 
szondát, amiben zárt rendszer-
ben cirkulál a hűtőközeg. �00 m-es mélység 
esetén kb. 17 °C-os a Föld hőmérséklete.

Lehet két- vagy háromkörös rendszer, at-
tól függően, hogy a szondában közvetlenül 
a hűtőközeg áramlik, vagy fagyálló folya-
dék adja át közvetetten hőjét a hűtőközeg-
nek. A szondák speciális esete az energia-
karó: több szondát egymás mellé helyezve 
nyáron eltárolják a hőenergiát a földben, 
amit télen hasznosítanak. Különösen nyá-
ri hűtési igény esetén, ill. ipari méretekben 
gazdaságos.

Nagyságrendekkel mélyebb szondák ese-
tén (1000-�000 m) már nem a talajrétegek-
ben eltárolt napenergia kerül közvetetten 
hasznosításra, hanem elsősorban a geoter-
mikus energia. A Föld középpontjában le-
játszódó reakciók hője a felszín felé áram-
lik, ezért mennél mélyebb a fúrt kút, annál 
nagyobb a kúttalp körüli réteg hőmérsék-
lete. Ez a hőmérséklet a geotermikus gra-
dienstől függ (egy kilométerrel mélyebben 
mennyivel melegebb a földkéreg). Ez ha-
zánkban 60°C/km körüli érték, szemben a 
30°/km-es európai átlaggal.

A masszív abszorber 
Föld alatti, vagy föld feletti, beton vagy 

tégla építmény, amelybe műanyag csőkí-
gyót helyeznek. Működési elve hasonló a 
talajkollektoréhoz: a beton jól vezeti a hőt, 
tömege alkalmas a hő tárolására, segít a 
levegő, talaj, esővíz hőjének átvételében, a 
napsugárzást közvetlen is hasznosíthatja.

A talajvíz hőjének  
hasznosítása

A talajvíz-kútból búvárszivattyúval nyert 
víz hőjének elvonása után a vizet vagy egy 
másik kútba, vagy felszíni vízbe (patak, tó, 
folyó) vezetik, vagy elszivárogtatják földbe 
fektetett dréncsöveken át. A talajvíz állandó 
hőmérséklete (7°C – 1�°C) és jó hővezető-
képessége révén ideális hőforrás. További 
speciális alkalmazás, amikor hőforrásként 
egy tó szolgál. Ebbe helyezik el körkörösen 
a kollektorként szolgáló csöveket.

A levegő hőjének  
hasznosítása

A külső levegő ventillátorokkal kerül 
beszívásra, amit a hőszivattyú hűt le. Hát-
ránya, hogy a levegő hőmérséklete nem 
állandó, így a rendszer hatékonysága is 
változó, illetve a ventillátorok által keltett 
zaj is problémát jelenthet

A hulladékhő hasznosítása
Ide sorolható hőforrásként a szennyvíz, 

az elhasznált termálvíz. Előbbire magyar-
országi példa a szekszárdi húskombinát, 
ahol a ��°C-os szennyvíz a hőforrás, míg 
utóbbira a harkányi gyógyfürdő, amelynek 
3�–35 °C-os elfolyó vizét használják fel 
két egyenként 1100 kW-os hőszivattyúval.

A víz energiájának hasznosításáról követ-
kező számunkban olvashatnak.

Berze Éva, okleveles építészmérnök

Motala városából a Carlsund Utbildu-
ingcetrum iskola diákjait áprilisban a jász-
berényi Terplán Zénó Műszaki és Közgaz-
dasági Szakképző iskola látta vendégül. 
Programjuk között szerepelt az Iglice Nép-
tánc együttes próbájának megtekintése, 
majd a svéd és a magyar diákok tanáraikkal 
egy közös táncházban vettek részt Havrán 
Bettina és Péter Szilárd vezetésével.

Földvári Zsófia
A képet készítette és rendelkezésünkre bo-

csátotta: Amelia Fredriksson

Svéd diákok jártak Jászfényszarun

1. tóba helyezett geotermikus föld spirálok
2. talajkollektoros rendszer

3. talajszondás rendszer



�0                                                                           MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? �010/06

A július 31-i III. Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan a 
Fényszaruiak Baráti Egyesülete kenyérsütő versenyt 
hirdet. Nevezni odahaza kemencében, sütőben, kenyér-
sütőgépben készült házikenyérrel lehet.

A legalább félkilós kenyeret a Tarlófesztivál hely-
színén (Jászfényszaru, a 3�-es főút körforgalmi cso-
mópontjától a vasútállomás felé haladva a jobb oldali 
tarló), a nagyszínpad baloldalán lévő sátorban délelőtt 
10 és 11 óra között kell leadni.

A szakemberekből álló zsűri az I. helyezettet 3000 Ft, 
a II. helyezettet �500 Ft, a III. helyezettet �000 Ft érté-
kű vásárlási utalványban részesíti. Valamennyi nevező 
elismerő oklevelet kap. Az eredményhirdetés a nagy-
színpadon 15 órakor lesz.                              Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a III. Tarlófeszti-
válhoz kapcsolódóan „Aratóétel főzőverseny”-t hirdet. 
Az egytál étel levesféleség legyen. A főzőversenyre 
előzetesen a 30-337-3336 mobiltelefonon július 30-ig, 
illetve 31-én, a helyszínen 9 óra 30 percig a nagyszín-
pad baloldalán lévő sátorban lehet nevezni. A főzéshez 
szükséges minden anyagot, eszközt a nevezőnek kell 
biztosítani. A főzésre a bevezető betonút hátsó balol-
dalát jelöljük ki. 

Az elkészült ételt (egy főnek megfelelő mennyiséget) 
14 óráig a nevezésre kijelölt sátorban kell a zsűrinek 
felszolgálni. A zsűri egyrészt pontozza az étel minő-
ségét, másrészt a régi hagyománynak megfelelő hely-
színre való szállítás és feltálalás módját. A pontozás 
70%-30% arányban történik. A benevezett csapatok a 
fesztivál részvevőinek kóstoló jegyet is adhatnak.

A főzőversenyt meghirdető FÉBE a zsűri döntése 
alapján az I. helyezettet 7000 Ft, a II. helyezettet 6000  
Ft, a III. helyezettet 5000 Ft, a IV. helyezettet 4000 Ft 
értékű vásárlási utalványban részesíti, további helyezet-
tek szakácskönyv és oklevél elismerésben részesülnek.

Tóth Tibor

Befejeződtek a megyei I. osztályú labdarúgó bajnok-
ság küzdelmei. Sajnos csapatunknak nem sikerült ki-
harcolnia a bennmaradást, így a nyáron már a másod-
osztályra készülhetnek a focisták.

Eredmények:
Kunhegyes – JVSE 4–0
ifi: �–1  Gól: Bazsó Z.
JVSE – Kisújszállás �–�
Gól: Szilágyi G., Luca M.
ifi:  1–3  Gól: Virág Gy.
Csépa – JVSE �–1  Gól: Szászi G.
ifi: 4–0 
JVSE – Újszász 1–3  Gól: Ecker T.
ifi: �–6 
G: Bazsó Z. (�).
Tiszafüred – JVSE 3–� 
Gól: Horváth D., Jáger P.
ifi: 6–3 
G: Bazsó Z. (3), Ócsai N., Virág Gy., Dobák D.

Vitányi Szabolcs

Aratóétel főzőverseny  
a tarlófesztiválon

Kenyérsütő verseny  
Jászfényszarun

Sporthírek


