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Befejeződött a vízvezeték-hálózat rekonstrukciója 
Jászfényszaru szociális rehabilitációjával érintett területén

a város napja tervezett programjaira
Időpont: május 1. Helye: Városi Sportlétesítmény – Közösségi tér

Programok:
5.30 Zenés ébresztő a Diákönkormányzat tagjainak 

feldíszített kerékpáros kíséretével
8.00 Ünnepi szentmise a templomban

8.30 Májfadíszítés zenei aláfestéssel
 9.00-13.00 Egészségügyi szűrővizsgálat 

– vércukor – koleszterin - testsúly, testmagasság, testzsír – BMI csontsűrűség
9.00 U 13-as labdarúgó bajnoki mérkőzés

10.00 Női kispályás labdarúgó kupa
14.00 „Mamamérföld” *

14.00-18.00 Gólyalábas Mulatságos Bohóc műsor élő zenei kísérettel 
3x30 perces műsor 4 óra időtartamra elosztva 

– arcfestés – lufi hajtogatás – légvár kastély – héliumos lufi osztás
15.00-18.00 Népi fa körhinta és népi játékpark 3 órán keresztül játékmesterrel

15.00 A Red & Black tánccsoport bemutatója. 
A művészeti iskola jazz-balett csoportjainak bemutatói

15.30 VITÉZ LÁSZLÓ ÉS AZ ÖRDÖGÖK 
– FABULA BÁBSZÍNHÁZ (vásári bábjáték)

17.00 Jáger János és barátai zenélnek és énekelnek
18.00 ARANYOSI PÉTER a DUMASZÍNHÁZ művészének műsora

19.00 TOLVAI RENÁTA előadása
*A Mamamérföldet, ha lehet, Anyák Napján tartják, de ettől el lehet térni.

A cél az anyaság dicsérete és ünneplése, mely 
egyéb helyi figyelemfelkeltő tematikával bővíthető 

(nők és gyerekek elleni erőszak, egészséges ivóvíz, akadálymentesítés).
Mostoha időjárás esetén a programok egy része 

a művelődési házban kerül megrendezésre.
A város napjához kapcsolódó rendezvény május 7-én 18 órakor 

a Rimóczi kastélyban rendezendő 
A Költészet és Mi című pódium.

A víz világnapja 
a Napsugár Óvodában
Hatalmas vízkinccsel rendelkezünk, 

amely kiemelten fontos érték, nemzeti 
kincs. – Fazekas Sándor

Évek óta hagyománnyá vált már, hogy 
a jeles környezetvédelmi napokat meg-
ünnepeljük óvodánkban. Fontosnak 
tartjuk, hogy a gyerekekben már korán 
kialakítsuk a környezettudatos maga-
tartást, hogy felnőve majd értékelni és 
óvni tudják a körülöttük lévő világot. 
Ezt minél kisebb korban kell elkezde-
ni, így nemcsak ezeken a napokon, de 
az óvodai élet egészében erre neveljük 
óvodásainkat. 

A víz világnapján számos érdekes játék 
és foglalkozás során ismerkedtek a víz 
fontosságával, jelentőségével. Nemcsak 
egynapos program volt ez, hiszen óvo-
dai programunk alapján a környezeti 
nevelést a projektpedagógia módszerével 
dolgozzuk fel. Így több oldalról körüljár-
va, sokoldalú ismereteket szerezhetnek a 
gyermekek az őket körülvevő világról.

Számunkra legnagyobb öröm az, ami-
kor egy kisgyermek a saját szavaival 
fogalmazza meg azt, hogy miért is kell 
óvnunk, védenünk, megbecsülnünk, 
vizeinket. Így talán nemcsak az óvodá-
ban, hanem növekedve az iskolában és 
felnőttként is ezzel a szemléletmóddal él-
nek majd.                                       Dné Kati

Fotó: Langó Miklósné

Azokon a helyeken ahol új szilárd burkola-
tú út épül és a vezetékhálózat az útburkolat 
alá kerül lehetőségeinkhez mérten a vezeték-
hálózatot felújítjuk.

Mit jelent a felújítás? Mindazok a vezeté-
kek (beleértve a gerincvezetéket és a bekötő-
vezetéket), szerelvények, amelyek minősége, 
elhasználtsága, anyaga olyan, hogy bármikor 
valószínű a meghibásodás, kiváltásra kerül-
nek. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutat-
ták, hogy a vadonatúj aszfaltot meg kellett 

bontani az útépítést követően. Ezt kívánjuk 
a felújítással hosszú távon elkerülni.

A jelenleg útépítéssel érintett utcákban 
kiváltásra került 1000 méter gerincvezeték, 
500 méter bekötővezeték és a hozzájuk tar-
tozó szerelvények. Ez a folyamat folytatódik 
a következő útépítéssel érintett utcákban, 
melynek 2011. augusztus 15-re be kell feje-
ződni az útépítéssel együtt.

Győri János
Gamesz műsz. vez.

Meghívó
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A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb szent ünnepe, úgynevezett 
„mozgó ünnep”. Húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget követő 
első holdtölte utáni első vasárnap. A tavaszi napéjegyenlőség március 
21-én van, ehhez igazodik a húsvét időpontja. Tehát ez a legkorábbi 
nap, amikor elkezdődhet a húsvét. A csillagászati tavasz kezdetétől a 
legtávolabbi időpontra eső húsvét vasárnap, pedig április 25-e lehet. 
Az idén április 24-re esett húsvét vasárnap, s az azt megelőző héten 
igen kellemes, nyuszi csalogató időben volt részünk az óvodásokkal.

Mi a húsvétra többek között úgy hangolódtunk, hogy aktuális képe-
ket, képeslapokat gyűjtöttünk. Mindenki hozhatott otthonról egy-egy 
plüss játék nyuszit, s kiállítást nyitottunk, hogy gyönyörködhessünk a 
szebbnél szebb figurákban. Majd vendégségbe hívtuk a kiscsoportoso-
kat, akik még meg is simogatták a nyuszikáinkat…

„Úgy szép az élet, ha zajlik” – de néha bizony muszáj egy kicsit ki-
kapcsolni. Jó lenne olykor a kötelező konyhai tevékenységekből kel-
lemes programot varázsolni! A gyerekek számára nagyon fontos a szü-
lőkkel, felnőttekkel töltött idő, az együtt munkálkodás – sütés-főzés, 
tojás festés –, a készülődés öröme, hogy hasznosnak érezzék magukat, 
és együtt örüljenek a végeredménynek.

Éppen ezért a csoportunkban minden kisgyermek hozhatott otthon-
ról „nyuszi eledelt” –  amit csak tudott. Néhány szorgalmas gyermek 
hozott is gyümölcsöt, rágcsálni valót. A gyerekek nagy élvezettel ro-
pogtatták az egészséges gyümölcsöket, hogy olyan erős foguk legyen, 
mint a húsvéti nyuszinak.

A kicsik általában örömmel vesznek részt a húsvéti előkészületekben. 
Nemcsak azért, mert a nyuszi ajándékot hoz, hanem azért, mert való-
ban kedvelik a kézműveskedést és a kreatív ötletek megvalósítását. Mi 
is pingáltunk tojásformákat szebbnél szebbre, öltöztettünk nyuszikat, 
kiskacsákat csinosabbnál csinosabbra. Ezáltal játékos formában fejlő-
dött a gyerekek finom motorikája, kézügyessége, alakult a szépérzé-
kük, vizuális-, és nyelvi kifejezőkészségük. 

Egész héten húsvéti állatmeséket, a tojás festéshez, az ünnephez 
kapcsolódó vidám történeteket meséltünk, hogy lelkileg egyre jobban 
felkészüljünk a közelgő nagy napokra. Az egyik kisfiú nagymamája 
még egy kis kacsát is behozott egy reggel, hogy a gyerkőcök megsimo-
gathassák a puha sárga tollacskáját. 

Minden család másképpen ünnepli a húsvétot: van, aki őrzi a lo-
csolkodás hagyományát, van, aki kirándulni megy, kihasználva a 
kellemes tavaszi időt. De minden családban a gyermekek azonos 
boldogsággal élik át a közös játék élményét akár az óvodában a paj-
tásokkal, akár az otthoni környezetben a szülőkkel együtt töltött 
ünnepnapok során.

Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

A Szivárvány Óvoda tavaszi hírei
Húsvét előtt szokás a kisze báb elégetése. Hagyományosan a nagyok 

készítik el a bábot, a szalmával kitömött alakot. Igyekeznek, hogy mi-
nél csúnyább, ijesztőbb banya készüljön belőle. „Takarodjon el a tél, 
örvendezzen, aki él”- hordják körbe a csoportokban és az óvoda udva-
rán a bábot, majd elégetik, elűzve ezzel a betegséget, hideget, telet.

„Haj ki kisze, kiszőce a másik határba! 
Gyere be sódar a mi kis kamránkba! 
Kivisszük a betegséget, Behozzuk az egészséget, 
haj ki kisze, haj! „
Minden nevelési év áprilisában a két óvoda közös szülői értekezletet 

tart. Most nálunk, a Szivárvány óvodában került erre sor. A meghívott 
vendég Lovászné Török Magdolna igazgató-helyettes tartott tájékozta-
tást a leendő elsős szülőknek a szükséges felszerelésekről, eszközökről, 
az iskolai napirendről, hogy milyen iskolatípusok közük választhatnak 
(hazajárós, napközis). Felhívta a figyelmet a Művészeti Iskola lehető-
ségeire, a beiratkozás mikéntjére, valamint válaszolt a felmerülő kér-
désekre.

Óvodánk néhány éve elnyerte a Zöld Óvoda címet. A mozgalom 
szemléletével azonosulva az idén fűszer- és gyógynövénykert kialakí-
tását kezdtük el. Célunk, hogy a gyermekeink megismerkedjenek a 
kertgondozáshoz szükséges munka tevékenységekkel, a különböző 
fűszer- és gyógynövények gondozásával, felhasználási lehetőségeivel. 
A kert kialakításában segítségünkre volt Penczner Tamás és felesége 
Zsuzsóka. Anyagot biztosítottak, oroszlánrészt vállaltak az elkészítés-
ben, szép kertrészt alakítva ki az udvaron.

Földvári Edit

Szülői értekezlet                                                  Fotó: Földvári Edit

Gyógynövénykert kialakítása                  Fotó: Csuzzné Lovász Mária

„NYUSZINAP” a Napsugár Óvodában
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Örömmel tájékoztatom Jászfényszaru la-
kosságát, hogy Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata a TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-
0076 kódszámú „Első lépesek Jászfényszarun” 
című projektje megkapta a pozitív támogatói 
döntést. Jelenleg a Támogatói Szerződés alá-
írására várunk.

A konstrukció célja az alacsony foglalkozta-
tási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban 
korlátozott emberek önálló életvitelének, fog-
lalkoztathatóságának és társadalmi integráci-
ójának javítása, illetve a képzési programokba 
való bekapcsolódás elősegítése, egyéni fejlesz-
tési terveken keresztül, továbbá, hogy a Jász-
fényszarun élő, alacsony képzettségű és több 
éve a munkaerő-piacról kiszorult emberek 
munkavállalóként való megjelenését segítse.

A pályázat elkészítésének része volt egy 
igényfelmérés. A munkaerő-piaci tanácsadó, 
a szakmai vezető és a Gondozási Központ 
munkatársainak közreműködésével kiosztot-
ta és kitöltette a kérdőíveket. Kérdőíves fel-
mérés alapján a programba 45 fő vonható be, 
mindannyian munkanélküli ellátásban nem 
részesülő regisztrált álláskeresők. A nemek sze-
rinti megoszlás 29 nő és 16 férfi. Mindezek 
alapján lehetett meghatározni a projekt egyes 
tevékenységeit.

A projekt keretében megvalósítandó tevé-
kenységek: Felzárkóztatás, a szakképzés meg-
kezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó 
oktatás, és álláskeresési ismeretek elsajátítása, 
kulcskompetenciák (írás-olvasás) fejlesztése, 
tanulási- és munkamotiváció erősítése, szo-
ciális, állampolgári, munkavállalói és önálló 
életvezetési készségek erősítése, felkészítés az 
önálló családi életre, munkavállalói szerepre, 
mentális állapotjavító programok, az elhelyez-
kedést, vállalkozást elősegítő képzések és az 
igény szerinti szakképzések. 

A pályázatban a Bedekovich Lőrinc Népfő-
iskolai Társaság társpályázóként vesz részt.

A támogatás összege 53.985.710 Ft, a pro-
jekt tervezett kezdése 2011. június 1. 

A projekt az Európai Unió támogatásával és 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg. 

Készítette: Hajnal Gitta

Jászfényszaru Város Önkormányzata azzal a 
céllal vásárolta meg a vadászházat, hogy kö-
zösségi-baráti-intézményi rendezvényeknek, 
egészséges környezetben helyet adjon. Az 
üzemeltetési, vagyonvédelmi feladatokkal a 
GAMESZ-t bízta meg. /Az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok mind a GAMESZ ke-
zelésében vannak./ Az elmúlt évben megkez-
dődtek a karbantartási-felújítási munkálatok. 
A konyhában lévő mosogatónak szennyvíz 
kivezetése nem volt, elemésztette a konyha 
talaja. A lefolyó kivezetésével kezdtünk. A 
téli hónapokban a kis- és nagykapu faanya-
gának megmunkálása, előkészítése történt a 
műhelyben.

Amint az időjárás 
engedte, elkezdő-
dött az udvari kör-
nyezet rendezése. 
Erdész felügyeleté-
vel, képzett erdé-
szeti dolgozóval az 
ún. erdőrész cserje 
és kinövés mente-
sítése történt meg. 
/A terület nagysá-
ga 1920 m2, nem 
minősül erdőnek, 
irtási és vágási engedély nem kellett./ A ke-
rítésen kívül, illetve a kerítésbe belenőtt fák 
is kivágásra kerültek, ezekből készült a kapuk 
tartóoszlopa. A drótkerítés néhol csak javítás-
ra szorult, a tőkék kiszedése után azonban a 
bejárat jobboldali szakaszát újra kellett cse-
rélni. Ezzel párhuzamosan folytak a belső 
munkálatok A  helyiségeket festeni kellett, 
/a belső falfestmény megtartásával/, a padlót 
rendbe tenni. Az ablakokat nem csak festéshi-
ány jellemezte, de az ablakszárnyakat pótolni 
és passzítani is kellett. Az épület homlokzati, 
lábazati hibáit kijavítottuk.

A külső vállalkozó munkáját ahhoz kértük, 
hogy a tető felülvizsgálata, javítása megtör-

ténjen. A bejárati előtető nem igazán töltöt-
te be a szerepét, ezért új készült helyette. Az 
udvari részen a bográcsoló és a mellette lévő 
kiülő padok és asztalok igencsak használha-
tatlan állapotban voltak, cseréjük indokolt. 

A nagy szoba falán a trófeák kezelésre szo-
rultak, ezek helyreállítását Ördög János va-
dászmester vállalta.

Környezet szebbé tétele is fontos volt. Ezért 
kb. 360 db cserje került beültetésre /Dósa 
Gyula erdész javaslata alapján/ a kerítés mellé 
és az udvar behatárolására sövénynek. Ezek 
virágzó, színes levelű növények. Árnyékadó 
színfoltnak nyírfacsoportok, díszítőelem-

nek törpefenyők 
és erdei fenyők 
lettek ültetve, a 
bográcsoló mellé 
lila akác kerül. Az 
évek alatt felhal-
mozott avar domb-
ból „sziklakertet” 
készítettünk. A ke-
rítésen kívül pira-
mistölgy sort ül-
tettünk, reméljük 
szép látvány lesz az 
arra járónak.

A cikk megírásakor még a munkálatok ja-
vában folynak, de április hónapban minden 
elkészül, a vadászház újra megnyitja kapuit a 
pihenni vágyók számára.

A vadászház előzetes bejelentés alapján el-
érhető: óvodai, iskolai csoportok, civil szer-
vezetek, egyesületek, vállalkozók, gazdasági 
egységek, baráti társaságok, közösségek egy-
szóval mindenki számára. Az igénybejelen-
téseket a GAMESZ fogadja, nyilvántartja. A 
használat feltétele, hogy a keletkezett szeme-
tet mindenki köteles elszállítani, az épületet 
tisztán átadni.

Karizsné Csontos Terézia GAMESZ vezető
Fotó: Karizs Evelin

Megújul a vadászház

A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után a Magyar Aszfalt Kft. (3300 Eger, Vasút 
út 10.) kezdhette meg az ÉAOP-5.1.1/A-09-
1f-2010-0002 jelű „Szociális városrehabi-
litáció és lakossági integráció Jászfényszaru 
fejlődéséért” című első fordulóban támogatói 
döntésben részesült pályázat keretében meg-
építésre kerülő 11 db szilárd burkolatú belte-
rületi út (Szegfű, Búzavirág, Zöldfa, Csaba a 
Vörösmarty és Arany János között, Nefelejcs, 
Kőrösi Csoma Sándor, Dugonics, Vörösrózsa, 
2431, 1672, 1722 hrsz.) kivitelezését. A mun-
katerület átadása április 4-én megkezdődött, 
a szükséges dokumentációk biztosítása után 
részletes fotó és videófelvételek készültek az 
építési területen található ingatlanokról a ké-
sőbbi esetleges épületkárok bizonyíthatósága 
érdekében. A kivitelezés műszaki ellenőre az 
Innober-Wave Kft. (1087 Budapest, Baross 
tér 2. I/5.), összértéke bruttó 120.944.046,- 

Ft, vállalkozási szerződésben a kivitelezés vég-
határideje: augusztus 15. 

Április 18-án volt a további utak (Akácfa, 
Vásárhelyi Pál, Budai Nagy Antal, Csaba, 
Csalogány, Dobó Katalin, Honvéd, Kossuth 
Lajos, Nyár, Széchenyi, Tavasz, Ady-Vörös-
marty csomópont) és a temető parkolók ki-
vitelezésére folyamatban lévő közbeszerzési 
eljárás pályázatainak bontása. Sikeres hiány-
pótlások után az eredményhirdetés lehetséges 
időpontja április 27-re tehető.

Ez évben még egy útépítéssel kapcsolatos, 
feltételes közbeszerzési eljárás kerül lebonyo-
lításra, itt jelenleg az ajánlati felhívás doku-
mentációjának az összeállítása folyik, ez a 
Fürst Sándor, József Attila, Kilián György, 
Hunyadi János és Kiss Ernő utak felújításá-
nak kivitelezőjét van hivatva kiválasztani.

Tanczikó Attila
pénzügyi, műszaki ügyintéző

Útépítések, útfelújítások 2011-ben

Elindulnak az első 
lépések Jászfényszarun

Zsámboki Richárd legfontosabb eredmé-
nyei ebben a tanévben: Fizika OKTV 17. 
hely (ez országos szintű helyezés), Holló 
András megyei fizikaverseny 1. hely (márci-
us), megyei matematikaverseny 2. hely (áp-
rilis), Gordiusz matematikaverseny 1. hely 
(március)

Petelen Kitti országos harmadik helyezést 
ért el az Arany János irodalmi vetélkedő 3 
napos tatabányai döntőjén a 9-10. évfolyam-
ban.

Gratulálunk nekik!

Diáksikerek
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Nagyböjt Munkácsyval – 2. rész
Munkácsy Mihály három hatalmas „biblikus 

vásznához” – Krisztus-trilógia – álljon itt né-
hány elmélkedő gondolat Karol Wojtyla – Bol-
dogemlékű II. János Pál pápa egyik nagyböjti 
lelkigyakorlatából:

ECCE HOMO
...Isten nagy tettei, valamint az ember misz-

tériumának legmélyebb dimenziói, az emberi 
elme és szív számára a legkielégítőbben Jézus 
Krisztusban közelíthetők meg.

A kor, amelyben élünk, különös erővel bi-
zonyítja Simeon szavának igazságát. Jézus az 

a világosság, mely megvilágítja a népeket, 
és ugyanakkor jel is, amelynek ellene mon-
danak. És ha ma (...) a II. Vatikáni Zsinat 
után, szemben a borzalmas tapasztalatok-
kal, amelyeken az egész emberiség keresztül 
ment, és amelyeket még mindig tapasztal 
– Jézus Krisztus újra a világ világosságaként 
jelenik meg az emberek előtt, nem marad-e 
meg ugyanakkor a mi korunkban is – job-

ban, mint valaha – annak a jelnek, melynek 
leginkább ellene mondanak?

Gondoljunk azokra a dolgokra, melyek a 
világban történnek, melyeket a mai ember 
átél, melyek bizonnyal foglalkoztatják Szent 
Péter utódát, akinek az Úr átadta a menny-
ország kulcsait: „Amit megkötsz a földön, 
megkötött lesz a mennyben is, amit feloldasz 
a földön, a mennyben is feloldott lesz”. „Te 
Péter vagy (azaz szikla)”. Földünk ma kisebb-
nek tűnik, a távolságok a földrészek között 
csökkentek, sőt még a Holdra – Földünk 
bolygójára – is rálépett az ember. És a föld-

rajzi távolságoknak ez a csökkenése, hála a 
közlekedés modern eszközeinek, és a hírköz-
lő szolgálatnak, lehetővé teszi, hogy jobban 
követhessük azokat az utakat, amelyeket a 
Krisztussal, Evangéliumával és egyházával 
szemben való ellenállás felhasznál.

A népek nagy nyomora – különösen a har-
madik világban –, az éhínség, gazdasági ki-
zsákmányolás és gyarmatosítás – amely nem 

csak a harmadik világban létezik – mindez 
jele annak, hogy a hatalmon lévők, függet-
lenül rendszerektől vagy kultúrális hagyo-
mányoktól, ellene mondanak Krisztusnak. 
A Krisztus-ellenességnek ez a formája nem 
ritkán párhuzamosan halad a vallás, a keresz-
ténység, az egyház bizonyos részleges elfoga-
dásával; Krisztusnak mint kultúrális, morális 
vagy még nevelési elemnek elfogadásával is. 
Az evangéliumi gazdag is Ábrahámra hivat-
kozott, sőt atyjának nevezte.

Biztos, hogy van még a világban nagyon 
nagy hit is, és az egyház missziója számára 
a szabadságnak nagy területei vannak. Bár 
gyakran csak bizonyos peremterületekről 
lehet beszélni. Elég, ha megfigyeljük azokat 
az irányzatokat, melyek a hírközlő intézmé-
nyekben uralkodnak, elég, ha felfigyelünk 
arra, mit hallgatnak el és mit kiáltanak a vi-
lágba. Elég, ha arra figyelünk, amit legjobban 
elleneznek, hogy észrevegyük, hogy még ott 
is, ahol elfogadják Krisztust, mennyire szem-
behelyezkednek vele mindenben, ami szemé-
lyének teljes igazságára, küldetésére és Evan-
géliumára vonatkozik. Szeretnék átformálni, 
saját méreteikre átalakítani, a mai „haladó” 
ember méreteire, a modern civilizáció prog-
ramja szerint, amely csak a fogyasztásra van 
beállítva és nem transzcendens célokra. El-
lentétbe kerülnek Krisztussal állásfoglalásuk 
révén, és nem viselik el az ő nevében hirde-
tett igazságot. Ez a Krisztussal szemben való 
elenszegülés, mely gyakran párhuzamos a rá 
való hivatkozással – ezt teszik gyakran azok 
is, akik tanítványainak mondják magukat 
– jellegzetes tünete a mai kornak, amelyben 
élünk.

De ez nem egyedüli alakja az ellentmondás-
nak. Ezen ellentét mellett (amely különben 
is sokféle változatot mutat fel és „közvetett 
ellentmondásnak” nevezhető), van egy másik 
is, amely a történelem folyamán jelent meg... 
Ez szöges ellentétben van Krisztussal, elveti 
az Evangéliumot, tagad minden Istenre, em-
berre, világra vonatkozó igazságot, melyeket 
az Evangélium hirdet. Ez a tagadás néha bru-
tális formát ölt.

Olyan időkben élünk, melyekben az egész 
világ hirdeti a lelkiismereti- és vallásszabadsá-
got, de egyúttal olyan időkben, melyekben a 
küzdelmet a vallás ellen úgy folytatják, hogy 
lehetőleg ne teremtsenek új mártírokat. A 
kor programja tehát az üldözés, de burkoltan, 
megőrizve azt a látszatot, hogy teljes vallás-
szabadság van. Mi több, ennek a programnak 
sikerült azt a hiedelmet kelteni sokakban, 
hogy a szegény Lázár oldalán van a gazdag el-
len, tehát azon az oldalon, amelyen Krisztus, 
holott mindenekelőtt Krisztus ellen irányul. 
Vajon valóban mondhatjuk-e, hogy „minde-
nekelőtt”? Szeretném, ha az ellenkezőjét ál-
líthatnám! De a tények túlságosan világosan 
mutatják, hogy ez a vallásellenes küzdelem

(folytatás a 8. oldalon)

Munkácsy Mihály: Ecce homo

Munkácsy Mihály: Golgota
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A Képviselő-testület üléséről
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások-

ról, azok igénybevételéről, valamint a fizeten-
dő térítési díjakról szóló 9/2004. (IV. 30.) 
rendeletét módosította 2011. március 23-i 
ülésén. A Képviselő-testület a személyes 
gondoskodás keretében nyújtott ellátási 
formánként térítési díjakat állapított meg.  

A Képviselő-testület a szennyvízközmű tár-
sulat tájékoztatóját a hitel visszafizetésről, az 
érdekeltségi hozzájárulások teljesüléséről, a 
társulat megszűnésével kapcsolatos feladatok-
ról, a megszűnés eljárási rendjéről elfogadta. 

Az ÁROP-1.A.2/A-2008-0225 pályázat-
hoz kapcsolódó 10 db tanulmányt elfo-
gadta, az ÁROP tanulmányok Jászfényszaru 
honlapján olvashatók. 

Tárgyalta és elfogadta Jászfényszaru Város 
Önkormányzata Környezeti Fenntarthatósá-
gi Tervét, Környezetvédelmi Programját, 
Települési Esélyegyenlőségi Tervét, Foglalkoz-
tatási Esélyegyenlőségi Tervét, 2011. évi Köz-
beszerzési Tervét. 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a térfigyelő kamerarendszer 
kiépítésére nyertes ajánlattevőnek válasz-
totta az ASPEX-CONSULTING KFT-t 
3200 Gyöngyös, Ringsped u. 21. Az aján-
lati árat 24.982.040.- Ft + ÁFA összegben a 
2011. évi költségvetésében biztosítja. Május 
31. került megjelölésre végteljesítés időpont-
jául az ajánlati felhívásban. 

A „Megújuló energia alapú villamos energia, 
kapcsolt hő és villamos energia, valamint bio-
metán termelés” KEOP-2011-4.4.0 című pá-
lyázathoz a részvétel lehetőséget biztosította. 

A Sportegyesület beszámolója szerepelt 
napirenden a 2009-2010. évi munkájáról, 
2011. évi terveiről. A Pénzügyi, Település-
fejlesztési és Pénzügyi Bizottság elfogadásra 
javasolta a beszámolót. Az SE elnök a gond-
noki állásra vonatkozóan dolgozza ki a foglal-
koztatás feltételeit és költségeit, a foglalkozta-
tás időtartamára tegyen javaslatot és terjessze 
a bizottság elé, az SE elnök fogalmazza meg 
az Európai Uniós támogatás segítségével lét-
rejött közösségi tér fenntarthatóságát, úgy, 
ahogyan az a város örömét szolgálja. 

A Képviselő-testület a civil szervezetek 
részére az alábbi támogatásokat hagyta 
jóvá 2011. évi költségvetése terhére: 

• Általános Iskola Diákönkormányzata 
50.000.- Ft 

Tanév végi diáknapokra, A Heuréka ren-
dezvénysorozatra

• Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 
300.000.- Ft

Működési költségekre, járulékokra, kiemelt 
kulturális rendezvények támogatására 

• Fényszaruiak Baráti Egyesülete 350.000.- 
Ft 

Működési költségekre és az egyesület prog-
ramjai megvalósítására. 

• BLNT Jászfényszarui Fotóműhely 
130.000.- Ft 

A település és eseményei fotós dokumen-

tációjára, éves programokra, szakmai tanul-
mányút, 2 alkotótábor, kiállítás szervezésére 

• Iglice Gyermek Néptánccsoport 160.000.- 
Ft 

Zakliczyn-i néptáncegyüttes fogadása költ-
ségeihez

Edző táborra (Tarnaméra 70 fő 4 nap) 
• Általános Iskola és BLNT Jászfényszarui 

Drámapedagógiai Műhelye 210.000.- Ft 
XIV. komplex művészeti tábor megvalósítá-

sára (85 fő – 7 éj) 
„Király leszek Moneyland-ben!” c. 
A Költészet és Mi pódiumra
Térségi Drámás Módszertani Napra és Szü-

lők Akadémiájára
• Lumina Cornu Ifjúsági Szerepjáték és 

Történelmi Klub 50.000.- Ft
Működési, reklám költségekre, asztali tor-

nákra, 
Lumina Live 2011. országos táborra (4-5 

nap a Vadász-háznál 100-120 fő) 
Lumina Cornu Történelmi Emléknap 
• Mozgássérültek Egyesülete Jászfényszarui 

Csoportja 40.000.- Ft
Éves programokra 
• Penczner Pál Alapítvány 40.000.- Ft
Nyári művészeti táborra Jászfényszarun
• Petőfi Művelődési Ház Őszikék Nyugdí-

jasklub 40.000.- Ft 
kirándulásra, belépőkre 
• Római Katolikus Egyház nyári táborokra 

120.000.- Ft 
Mátraverebély, Szentkút 3 nap 50 fő 
Veszprém 6 nap 50 fő 
• Színjátszók Baráti Köre (SZIBAKÖ) 

230.000.- Ft 
Kárpátaljaiak fogadására, kinti képzésre, 

külkapcsolatok ápolására, új darabokhoz 
díszlet, jelmez, fesztiválokra utazásra, műkö-
désre, közösség építésre, 40 éves évfordulóra 
kiállításra 

• Vakok és Gyengénlátók helyi szervezete 
40.000.- Ft

éves programokra 
• Városi Vöröskereszt 40.000.- Ft
Véradás szervezésére, egészségnevelő és szo-

ciális segítő programokra, véradók köszönté-
sére. 

Sportcélú támogatások:
• Egyháztestület – Erzsébet háznál udvari 

játékokra, kerítés befejezésére, focipálya kar-
bantartására, fejlesztésére, mellé kispadokra, 
a meglévő padok, asztalok karbantartására. 
50.000.- Ft. 

• Kolibrik női focicsapat működési költsé-
gekre 90.000.- Ft. 

• Teniszezők új teniszhálóra és feszítőre 
35.000.- Ft

• Női kézilabda csapat működési költségek-
re  25.000.- Ft. 

Külkapcsolati keretre érkezett kérelmek 
támogatása: 

• Iglicze Gyermeknéptánc Együttes 

250.000.- Ft 
Zakliczyn-i néptánccsoport fogadására 
• Színjátszók Baráti Köre (SZIBAKÖ) 

200.000.- Ft keretösszeg
Kárpátaljaiak fogadására, kinti képzés uta-

zási költségére
• Jász Íjászok 120.000.- Ft 
Zakliczyn-i vendégek fogadására, az íjász-

versenyekre
• Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 

70.000.- Ft keretösszeg 
fotókiállítás Zakliczyn-be és Nagyváradra 

történő kiszállítására. 
A Képviselő-testület a külkapcsolati keret 

110.000.- Ft fennmaradó részét, utazási költ-
ségek biztosítása céljából tartalékba helyezi, 
melynek felhasználására az  Oktatási, Kultu-
rális, Sport- és Ifjúsági Bizottság elnöke és a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizott-
ság elnöke előzetes véleményének kikérésével 
felhatalmazza Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert.

A Képviselő-testület felhívja a pályázaton 
nyert szervezeteket, hogy a kapott támogatás 
felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi 
beszámolót, valamint a záradékolt számlák 
és bizonylatok hitelesített másolatait 2012. 
január 31-ig nyújtsák be az önkormányzat-
nak. Aki ezen kötelezettségét elmulasztotta, 
úgy annak a pályázatát a következő évben 
nem tudja elfogadni a testület. 

A Képviselő-testület a megüresedett 1. 
számú védőnői körzetet 2011. március 31-i 
hatállyal megszüntette, a fizikoterápiai ke-
zelések díját 2011. április 1-jétől 300.- Ft/
alkalom összegben állapította meg. 

A Lehel-tó vízjogi üzemeltetési engedélyé-
nek megszerzéséhez szükséges költségek biz-
tosítását 700.000.- Ft összegben jóváhagyta. 
A Horgász Egyesület részére bérbe adja 
(haszonkölcsön) a Jászfényszaru külterü-
letén 030/7 hrsz-on bejegyzett Lehel-tavat 
horgászati célú hasznosításra 15 év idő-
tartamra ellenszolgáltatás nélkül. A Horgász 
Egyesület köteles a tavat és annak környékén 
kialakított szabadidő központot rendben 
tartani és gondoskodni annak állagmegóvá-
sáról.

Egyetértett a könyvtári és közművelő-
dési érdekeltségnövelő támogatásra pá-
lyázat benyújtásával, a pályázat saját erejét 
1.297.500.- Ft összegben költségvetésében 
biztosítja. 

A Pap kastély belső villanyszerelési mun-
káira érkezett ajánlatok közül Cseszkó Imre 
Jászfényszaru, Ifjúság út 7. sz. alatti vállalko-
zó ajánlatát fogadta el.

A Képviselő-testület a KEOP 6.2.0 „Tu-
datos Fogyasztói Platform” projekt részé-
re iroda, bemutató terem biztosításával 
egyetértett, a projekt részletes megismerése 
után a végleges döntést annak ismeretében 
hozza meg. 

(folytatás a 6. oldalon)
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Elkezdődött a 2011-es év és ezzel együtt 
egy újabb Endurocross és Enduro szezon. Vá-
rosunk motorversenyzőjével Pető Ádámmal 
beszélgetek. 

– Ádám, hogyan kezdődött a 2011-es sze-
zon?

– Télen kondicionáló edzéseket végeztem, 
így fizikálisan készen álltam a bajnokságra. 
Februárban részt vettem egy 3 napos mo-
toros edzőtáborban, amit 3 helyszínen ren-
deztek meg.

– Hogyan sikerültek az eddigi versenye-
id? 

– Az első Endurocross bajnoki futam már-
cius 13-án volt, amely Sóskúton került le-
bonyolításra. A versenyen a nemzetközi első 
osztályú felnőtt mezőnyben 12. helyezést ér-
tem el (magyarok között 6. hely). 

Sóskút után bajnokságon kívül elindultam 
a Monoron rendezett Motocross versenyen, 
ahol az erős nemzetközi mezőnyben utánpót-
lás MX2 kategóriában 6. helyezést értem el.

Az Endurocross bajnokság 2. futamára 
Nagykanizsán került sor. Betegségem miatt 
nem tudtam a szokott formámat hozni, ezért 
csak a 10. helyen értem célba. 

– Úgy hallottam a legutóbbi versenyeden 
igen szép eredményt értél el. Mesélj róla egy 
kicsit.

– Igen. A legutóbbi versenyem Pécsett volt, 
ami már egy másik bajnokság, az Enduro 
nyitánya volt. Ebben a bajnokságban az első 
osztály E2-es kategóriájában indultam. A két-
napos versenyen 340 km-t motoroztam. A 
sok megpróbáltatás után az 1. helyezést ér-
tem el.

Az eredményeimben sokat köszönhetek a 
családomnak, akik az összes versenyen ve-
lem vannak. Édesapámnak köszönöm, hogy 
motorjaimat felkészíti a versenyekre, édes-
anyámnak, hogy lelkiekben mellettem áll és 
támogat, valamint barátnőmnek és barátaim-
nak, hogy szorítanak értem. 

A szponzoraimnak sok köszönettel tarto-
zom, nélkülük már rég nem űzhetném ezt a 
sportot. Szponzoraim : Wilker Honda; Uni-
versal Motor; Moto-Complet; Honda-Ka-
rasna; HG Motorsport; Jászfényszaru város 
Önkormányzata.

– Hol találkozhatunk veled a közeljövő-
ben?

– Május 28-án Béren, ahol Endurocross 
Európa Kupa lesz. 

Köszönöm a beszélgetést, további sikeres 
versenyzést kívánok az olvasók nevében is.

Írta: Kaszai Martin Tamás 

A képet készítette: kekefoto, www.kekefoto.hu

Tavasszal újra „felszökött” az Enduro-láz

Első: Pető Ádám

Jubileumi visszapillantó 
Mi újság Fényszarun?

1991. április
Az ötödik oldalon Kiss Szidónia nyugdíjas 

pedagógus húsz évvel ezelőtti megállapításai-
nak minden szava ma is aktuális és követendő 
a tanítók számára.

„Milyen az ideális pedagógus?
A kérdésre a válasz fontos tényező azért is, 

hogy az iskola vonzóbbá váljék, az oktatás-ne-
velés pedig hatékonyabbá. 

Gyermekcentrikus. Érezzen felelősséget a gyer-
mekért, a felelősségből törődés fakad. Ne csak a 
szívével, az eszével is szeressen. A szeretetet pá-
rosítsa kellő szigorral. 

Ne legyen tévedhetetlen, vallja be, amit nem 
tud. Utánanézek – mondja a gyereknek –, és 
később választ kapsz a kérdésedre. 

Jól tudjon motiválni, azaz mozgósítani a ta-
nulásra, érdekeltebbé tenni a tanulásban. Tár-
gyilagos legyen. Osztályozásnál ne csak a tudást, 
az erőfeszítést is vegye figyelembe. Szemre-főre 
ne tekintsen. 

Igényes legyen, elsősorban önmagával, de ta-
nítványaival szemben is. Régi elv: „Követelek 
tőled, mert becsüllek.” Törekedjék az önképzés-
re, változatos, szemléletes óravezetésre. Ne csak 
leadja a tudnivalókat, hanem mélyítse is el a 
tudást. 

Ne a látványosság érdekelje, hanem az odaadó 
tanító-nevelő munka. Ez teremt igazi értéket. 
Sajnos, az iskolán kívüli tényezők a gyakorlat-
ban a látványosságot helyezik előtérbe.

Derűs legyen. Örömét lelje a tanuló tudat- és 
emberformálásában. Egy kicsivel többet meg-
tenni, mint amennyit kell és valamivel többet 
megtartani, mint amennyit ígértünk. Itt kezdő-
dik az értékes ember, az értékes pedagógus is.”

Kiss Szidóniának, a millenniumi zász-
lóanyának – gondolatai újbóli közzététele 
kapcsán – szerkesztőségünk és több száz volt 
tanítványa nevében 85. születésnapja alkal-
mából minden jót kívánunk. Az Isten éltesse 
még nagyon sokáig.  

A húsz évvel ezelőtti címlapon szerepelt, 
hogy a nagyközség önkormányzata a tele-
pülés 1991. évi költségvetését valamennyi 
képviselő támogatásával elfogadta. Az 1991 
évi bevételek főösszege 108,8 millió Ft volt, 
ebből működési-fenntartási kiadás 80, 7 mil-
lió Ft, fejlesztésre 28,1 millió Ft került jóvá-
hagyásra.                                     Tóth Tibor

Márciusi anyakönyvi hírek
Születtek: Farkas Tiffany (Máyer Mónika), 

Juhász Domonkos (Grényi Marianna), Kotán 
Attila (Kovács Tímea), Sinkovics Máté János 
(Gebura Katalin).

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak: Bordás Ferencné Rimóczi 

Magdolna (78 é.), Farkas Bertalan (61 é.), 
Horváth Józsefné Búzás Mária (67 é.), Mé-
száros Józsefné Szabó Éva (61. é), Nagy An-
talné Csontos Erzsébet (75 é.), Rékasi János 
(91 é.), Tamus Jánosné Pető Klára (94 é.).

(folytatás az 5.oldalról)
2011. április 6-án zárt ülés tartásával kezd-

te munkáját a képviselő-testület. A napirend 
az aljegyző kinevezése volt. A Képviselő-tes-
tület dr. Voller Erikát nevezte ki aljegyző-
nek, aki 2011. június 1-től fogja a munkakö-
ri feladatait ellátni. 

A testület munkáját nyilvános ülésen 
folytatta. Első napirendként  tárgyalta és el-
fogadta Jászfényszaru Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatának mó-
dosítását. 

Az előterjesztések tárgyalása során Jászfény-
szaru Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Szakképző 
Iskola igazgatóját felhatalmazta, hogy az 
iskola területén lévő elárusító hely terüle-
tének jogviszonyát szüntesse meg, ezzel 
együtt felhatalmazta a polgármestert, hogy az 
önkormányzati területen, a József Attila ut-

cában lévő üzlethelyiség bérleti szerződésének 
felmondásában járjon el. 

A polgármesteri hivatalban határozott idő-
re engedélyezett létszám határozatlan idejűvé 
módosítását engedélyezte, a „szociális város 
rehabilitáció és lakossági integráció Jászfény-
szaru fejlődéséért” pályázatot érintően in-
gatlan megvásárlását jóváhagyta, a település 
imázsának erősítését szolgáló promóciós 
anyagok elkészítésére bruttó 200.000.- Ft 
felhasználását engedélyezte az önkormány-
zat 2011. évi költségvetésének terhére. 

A sporttelep karbantartásához, gondnoki 
feladatok ellátásához kapcsolódóan a  GA-
MESZ közalkalmazotti álláshelyeinek létszá-
mát egy év időtartamra 2 fő határozott idejű 
közalkalmazotti álláshellyel megemelte. 

A Képviselő-testület a Hatvan-Boldogi csa-
ta megrendezését 50.000.- Ft-tal támogatta. 

Czeglédi Gabriella
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Hol volt, hol nem volt, valahol Jászfény-
szaru belterületén a 3106. jelű Vácszentlász-
ló-Jászfényszaru összekötő úton a 15+980-
16+000 km szelvény környékén 1997. évben, 
a szennyvíz-hálózat építése közben, teljesen 
titokban megfogant egy kátyú. Senki nem 
tudott róla mindaddig, míg 2010-ben egy az 
átlagnál esősebb esztendőben meg nem szüle-
tett. Az újszülötteknek általában örülni illik, 
de ebben az esetben senki nem tudott felhőt-
lenül mosolyogni, mondom nagyon csapadé-
kos év volt sok felhővel. A hírt először tele-
fonon közöltük a közvetlen hozzátartozóval a 
Magyar Közút Jászberényi Üzemmérnökségé-
vel, de ők nem igazán akarták elismerni, sőt 
velünk akarták eltüntetni még a föld színéről 
is, persze mindezt úgy, hogy ők közben szak-
felügyeletet biztosítanak, a pénzünkért végig-
nézve az éppen megszületett kátyúcska teme-
tését. Mi nem hagytuk annyiban a dolgot, 
2010. július 22-én levelet írtunk a Magyar 
Közút Megyei Igazgatóságára, hivatkozva 
hozzájárulásukhoz, amit a szennyvízvezeték 
építéséhez adtak, még 1997. április 09-én.

„Jelen hozzájárulás alapján végzett munkála-
tokból származó utólagos közút károkért, bur-
kolat süllyedésért, vagy egyéb meghibásodásért a 
beruházó anyagilag felelős három évig...”

Augusztus 27-én már meg is érkezett a vá-
laszuk, melyben elismerték, vagyis nevükre 
vették a kis jövevényt.

„A burkolatsüllyedést az illetékes Jászberényi 
üzemmérnökségünk a forgalom biztonsága ér-
dekében táblával jelezte. A burkolat-helyreállí-
tást az országos közúthálózat karbantartására 
vonatkozó állami megrendelés keretein belül 
az úthálózat többi elemén kialakult burkolat-

állapot figyelembevételével ütemezzük és az ősz 
folyamán elvégezzük.”

Eljött az ősz, és a kátyúnk szépen növeke-
dett. Október 08-án jeleztük, hogy a táblát 
két napja ellopták, ezt rövid időn belül pó-
tolták, de a gödör maradt. November 11-én 
ismét felhívtuk a figyelmet a 3106. jelű Vác-
szentlászló-Jászfényszaru összekötő út bal-
esetveszélyes voltára, melyre 29-én érdekes 
válasz érkezett.

„A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Igazgatósága a 2010. no-
vember 11-én kelt elektronikus levélre válaszol-
va tájékoztatja, hogy a tél beállta előtt a 3106. 
jelű Vácszentlászló-Jászfényszaru ök. úton a 
közúti forgalomra veszélyes úthibák kijavítását 
elvégezte.”  

Ezek szerint a mi kis kedvencünk nem „ve-
szélyes” ezt jó tudni, de akkor minek a tábla? 
December 07-én válaszoltunk.

„Intézkedésüket ezúton is köszönjük, és egy-
ben felhívjuk figyelmüket a 615-15/2010-es 
számon 2010. július 22-én kelt levelünkre 
adott válaszukra, melyben ígéretet kaptunk a 
3106. jelű ök. úton, Jászfényszaru belterületén 
található, a Jászberényi Üzemmérnökségük ál-
tal táblával is jelzett burkolat süllyedés ősz fo-
lyamán történő kijavítására.”

Reakció semmi, de mi tovább ütöttük a va-
sat. Újabb levél már ez évben január 24-én.

„A 32-es számú főút, valamint a 3106-os, 
és a 3126-os jelű összekötő utak külterületi, és 
belterületi szakaszának állapota a közvetlen 
balesetveszély elkerülése végett haladéktalanul 

szükségessé teszi annak sürgős javítását, kátyú-
zását.”

A válasz kísértetiesen hasonló volt a novem-
ber 29-ihez.

„… a 2011. január 24-én kelt elektronikus 
levelére válaszolva tájékoztatjuk, hogy Jászfény-
szaru közigazgatási területéhez tartozó országos 
közutakon a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-
berényi Üzemmérnöksége a szükséges kátyúzási 
munkákat az elmúlt napokban befejezte.”

Tehát a mi kis drágánkat nem „szükséges” 
eltüntetni, jó helyen van ott táblástól, min-
denestől, ahol van, és ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy időközben teljesen a 
szívünkhöz nőtt. Nemzeti ünnepünk alkal-
mából varázslatos virágoskerttel ékesítették 
fel lakótársaink. Mi persze erről is rögvest, 
március 16-án tájékoztattuk a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Igazgatóságát, fotókat is mellékelve 
levelünkhöz, és egyben kérve a balesetveszé-
lyes útszakaszok mielőbbi helyreállítását. Vá-
laszukban most nem fejüket homokba dugva 
hajtogatják, hogy a burkolatsüllyedési hibát 
megszüntették, hanem ismét ígéretet kap-
tunk a cselekvésre.

„...Jászfényszaru Város belterületi szakaszain 
lévő burkolathibákat a Magyar Közút Non-
profit Zrt. Jászberényi Üzemmérnöksége április 
hónapban kijavítja.”

Mikor ezt a kis mesét megírtam már április 
közepe volt, és a Közút egyelőre csak táblák-
kal és levelezéssel próbálta eltüntetni a min-
denki számára kellemetlen, szerencsére eddig 
balesetet nem okozó gödröt. A végére sajnos 
nem írhatom, hogy itt a vége fuss el véle, mert 
félek, még van folytatás.      Tanczikó Attila

Mese a kátyúról

Megújul 
a művelődési ház

Akik az elmúlt hetekben megfordultak a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban tapasztal-
hatták, hogy jelentős felújítások történtek az 
épületben. 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete még az elmúlt év folyamán 
húsz millió forintos keretösszeget biztosított 
a külső nyílászárók cseréjére és a vizesblokk 
felújítására. 

A kivitelezők helyi kötődésű vállalkozások-
ból kerültek kiválasztásra, így az ablakok, aj-
tók cseréjét Farkas Sándor vezetésével műkö-
dő Saturnus Kft. (1173 Budapest, Ferihegyi 
út 90.), míg a női-, és férfi-mosdók felújítását 
a Luda Szilvia irányítása alatt tevékenyke-
dő E.Bion Bt. (1051 Budapest, Október 6. 
utca 4.) végezte. Az előzőekhez kapcsolódóan 
szinte az egész épület kifestésre került, új já-
rólapot kapott a két öltöző, a könyvtár olvasó 
terme, a bejárati lépcső, valamint megépítésre 
került egy átjáró a színházterem és az emeleti 
folyosó között biztosítva ezáltal a kijárást a 
galériáról az előadások zavarása nélkül. 

A kivitelezések szerződés szerinti befejezési 
határideje 2011. április 30. 

Tanczikó Attila
pénzügyi, műszaki ügyintéző

A Petőfi Művelődési Ház szervezésében Jászfényszarun járt Halász Judit Csiribiri című mű-
sorával. A rendezvény iránt óriási volt az érdeklődés: jászberényi, pusztamonostori, zsámboki 
óvodáscsoport, boldogi, ózdi család is érkezett ide. Több mint 500 fő töltötte meg a nagytermet 
és a galériát. A műsorban régi kedvencek és új dalok is elhangzottak, 3 generáció énekelt együtt 
Halász Judittal. Hogy mi a művésznő titka? Nem tudjuk, de ma is képes megszólítani a gyere-
keket, megénekeltetni őket, kedves személyisége, bájos lénye hatással van minden korosztályra. 
Mivel gyakorló nagymama, ért a gyerekek nyelvén és hitelesen tudja átadni a gyermekirodalom 
gyöngyszemeit is. A közös éneklés és az élőzene varázsa mindenkit magával ragadott. Folytatva 
ezt a vonalat, 2011. október 4-én az Alma együttes élő koncertjére várja a művelődési ház az 
érdeklődőket.                                                            Szöveg: Nagy Ildikó Fotó: Berze Lászlóné 

Csiribiri – Halász Judit koncert
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(folytatás a 4. oldalról)
alkotja a program elsőszámú és érinthetetlen 
dogmáját. Úgy tűnik, hogy a „földi paradi-
csom” megvalósításának elengedhetetlen fel-
tétele, kitépni az emberből azt az erőt, me-
lyet Krisztusból merít. Mégis ezt az erőt az 
emberhez méltatlan, végzetes gyengeségnek 
bélyegezték. Méltatlan? Főleg kényelmetlen. 
Az az ember, aki a hitből meríti erejét, nem 
engedi magát egykönnyen névtelen számként 
kezelni.

A várakozás ideje ez, de a döntő kísértésé is, 
amely mindig ugyanaz, és mellyel a Teremtés 
könyvének harmadik fejezetében találkoztunk 
először, de annál bizonyos értelemben sokkal 
radikálisabb. A nagy megpróbáltatás ideje ez, 
de a nagy reménységé is. Ezért kaptuk erre az 
időre Krisztust, aki „jel, melynek ellentmon-
danak”, és a napba öltözött asszonyt, aki a 
„nagy jel, amely feltűnt az égen”(Jel 12,1).

GOLGOTA
A keresztre feszítés akkor kezdődött, mikor 

Jézus testét – melyet előzőleg lemeztelenítettek 
feltépve ezáltal a korbácsolás okozta sebeket 
– a fához szegezték. A kezeket a keresztgeren-
dára, a lábakat pedig függőlegesre szögezték. 
A kereszt felállítása után, a test egész súlya a 
kezekbe ütött szegeken függött. A legborzal-
masabb tortúra kezdődött el. A haláltusa el-
szenvedése. Azé az emberé, aki Isten Fia volt, 
„az Egyetlen”, „a Legkedvesebb”.

Ennek az agóniának – mely a fiatal szervezet 
erőszakos halálához vezetett – orvosi analízise 
nagyon megrázó. Mindazonáltal semmiféle 
emberi analízis nem képes teljességgel felfed-
ni a kereszten agonizáló Krisztus misztériu-
mát. Álljunk meg némán annak küszöbénél, 
ami a világ történetében a legszentebb volt. 
A végtelen Szeretet, „Isten szeretete, önmaga 
megvetéséig.” És ezért hallgatásunk ékesszó-
lóbb lesz, mint szegényes emberi szavunk. 
Nagypénteken az egyház hallgat, hallgassunk 
mi is, mert hiányoznak a megfelelő szavak... 
Itt a nagy csend uralkodik, mert a kereszt ma-
ga beszél.

„A kereszt szava” (1 Kor 1,18).
Emlékezzünk csupán vissza az utolsó sza-

vakra, melyet maga a Felfeszített ejtett ki a 
kereszten, haláltusájának utolsó perceiben:

Az Atyához fordulva: „Bocsáss meg nekik, mert 
nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23, 24).

A jobb latorhoz: „Bizony mondom neked: ma 
velem leszel a paradicsomban” (Lk 23, 43).

Anyjának és a tanítványnak mondja: „Íme a te 
fiad”, „Íme a te anyád”(Jn 19, 26-27).

Utána ezt mondja: „Szomjazom” (Jn 19, 28).
Majd: „Eli, Eli, lamma sabaktani” (Mk 15, 34).
Aztán: „Beteljesedett” (Jn 19, 30).
És utoljára még, a Zsoltárossal: „Atyám, kezed-

be ajánlom lelkemet” (Lk 23, 46; Zsolt 31, 6).
Ezekkel a szavakkal kilehelte lelkét.

Elmélkedjünk a Megváltó ez utolsó szavain, 
melyeket haláltusája közben mondott...

Jászfényszaru Egyházközség

Húsvéti készület a muzsika szólamain
Nagyböjti Egyházzenei Áhítaton vettünk 

részt április 10-én, vasárnap a jászfénysza-
rui Római Katolikus templomban, a város 
Önkormányzata és a Jászfényszarui Egy-
házközség közös rendezésében.

A program keretein belül az érdeklődők 
énekes és zenés darabokat hallgattak meg, 
előbbit Szabó Krisztina énekművész, utób-
bit az Arco di Capiccioso kamarazenekar 
előadásában.

Az ünnepet megelőző lelki napok méltó 
lezárását és a Húsvétot megelőző készület 
meghitt pillanatait jelentette az előadás, me-
lyet nagyböjt ötödik vasárnapján tartottak, 
délután öt órakor. Ismerős padsorokban is-
merős arcok – ide ma délután mindenkit a 
zene vonzott. A Szentély előtt, félkörben a 
héttagú zenekart látom, majd nézem a prog-
ramot: Bach, Mozart, Händel. Nem tévedek, 
ha magamban már előre elkönyvelem, pom-
pás percek várnak ránk!

Az előadást Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármesterasszony nyitotta meg, és egy 
gondolat erejéig az áhítatról elmélkedtünk, 
utána Lovászné Török Magdolna önkor-
mányzati képviselő szavait hallgattuk.

A zenekar és a műsorszámok bemutatását 
Kocsisné Horti Mónika tolmácsolta a nagy-
érdemű felé, majd kezdetét vette az előadás. 
A barokk, a romantika és a klasszika zene-
szerzőinek munkáiból hallottunk egy lélek-
emelő válogatást. Az énekes műsor keretein 
belül elhangzott – a teljesség igénye nélkül, 
Bachtól a Bist du bei mir, Mozart Koroná-
zási miséjéből az Agnus Dei.

A zenekari programban a vonósok és fúvó-
sok összhangját, az orgona nyugalmat és 
pátoszt árasztó dallamai tették teljessé. Az 
elhangzott művek között szerepelt Bach IV. 
Brandenburgi versenyéből az Ária vagy Mo-
zart Requieméből a Lacrymosa, persze a sor 
még folytatható...

Nem csoda, hogy az idő olyan gyorsan elre-
pült és a mintegy nyolcvan perces előadás egy 
szempillantásnak tűnt és a közönség csak ne-
hezen, többszörös vastaps után engedte csak el 
a zenekart. A darabok közti szünetekben Böjte 
Csaba testvér lelkesítő gondolatait hallgattuk 
Krisztusról, a szeretetről, és az önzetlenségről. 
Zárásként olvassuk az ő szavait: „Nem kell 
félnünk, ha adunk. Nem kell félnünk attól, 
hogy szeretünk, hogy jók vagyunk, hogy ál-
dozatokat hozunk egymásért. Mink van, amit 
nem kaptunk? Szeress és add magad, nagy-
lelkűségeddel úgysem tudod felülmúlni az 
Urat!”              Kép és szöveg: Pál Katalin Alíz

Szabó Krisztina és az 
Arco di Capiccioso zenekar

Talamba

A Talamba ütőegyüttes volt a vendége a Petőfi Művelődési Ház áprilisi Ifjúsági hangverseny soro-
zatának. A Talamba küldetésének fontos része a fiatal korosztály zenei nevelése. Zenéjük évente 
mintegy 20 000 iskolás gyermekhez jut el országszerte, ifjúsági hangszerbemutató koncerteken. Kö-
szönjük a csodálatos élményt a zenekarnak, és mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény megvaló-
sulásához.                                                                                          Kép és szöveg: Berze Lászlóné
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Régi idők tanúi 
A fényszarui zöldség felvásárlásról

Beszélgetés Szabó Istvánnal

Szabó István 1930-ban, Jászberényben, kis-
birtokos családban született. 1955-ben feleségül 
veszi a fényszarui Rédei Imre rendőr és Bakó 
Mária szülők Erzsébet leányát. A házasságból 
két gyermek Tamás és Zsuzsanna születik. A há-
rom unoka közül Solti Lilla férjével Fényszarun 
lakik, akik nemsokára dédunokával örvendez-
tetik meg a nagyszülőket. 

A Rimóczi Kastély torony-szobájában régi 
ismerősként beszélgettem Szabó Pista bácsival 
a Jászfényszarun töltött évekről, munkájáról. 
Mindketten nosztalgiáztunk is, hiszen a „Béke” 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben 1971, 
72, 73-as években, tavasztól őszig beosztott-
ként együtt dolgoztunk a vasútállomásnál lévő 
zöldáru átvételnél. Főiskolás diákként a nyári 
szünidőben szintén itt segített be Szabó Béla, 
városunk későbbi díszpolgára is. 

Mikor és hogyan került Jászfényszarura 
dolgozni?

1963-ban a Zöldért szolnoki központjában 
raktárosi munkakört töltöttem be, amikor a 
főnök mentesítésre (kisegítésre) kihelyezett 
három hétre a jászfényszarui vasútállomás-
nál lévő zöldségfelvásárló kirendeltségre. A 
kirendeltséget Tiszárovics László vezette, ter-
meltetési agronómus Mozsár László, a szállí-
tásvezető Csordás István, göngyöleg telepve-
zető Török Pál volt. Én raktárosként a tsz-től, 
termelőktől vettem a zöldárut és a központtól 
kapott diszpozíciók alapján adtam ki a felvá-
sárolt termékeket. A telepen a szezonban 20-
35 fő dolgozott, gépkocsivezetők, árukísérők, 
rakodók, válogatók, csomagolók. A három 
hétből végül is hat év lett. 

Hogyan alakult a további szakmai mun-
kája?

A „Béke” téesz főkertésze Kiss Sándor 1969 
márciusában keresett meg, hogy vállaljam el 
a szövetkezetben az értékesítést. Személyem-
re azért volt szükség, mert a jövőben nem a 
Zöldérten keresztül, hanem közvetlenül kí-
vánták a zöldáru forgalmazást bonyolítani. 
Az ajánlott 3000 Ft/hó fizetés, export juta-
lék az értékesített áru után, valamint egy ka-
taszteri hold (5755 m2) háztáji a döntésemet 
pozitívan befolyásolta, igent mondtam. A 
munkám több lett, a terményeket is (gabona, 
lucernaperlet, kukorica) értékesíteni kellett, 
igaz, ebben a felső vezetés is segített.

Az induláshoz, a tovább fejlődéshez mi-
lyen feltételeket kellett megteremteni?

Legfontosabb az önálló exportjog megszer-
zése volt, vagyis ne a Zöldérten keresztül szer-
ződjünk a Hungarofruct Export Vállalattal 
(egyedüli zöldséget exportáló cég volt), hanem 
közvetlenül, így jobb árakat, feltételrendszert 
tudtunk kialkudni illetve kialakítani. 

A vasút felszámolta a hídmérlegét, ezért a 
vasúti áruszállításhoz bizonyító erejű mérle-
gelés engedélyeztetését szereztük meg. Ez azt 
jelentette, hogy a vasút elfogadta hivatalos-
nak a közúti hídmérlegen mért súlyt. 

Ma úgy mondanánk, fontos volt az érté-
kesítéshez az infrastruktúrafejlesztés is. A tsz 

vezetése ezt felismerte, és a megyében is elsők 
között létesített telexvonalat, amely egy gép-
távíró volt. A készülék a lassú és egyetlen egy 
telefonvonalat részben pótolva, papíralapon 
rögzítette az értékesített mennyiséget és árat 
az eladónál és vevőnél egyaránt. 

Mit termelt akkor a szövetkezet?
A hatvanas évek végén a kertészeti növény-

termesztés felfutóban volt, mert az életszín-
vonal emelkedésével megnőtt a belföldi fo-
gyasztás, de a jó termőhelyi adottság miatt 
a magyar áru iránti exportkereslet is fokozó-
dott. 

Legnagyobb területen 200-300 kh-on pa-
radicsom, 140-150 kh-on zöldpaprika, 40-
50 kh-on pritamin (paradicsom) paprika, 
120 kh-on görögdinnye, 15-20 kh-on sárga-
dinnye, 40 kh-on uborka, 25 kh-on főzőtök, 
kimaradt helyeken sütőtök termesztése folyt. 
A hajtató-telepen fólia sátrakban és holland-
ágyakban 50000 m2 területen évi 500 ezer 
db fejes saláta és hegyes erős, valamint tölte-
nivaló paprika termett. A paprika nagy része 
primőrként darabos tételben került értékesí-
tésre. 

A zöldségtermesztés kézimunka-igényes 
volt, termeléssel 450-480 fő részes művelő 
is dolgozott. A hajtató telepen döntően 60 
fő női munkaerő volt foglalkoztatva. A szál-
lításban, a sorközművelésben (ekekapálás) a 
lovak, lovas kocsik, fogatosak, mintegy 30 fő, 
továbbá traktorosok, gépkocsivezetők dol-
goztak.

Hová történt az értékesítés?
Az áruk kb. 30%-áért jöttek, 30%-át a szö-

vetkezet gépkocsijai szállították és 40%-a ex-
portra került. Pécsről naponta jött pótkocsis 
teherutó az áruért. Jelentős felvevő piac volt 
Zalaegerszeg, Sopron, Körmend, Győr Hűtő-
ház, Szombathely, Szentgotthárd, Komárom, 
Esztergom, Székesfehérvár, Veszprém, Buda-
pest Nagy Vásár Telep Duna Tsz., Miskolc, 
Kazincbarcika, Ózd és Salgótarján.

Angliába görögdinnyét; németekhez sa-
látát, paprikát, paradicsomot, dinnyét; 

Ausztriába főzőtököt, paradicsomot, görög-
dinnyét; Finnországba, Svédországba salátát, 
paprikát, görögdinnyét; Csehszlovákiába, 
Lengyelországba görögdinnyét exportáltunk. 
A hatvani, kecskeméti, nagykőrösi, nagyatádi 
konzervgyárakba paradicsomból, paprikából 
jelentős mennyiséget értékesítettünk. A hat-
vani Konzervgyár a Samsunggal szemközti 
területen saját paradicsomlé vonalat üzemel-
tetett, ahová más településekről is hozták a 
paradicsomot feldolgozásra. A kecskeméti 
konzervgyárba bébi ételhez sütőtököt is szál-
lítottunk.

Szezonban sokszor volt olyan nap, hogy este 
11 órakor érkezett a tolatós mozdony 20-25 
guruló vagon zöldáruval indult a hatvani ren-
dezőbe, ahol már a rendeltetési hely szerinti 
irányítást végezték. Gyakran előfordult, hogy 
a MÁV nem tudott időben megfelelő saját 
országbeli vagy MÁV jelzésű és mennyiségű 
vagont biztosítani. A KGST OPW* jelzésű 
kocsik nyugati relációba nem mehettek. Az 
élő- és romlandóáru elsőbbséget élvezett a 
vasúti szállításnál, így sok Hűtőgépgyári DB 
NSZK jelű Jászberényben várakozó vagon 
Fényszarura került átirányításra.

A hetvenes évek második felétől települé-
sünkön is megnövekedett a belterületi ker-
tekben a fólia alatti hajtatott kertészeti és 
szabadföldi növénytermesztés. Mivel segí-
tette ezt a szövetkezet?

Nem csak a téesz, hanem az ÁFÉSZ is 
több felvásárló telepet létesített Fényszarun. 
Minden telepnek megvolt a saját beszállítója. 
Általában egységes árakkal dolgoztunk, kise-
gítettük egymást áruval. A fólia alatti paprika 
és paradicsom mellett jelentős volt a szabad-
földi uborkatermesztés. A felvásárláson túl, a 
termeltetéshez fóliát, vetőmagot biztosítot-
tunk.

Az együttműködéssel a termelő, de a szö-
vetkezet is jól járt. Emlékszem, volt olyan év, 
hogy a felvásárló telepek 2-3 hónapos műkö-
désének haszna nagyobb volt, mint a 4000 
db-os sertés hizlalda éves nyeresége. 

Huszonkét év után 1991-ben fejezte be a 
szövetkezetnél aktív munkáját. Azóta húsz 
év telt el, hogy látja ennyi idő távlatában a 
itt eltöltött éveket?

Azokat az éveket nem lehet összehasonlítani 
a mai időkkel, akkor becsülettel dolgozni kel-
lett. Segíteni azon, akivel kapcsolatba kerül-
tem. Úgy érzem, munkám után az irányom-
ban megnyilvánult megbecsülést, tiszteletet 
mai napig érzékelem, ha kijövök Fényszarura. 
Sajnos egyre fogynak azon személyek, akikkel 
a hetvenes, nyolcvanas években együtt dol-
goztam.

Pista bácsi mosolya, optimizmusa ma is a ré-
gi, mozgékonysága, megjelenése is korát megha-
zudtolóan kedvező képet mutat. Kívánunk jó 
egészséget, feleségével együtt további boldog éve-
ket.                                              Tóth Tibor
*OPW a KGST-ben tömörült országos vasúti kocsi jelzése 
volt, melyek csak ezekben az országokban közlekedhetett.

Szabó István
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Egy pár napja városunk új háziorvosával, 
dr. Kovács Teréziával beszélgettem, aki 2011. 
január 1-je óta végzi a 2-es számú körzet házi-
orvosi ellátását.

– Terézia, kérlek, mesélj a gyerekkorodról 
és arról, hogy miért az orvosi hívatást vá-
lasztottad?

– Családom felmenői mind jászfényszarui-
ak, én is itthon nevelkedtem és az általános 
iskolát is itt végeztem. Rokonaim között 
nem volt orvos, azonban családom elmondá-
sa szerint már gyerekkoromban érdeklődtem 
az orvoslás iránt. Középiskolába 
a jászberényi Lehel Vezér Gim-
náziumba jártam, ott is érettsé-
giztem 1998-ban. A gimnáziu-
mi évek alatt már tudatosan az 
orvosi pályára készültem, ezért 
a felvételihez szükséges biológia 
és kémia fakultációkat választot-
tam. Az érettségi után a Deb-
receni Egyetem Általános Or-
vostudományi Karára nyertem 
felvételt, ahol általános orvosi 
diplomát szereztem 2005-ben. 
Ezután Budapestre a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem-
re (SOTE) kerültem, mint rezi-
dens orvos, és itt szereztem meg 
az önálló háziorvosi tevékenység 
végzésére jogosító licence vizsgát 2007-ben.

– Az egyetemi éveid hogy teltek?
– Az egyetem légköre kellemes volt, sze-

rettem ott tanulni. Ha példaképet kellene 
említenem, szeretném kiemelni egyik volt ta-
náromat, aki a tanítás mellett, gyakorló házi-
orvos is egy kistelepülésen. Az ő példamutató 
empátiája, emberi hozzáállása és szaktudása 
nagyon fontos és követendő számomra ma is. 
Sokat tanultam tőle például a betegekkel való 
kommunikáció terén. Szakdolgozatomat is 
nála írtam a lelki eredetű gyomor-bélrendsze-
ri megbetegedések témakörében. 

– Miért döntöttél úgy, hogy háziorvos sze-
retnél lenni?

– Nagyon tetszett, hogy a háziorvos közvet-
len kapcsolatban van a betegeivel és család-
tagjaival. A család minden tagját ismerő há-
ziorvos kezében fut össze minden szál, mely 
egy páciens egészségi állapotával kapcsolatos, 
ezért a betegségmegelőzés és a gondozás terén 
egy háziorvosnak sok lehetősége lehet. Véle-
ményem szerint ez egy kihívásokkal teli, sok 
lehetőséget magában rejtő hivatás.

– A diploma átvételét követően, hol kezd-
ted a pályafutásodat?

– Miután lediplomáztam, Budapesten dol-
goztam két évig, majd 2008 januárjában 
Kazincbarcikára költöztem, ahol egy 2100 

fős felnőtt háziorvosi körzetben dolgoztam. 
Az ott töltött évek alatt rengeteg tapasztala-
tot szereztem, és a kiépített kiváló kollegiális 
kapcsolatoknak köszönhetően szép három év 
után költöztünk ismét haza.

– 2011 óta pedig itthon dolgozol a 2-es 
számú körzet felnőtt háziorvosaként. Mik 
az eddigi benyomásaid?

– A tél folyamán sokan az ekkor szokásos 
felső és alsó légúti betegségekkel fordultak 
hozzám. Az elmúlt évekhez hasonlóan a télen 
is sok megbetegedést okoztak az influenza- és 

egyéb vírusok, de szerencsére szövődményes 
megbetegedéssel nem találkoztam. Az eddigi 
tapasztalataim szerint a paciensek egészségi 
állapota az országos átlagnak megfelelő. A 
praxisomban a szív- és érrendszeri megbete-
gedésekben, a magas vérnyomás betegségben 
és a cukorbetegségben szenvedők aránya vi-
szonylag magas. 

– Ezek ellen a betegségek ellen hogyan le-
het a legjobban védekezni?

– Úgy gondolom, hogy a legfontosabb a 
prevenció, azaz a megelőzés, hiszen korai 
szűréssel a legtöbb betegség gyógyítható és a 
szövődmények elkerülhetőek. Nagyon fon-
tos, hogy életkortól és egészségi állapottól 
függetlenül mindenki figyeljen oda az egész-
ségére! 40-45 éves kortól kezdődően pedig 
mindenkinek ajánlatos évente legalább egy 
alkalommal felkeresnie az orvosát, hogy az 
alapvizsgálatokat és szűréseket elvégezhesse.

– Beszéltél arról, hogy a legfontosabb a 
betegség megelőzése. Hogyan lehet egészsé-
günket megőrizni?

– Az egészségünk megőrzése érdekében na-
gyon fontos a helyes táplálkozás, megfelelő 
folyadékbevitel és a rendszeres testmozgás. 
Szeretném hangsúlyozni a változatos étrend 
fontosságát! Szinte mindenféle ételt lehet 
enni, figyelembe véve a helyes arányokat, 

valamint, hogy megfelelő mennyiségű és jó 
minőségű ételeket együnk. Tisztában vagyok 
vele, hogy a mai rohanó és sok nehézséget 
magában rejtő világunk velejárója a feszült 
idegrendszer, de fontos, hogy igyekezzünk 
stresszmentes életet élni, mert a stressznek 
bizonyítottan szerepe van többféle betegség 
kialakulásában.

– A sajtó rengeteget foglalkozott a H1N1 
influenzajárvánnyal és a védőoltással. Or-
vosként mi a védőoltásokról a véleményed?

– Azt javaslom, hogy a szezonális influenza 
elleni védőoltást minél többen 
adassák be. Ez kiemelkedően 
fontos akkor, ha egy páciens va-
lamilyen krónikus betegségben 
szenved, illetve ahol a család-
ban kisgyerek, vagy idős beteg 
él, hiszen ez a két korosztály 
különösen veszélyeztetett. A ta-
vaszi-nyári időszak közeledtével 
aktuálissá válhat a természet-
járók számára a kullancs elleni 
védőoltás, mely már gyermek-
kortól adható, és bizonyítottan 
hatékony.

– Kérlek, mutasd be férjedet is!
– Férjem dr. Korbély László 

Kazincbarcikán született. Ő 
szintén a Debreceni Egyete-

men tanult és a SOTÉ-n szerzett üzemorvosi 
végzettséget. 2008-tól a kazincbarcikai Bor-
sodchem Zrt. üzemorvosaként dolgozott, 
jelenleg pedig a jászfényszarui Samsung gyár 
foglalkozás-egészségügyi alapellátását végzi.

– Hogy érzitek magatokat Fényszarun, 
milyennek találod a körülményeket?

Hazalátogatásaink alkalmával is észrevettük, 
hogy Fényszaru folyamatosan épül-szépül; az 
évek alatt egy dinamikusan fejlődő, jól élhető 
kisvárossá formálódott. Nagyon szeretünk itt 
élni, és reméljük, sok hosszú évet tölthetünk 
majd itt el a családommal!

– Köszönöm szépen a beszélgetést és to-
vábbi eredményes gyógyító munkát kívá-
nok!

Kép és szöveg: Farkas Kristóf Vince

Beszélgetés városunk új háziorvosával, dr. Kovács Teréziával

Dr. Kovács Terézia és Dr. Korbély László

Cserháti Ágnes
az MTVA szóvivője

Dr. Böröcz István, a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 
vezérigazgatója Cserháti Ágnest nevezte 
ki március 18-ától az MTVA szóvivőjé-
nek és kommunikációs igazgató-helyette-
sének. Gratulálunk!
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasó!
Elérkezett a tavasz, és ennek egyenes követ-

kezménye, hogy egyre több ember igyekszik 
a szabadba, utaznak hétvégén kirándulni, és a 
közlekedők közül ezt sokan motorkerékpár-
ral teszik.

Fel kívánom hívni arra a tényre a figyelmet, 
hogy a motoros közlekedés veszélyeket rejt 
magában. Kérem a szülőket, hogy gyerme-
keiket csak akkor engedjék közlekedésben 
részt venni ilyen járművekkel, ha rendelkez-
nek a vezetéshez előírt vezetői engedéllyel, 
kellő gyakorlatuk van, és a motorkerékpár 
megfelelő műszaki állapotú. Vegyék figyelem-
be az úttest jelenlegi állapotát is és tartsák be 
a megfelelő követési távolságot, előzéskor az 
oldaltávolságot, és a megengedett sebességha-
tárokat. Rendszeres ellenőrzéssel kívánja ha-
tóságunk a fent leírtakat ellenőrizni. Megem-
lítem, hogy aki olyan személynek engedi át 
jármű vezetését, akiről tudja, hogy nem ren-
delkezik a járműkategóriára érvényes vezetői 
engedéllyel, a sajátját is kockáztatja.

A médiában széles körben kapott tájékoz-
tatást a közvélemény a fokozott kerékpáros 
ellenőrzések, és az ittas vezetők kiszű-
résének okairól, indokairól. Ehhez annyit 
szeretnék hozzátenni, hogy ezt az intézkedés 
sorozatot Jászfényszaru rendőrőrs munkatár-
sai is rendszeresen fogják végrehajtani, annak 
érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés biz-
tonságosabbá váljon. 

Ebben a hónapban is ismertté váltak bűn-
cselekmények működési területünkön. Arra 
szeretnénk kérni a lakosokat, hogy amennyi-
ben rendelkeznek információval az esetekkel 
kapcsolatban, keressenek meg bennünket, és 
teljes diszkréció mellett kezeljük a részünk-
re elmondottakat. A bűnesetek felderítése 
érdekében rendszeres elemző-értékelő, adat-
gyűjtő tevékenységet folytatunk az elkövetők-
kel szembeni bizonyítékok felkutatása érde-
kében. Járműveiket zárják az utcán a házuk 

előtt, a kirándulások során, 
és éjjelente az udvarokon is, 
abban ne hagyjanak semmi 
értékes tárgyat. Rendszere-
sen tapasztalunk leengedett 
ablakkal parkoló járműveket a városban. Ne-
hezítsük meg együttesen a bűnelkövető sze-
mélyek dolgát!

Végül egy olyan problémára hívom fel a fi-
gyelmet, ami rendkívüli fontossággal bír, és 
a fiatal korosztályt érinti. A problémakör a 
bódító, kábító hatású szerek fogyasztása. 
Legyenek figyelmesek gyermekeik – kamasz 
korosztály – életvitelére, ismerősi körére. 
Térképezzék fel a gyerekek baráti körét, be-
szélgessenek rendszeresen a fiatalokkal, és 
amennyiben változásra lesznek figyelmesek 
– új barát, hangulatváltozások, anyagi ter-
mészetű igények hirtelen emelkedése – tulaj-
donítsanak annak jelentőséget, puhatolják 
ki hogy lehet-e a dolog hátterében a fent 
említett problémakör? Ebben az évben több 
fiatallal szemben eljárt a rendőrség drog fo-
gyasztás gyanúja miatt, és a tavalyi évben is. 
Rendszeres megelőző, és ellenőrző tevékeny-
séggel kívánjuk azt elérni, hogy a köztereken, 
zenés rendezvényeken ne forduljanak elő 
ezek a nemkívánatos jelenségek. A szülői fi-
gyelmet ez a tevékenységünk azonban nem 
pótolhatja.

A fenti gondolatok is jellemzik munkánk 
rendkívüli változatosságát, a teljesség igénye 
nélkül. A megjelenések alkalmával megkísé-
relek rávilágítani olyan aktuális jelenségekre, 
amelyek leginkább foglalkoztatnak az adott 
időszakban. Kérem, fontolják meg a fent le-
írtakat!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőségek: 
Tel: 107, Rendőrőrs: 0670/330-7626,  

57/422-138 
Terenyi Imre rendőr hadnagy

Rendőrőrs parancsnoka

Tisztelt Gazdálkodók!
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap-

ból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból, valamint a központi költség-
vetésből finanszírozott egyes támogatások 
2011. évi igénybevételével kapcsolatos egysé-
ges eljárási szabályokról szóló 22/2011. (III. 
25.) VM rendelet alapján az egységes kérelem 
keretében igényelhető a területalapú támoga-
tás, valamint még 21 jogcím kifizetése.

Az egységes kérelem benyújtása: Az egységes 
kérelem kizárólag a www.mvh.gov.hu honla-
pon található elektronikus kérelemkitöltő 
felületen tölthető ki, és kizárólag az ügyfél-
kapun keresztül, elektronikus úton nyújt-
ható be. Az egységes kérelem részét képező, 
az egyes jogcímekre vonatkozó jogszabályban 
előírt speciális dokumentumokat tovább-
ra is papír alapon (postai úton) szükséges 
megküldeni az MVH, illetőleg egyes jogcí-
mek esetében a megyei kormányhivatalok 
erdészeti igazgatósága részére az egységes ké-
relem benyújtásával egy időben.

Az egységes kérelem benyújtási határide-
je: 2011. május 15.

Az egységes kérelem az említett határidőt 
követően még 25 naptári napig (2011. jú-
nius 9-ig) benyújtható, de ebben az esetben 
a megállapított támogatási összeg munkana-
ponként 1%-kal csökkentésre kerül. 

A 2011. június 9. után benyújtott kérelme-
ket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasít-
ja. 

Nem termelő mezőgazdasági beruházá-
sok, ültetvénykorszerűsítés, lágy- és fás szárú 
energiaültetvények, valamint a kertészeti ül-
tetvények korszerűsítése intézkedések esetén 
a kifizetési kérelem 2011. június 9-ig szank-
ciómentesen benyújtható.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a kérelem be-
nyújtásában ingyenes segítséget nyújtanak a 
falugazdászok, illetve a kamarai tanácsadók.

Törőcsik Anikó 
Agrárkamarai tanácsadó

06 30/325-7807

Iparűzési adózók 
figyelmébe!

Pályázati felhívás
a jászfényszarui
Általános Iskolás
gyerekek részére

Közlemény
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Városi 

Könyvtár 2011. május 3-tól megszépülve és 
közel 150 új könyvvel várja az érdeklődőket.

Memphis városában 1995. június 15-én 
hivatalosan kihirdették a „Paul Penczner 
Day”-t, ehhez a naphoz szeretnénk idén mi is 
csatlakozni a „Penczner Pál Nap” elnevezésű 
rendezvényünkkel.

Készítsetek fotókat, rajzokat 
vagy maketteket

a Jászfényszarun található 
RÉGI PARASZTHÁZAK-ról!

A fotókat nyomtatva, A4-es méretű lapon, 
a rajzokat bármilyen technikával, szintén A4-
es méretű lapon, a maketteket tetszőleges 
anyagból és méretben készítsétek el!

Minden pályamű hátoldalára írjátok rá a 
neveteket, és a ház pontos címét is! (utca, 
házszám)

Beadási határidő: 2011. május 31.
Az első három helyezett tárgyjutalomban 

részesül. A beérkezett munkákból kiállítást 
rendezünk.

A kiállítás megnyitója és a díjátadás idő-
pontja: 2011. június 15.

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház
A legjobb pályaművekből egy 2012-es nap-

tárat jelentet meg év végén a Penczner Pál 
Alapítvány.

Köszönettel: 
Berze Éva, 

a Penczner Pál Alapítvány kuratóriumának
 elnöke

A korábbi évek gyakorlatától eltérően idén 
nem küldünk helyi iparűzési adó bevallási 
nyomtatványt az adózók részére.

Az elektronikusan kitölthető nyomtatvány 
megtalálható Jászfényszaru város honlapján 
(www.jaszfenyszaru.hu) az Önkormányzat 
– Nyomtatványok menüpont alatt.

A bevallás elektronikus úton történő be-
nyújtására nincs lehetőség, a kitöltött, ellen-
őrzött nyomtatványt ki kell nyomtatni, aláír-
ni és eljuttatni az adóhatósághoz.

Aki internet hozzáférési lehetőséggel nem 
rendelkezik és kézzel kitölthető nyomtatványt 
igényel, az keresse fel személyesen vagy tele-
fonon a Polgármesteri Hivatal adócsoportját 
(fsz. 9. iroda, tel: 57/522-173).

Koós Sándorné
adóügyintéző



12 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/04

Születés hete, 2011. május 1-8.

A felsõs versmondó verseny tapasztalatai

Szakmai rendezvények:
2011. 05. 02. hétfő
Szülésre felkészítő foglalkozás
Vezeti: Fózer Tiborné, Kaszainé Ocskó 

Györgyi 
Helyszín: Védőnői Tanácsadó
Időpont: 14-16 h. között
2011. 05. 03. kedd
Jászberény Szent Erzsébet Kórház – Szülő-

szoba látogatás 
Előzetes jelentkezés alapján.
Helyszín: Jászberény, Szelei u. 
Időpont: 16 h-tól
2011. 05. 04. szerda
Babafalva.hu.-találkozó a weblap alapí-

tó főszerkesztőjével Dr. Péterfy Hajnallal és 
segítő szakemberével Csomnóné Lindmay-
er Katalin szakértővel, aki a magyarországi 
Anya–Bababarát–Szülészetekért mozgalom 
elnöke 

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház 
fsz. 

Időpont: 13 h-tól
2011. 05. 05. csütörtök
Szoptatásra – anyatejes táplálásra felké-

szítő foglalkozás
Vezeti: Fózer Tiborné, Kaszainé Ocskó 

Györgyi 
Helyszín: Védőnői Tanácsadó
Időpont: 16-18 h. között
2011. 05. 06. péntek
Homeopátia a szülés és a szoptatás alatt
Előadó: Dr. Ördög János szülész-nőgyó-

gyász homeopata orvos

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház 
fsz. 

Időpont: 14h
Rajz pályázatot hirdetünk óvodás gyerme-

kek számára,
„Testvérem születik” címmel.
A beérkezett pályamunkákat a Születés 

Hete rendezvényeinek helyszínén kiállítjuk. 
Minden rajzoló kisgyermeket mézeskalács 
babával ajándékozunk meg.

A Városi Könyvtár a Születés Hete ren-
dezvény sorozat alatt a témához kapcsolódó 
könyv ajánlattal áll az érdeklődők rendelke-
zésére.

Minden előadás, gyerekprogram és szol-
gáltatás INGYENES!

Jászfényszaru
Védőnői Szolgálat

Kísérő rendezvények, programok: 
2011. 05. 01. vasárnap
Anyák napja, Város nap – Családi Egész-

ségnap
Helyszín: Városi sportpálya
Programok:
9 h-tól Egészségügyi szűrővizsgálatok, sport 

vetélkedők
14 h-tól Mamamérföld – babakocsit toló 

anyukák bevonásával –, a résztvevőknek aján-
dék.

Játszóház, gyermekszínház, ingyenes arcfes-
tés, ajándék lufi 

2011. 05. 02. hétfő
Babamasszázs – nyitott foglalkozás

Vezeti: Kaszainé Ocskó Györgyi 
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház 

fsz. 
Időpont: 10 h-tól 11.30 h-ig
2011. 05. 03. kedd
Dúdoló – nyitott foglalkozás
Vezeti: Dr. Kocsisné Horti Mónika ének 

tanár
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház 

fsz.
2011. 05. 05. csütörtök
Gyerektorna – nyitott foglalkozás
Vezeti: Szentirmai Orsolya 
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Időpont: 10 h-tól
A nyitott foglalkozások ideje alatt lehetőség 

nyílik csereberére /ruha, játék, használati tár-
gyak, egyéb/ 

2011. 05. 06 péntek
Hold sátor – nagylánnyá avatás 
Vezeti: Fózer Tiborné védőnő, Kaszainé 

Ocskó Györgyi védőnő
Helyszín: Védőnői Tanácsadó
Időpont: 21 h-tól
2011. 05. 07. szombat
Pódium műsor 
Anyák napja és a Születés Hete alkalmából 

a gyermekvárással, szüléssel, születéssel, anya-
sággal, családdal kapcsolatos versmondó est.

Házigazda: Bordásné Kovács Katalin 
Helyszín: Rimóczi Kastély 18 h-tól
Részletes program
http://www.szuleteshete.hu/jnsz/jaszfeny-

szaru

Április 13-án délután 22 elszánt ifjú ember 
várakozott megmérettetésre a Kisiskola Pódi-
um termében az iskola Költészet Napjához 
kapcsolódó versmondó versenyén. Az idén a 
természet volt a központi téma, amelyhez ki 
hosszabb, ki rövidebb lélegzetű, de minden-
képp „veretes” művet választott magának. 

Aki az értékelés nehéz feladatára vállalko-
zik, sok szempont alapján figyeli a fellépőket. 
Természetesen legelső szempont a szövegtu-
dás, a szép magyar beszéd és a személyiség-
hez illő választás. Ezután jön az előadásmód, 
amelynek rejtelmeiben bizony-bizony egye-
dül nehéz eligazodni és nem árt külső segít-
séget kérni. Erre biztattuk a „zsűri” részéről 
a jelenlevőket is. Természetesen itt is talál-
koztunk iskolás felmondással, bizonytalan 
szövegtudással, elharapott szóvégi hangokkal, 
sietéssel, a vershez nem illő komor, merev 
előadással. Összességében megállapíthattuk, 
hogy kevés volt a derű, bár a versek többnyire 
a természet szépségéről szóltak. 

Volt azonban néhány dicséretes próbálko-
zás is, amelyekből egy kis segítséggel színpadi 
produkció születhet. Felfedeztünk tehetséges 
gyermekeket, akiknek érdemes lenne foglal-
kozni a versmondással, még ha ez a produk-
ció most nem is annyira sikerült, hogy beke-
rülhetett volna a díjazottak körébe. Ezért is 

kínáltuk fel minden jelenlévőnek, és annak 
is, aki most nem vett részt ugyan, de szeretne 
szebben verset mondani és versenyekre járni, 
hogy szeptembertől csatlakozhatnak a Váro-
si Könyvtárban induló versmondó körhöz, 
amelyre jelentkezni Bordásné Kovács Kata-
linnál (422-002, gyamhivatal@jaszfenyszaru.

hu), valamint az iskolában Kovács Lászlóné 
Hulyák Éva tanárnőnél és a Városi Könyvtár-
ban lehet.  

No és most jöjjenek a díjazottak, akik má-
jus 7-én este 6 órakor a Rimóczi Kastélyban 
tartandó Költészet és Mi pódiumon is képvi-
selhetik az iskolát: 

1. helyezett lett Tóth Julianna 5.c. 
2. helyezett holtversenyben: Tamus Vince 

8. c és Farkas Franciska 8.c.
3. helyezett szintén megosztva: Hornyák 

Melinda 6.a és Zsámboki Dóra 5. b. 
A zsűri véleménye abban teljesen megegye-

zett, hogy mindenki, aki résztvevőként, vagy 
hallgatóként megtisztelte a rendezvényt, ko-
moly lépést tett magyarságunk megőrzése, 
anyanyelvünk szépségének közvetítése terén. 
Ezért mindenképpen folytatni kell ezt a ha-
gyományt, még ha nem annyira „divatos” is 
a mai fiatalság körében. Arról nem beszélve, 
hogy a szereplés olyan tapasztalatokkal vérte-
zi fel a gyermeket, amelyek később iskolai fe-
leletek, vizsgázások alkalmával, állásinterjún, 
vagy emberek előtti kiállásban segítik sikeres 
kommunikációját. 

Várjuk hát a vállalkozó fiatalokat, felnőtte-
ket, próbálják ki magukat ezen a területen is!

Katinka
Kép: Dobák Lúcia

Az első helyezett: Tóth Julianna
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Jászok jubileumi összejövetele 1991–2011

Kisiskolások versenyeiről

Az elszármazott jászságiakat tömörítő Já-
szok Egyesülete újjáalakulásának 20. évfor-
dulóján 2011. március 19-én délelőtt ünnepi 
összejövetelt tartott a Budai Várban, a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. 

A Jászok Egyesületét az elszármazottak 
összefogása és az otthon élőkkel történő in-
tézményes kapcsolattartás érdekében 1991. 
március 19-én Budapesten 36 
fő alapította. Taglétszámuk 
mára megközelíti a 660 főt. Az 
egyesületnek 32 tagszervezete 
van. 

Az ünnepség a mintegy 300 
fő részvételével a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum díszudvarán 
vette kezdetét. A himnusz el-
hangzása után a jászfényszarui 
Szűcs Mihály Huszárbandé-
rium lovas díszelgése és zenei 
kíséret mellett koszorúkat he-
lyeztek el a 2009. október 17-
én felavatott Jászkun Huszárok 
Emlékművénél. 

Az ünnepség a Vágó Pál fes-
tőművész monumentális fest-
ményével díszített Márványteremben foly-
tatódott. Rékasi Károly színművész József 
Attila: Dunánál című versével érzelmekre is 
hatva méltóképen nyitotta meg a jubileumi 
összejövetelt. 

Elsőként Dr. Szakály Sándor hadtörténész, 
egyetemi tanár köszöntőjében felidézte a já-
szok és kunok dicsőséges haditetteit, katonai 
eredményeit. Név szerint kiemelte a második 
világháborúban a jászszentandrási szárma-
zású Pintér Alajos és a jászalsószentgyörgyi 
Rakonczai László, valamint testvérének Gé-
zának hősies helytállását. 

Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének 
alapító ügyvivője számadást adott az elmúlt 
20 évben elért főbb eredményről. Kiemelte 

az egyesület könyvkiadási, támogatási tevé-
kenységét, a Jász világtalálkozók fontossá-
gát, a rendszeres megyeházi előadásokat, az 
otthon maradt jászokkal megvalósult közös 
rendezvényeket, a kunokkal kialakított gyü-
mölcsöző együttműködést, az utánpótlást 
biztosító Jászok Egyesülete Ifjúsági Csoport-
jának eredményes működését. 

A köszöntők sorát Kő Pál Kossuth- és Prí-
ma Primissima díjas szobrászművész folytat-
ta, aki méltatta a jászokat és jászszentandrási 
kötődéséről beszélt. 

Eszes Béla a Jászsági Önkormányzatok Szö-
vetségének elnökeként a délvidéki jászokkal 
való kapcsolatápolást is fontos feladatnak 
tartja. 

Smuta Zsolt jászkun főkapitány fontosnak 
tartotta az újkori jász- és a kunkapitányi cí-
mek újjáélesztését, tartalommal való megtöl-
tését, hagyományőrző erejét. 

A szülei és nagyszülei révén jászfényszarui 
származású Farkas Kristóf Vince a Jászok 
Egyesülete Ifjúsági Csoportjának képviseleté-
ben elmondta, hogy a korosztálya büszke a 

nagy elődökre, és tovább haladnak a megkez-
dett úton.

A köszöntők után dr. Dobos László és Győ-
ző Gyula ügyvivőktől hatvan fő díszoklevelet 
vett át eredményes és önzetlen tevékenységért, 
akik a Jászságban élők és az onnan elszárma-
zottak kapcsolatának ápolása érdekében a leg-
többet tették. Városunkból ezen elismerésben 

Ézsiás Venczel hagyományőrző 
huszárőrnagy és Kovács Béláné 
Pető Magdolna, a Bedekovich 
Lőrinc Népfőiskolai Társaság 
elnöke részesült. 

Hortiné dr. Bathó Edit, egy 
tanúsítványt adott át dr. Dobos 
Lászlónak, mely archaizált* szö-
vegben köszönte meg a tagság 
nevében önzetlen, odaadó, fá-
radhatatlan munkáját.

A jász motívumokkal is dí-
szített asztalokon látható jász 
finomságokat a jászberényi 
Kukta Kft. szolgáltatta Bobák 
József vezetésével. Kladiva Imre 
r. k. plébános asztali áldása után 
mindenki végigkóstolta a jász 

ételeket, köztük a fényszarui mazsolás cipót. 
A jó ebédhez a muzsikát az ifj. Horváth Sán-
dor prímás vezette alattyáni cigányzenekar 
játszotta, melyben ott cimbalmozott és kla-
rinétozott a jászfényszarui Farkas Gyula és 
Mezei Kálmán.

A városunkban élő Solti Lilla az egész ren-
dezvény levezénylését szépen és jó színvona-
lon oldotta meg. 

Az ünnepség valamennyi résztvevője, a jász 
összetartozást, a közös gyökereket átélve, él-
ményekkel gazdagodva térhetett haza. 

Kép és szöveg: Tóth Tibor

*valamely régebbi stílust utánoz, az adott 
kor hangulatának megfelelő szavakat használ

Az alsó tagozatos munkaközösség rend-
szeresen szervez megmérettetést a következő 
területen: matematika, nyelvtan-helyesírás, 
szépolvasás-szövegértés.

Minden évfolyamon 3-3 versenyző képviseli 
osztályát, s méri össze versenyre termettségét. 
Nem tudását, mert a versenyzéshez előbbinél 
sokkal több kell, hisz a legjobbak csatája ez, 
mely az adott feladatsorok bonyolultságában 
is megnyilvánul. 

Bizony versenyfeladatok ezek, melyeknél a 
tanórákon leggyakrabban előforduló feladat-
típusok sokkal bonyolultabb, rafináltabb, be-
ugratósabb formában köszönnek vissza.

Fontos tényező a lámpaláz is, s a verseny-
helyzet „viselésének” képessége, egyénre való 
hatása: ki az átlagos formájánál is jobban tel-
jesít, más leblokkol, vagy éppen kétségbeesik 
– olykor sírva is fakad – egy-egy olyan típusú 
feladat láttán, mellyel addig nem találkozott, 
s nem egyértelmű azonnal. Az is előfor-

dul, hogy az órákon mindig megbízhatóan, 
egyenletesen jól teljesítő okos gyerek egysze-
rűen nem versenyzésre termett, míg az adott 
tantárgyból esetleg kevésbé kiváló helyettes 
beugró túlszárnyalja magát és meglepően si-
keresen szerepel. Versenyezni – és versenyez-
tetni – tehát nem könnyű. A „dobogósok” (s 
a sorban utánuk következők) közt is olykor 
csak egy-két pontnyi a különbség. Ebben a 
tanévben évfolyamonként a legsikeresebben a 
következő tanulók szerepeltek:

Szépolvasó-szövegértő v.: II. évfolyam: 1. 
Balázs Lehel Bulcsú 2.c, 2. Kovács Lilla 2.c, 
3. Székely Márk 2.b 

III. évf.: 1. Turjányi Eliza 3.b, 2. Hornyák 
Boglárka 3.c, 3. Kovács Tamás 3.b

IV. évf.: 1. Szücs Levente 4.c, 2. Nesic Mi-
lan 4.a, 3. Nagy Martina 4.b

Matematika: I. évf.: 1. Berze Anna 1.b 2. 
Török Kristóf 1.a, 3. Dobák Dominika 1.a és 
Sánta Dániel 1.b

II. évf.: 1. Balázs Lehel Bulcsú 2.c és Hor-
váth Levente 2.b, 2. Pál Bence 2.b, 3. Dósa 
Flóra 2.a és Székely Márk 2.b

III. évf.: 1. Kovács Tamás 3.b, 2. Borbély 
Viktória 3.c, 3. Turjányi Eliza 3.b

IV. évf.: 1.Nesic Milan 4.a, 2. Berényi Le-
vente 4.a, 3. Nagy Martina 4.b

Nyelvtan-helyesírás:
I. évf.: 1. Jakus Fanni 1.a, 2. Berze Anna 1.b 

és Szerémi Fanni 1.c, 3. Dobos Debóra 1.? és 
Czeczulics Ferenc 1.?

II. évf.: 1. Balázs Lehel Bulcsú 2.c, 2. Já-
vorcsik Csilla 2.b és Kovács Lilla 2.c, 3. Pál 
Bence 2.b

III. évf.: 1. Hornyák Boglárka 3.c, 2. Csesz-
kó Lili 2.a és Rohács Luca 3.a, 3. Bodnár 
Johanna 3.c

IV. évf.: 1. Rácz Laura 4.a, 2. Nesic Milan 
4.a, 3. Kotán Csenge 4.b

Gratulálunk minden versenyzőnek! 
Sz. A.
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ÉpítÉsz szemmel

Szigetelések – Az alapozás szigetelése II. – A szigetelések anyagai
Bitumenes lemezszigetelések
– desztillációs bitumenek, oxidált bitume-desztillációs bitumenek, oxidált bitume-

nek, modifikált bitumenek, bitumen emulzi-
ók, bitumenes oldatok, stb.)

A melegebb éghajlatú déli országokban 
jobbára a magasabb lágyuláspontú APP-s 
anyagokat, az északi területeken inkább a 
„hidegtűrőbb” SBS-modifikálású termékeket 
részesítik előnyben, nálunk mindkét termé-
ket szívesen alkalmazzák. A vízszigetelések 
leggyakrabban alkalmazott anyagai a bitu-
menes szigetelő-lemezek, amelyek lehetnek 
bitumenes vékonylemezek (forró bitumenes 
vagy hidegragasztás), bitumenes vastagleme-
zek (lángolvasztás, mechanikai rögzítés vagy 
leterhelés), páratechnikai lemezek (száraz fek-
tetés vagy pontonkénti ragasztás), záróleme-
zek felületvédelemmel (lángolvasztás vagy 
leterhelés), valamint öntapadó lemezek. A 
szigetelőlemezeket a megfelelően előkészített, 
portalanított, száraz és sima aljzatra és egy-
máshoz forró bitumennel kell ragasztani.

Műanyag lemezszigetelések
– plasztomerekplasztomerek: PVC/poli-vinil-clorid, PIB/

poliizobutilén, ECB/etil kopolimer bitumen, 
EVA /vinil-acetát kopolimer, OCB /olefin 
kopolimer bitumen;

– elasztomerekelasztomerek: CSM /szulfoklórozott polie-
tilén, IIR /butilkaucsuk, EPDM /etilén-pro-
pilén-dién-monomer, CR /polikloroprén

A hagyományos bitumenes szigetelés meg-
lehetősen nehéz, tűz- és balesetveszélyes volta 
miatt fejlesztették ki a sok tekintetben egysze-
rűbben kivitelezhető, de szigorú technológiai 
fegyelmet kívánó, egy rétegben alkalmazható 
műanyag szigetelő rendszereket. A műanyag 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

szigetelések rugalmasság és megmunkálható-
ság szempontjából két csoportba sorolhatók: 
a plasztikus tulajdonságú, nyúlásra kevéssé 
képes, de hő hatására meglágyuló és alakít-
ható, forró levegővel, vagy oldószerekkel he-
geszthető (plasztomer) műanyagok és a nagy 
nyúlóképességű, rugalmas, hőre nem lágyuló, 
az oldószereknek ellenálló – így nem hegeszt-
hető – (elasztomer) műkaucsuk lemezek. Eze-
ket a szigeteléseket is készíthetik valamilyen 
erősítő hordozóanyaggal vagy anélkül, fátyol 
vagy filc alátéttel. A műanyaglemezek költsé-
ge magasabb, mechanikai tulajdonságai a ter-
helés nagysága mellett annak időtartamától is 
függenek, a sérülés elleni védelem viszonylag 
sima aljzat, ill. védőrétegek beépítését teheti 
szükségessé. 

Fémlemez szigetelések
A fémlemez szigeteléseket elsősorban olyan 

ipari épületek és létesítmények szigetelési 
munkáinál alkalmazzák, ahol magas hőmér-
séklet, különleges vegyi hatás, vagy a szigete-
lés erős mechanikai igénybevétele miatt más 
szigetelőanyag nem megfelelő. A leggyakrab-
ban alkalmazott fémlemez szigetelések ólom-
lemezből készülnek, szóba jöhet még vörös-
réz, vagy acéllemez alkalmazása is.

Réteges máz- és habarcsszigetelések
A már hagyományosnak tekinthető egy-, 

vagy többrétegű bitumenes mázszigetelések 
általában talajpára esetén alkalmazandók. A 
műanyagok alkalmazásának elterjedésével 
megjelentek műanyag alapú szórt máz szige-
telések is, amelyek kisebb szigetelés igény 
esetén jól alkalmazhatók. Összefüggő szige-
telések készítésére, és kisebb szigetelési hibák 

helyi javítására, szivárgások tömítésére is 
megfelelők. A többrétegű cementhabarcs szi-
getelés elvileg akkor kedvező elhelyezésű, ha 
a vízzel támadott oldalra kerül, mert akkor a 
víznyomás az ellenszerkezetekhez szorítja. 
Kerülhet a támadott, de nedvességre nem 
túlságosan érzékeny szerkezet belső oldalára 
is, mert ez esetben a kivitelezése egyszerűbb, 
az esetleges szivárgások, sérülések helye kön-
nyebben megtalálható és javítható. Vízzáró 
cementszigetelést vízzel támadott szerkezetek-
nél, medencéknél, tartályoknál alkalmaznak.

Tömegszigetelések
Egyes esetekben szükséges a teherhordó 

beton vagy vasbeton szerkezetet saját anyagá-
ban vízzáróan kialakítani. A beton tömörsége 
és vízzárósága adalékanyagok felhasználá-
sával fokozható. A vízzáró tömegszigetelést 
nagyobbrészt mérnöki létesítmények építé-
sénél (elsősorban vízépítési műtárgyaknál) 
alkalmazzák.

Utólagos szigetelési eljárások
Épületek, építmények állagmegóvási, állag-

javítási munkálatainál gyakran kell a hiányzó 
nedvességszigetelést pótolni. Mivel a meglévő 
hibás szigetelés javítása csak szakaszos bon-
tással és újraszigeteléssel, a körülményeknek 
megfelelő egyedi módszerrel, nagy nehézség-
gel és magas költséggel végezhető. Az ismerte-
tett utólagos szigetelési eljárásokat elsősorban 
szigetelés nélküli régi épületek állagmegóvási 
munkáinál alkalmazzák.

Utólagos vízszintes falszigetelés: A szigetelési 
magasságban 1,0-1,2 m-enkénti falkibontás-
sal és a szigetelő lemez beépítése utáni folya-
matos visszafalazással készül, szakaszosan to-
vábbhaladva. Fontos a visszafalazás gondos 
elkészítése, mert a nem kellő tömörségű fa-
lazat helyreállítás következményeként káros 
szerkezeti repedések keletkezhetnek.

Utólagos függőleges falszigetelés: Szabadon 
álló épület esetén az utólagos szigetelés kí-
vülről, munkagödörből végzett pincefal szi-
geteléssel azonos módon készíthető. Zártsorú 
épületeknél a szigetelés csak belülről végezhe-
tő, a ragasztott lemezszigetelés megtámasztá-
sára monolit vasbeton ellenfalat kell építeni, 
különösen talajvíznyomás esetén.

Utólagos injektálási eljárás: a falazatba jut-
tatott szerves és szervetlen anyagok felhasz-
nálásával készített injektáló vegyület a falazat 
anyagát vízzáróvá teszi.

Elektromos falszigetelés (szárítás): Az eljárás 
elméleti alapja az, hogy az oldott sókat tartal-
mazó víz a pozitív sarok felől a negatív sarok 
felé áramlik. Mivel a nedves fal és az altalaj 
között elektromos potenciálkülönbség áll 
fenn, ezt a különbséget a fal folyamatos szárí-
tására fel lehet használni. Tehát, ha a falba te-
lepített elektródasort gyűjtősínnel összekötik, 
majd földelésekkel rövidre zárják, megindul 
a szerkezet kiszáradása. Az elektródákat leg-
feljebb két méterenként kell a falba (majd-
nem átmenően) illetve a földbe bevezetni. A 
rendszer összekötése után áramforrás nélkül 
működik a szigetelő (szárító) hálózat.

Berze Éva, okleveles építészmérnök

Rejtvény 
Februári rejtvényünk meg-

fejtése: Tökszög. 
Ez a terület a Felsőrét turai 

határ felé eső része.
Meghatározások:
1. Ezt nyitjuk fel esőben.
2. Erre tesszük a fejünket, 

amikor alszunk.
3. …, retek, mogyoró, ko-

rán reggel ritkán rikkant a 
rigó.

4. Az ő kukorékolása jelzi a 
reggelt.

5. Ilyenben hordjuk a tan-
könyveket, a tolltartót, a fü-
zeteket az iskolába.

6. Ebből tanulnunk az isko-
lában.

7. Ez az állat tojja a tojást.
8. Ez tisztítja ki a koszos ru-

háinkat.
9. A fiatal ellentéte.
10. Ütős hangszer.
11. A hajunk lehet egyenes, 

hullámos és …
12. Ezzel a járművel közle-

kedhetünk a levegőben.
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Jászfényszarun van jövője vállalkozásának!
Minden egyes helyi vállalkozás sikeres, 

eredményes működése szükséges Jászfény-
szaru város önfenntartásához, és integrált 
fejlődéséhez, ezen közös célt meglátva az 
önkormányzat eddigiekben is kiemelt mó-
don igyekezett helyi vállalkozásait segíteni, 
azonban a jövőben  kibővített szolgáltatások-
kal kívánja meglévő, és  leendő vállalkozásait 
támogatni.

Mit tesz az önkormányzat a vállalkozá-
sok közvetlen támogatása érdekében?

2011-től a helyi iparűzési adó mértékét 
1,4%-ban állapította meg: Az önkormány-
zat 22/2010. (XII. 17.) rendeletével 1,6%-
ról csökkentette 1,4%-ra az iparűzési adót 
oly módon, hogy a 2,5 millió Ft adóalapot 
el nem érő cégek továbbra is adómentesek a 
településen a helyi adót tekintve.

Díjmentes marketing-megjelenésre ad 
lehetőséget az önkormányzat saját honlap-
ján: Az önkormányzat felületet biztosít a 
helyi vállalkozásoknak a település honlapján 
való ingyenes marketing megjelenéshez.

Konzorciumi, támogató partnerként 
együttműködés a pályá-
zatokban: Az önkormány-
zat egyrészt lehetőséget ad 
az önkormányzati fejlesz-
tésekben való részvételre a 

vállalkozásoknak, illetve támogatólag lép fel 
a vállalkozások egyedi pályázataival kapcsola-

tosan a közreműködő szervezeteknél.
Gyors, sorban állás nélküli hatékony 

ügyintézés a vállalkozások számára: Az 
önkormányzat hatósági osztályain a vállalko-
zások számára előzetes telefonos egyeztetés 
alapján 24 órán belül fogadják az ügyintézők, 
és gyorsított eljárás keretében végzik a ható-
sági ügyeiknek intézését.

Vállalkozásfejlesztés helyben, díjmente-
sen: Minden hét csütörtök délután vállalko-
zói díjmentes pályázati tanácsadás a projekt-
iroda munkatársainak fogadóórája keretében, 
ahol az aktuális pályázati lehetőségekről kap-
hatnak vállalkozásra szabott tájékoztatást!

Mit tesz az önkormányzat a vállalkozá-
sok közvetett segítése érdekében?

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2010-
ben elkészítette a város Integrált Városfej-
lesztési Stratégiáját, melynek keretében egy 
átfogó helyzetelemzésen keresztül jelölte ki 
az általa elsődlegesen priorizált fejlesztési 
célokat és területeket. A következő két évben 
850 millió forintból újulnak meg a vállal-
kozásokat is kiszolgáló létesítmények: a 
főtér, polgármesteri hivatal, a Régi Kaszinó 
étterem, a városgondnokság számára ügyfél-

szolgálat alakul, és két üzletház illetve köz-
ponti buszmegálló épül. További előkészítés 
alatt van a teljes várost feltérképező energiast-
ratégia, és annak mentén történő komplex 
energiahatékonysági fejlesztés, a kerékpárút 
bővítése, óvodafejlesztés és bölcsőde valamint 
sportcsarnok építése. 

Kérjük, tekintse meg a teljes fejlesztési do-
kumentumot a www.jaszfenyszaru.hu olda-
lon! 

Az  ipari park komplex fejlesztése 
Az 1998-ban alakított 

100%-ban önkormányzati 
tulajdonú Kft. kidolgozta 
a Jászfényszaru Ipari Park 
Komplex Fejlesztése megne-

vezésű projektet, melyet az Észak-Alföldi Re-
gionális Fejlesztési Tanács 2011. februárban 
kiemelt projektté nyilvánított. A támogató 
döntés elősegíti a pályázati támogatás elnyeré-
sét a beruházás megvalósításához; 6 db 3.000 
és 18.000 m2 közti telek kialakítása, egy több 
mint 5000 m2-es raktár építése, Vállalkozói 
Ház létesítése irodával, műhellyel, étterem-
mel, konferenciateremmel, tárgyalóval, és 
rekreációs lehetőséggel. 

Tekintse meg a 2010-ben az Év Ipari Parkja 
Címet szerzett Jászfényszaru Ipari Centrum 
Kft. további földrajzi, gazdasági, műszaki 
adottságait a www.jaszfenyszaruiparipark.hu 
honlapon!

Fontos címek, telefonszámok 
vállalkozóknak

Jászfényszaru Város Polgármesteri Hi-
vatala 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.  
www.jaszfenyszaru.hu

Tel.: 57/522-170, Fax: 57/522-171; e-mail: 
jaszfenyszaru1@vnet.hu

Polgármester, Jegyző: I. emelet 1. iroda
Tel.: 57/522-170; E-mail: jaszfenyszaru1@

vnet.hu
Pénzügy Csoport:  I. emelet 4. iroda, 
Tel.: 57/422-114, E-mail: penzugy@jasz-

fenyszaru.hu
Adó iroda: Földszint 9. iroda
Tel.: 57/522-173; E-mail: ado@jaszfeny-

szaru.hu 
Hatósági Csoport: Földszint 5. iroda
Tel.: 57/522-172; E-mail: hatosag@jasz-

fenyszaru.hu 
Építésügy: Földszint 11. iroda
Tel.: 57/522-176; E-mail: epitesugy@jasz-

fenyszaru.hu
Okmányiroda: Régi épület
Tel.: 57/422-264
Projektiroda: I. emelet 3. ajtó
Tel.: 06-57/522-170 119. mellék; E-mail: 

projektiroda@jaszfenyszaru.hu
JÁSZFÉNYSZARU IPARI CENTRUM 

KFT.
5126 Jászfényszaru, Ipari park 2535/3/A 

hrsz. Telefon/fax: 06-57/424-240; www.jasz-
fenyszaruiparipark.hu

Vállalkozói fórum

Mintegy 50 vállalkozás részvételével került megrendezésre a 2011. január 14-én 16 órakor 
megtartott Vállalkozói fórum, ahol mezőgazdasági, közbeszerzési, turisztikai, képzési és nem 
mezőgazdasági telephely-fejlesztési kiírások is bemutatásra kerültek. Akik nem tudtak részt 
venni a fórumon, a hivatal projektirodáján lehetőség van személyes konzultációra minden csü-
törtök délután.

A Képviselő-testület április 13-ai ülésén a 141/2011. számú határozatával elfogadta Jászfény-
szaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programját a 2010-2014-es esz-
tendőkre. A gazdasági programot minden érdeklődő megtekintheti a város honlapján: www. 
Jaszfenyszaru.hu

Gazdasági program 2010–2014
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés Sporthírek
Megkezdődött a labdarúgók számára a tavaszi idény. 

Eredmények a felnőtt és ifjúsági csapat bajnoki küzdelmeiből:
JVSE – Jászboldogháza 4-4 G: Luca 2, Jáger P., Szászi G.
ifi: 7-1 G: Radics 2, Varga K. 2, Gyökér, Bakti, Baranyi

Nagykörű – JVSE 2-1 G: Luca
ifi: 2-5 G: Kirják 2, Radics, Rékasi, Baranyi

JVSE – Tiszajenő 4-1 G: Jáger P. 3, Luca
ifi: 3-0 G: Kirják, Bakti, Gyökér

Tószeg – JVSE 1-4 G: Jáger P., Tanczikó, Bálint, Luca
ifi: 1-1 G: Kirják

Serdülő eredmények:
U16: JVSE – Jászárokszállás 6-5 G: Kollár, Kirják 5.

U13: 5-2 G: Kovács S. 2, Csuzz, Szalai, Nesic
U16: Jászboldogháza – JVSE 1-4 G: Szakali Zs., Kirják 3.

U13: 0-1 G: Szalai.

E két korosztályunk húsvét hétvégén, Újpesten szerepel a III. UTE 
Budapest Kupán, melyen rangos hazai és külföldi csapatokkal 
mérkőznek fiaink. Következő cikkünkben beszámolunk a ren-
dezvényről.
Mozogjanak sokat!                                                 Vitányi Szabolcs

2011. évi sorsolás – május, június
20. forduló 2011. május 1. vasárnap 16.30 ó. 

Tiszapüspöki FC – Jászfényszaru VSE
21. forduló 2011. május 8. vasárnap 16.30 ó. 

Jászfényszaru VSE – Zagyvarékas KSE
22. forduló 2011. május 15. 16.30 ó. 

FC Jászszentandrás – Jászfényszaru VSE
23. forduló 2011. május 22. 17.00 ó. 

Jászfényszaru VSE – Jászkisér
24. forduló 2011. május 29. 17.00 ó. 
Szászbereki SE – Jászfényszaru VSE
25. forduló 2011. június 5. 17.00 ó. 

Jászjákóhalma KSE – Jászfényszaru VSE
26. forduló 2011. június 12. 17.00 ó.

Jászfényszaru VSE – Jászalsószentgyörgy
Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt 

2 órával kezdődnek.

VAS TIBORNÉ Sõregi Elvírának
Anyák napjára és halálának 6. évfordulójára. 

„Kutatlak néma szavaidban,
Kutatlak könnyes arcvonásban,
Rejtve lellek minden falevélben,
Megtalállak szívem rejtekében.
Halk kedvesség szelíden pihen

Közelében élő szíveken.
A bánat, a könny sem nehéz,

Hiszen velünk vagy mindörökké.”
Tibike, Szabina és a S család

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében 2010. június 
11-én (szombat) 17 órakor a helyi autóbuszmegállókban, illetve a 
Városháza előtti gyülekezéssel, különjárati autóbusz indul a Madách 
Színházba (Budapest (VII. Erzsébet krt. 31-33. Telefon: 482-2038), 
Bolba Tamás–Szente Vajk–Galambos Attila: Csoport terápia című 
két részes műsorára.

Az előadás 19 órakor kezdődik, vége 21 óra 30 perckor, hazaérke-
zés várhatóan 22 óra 45 perckor.

Szereplők: Balla Eszter, Dobos Judit, Nagy Sándor, Polyák Lilla/La-
dinek Judit, Simon Kornél/Sándor Dávid, Szente Vajk.

Díszlettervező: Romvári Gergely, Jelmeztervező: Howard Lloyd, Ko-
reográfus: Fejes Kitty, Zenei vezető: Bolba Tamás, A rendező munka-
társa: Kutschera Éva, Rendező: Harangi Mária.

Bemutató: 2011. június 9-10.
„Vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról, útkeresésről... azaz 

rólunk.”
Jegyárak igénylés szerint: 2100,-, 3400,-, 3800,-Ft/db 
Az autóbusz költség: 1.600,- Ft/fő   
Az előadásra jelentkezni mielőbb, de legkésőbb május 15-ig Tóth 

Tibornál a 30-337-3336 mobilszámon lehet.
Tóth Tibor
 szervező

Színház!

EmLÉkEZÉS
SáNdOR Pál 

halálának 1. évfordulójára.
„Megállunk a sírodnál és könnyezünk,
Fájó szívvel örökké Rád emlékezünk.”

Szerető feleséged, fiad, menyed és két unokád

EmLÉkEZÉS
CSERháTI VENCEl 

halálának 6. és felesége, 

KOVáCS IlONA 
halálának 9. évfordulójára.

MÉSzáROS láSzló 
halálának 11. és felesége, 

CSORBA ANNA 
halálának 41. évfordulójára.

„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
S míg élünk, őrizzük őket.”

Szerető családjaik

Már egy éve hiányzol.

TURóCzI JáNOSNÉ Balázs Mártára
emlékezünk.

Családja

„Búcsú nélkül hagytad itt hirtelen a világot,
Elvitted magaddal a reményt, a boldogságot.

Fájó szívvel kérdezzük, míg élünk,
Kegyetlen sors, miért vetted el tőlünk?”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szeretett édesanyám, nagymamánk

özv. MÉSzáROS JózSEfNÉ
Szabó Éva Rozália

temetési szertartásán megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot hoztak,

 fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

EmLÉkEZÉS
KOVáCS JáNOSNÉ

halálának 1. évfordulóján.
„Mikor még itt voltál, nem éreztük a ma fájdalmát.

Már egy éve, hogy fáradt lelked távozott,
itt hagyva nekünk a bánatot.

Velünk vagy gondolatainkban, tetteinkben.
Örökké élni fogsz szívünkben.”

Szerető családod
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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.

TAVASZI AKcIó!
• Fényre sötétedő lencsék –20% 
• Dioptriás napszemüveglencsék –20%
• Multifokális lencsék –15%
• Keretek –20%, –30% 
• Napszemüvegek már 1500 Ft-tól

Megérkeztek az új retro napszemüvegek

Üdülési csekket elfogadunk!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

MI úJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin

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

A fejlécen látható fotót Karizs Evelin készítette.
Lapzárta minden hónap második hétfője

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

Mobil: 06-30/3488-935
E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu

http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.

ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft. Jászberény

Tel.: 57/500-960

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
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Szerkesztőségi fogadóórák
márciustól a Rimóczi Kastély (Pince) épü-
letében minden pénteken 9–11 óráig.
Telefon: +36-30/3488-935

Lejárt műszakival, 5 q teherbírású utánfutó 
eladó. Tel.: 06/30/2399301

Ebben az évben ünnepeljük az 56-os forradalom 55. évfordulóját. Ebből az alka-
lomból a Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezete felhívással fordul a Jászságban 
élőkhöz a forradalommal kapcsolatos emlékek összegyűjtése érdekében. Várjuk a 
Forradalmi Bizottságokkal, Munkástanácsokkal, Nemzetőrséggel kapcsolatos, vagy a 
forradalomról szóló egyéb visszaemlékezéseket, leírásokat a kortársaktól, vagy a leszár-
mazottaktól. Az anyagokat a Jász Múzeum (5100 Jászberény, Táncsics M. út 5) címére 
kérjük eljuttatni. Korabeli iratok, dokumentumok, fotók a Múzeum gyűjteményét 
gazdagítanák. A beküldött anyagok feldolgozásra kerülnek.

Tájékoztatás az 57/412732 telefonszámon, vagy a godaz@pr.hu e-mailen.
Nagy Imre Társaság 

Jászberényi Szervezete

FELHÍVÁSAngolból korrepetálást, érettségire és nyelv-
vizsgára való felkészítést vállalok! Spanyolból 
különórát tartok! Tel.: +36-70/617-17-45

Balatonszárszón csendes környezetben, udvaron parkolóval, 3 szoba komforttal 
szobák kiadók. 

2500 Ft/fő/éjszaka, 6 fő jelentkezése esetén.
Turnusváltás: szombat déltől vasárnap délig.

Telefon: 06/70/329-1600. 
Ugyanitt MÁTRASZENTIMRE–FALLÓSKÚT-i nyaralás is előjegyezhető. 

1700 Ft/éjjel.

Apróhirdetés

Zsóry-fürdőn családos üdülési lehetőség 2000 Ft/fő/nap.
Érdeklődés: 06-30-393-5737

A Jász íjászok csapata meghívja Önt és 
kedves családját a 8. Jász Íjász kupa Ro-
hács Norbert emlékére elnevezésű íjász-
versenyre.

A verseny 2011. május 21-én szom-
baton Jászfényszarun a Lehel tó partján 
kerül megrendezésre. A versenyre szere-
tettel várunk minden íjászt és az íjászat 
után érdeklődőket. 

Íjászverseny

Tüzelő és építőanyag 

áruházak
építőanyag – kereskedő csoport tagja

JáSzBerény, nagykátai út 1. t.: 57/415-242, 57/415-006
JáSzapátI, István király út 49. t./fax: 57/441-003, 57/440-356

e-mail: tebajaszbereny@gmail.com, tebatuzep@pr.hu

kéSzBeton még 2010-es árakon!

Csempék és padlólapok akár 15% engedménnyel!

FrüChWalD és SeMMelroCk térkövek 
nagy választékban! 

tonDaCh
JUPITER kerámiacserép 

antik és sötétbarna színben
10 db/m2 160,- Ft/db

leIer
BETONcserép 

terra
10 db/m2 168,- Ft/db
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A fejtetvességről
A rovar demokrata, de írtani kell

Bár a hírek szerint mostanában halmo-
zódik, de évről-évre visszatérő jelenség a 
fejtetvesség előfordulása a gyermekkö-
zösségekben. A tetvek sajátosságairól, 
a szülői teendőkről az ÁNTSZ készített 
összeállítást.

A fejtetű 3-4 mm hosszú rovar, amely 
színét a haj színének megfelelően változtat-
hatja! A nőstény naponta 6-8 ovális alakú, 
apró, gyöngyházfényű petét (serkét) rak a 
hajszálak tövéhez, elsősorban a halánték- és 
tarkótájra. A tetű a serkéből 6-8 nap alatt 
kel ki. A fejtetű mindig a hajban marad, 
lábaival a hajszálakon kapaszkodik és a fej-
bőrön keresztül, vérszívással táplálkozik. 
Serkéit a fejbőrhöz közel, a hajszálak tövére 
cementszerű anyaggal ragasztja, mert azok 
a tetű kikeléséig a fejbőrtől alig távolodnak 
el.

Minthogy a haj egy hónap alatt kb. 1,5-2 
cm-t nő, ezért a serkének a fejbőrtől való 
távolságából megközelítőleg megállapít-
hatjuk, hogy mikor keletkezett a fertőzés. 
Szaporodásuk aránylag gyors, egy nőstény-
től akár 200 utód is származhat, tehát az 
eltetvesedés viszonylag gyorsan bekövet-
kezhet. Ennek ellenére egy-egy fejen – ha 
csak nem nagyon elhanyagolt – ritkán van 
5-10 tetűnél több. Kizárólag az ember vé-
rét szívja, naponta 6-12 alkalommal. Az 
éhezést rosszul tűri.

Terjedésük fő lehetősége a közvetlen 
érintkezés! A gyermekek a fejüket össze-
dugják, sugdolóznak, a játszótéren bir-
kóznak, az iskolában verekszenek, a hajuk 
összeér és ezzel lehetőség nyílik a fejtetvek 
átvándorlására. Otthon a tetves gyermek 
kistestvérét öleli át, aki másnap az óvodá-
ban pajtásaival dugja össze a fejét. Így a 
legtisztább családba is könnyen bekerül-
hetnek a fejtetvek. Szélsőséges esetekben 
a tetves sapka felvételével vagy ilyen fésű, 
esetleg hajkefe használatával ugyancsak át-
vihető a fertőzés.

Felderítésük nem könnyű, mivel a vérszí-
vás nehezen vehető észre, ugyanis a viszke-
tés a befecskendezett nyál hatására csak 
15-30 perc múlva jelentkezik. A fejtetves-
ségre igen gyakran a gyermek füle körüli 
vakaródzás hívja fel a figyelmet. Ilyenkor 
a hajat lazán szétbontva meg kell vizsgálni. 
Amíg csak elvétve akad élő tetű, azt nehéz 
megtalálni, viszont a hajszálakon erősen ta-
padó, fénylő, áttetsző színű serke könnyen 
felismerhető. Sűrű fogazatú fésűvel a tet-
vek a hajból könnyen kifésülhetők és sza-
bad szemmel is jól észrevehetők.

Előfordulásuk leginkább a gyermekkö-
zösségekben észlelhető. Igen gyakran az 

erősen tetves gyermek lehet kiinduló for-
rása egy egész közösség (pl. osztály) eltet-
vesedésének, ami általában iskolakezdéskor 
tapasztalható.

Ártalmuk elsősorban a viszketés és vaka-
rózás, amely felsebzi a bőrt és ennek kö-
vetkeztében másodlagos bőrgyulladás ala-
kulhat ki. A fejtetű fertőző betegséget nem 
terjeszt.

Irtásuk aránylag egyszerű. Ezért, ha 
gyermekünk fejtetves, nem kell kétségbe 
esnünk, ugyanis a gyógyszertárakban be-
szerezhető tetűirtószerek (Nittyfor, Pedex, 
Nix) a tetveket és a serkéket rövid időn be-
lül biztosan elpusztítják!

A tetűirtószerek használata előtt, a szo-
kásos módon samponnal először mossuk 
meg a gyermek haját, ezt követően ala-
posan öblítsük le, töröljük meg úgy, hogy 
nedves maradjon, majd a kezelést – a te-
tűirtószerhez mellékelt használati utasítás 
előírásai szerint (!) – gondosan végezzük el. 
A Nittyfor és Pedex tetűirtó hajszesz hasz-
nálatakor a következőket vegyük figyelem-
be. Hajmosás után a hajas fejbőrt és a hajat 
gondosan nedvesítsük át, majd dörzsöljük 
be. Ezután várjuk meg, amíg a hajszesz a 
hajra rászárad. (Ez az idő a felvitt mennyi-
ségtől függően: 5-15 perc). Ügyelni kell 
arra, hogy a tetűirtószerek ne kerüljenek a 
szembe, mert kötőhártya gyulladást okoz-
hatnak. A gyermek csukott szemét vattával 
kell védeni. Kisebesedett bőrfelületre nem 
szabad alkalmazni. A készítmények tetűir-
tó hatásukat a következő fejmosásig (akár 
néhány hétig!) megőrzik és a hajra rákerülő 
fejtetveket még azok megtelepedése, elsza-
porodása előtt biztosan elpusztítják.

A tetűirtószeres kezeléstől a serkék is biz-
tosan elpusztulnak. A hajszálon megtapadó 
életképtelen serkéket azonban az életképe-
sektől rendkívül nehéz megkülönböztetni. 
Ezért az elpusztult serkéket a kezelés után 

a gyermek hajáról távolítsuk el, ugyanis a 
serkementesség jelzi, hogy a kezelés során 
gondosan jártunk el. Mivel a serkék a haj-
szálakhoz – a vegyszereknek és a fizikai ha-
tásoknak egyaránt ellenálló – cementszerű 
anyaggal rögzülnek, ezért az elpusztult ser-
kék eltávolítása gyakran nem könnyű.

Megkísérelhetjük az eltávolítást ecetbe 
mártott sűrűfésűvel, vagy úgy, hogy a ser-
két a hajszálról két körmünkkel, esetleg 
csipesszel lehúzzuk, vagy egyszerűen levág-
juk a hajszálat. Néhány serke eltávolítása az 
utóbbi módon nem okoz különösebb ne-
hézséget. A fésűn, kefén található fejtetvek 
néhány perces forró vízbe mártással, a sap-
kán levők pedig mosással pusztíthatók el.

Megelőzésük egyik leghatékonyabb té-
nyezője a szülői gondoskodás!

Vegyük figyelembe, hogy személyes ta-
pasztalatinak hiánya miatt gyakran ma-
gunk sem vesszük észre, ha a gyermek az 
óvodából, az iskolából vagy a nyári tábor-
ból tetvesen érkezik vissza, ezért a közös-
ségbe tetvesen engedjük el.

Ha viszont nem figyelünk fel arra, hogy 
gyermekünk (különösen a füle körül) gyak-
ran vakarja a fejét, otthon nem fordítunk 
kellő gondot a rendszeres hajápolásra, a 
hajmosásra és fésülésre, úgy a hajra került 
fejtetű könnyen és gyorsan elszaporodhat.

Ezért a gyermek tisztálkodásának, fésül-
ködésének rendszeres ellenőrzése nagyon 
fontos. Időről-időre vizsgáljuk át a gyermek 
haját, nincs-e benne élő tetű vagy serke.

Ha gyermekünk olyan közösségbe járna, 
ahol fejtetvességről hallunk, a Nittyfor vagy 
Pedex tetűirtó hajszesznek a fejmosás utáni 
alkalmazása biztosan meggátolja a hívatlan 
vendégek megjelenését és a következő haj-
mosásig biztosítja a tetűmentességet.

Téves hiedelem, hogy a tetvesség csak 
piszkos, elhanyagolt családokban fordul 
elő. Vegyük tudomásul, hogy a tetű „de-
mokrata”! Nincs tekintettel korra, nemre 
beosztásra, rangra és vagyonra, egyszerűen 
táplálékát, a vért keresi. Fejtetűvel tehát 
bárki fertőződhet, restellni csak azt kell, 
ha valaki eltetvesedik, mert nem törődik 
gyermeke gondozásával. Megkapni tehát 
nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, 
továbbadni és ezzel a közösséget veszélyez-
tetni nemcsak szégyen, hanem felelőtlen-
ség is.

Gyermekközösségekben a védőnők rend-
szeres időközönként ellenőrzik a fejtet-
vességet és szükség esetén a kezeléseket is 
elvégzik, amelyben indokolt esetben az Ál-
lami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat városi intézetei is közreműködnek.
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Miért dönt úgy valaki, hogy a digitális tech-
nika és az állandósult rohanás világában, egy-
szerű, kétkezi szakmát választ? Amit mesteri 
fokon űz, a szakma kiváló tanulójaként. Erről 
és a családban ráhagyományozott szakmasze-
retetről beszélgettünk.

– Miért döntöttél úgy, hogy ács leszel?Miért döntöttél úgy, hogy ács leszel?
– Ebben nőttem fel. Mindig szerettem Ebben nőttem fel. Mindig szerettem 

édesapám mellett lenni. Általános iskolás ko-
romban, a nyári szünetben sokszor mentem 
velük dolgozni. Fűrészeltem, véstem… igazá-
ból csak „láb alatt voltam”, de szerettem az 
ilyesfajta aprólékos munkát.

A végső elhatározás már hetedikes korom-
ban megszületett. Ekkor fogalmazódott meg 
bennem, hogy valóban ács szeretnék lenni. 
Édesapám először megpróbált lebeszélni, 
hogy „Nem neked való ez, fiam! Nyáron túl 
meleg, télen túl hideg van.” Megtehettem 
volna, hogy gimnáziumba megyek továbbta-
nulni, mert az eszemmel nem volt gond. De 
én ács szerettem volna lenni. Igaz, foglalkoz-
tatott többek között a hentesség is, de letet-
tem róla, így maradt az ácsság.

– Akkor innen az elhatározás�� Ha jól Akkor innen az elhatározás�� Ha jól 
tudom édesapád is ács. Mesélnél róla?

– Apa �66 óta ács. Mamája odaadta inasnak Apa �66 óta ács. Mamája odaadta inasnak 
egy bizonyos Ocskó Jani bácsi mellé, mert 
akkor még nem olyan világ volt, mint most.

Ő a szakmát a jászberényi szakmunkáskép-
zőben tanulta ki, gyakorlati oktatóhelye a 
KTSZ volt. Miután végzett, egyből a szakmá-
jában helyezkedett el. Ácsmunkát: zsaluzást, 
tetőépítést végzett. 

– Melyik középiskolában tanultad ki a Melyik középiskolában tanultad ki a 
mesterséget?

– Szaktanulmányaimat a hatvani Damja- Szaktanulmányaimat a hatvani Damja-
nich János Szakközépiskola és Szakiskolában 
végeztem, itt mindössze hatan vagy heten ta-
nultunk ácsnak.

Első gyakorlati helyem a HÉV Építőipari 
vállalat volt, ott dolgozott akkor édesapám is. 
Később a Finis Kft.-nél végeztem gyakorlatai-
mat, ez harmadikos koromban (középiskolá-
ban – Pál A.) történt. A középiskola befeje-
zésével itt is kezdtem dolgozni, egy nyolcfős 
brigádban. Csak ácsmunkákat vállaltunk.

– Középiskolás éveid alatt szakmai verse- Középiskolás éveid alatt szakmai verse-
nyeket is nyertél��

– Igen, két alkalommal is megnyertem a Igen, két alkalommal is megnyertem a 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, 1992-

ben. Az első fordulót Hatvanban rendezték, 
itt az elsők között voltam. Ez automatikus 
továbbjutást jelentett a megyei versenyre, 
Gyöngyösre, ahol szintén kiváló eredmény-
nyel végeztem. Ez pedig azt jelentette, hogy 
a szakmunkásvizsga alól automatikusan men-
tesültem. Ettől a perctől kezdve folyamatosan 
dolgozom. Igaz, egy év kimaradt, mikor ka-
tona voltam.

– Hogy képzeljük el a versenyt? Hogy képzeljük el a versenyt?
– A verseny kétnapos. Elméleti és gyakorlati A verseny kétnapos. Elméleti és gyakorlati 

részből áll. Első nap elméletből (anyagisme-
ret, szakrajz stb.), másnap pedig a tanmű-
helyben kellett bizonyítanunk.

– A győztes versenyek óta folyamatosan A győztes versenyek óta folyamatosan 
dolgozol. Milyen jellegű munkáid voltak, 
vannak?

– Fő tevékenységünk (Feri hatfős brigáddal Fő tevékenységünk (Feri hatfős brigáddal 
dolgozik – Pál A.) , a tetőszerkezetek elkészí-
tése, hiszen a házépítésnél az „i- re ” a pontot 
mégiscsak a tető teszi fel, mivel ez adja a meg 
a végső formát, ez határozza meg a külalakot. 
A ház dísze.

Emellett foglalkozunk előtetőkkel, kapuk-
kal, kerítésekkel, nyársalókkal..., egyszóval 
mindennel, ami a fával kapcsolatos. De ké-
szítettünk már tetőszerkezetet templomra és 
a Galga-hidat is mi újítottuk fel néhány évvel 
ezelőtt. Érdekesség, hogy az előző hídszerke-
zetet apáék építették fel.

– �olt arra példa, hogy olyan munkát is �olt arra példa, hogy olyan munkát is 
elvállaltál, ami nem tartozik szorosan bele 
a szakmádba?

– Igen, ilyenek a beltéri munkák, pl.: a Igen, ilyenek a beltéri munkák, pl.: a 
gipszkartonozás, beltérilépcső készítés, lambé-
riázás, tetőtér beépítés. Foglalkozok bádogos 
munkával is, amit szintén édesapámtól tanul-
tam el.

Az évek során, persze sokat tanultam, rá-
jöttem erre-arra és tanulmányoztam is sok 
mindent. Az ember mindig megpróbál a 
munkájához felnőni és egyik munka tanítja 

a másikat. Van internetes oldalunk is, a www.
borbelyepkft.hu, ahol az odalátogatók ízelí-
tőt kapnak abból, hogy miket és milyen szín-
vonalon készítünk.

– Mikor bejöttem láttam a cégtáblát. A Mikor bejöttem láttam a cégtáblát. A 
vállalkozást édesapáddal közösen viszitek?

– A céget közösen alapítottuk, 2007-ben, A céget közösen alapítottuk, 2007-ben, 
Borbély-Ép Kft. néven. Előtte egyéni vállal-
kozók voltunk.

– Az elmúlt években sokszor hallottunk Az elmúlt években sokszor hallottunk 
arról, hogy a válság miatt sok vállalkozás 
ment csődbe. Nálatok érezhető volt ennek 
a hatása?

– Szerencsére nem különösebben. Le is ko- Szerencsére nem különösebben. Le is ko-
pogom, mindig volt megrendelésünk, egész 
évben. Igaz, ehhez nagyban hozzájárul, hogy 
apát sokan ismerik, és természetesen az is, 

hogy nemcsak ácsmunkával foglalkozunk, 
hanem másik két területen is tevékenyke-
dünk.

A Bramac-nál vagyok Rendszermester és a 
Velux-nál Beépítő mester. Ez annyit jelent, 
hogy ezekkel az anyagokkal tökéletes mesteri 
munkát végzünk, a legmagasabb színvona-
lon, garanciálisan.

– Mindig nyitott vagy az újdonságok- Mindig nyitott vagy az újdonságok-
ra��

– Persze, hiszen ha nem újítasz, nem tanulsz Persze, hiszen ha nem újítasz, nem tanulsz 
meg más folyamatokat, akkor nem leszel ver-
senyképes. Ezért is foglalkozom, ahogy lát-
tad, más, kiegészítő tevékenységgel.

– Minden szakmában elengedhetetlen a Minden szakmában elengedhetetlen a 
kreativitás. �an olyan motívum, amit te 
találtál ki, vagy te alkalmaztad először?

– A tetőszerkezet építésnél igen. Ez a csün- A tetőszerkezet építésnél igen. Ez a csün-
gő motívum volt, amit már lekoppintottak. 
De a szegélyeknél mindig van egy kis egyedi 
minta, hogy már ránézésre is tudják, mi ké-
szítettük, ezért is fontos a kreativitás.

– Melyik a legkedvesebb munkafolyama- Melyik a legkedvesebb munkafolyama-
tod?

(folytatás a 20. oldalon)

Klasszikus szakmák a rohanó hétköznapokban
Beszélgetés Borbély Ferenc ácsmesterrel
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(folytatás a 19. oldalról)
– Az egész famunka és annak is a töprengős Az egész famunka és annak is a töprengős 

része. Volt már arra példa, hogy a mérnököt 
ki kellett hívni, mert a rajzból valami nem 
derült ki egyértelműen és rákérdeztem, mégis 
hogy gondolta. Mert nem lehetetlen a kivi-
telezés, csak nehézkes. Erre a válasz az volt, 
hogy oldd meg...

De számomra egy kis nyársaló elkészítése is 
legalább akkora örömöt jelent, mint egy na-
gyobb munka.

– Mára ténnyé vált, hogy kevés a szakem- Mára ténnyé vált, hogy kevés a szakem-
ber, pláne, a jó szakember és a szakmunká-
sok ázsiója sem túl magas. Hogy vélekedsz 
erről?

– Sajnos, ez teljesen helytálló megállapítás. Sajnos, ez teljesen helytálló megállapítás. 
Nem ismernek el kellőképpen bennünket.

Szerencsés ellenpélda, hogy éppen tavaly 
volt egy tanulóm. Mikor eldöntötte, hogy 
ács lesz, a haverjai sokat piszkálták emiatt. 
Megpróbálták rávenni, tanuljon számítás-
technikát, mint ők. Neki mégis más tervei 
voltak. És ő is a szakma kiváló tanulója lett! 
Azért, megnézném azt a pillanatot, mikor a 
számítástechnikus haverjai építkezni fognak 
és a házra már csak a tető kell... 

Ősszel jönne más is gyakorlatra, sőt az egyik 
volt tanárom azzal keresett meg, hogy tobo-
rozzak fiatalokat. Tanulják ki ezt a mestersé-
get és jöjjenek hozzám gyakorlatra. De hogy? 
Mivel tudnál egy mai fiatalt rávenni erre?

– Azért szívesen tanítanál�� Azért szívesen tanítanál��
– Ha van rá lehetőség, természetesen igen. Ha van rá lehetőség, természetesen igen.

Pál Katalin Alíz

A hét elejét akarva-akaratlan szabadnappal 
indítottuk, kedden márc. 15-ét ünnepeltünk 
– ami, mint a híradásokból kiderült, a magya-
rok legkedveltebb ünnepe. Igaz, a médiában 
az ünnepről való megemlékezést már csak a 
köztévé vállalta magára. De azért ünnepel-
tünk. Kokárdát tűztünk, városi megemléke-
zésen is részt vettünk. Így telt el szélsebesen a 
hosszított hétvége.

Aztán szerdán lassan, de biztosan elkezdő-
dött a hét – mint gyerekkoromban, csak az 
vasárnap volt (bár két bónusz vasárnap min-
denkinek jutott a hét elején). Száz szónak is 
egy a vége: hétfővé lényegült szerda, álmos, 
döcögős csütörtök és egy hamisítatlan pén-
tek, mert a péntek, az mindig péntek. És egy 
nyűgös szombat. Nagy, piros betűkkel dísze-
leg minden jelenléti íven, hogy ledolgozás.

De most felszusszanok. Vasárnap van. Reg-
gel fél nyolc. Derengő, szabadba csalogató 
napfény. Az utca csendes, csak néhány álmos 
biciklista teker tova, kosárral. Gyalog ilyenkor 
jobbára csak azok járnak, akik a Szentmisére 
igyekeznek. Oda én is mennyire szoktam si-
etni! Tetszik ez a gondolat, vasárnap, mise...

Hosszú volt ez a hét, sok volt a tennivaló. 
Este alvás, gondolatban készülés, milyen fel-
adat vár rám a jövő héten? Ezen elmerengek, 
de már hunyódnak pilláim, elnyom az álom. 
És mire felébredek, újra hétfő…          PKA

A hét

A tudományok mAgyAr nAgyjAi

Hevesy György

Sok érdeklődőt vonzott április 14-én Simo-
nyi Emő festőművész kiállításának megnyitó-
ja. A tárlatot Szakolczay Lajos író, művészet-
kritikus ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. 

Simonyi Emő 1961-67-ig a Magyar Kép-
zőművészeti Főiskolán folytatott festészeti 
és grafikai tanulmányokat. Mesterei Barcsay 
Jenő, Kádár György és Konecsni György vol-
tak. A főiskola után alkalmazott grafikusként 
dolgozott. Kereskedelmi és filmplakátokat ké-
szített, vásári pavilonokat tervezett. Egyaránt 
vonzotta a festészet és a grafika: a rajz és a tus. 

1971-től él Németországban. Munkái a 80-as 
évek festészetének német expresszionistáihoz 
álltak közel. 1988-ban elnyerte München 
város nagydíját. Később visszatért a figurá-
lis expresszív művek festéséhez. 1993-tól a 
Müncheni Akadémia anatómia tanáraként 
dolgozik. 

A kiállítást a képzőművészet kedvelői 
május 29-ig keddtől vasárnapig 9 és 17 
óra között a Jász Múzeumban tekinthetik 
meg. 

Tóth Tibor

Új időszaki kiállítás a Jász Múzeumban

Magyar zsidó származású, kikeresztelkedett 
családban született. György nyolc gyermek 
közül ötödikként jött a napvilágra. Budapes-
ten nőtt fel, a piarista gimnáziumban érett-
ségizett 1903-ban. A család neve nemesítés 
folytán Hevesy-Bischitzre, majd Hevesyre vál-
tozott.

A fizikai doktorátust Freiburgban szerezte 
meg 1908-ban. A kémia jobban érdekel-
te, ezért először Zürichben, Lorenz mellett 
vállalt tanársegédi állást, majd 1911-ben 
Rutherford manchesteri laboratóriumába ke-
rült, ahol a világhírű tudós azzal bízta meg, 
hogy egy 100 kilós radioólom-tömbből vonja 
ki a rádium „D” komponenst („Ha megér-
demli a sót az ételébe, elválasztja a rádium 
D-t a kellemetlenkedő ólomtól” – mondta 
állítólag Rutherford Hevesynek). Hevesy itt 
ismerkedett meg és kötött barátságot Niels 
Bohrral. Hevesy rájött, hogy a két anyagot 
nem lehet különválasztani, ezért a sugárzó 
rádium D felhasználható az ólom indikátora-
ként. Ez az elv alapvető tételnek bizonyult a 
nyomjelző izotópok indikátorként való alkal-
mazásában (az indikátor olyan anyag, amely 
mutatóként jelzi valami más anyag, tulajdon-
ság jelenlétét). 

Hevesynek rengeteg állást kínáltak fel, ame-
lyek közül a Freiburgi egyetem fizika-kémia 
tanszékvezetői posztját fogadta el. Termékeny 
évek köszöntöttek be életében. Itt kezdte pél-
dául alkalmazni a radioaktív izotópokat a nö-
vények és állatok anyagcsere-folyamatainak 
vizsgálatához. A módszer lényege, hogy apró 
mennyiségben hozzákeverik a radioaktív izo-
tópot a vele kémiailag azonosan viselkedő 
elemhez, amely bármely szervezetbe juttatva 
sugárzással jelzi a megtett útvonalat. A mai 
orvostudomány rengeteget köszönhet e mód-
szer kifejlesztésének.

A világ számos egyeteme választotta dísz-
doktorává, a Royal Society tagja lett és meg-
kapta a Copley-érmet, amire különösen 
büszke volt. Ez utóbbiról úgy nyilatkozott: 
„A közönség azt hiszi, hogy egy kémikus szá-
mára a Nobel-díj a legnagyobb kitüntetés, 
amit tudós elnyerhet, de nem így van. Negy-
ven-ötven kémikus kapott Nobel-díjat, de 
csak tíz külföldi tagja van a Royal Societynek 
és ketten (Bohr és Hevesy) kaptak Copley-
érmet.” (Érdekesség, hogy az 1660-ban ala-
pított Royal Society, a Királyi Társaság leg-
régibb és legmagasabb kitüntetését, a Copley 
érmet először 1731-ben osztották ki.)

1944-ben a „radioaktív izotópok indiká-
torként való alkalmazásáért a kémiai kutatás-
ban” indoklással Hevesy Györgynek ítélték 
oda a Nobel-díjat. A Magyar Tudományos 
Akadémia 1945-ben választotta tagjai közé. 
Összesen 397 publikációja jelent meg a vi-
lág legjelentősebb szaklapjaiban. 1966-ban a 
pápa külön audiencián fogadta. Nyolcvan-
éves korában halt meg Freiburgban. Halála 
után kisbolygót és holdkrátert is neveztek el 
róla.

Érdekesség vele kapcsolatban, hogy állító-
lag Dánia náci megszállásakor Max von Laue 
és James Franck német fizikusok Nobel-díjait 
feloldotta királyvízben és elhelyezte egy pol-
con egy intézeti laboratóriumában. A háború 
után megtalálta az oldatot, és kicsapatta belő-
le az aranyat. A Nobel Társaság ezután ugyan-
abból az aranyból újraöntötte a díjat.

Forrás: Szívünk hungarikumai (Szalay köny-
vek), Internet

Zsámboki Richárd
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Fényszaru első vadásztársasága és az elődök története
Édesapám Folyó László 1979 óta tagja a 

Jászfényszarui Vadásztársaságnak, amelyben 
vezetőségi tagként először természet és kul-
túrfelelősként, jelenleg pedig titkárként is 
tevékenykedik, vele készült ez a beszélgetés. 

Lánykoromban többször voltam hajtó va-
dászaton és élő nyúl befogáson. Magával 
ragadott a jókedv, humor, egymást nem kí-
mélő ugratások /rejtélyes módon tűntek el 
és kerültek elő tárgyak, övek, kalapok stb./, 
a férfias összetartás. Ez a mai napig is meg-
található a csapatban, barátságok működnek, 
félszavakból is értik egymást, évtizedek óta 
együtt róják a határt. 

Az elődökről érdekes információkat ismer-
tem meg, az első kiindulópont a II. világhá-
borútól keletkezett, ekkor egy budapesti bőr-
gyáros bérelte Jászfényszaru vadászterületét. 
A háború után 1948-ban nyílt lehetőség a 
vadásztársaságok újjászervezésére és 12 ezer 
hektáron községünk pár lelkes természet- és 
vadászatkedvelője fogott össze, megalapítva a 
Tanács Vadásztársaságot, elnöke Földvári Mi-
hály volt. A leggyakoribb vadnak akkoriban 
a mezei nyúl és a fogoly számított, a fácán 
ritka vendég volt errefelé, csak akkor került 
elvétve puskavégre, ha áttévedt a szomszédos 
turai határból, ahol miniszterek és nagyurak 

vadásztak mesterségesen felnevelt madarakra. 
Őz és más nagyvad még váltó vadként sem 
járt vidékünkön. A társaság szegény volt, szű-
kösen éltek a vadászok is, sokan mondtak le az 
50-es évek végén szenvedélyükről. 1957-ben 
megszüntették a nagy területű vadásztársasá-
gokat, és az újonnan alakult kisebb társasá-
gok tagjai közül választhattak vadászmestert. 
Jászfényszarun Bordás Alajosra szavaztak, aki 
1962-ig töltötte be ezt a tisztséget. Közben 
a társaság tagjainak száma megfogyatkozott, 
s mivel a helybeliek nem törekedtek a vadá-
szok közé, a közeli településekről, Hatvanból, 
Gyöngyösről, Budapestről jelentkezőket vet-
ték fel. Az 1962. évi tisztségviselő-választáson 
új vezetőség kapott megbízást a tagságtól: az 
elnök Bordás Alajos, a vadászmester Fehér 
József, a gazdasági vezető Nagy Lajos, a titkár 
Gacsal János lett. A 1960-as évek csapadékos 
időjárása és a téeszek létrejötte kedvezett a 
fácán megtelepedésének, az állomány roha-

mosan növekedett. Az új vadfaj megjelenése 
nemcsak a vadászati lehetőséget gyarapította, 
ebből már értékesítésre is jutott. Ebben az 
időben bukkantak fel területünkön az első 
őzek, és annyira megkedvelték vidékünket, 
hogy állandó lakóivá váltak. Még kedvezőbb 
változást hoztak az 1970-es évek, az iparsze-
rű növénytermesztés a kis táblák tömbösí-
tésének hatására az őzállomány rohamosan 

növekedett, és minősége is gyorsan javult. 
Alkalmanként kiváló minőségű bakokat is 
lőttek. Ekkoriban jelent meg váltóvadként 
a vaddisznó is. Ebben az időben kezdtek el 
a fácánállomány mesterséges gyarapításával 
foglalkozni, a mentett tojásokat összegyűjtöt-
ték, a csibéket kotlóssal keltették ki, és szét-
engedték a területen. Az élő nyúl befogásából 
befolyt összegből UAZ terepjáróra és fácán 
nevelőre költöttek, melyet a tagok társadalmi 
munkában építettek. A fácán lett a fő vadja a 
vadászatoknak. Intenzívvé tették a vadetetést, 
traktort, pótkocsit vásároltak, vadföldet bé-
reltek művelésre, vadtakarmányt vásároltak, 
melyet télire eltároltak jó minőségű élelmet 
biztosítva az ínséges időkre. Az időjárás, a 
föld, a vadak sok munkát adtak az elődök-
nek, akik tették a dolgukat vadászok voltak, 
nem csak puskás emberek.

1986-ban Fehér Józsefet elnöknek válasz-
tották, aki jelenleg a Megyei Vadász Szö-
vetség alelnöke, országosan elismert vadász. 
Az 1996-os új vadászati törvényt követően 
a társaság egyben maradt, sajnos a vadgaz-
dálkodásra alkalmas területe 2500 hektárral 
csökkent, fényszarusi, ágói, árokszállási föld-
terület került elvonásra. 

Jelenleg 21 fővel működik a társaság, 4000 
hektár földterületen vadászva, 16 hektár vad-
földdel és 5 hektár vadlegelővel, ami alkal-

mas búvóhely a vadnak és a téli etetést segíti. 
Sajnos a vadállomány drasztikusan csökkent, 
így egyre kevesebb a vadászati lehetőség, ez 
elszomorító. A társaság tagjai nem csak vadá-
szat alkalmával gyűlnek össze, hanem egy-egy 
bográcsozásra-főzésre is, családias hangulat-
ban terített asztal körül, megbeszélik az ak-
tuális problémákat, gondokat, a vadászokat 
érintő új változásokat.

2010-2011-es vadász szezonban 15 társas 
vadászatot szerveztek apróvadra. Vendég va-
dászaton 26 őzbak, 16 őzsuta, 25 őzgida lett 
lőve, amelyből árbevétele keletkezett a társa-
ságnak. 

A fácán 6-8 hetesen kerül a vadászházhoz, 
itt nevelik készre, majd kiengedik a területre, 
ahol a vadászata történik, mert a természetes 
szaporulat nagyon gyenge. 

A tagok óvják-védik a természetet, igyekez-
nek a vadak élőhelyének megtartásában, ki-
alakításában. Nem csak a vadászatról, „lövöl-
dözésről” szól ez a tevékenység, sport, ismerik 
a vadat és szeretik, a vad elkészítésében nincs 
párjuk ezt személyesen is többször tapasztal-
tam. Legyen szó fácánlevesről, pörköltekről, 
sültekről, az édességet sem vetik meg, ezzel a 
vadászfeleségek kényeztetik őket.

Kívánok a társaság tagjainak jó egészséget, a 
határt járva a vadász szerencse kísérje őket.

Végezetül receptet kértem Édesapámtól.
Nokedli leves 5 főre: 1 megtisztított fácán 

feldarabolva, 20 dkg sárgarépa karikára vág-
va, 20 dkg zöldség karikára, tetszés szerint: 
vöröshagyma, karalábé, káposzta, só, bors, 
köménymag. 2 tojásból nokedli, amit az el-
készített levesbe szaggatunk, főzünk ki, elké-
szítési idő 2,5-3 óra.

Mezeiné Folyó Angéla

1985 vadkacsa vadászat balról-jobbra első sor: Tóth László, Varga János, Gacsal János, id. Hényel 
István, vendég, dr. Tóth József, Péter Pál, Szabó Imre. Második sor: Horváth Zoltán, Csáki Sándor, 
Dobák László, Dobák Lászlóné, Folyó László, Tóth Boglárka, Nagy Lajos, Fózer László

Vadászközgyűlés, juniálissal egybe kötve: bal-
ról jobbra: Folyó László, Fehér József a VT el-
nöke, Langó József
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III. Fogathajtó Verseny
Jászfényszarun 2011. június 05-én (vasár-

nap) harmadik alkalommal kerül megren-
dezésre a fogathajtó verseny a megszokott 
helyszínen, de megújult környezetben, a 
Pipacs utca végén kialakított verseny-
pályán.

A rendezvény délelőtt 9 órakor ün-
nepélyes megnyitóval kezdődik és 
póni, egyes és kettes fogatok akadály-
hajtó versenyszámával folytatódik. 
Ebédidőben látványos lovasbemuta-
tókkal kápráztatjuk el a közönséget, 
melyben közreműködnek a Mészá-
ros-testvérek és a Gödöllői Dámalovas 
Egyesület. A vállalkozó szellemű láto-
gatóink egy erőpróbában is megmé-
rettethetik magukat. A Guinness Re-
kordok Könyvében még nem szerepel 
a patkóhajítás rekordere, így kísérletet 
teszünk azt bejegyeztetni. Ennek első 
lépéseként a magyarországi rekordot kell fel-
állítani, melyre rendezvényünk keretében fog 
sor kerülni Csáky László, a LIFE Ifjúságsegí-
tő Kft. vezetőjének jóvoltából.

A délutáni versenyszám vadászhajtás lesz, 
melynek szabályai némileg eltérnek az aka-
dályhajtásétól és tempója miatt látványosabb 
is. A verseny végén ismételten találkozhatunk 
a dámalovas hölgyekkel és a Mészáros-testvé-
rekkel, majd tombolasorsolásra kerül sor, 

ahol is a szerencsések új házi kedvenccel tér-
hetnek haza. Terveink szerint a legszerencsé-
sebb kezű látogatónkat pedig a lótulajdono-
sok táborában köszönthetjük. A gyerekeknek 

szervezett malacfogó verseny célja egy man-
galica elfogása, amit a legügyesebb versenyző, 
ha elkapta, hát haza is viheti.

A nap folyamán a gyerekeket hagyomány-
őrző fajátékok és játszóház várja a helyi peda-
gógus közreműködésével, valamint lehetőség 
lesz pónilovaglásra, íjászkodásra, kézműves 
termékek vásárlására. Az ovisok és az általá-
nos iskolások részére meghirdetett rajzverseny 
legjobban sikerült képei megtekinthetők lesz-

nek a helyszínen, és a kiállított rajzok közül 
a közönség is kiválaszthatja a kedvencét. A 
fényképezés szerelmesei próbára tehetik ma-
gukat a lovak fotózása terén, s a versenyen 

készült képeket eljuttathatják a rende-
zőség részére. A fotópályázat és a rajz-
verseny részletei, valamint a verseny-
nap részletes programja megtalálható 
a www.fenyfogat.atw.hu honlapon és 
megjelenik az újság hasábjain.

Minden kedves érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Támogatókat keresünk!
Várjuk mindazok jelentkezését, 

akik szívesen támogatnák rendezvé-
nyünket! Örömmel fogadunk tom-
bolatárgyakat, illetve felajánlásokat, 
melyekkel a fogathajtó verseny, a fo-
gatszépségverseny, a rajzverseny és a 

fotópályázat résztvevőit minél szélesebb kör-
ben díjazhatjuk. 

Köszönettel vesszük, ha Ön is segíti színvo-
nalasabbá tenni a rendezvényünket!

Felajánlásokat az alábbi telefonszámon vá-
runk: Karizs Evelin – 06-30/2-919-561

A Fényfogat bankszámlaszáma:
69500149-32031186

A Fogathajtó Verseny szervezői
Fotó: Karizs Evelin

Hajtás
Hajtása lehet egy növénynek, hajtani le-

het egy lovat, de hajtanak az emberek is, 
amikor rengeteg feladatot rövid időn belül 
szeretnének megoldani és egyben megmu-
tatni, hogy mire képesek. Első olvasásra 
érdekesnek tűnhet, mi köze a három do-
lognak egymáshoz. Elmondom...

Cikkem középpontjában a fogathajtó ver-
seny szervezése áll és több mint ötven lelkes 
ember munkája, akik hetek óta azon dolgoz-
nak, hogy idén is egy fantasztikus élményben 
legyen részünk. Az első és a második verseny 
tapasztalatai, a környező településeken látott 
jó példák és a szigorodó szabályok miatt lát-
tunk neki egy komoly versenypálya kialakí-
tásának, mely természetesen más szabadidős 
programoknak is helyt adhat. Tavaly ősszel 
Zsámboki Zsolt az Önkormányzat engedé-
lyét és támogatását kérte a terület rendezésé-
hez. A Képviselő-testület a kérelmet pozi-
tív hozzáállással fogadta, melyet ezúton is 
szeretnénk megköszönni. Döntésük alapján 
a körülbelül három hektáros terület füvesíté-
sére, fásítására, villanyoszlopok elhelyezésére 
és a szükséges mezőgazdasági munkák ön-
költségi áron történő elvégzésére 500.000.-
Ft került jóváhagyásra.

A munkálatok 2011. márciusában, amint 
az időjárás engedte, a gépi földmunkákkal 
el is kezdődtek. Március utolsó hétvégéjén 
a fogathajtók családtagjaikkal, barátaikkal 
reggeltől estig dolgoztak azon, hogy a meg-

vásárolt növények a helyükre kerüljenek. A 
terület laposabb részén – a szokásos helyen 
– került kijelölésre a versenypálya, melyet 
fagyallal ültettünk körbe. Ez a növény alkal-
mas arra, hogy zárt sövényt képezzen, azon-
ban nyírással magasságát szabályozni lehet. 
Ez azt jelenti, hogy csak akkorára hagyjuk, 

hogy a mögötte elhelyezésre kerülő padokról 
kényelmesen látni lehessen a versenyzőket. A 
nézők biztonságáról fakorláttal fogunk gon-
doskodni. A domboldalra és a dombtetőre, 
valamint a pálya rövidebb oldalaira piramis-
tölgyet, hársfát, nyárfát és nyírfát ültettünk, 
valamint magasra növő szélfogó sövénynek 
turkesztáni szilt. A nyárfa hallatán sokaknak 
– köztük nekem is – a szálló pihék és az al-
lergia jut az eszébe, és nem is tudunk róla, 
hogy létezik olyan változata is, mely nem 
„szöszöl”. Erdész ismerőseink felvilágosítása 
nyomán ilyen fákat sikerült beszereznünk. A 
házak végében gondolván az ottlakók udva-

rának tisztaságára és a polgármester asszony 
kérésének eleget téve örökzöldeket ültettünk. 
A belocsolásban segítségünkre voltak a helyi 
önkéntes tűzoltók. Nekik és a váltakozó esős-
napsütéses időnek köszönhetően növénye-
ink gyönyörűen fakadnak. A teendők sora 
azonban ezzel nem ért véget, hiszen folynak 
a famegmunkálások, készülnek a padok, a 
tribün és folyamatosan szervezzük a fogathaj-
tó verseny programjait. S hogy teljes legyen a 
bevezető szövegem magyarázata, elmondom 
azt is, hogy mindezek mellett fogathajtóink 
rendszeresen gyakorolnak, készülnek a ver-
senyszezonra. Vannak, akikkel Fényszaru 
utcáin találkozhatunk, vannak, akik vidéki 
edzésekre járnak. Az idei évtől szigorúan ve-
szik a versenyeken a rajtengedély meglétét, 
ezért „régi” és leendő versenyzőink rászánták 
magukat a vizsga letételére. Örömmel mond-
hatom, hogy a jászfényszarui vizsgázók mind 
a tizenhárman sikeres vizsgát tettek. 

Köszönjük mindazoknak a kétkezi vagy 
géppel végzett munkáját, akik a terület 
előkészítésében és a több mint 1300 darab 
növény elültetésében segítkeztek! 

Bízunk benne, hogy másoknak is örömet 
tudunk szerezni ezzel a megújuló környezet-
tel és tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a te-
rületet rendeltetésének megfelelően használja 
és vigyázzon a növényekre, hisz ezt nem ma-
gunknak, hanem Jászfényszaru valamennyi 
lakójának alakítottuk ki.               K. E.
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A jászfényszarui fogathajtó verseny alkalmá-
ból rajzversenyre hívjuk az óvodásokat és az 
általános iskolás tanulókat. A rajzokon lovas 
témának kell szerepelnie, mely lehet akár 
lovagló huszár, legelő ménes, vágtázó vadló, 
kettes fogat vagy bármi, ami lovakkal kapcso-
latos. A műveket A/4 méretű lapon, színes 
ceruzával megrajzolva várjuk. 

A lap hátulján kérjük feltüntetni a készítő 
nevét, lakcímét, e-mail címét, saját vagy szü-
lei telefonszámát, az óvodája/iskolája nevét, a 
csoportját/osztályát, a korát, és egy mondat-
ban azt is, hogy mit láthatunk a rajzon. 

A műveket 2011. május 23-ig lehet lead-
ni a jászfényszarui Általános Iskola AMISZI 
(Szabadság út 32.) ebédlőjében Taci néninek 
vagy postán elküldeni a következő címre: 

FÉNYFOGAT – Karizs Evelin, 5126 Jász-
fényszaru, Kossuth Lajos út 77.

Nevezni a következő kategóriákban lehet: 
óvodások, 1-2. osztályos tanulók, 3-4. osztá-
lyos tanulók, 5-6. osztályos tanulók és 7-8. 
osztályos tanulók.

A zsűri által kategóriánként a legjobbnak 
ítélt rajzot ajándékcsomaggal díjazzuk. A kö-
zönség szavazata alapján kiválasztott legszebb 
kép készítője különdíjban részesül. 

Az 50 legjobban sikerült rajz kiállításra ke-
rül a verseny helyszínén, valamint megtekint-
hető lesz a www.fenyfogat.atw.hu honlapon. 

Az eredményhirdetésre és a díjak kiosztá-
sára Jászfényszarun, 2011. június 05-én a 
III. Fogathajtó Verseny helyszínén kerül sor 
a két forduló közötti szünetben. 

Jó munkát és eredményes szereplést kíván-
nak a fogathajtó verseny szervezői!

Rajzolj lovas képet!

Fényfogat fotópályázat
Jászfényszaru lakosságának 

egészségéért!
A jászfényszarui fogathajtó verseny szerve-

zői fotópályázatot hirdetnek, melynek témája 
a 2011. június 5-én megrendezésre kerülő 
fogathajtó verseny indulóinak megörökí-
tése versenyzés közben.

Kategóriák: 
I. általános iskolás (6-14 évesek)
II. középiskolás (14-18 évesek)
III. felnőtt (18 év felett)
A képek minimális felbontása 3 Mpixel, a 

fájl mérete maximum 4 MB, típusa JPEG/
JPG legyen. Egy pályázó maximum 5 képet 
küldhet be. Nevezési díj nincs.

A fotókat digitális és papír formában is kér-
jük elküldeni az alábbi elérhetőségekre: 

– elektronikusan a fenyfoto@freemail.hu 
e-mail címre és

– nyomtatva vagy előhívatva a FÉNYFO-
GAT – Karizs Evelin, 5126 Jászfényszaru, 
Kossuth L. út 77. postacímre. 

A fotó hátulján, illetve e-mailben kérjük a 
következő adatok feltüntetését: 

pályázó neve, életkora, lakcíme, e-mail 
címe, telefonszáma. 

A fotók elnevezése az alábbiak szerint tör-
ténjen: szerzőneve_sorszám.jpg.

A képek szerkesztése esetén az eredeti fotót 
is kérjük beküldeni.

A pályamunkák beérkezésének határide-
je: 2011. június 30.

A zsűri mindhárom kategóriában a legjobb-
nak ítélt képet tárgyjutalomban részesíti. 

A jászfényszarui fogathajtókról készült fo-
tók közül kiválasztásra kerülnek a Fényfogat 
2012-es naptárának fotói.

A pályamunkák megtekinthetők lesznek 
a www.fenyfogat.atw.hu honlapon és 2011. 
november 12-én a III. Fogathajtó Műsoros 
Esten.

A fotópályázat résztvevői a fényképek to-
vábbításával lemondanak szerzői jogaikról 
és hozzájárulásukat adják a fotók reklám- és 
híranyagokban történő korlátlan felhasználá-
sához.

A pályázaton a fenti kategóriáknak megfe-
lelően bárki részt vehet a zsűri tagjainak és 
közeli hozzátartozóinak kivételével. 

A Fogathajtó Verseny szervezői

2011. április 04-től a Polgármesteri Hiva-
tal és a Képviselő-testület jóváhagyásával újra 
beindították a fizioterápiás kezeléseket Jász-
fényszarun. A polgármesteri hivatal új gépe-
ket is vásárolt, melyek a betegek gyógyulását 
elősegítik.

A fiziotherápiának elsősorban mozgásszervi 
betegségek gyógyításában van nagy jelentő-
ségű szerepe, mely kezelésekkel a különböző 
ízületi fájdalmak, gyulladások, keringési za-
varok és az anyagcsere javulását idézik elő.

Jelenleg majdnem minden fizioterápiás gép 
a rendelkezésre áll, ami a betegek gyógyulását 
segítik.

A kezeléseket orvos javaslatával lehet igény-
be venni, melynek díja 300 Ft/kezelés.

Rendelési idő: hétfőtől péntekig 14 órától 
18 óráig.

Mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kí-
ván:

Jászfényszaru Önkormányzata
Petkov Gabriella (fizioterápiás asszisztens)

Költészet napja 
a Kisiskolában

A nagy sikerű rendezvényről Jáger Adrienn 
fotóit közöljük. Beszámoló újságunk következő 
számában.
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Ízhasáb
Fényszarui mazsolás cipó
Hozzávalók: 

A tíz adagra 70 dkg liszt, 7 dkg cukor, 9 dkg 
vaj, 3 tojás, 6 dl tej, 3 dkg élesztő, 1 dkg só, 
citromhéj, 8 dkg mazsola. 

Elkészítés: 2dl langyos tejben kis cukorral, 
sóval, 10 dkg liszttel és az élesztővel kovászt 
készítünk. A többi tejben feloldjuk a cukrot, 
sót, beletesszük a zsiradék felét, 3 tojás sárgá-
ját, a fűszereket és a rumba áztatott mazso-
lát. Ezt a keveréket előzőleg átszitált liszthez 
öntjük és hozzáadjuk a kovászt is. Összedol-
gozzuk, és fokozatosan hozzá adagoljuk az ol-
vasztott vajat. Ha a tészta hólyagzik és elválik 
a kezünktől, akkor letakarjuk a dagasztótál-
ban és langyos helyen kelni hagyjuk. 

Ha megkelt lisztezett deszkára öntjük és 
kis zsömle alakú cipókat, formázunk belőle, 
és zsírozott sütőlapra helyezzük, majd újra 
kelesztjük egy félórát. Felvert tojással meg-
kenjük, azután nem túlforró sütőben meg-
sütjük. 

A cipót a Jászok Egyesülete jubileumi ren-
dezvényének állófogadásán kóstoltuk meg. 

A receptet Bobák Józseftől, a Kukta Bt. 
ügyvezetőjétől kaptuk. 

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Oroszkrém torta
Hozzávalók:
Piskótához: 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 6 

evőkanál rétesliszt
Krémhez: 7 dl Hulala tejszín, 1 csomag hi-

degen készíthető vaníliás pudingpor, 20-25 
dkg gyümölcs

A piskóta készítése: A tojásokat szétválaszt-
juk, a fehérjékből – fokozatosan hozzáadva a 
cukrot – kemény habot verünk. Tovább verve 
a habverővel egyenként beledolgozzuk a to-
jássárgákat is. A liszttel finoman összekever-
jük. Kivajazott tortaformában előmelegített 
sütőben 200 fokon tűpróbáig sütjük.

A krém elkészítése: A tejszínt gépi habverővel 
addig habosítjuk, míg sűrűsödni kezd, ezután 
hozzáadjuk a pudingport, amivel krémsűrű-
ségűre keverjük. Nagyon hamar besűrűsödik, 
ne keverjük túl, mert csomós lesz.

A kihűlt piskótát kétfelé vágjuk, az alsó felét 
megkenjük a krém harmadával, ízlés szerin-
ti gyümölcsöt rakunk bele, erre rákenjük a 
krém másik harmadát, beborítjuk a piskóta 
másik felével, óvatosan lenyomkodjuk. A 
megmaradt krémmel a piskótát kívülről be-
vonjuk, vagy díszítjük.

A receptet beküldte: Karizsné 
Csontos Terézia, fotó: Karizs Evelin

Első lett!

Szépkorúak köszöntése

Néptáncos sikereink

Április 7-én Boros Imréné Szűcs Ilonát köszön-
töttük 90. születésnapján. Ilonka néni nagyon 
fiatalon megözvegyült, legnagyobb öröme a csa-
ládjában; lányában, két unokájában és négy 
dédunokájában van. A mai napig nagyon szí-
vesen tevékenykedik a kertben, gondozza a vete-
ményest.    Kép és szöveg: Morvainé Palócz Éva

Múlt havi számunkban arról számoltunk 
be, hogy az Iglice gyermeknéptánc együttes 
legnagyobb csoportja továbbjutott a Jászkun 
Világ Művészeti Szemle karcagi döntőjére. 

Szintén az Iglice táncosai – vagyis inkább 
valamikori táncosai – közül Balla Helga, 
Kovács Vivien, Horváth Boglárka és Kaszai 
Martin a Galagonya-Árendás táncegyüttes 
„szineiben”, bejutottak az Országos Ifjúsági 
Néptánc Antológiára. Kozma Márk, Farkas 
Mátyás és Jávorcsik Dávid pedig a még ko-
rábbi iglicés generáció kiváló táncosai a Jár-
tató táncegyüttes csapatát erősítették ugyan-
ezen a rendezvényen.

Horváth Boglárka

Az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. 
értesíti a lakosságot, hogy
fogadóóráit legközelebb

2011. május 9-én és június 6-án
tartja a művelődési házban 14-16 óráig.

Folyó Gábor (balról) ápr. 4-én Tápióbicskén megrendezett Tüzérkonyha elnevezésű főzőversenyen 
első helyezést ért el vitézkása bográcsban készült ételével. Megkapta a Magyar Gasztronómiai Szö-
vetség különdíját is a legszakmaibb hagyományőrzésért, valamint az étkezési kultúránk ápolásáért. 

A felújított Vízmű

Fotó: Karizs Evelin


