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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy

Jászfényszaru Város
hulladéklerakó telepe

2009. július 15-én
VÉGLEGESEN BEZÁR.

A bezárást követően a telepre hulladékot
beszállítani, illetve annak környezetében
lerakni SZIGORÚAN TILOS!

Alegközelebbi hulladéklerakó Hatvanban
található, ahol minden beszállított hulladé-
kért lerakási díjat kell fizetni!

Ezúton is felhívjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a bezárás időpontjáig, tehát 2009.
július 15-ig, az ingatlanán felhalmozott,
illetve feleslegessé vált hulladékot szíves-
kedjen kiszállítani!

Továbbra is díjmentesen kiszállítható in-
gatlanonként naponta egy utánfutó mennyi-
ségű hulladék!

Városi Önkormányzat

Események, beszámolók

TÁJÉKOZTATÓ

Ballagtak az óvodások is (7. o.)

A tartalomból
• Jó tanulók fogadása .......... 2. oldal
• A képviselő-testület

májusi soros ülésérő.......... 3. oldal
• Húsz évvel ezelőtt történt

tudósítás az ünnepi konferenciáról
............................................ 5. oldal

• Óvodai iskolai híranyagok
......................................6-7-8. oldal

• Kimchi... Suwon magyar szemmel.
Képes útibeszámoló .......... 9. oldal

A Magyar Kultúra Napján Szalay Ferenc
Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere
az Aba-Novák Kulturális Központban
tartott ünnepségen Szabó Imrefia Béla
szobrászművészt, Jászfényszaru város
díszpolgárát Kulturális díj Kaposvári
Gyula emlékére elismerésben részesítette.
Gratulálunk!

Elismerésben részesült

Évzáró a zenei tanszakon (14. o.) – a fotón a Horz Banda látható

Konferencia és Bibimbap fesztivál (5. o.)Iglice születésnap. (14. o.) – Emlékfa ültetése
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Jó tanulók fogadása

6. osztályosok

1-2. osztályosok 7. osztályosok

8. osztályosok3-4. osztályosok

A 2008/2009-es tanév legeredményesebb tanulóinak köszöntésé-
re került sor június 11-én a Kaszinó Étteremben, ahol jelen voltak
Szakali János iskolaigazgató, a ballagó diákok osztályfőnökei, a
helyi alapítványok kuratóriumának elnökei, intézményvezetők. Az
általános iskola diákjainak Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
ter asszony és Kaszai Lili volt diákpolgármester adta át az elismerő
okleveleket. Idén Petelen Kitti érdemelte ki a Fair Play-díjat, az új
diákpolgármester Ocskó Sós Bettina lett. A vendéglátásról a Vágó Bt.
gondoskodott.

Június 13-án további jutalmak kiosztására került sor a ballagási ün-
nepségen. A Jászfényszaruért Alapítványtól jutalmat kaptak: Horváth
Boglárka, Kaszai Martin, Péter Gergő, Ocskó Sós Dorottya, Petelen
Kittti, Tóth Mercédesz, Mészáros Katalin, Szabó László.

A Jászfényszaru az oktatásért Alapítványtól kaptak jutalmat: Pető
Ádám, Ocskó Sós Krisztina, Vad Kelementina, Sass Laura, Mészáros
Andrea, Szabó Martin.

Fotók: Feketéné Ruis Bea

5. osztályosok A Fair Play-díjas Petelen Kitti és Ocskó Sós Bettina, az új diákpolgármester
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Elkezdődött a sokak által régóta várt ke-
rékpárút építése városunk főútján, melyre
138.561.457,- Ft támogatást nyert el Ön-
kormányzatunk, az ÉAOP-3.1.3/2007-0002
jelű pályázatával. Továbbra is köszönjük
városunk lakosainak példaértékű türelmét,
és segítőkészségét, amivel hozzájárulnak
az építkezés zökkenőmentes lefolytatásá-
hoz.

Az ivóvíz-hálózat cseréjét követően fo-
lyik a kerékpárút nyomvonalának kiala-
kítása, amely 2x1 m széles, egymástól
elválasztott közlekedősávból áll, felülete
piros térkő.

Megújulnak, új aszfaltréteget kapnak
a gyalogosforgalmat biztosító járdák is.
A Tüzéptől a kerékpárút végéig, illetve a
Fürst Sándor úttól a Vasvári Pál útig két új
járdaszakasz épül, melynek felülete zöld
térkőből készül.

Párhuzamosan zajlik a Szabadság tértől
a Bacsó Béla utcáig terjedő szakaszon a
villanyoszlopok kiváltása. Ehhez kapcso-
lódóan földkábelen keresztül lesz bizto-
sítva az érintett ingatlanok áramellátása,

valamint ugyanazon nyomvonal mellett
kerül lefektetésre a kábeltévé vezetéke is.

Jelenleg sajnálatosan szomorú látványt
nyújt a lecsupaszított Szabadság út, de ez
az állapot csupán átmeneti, hiszen Önkor-
mányzatunk tervezi a kivágott fák helyett,

ahová a védőtávolságok lehetővé teszik,
új, egységes képet nyújtó növényzet te-
lepítését, hogy reményeink szerint a főút
mielőbb visszanyerje az eddig megszokott
arculatát.

Tanczikó Attila műszaki előadó

A Képviselő-testület a Jászfényszaru
Ipari Centrum Kft. 2008. évi tevékenysé-
géről szóló tájékoztatót elfogadta, az adó-
zott eredmény eredménytartalékba helye-
zését jóváhagyta.

Jóváhagyta, hogy az adózás előtti ered-
mény 50%-át fejlesztési tartalékként a
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. lekötött
tartalékba helyezzen, amelyet az elkövet-
kező négy évben fog felhasználni beruhá-
zásokhoz. A testület a 2008. évi mérlegbe-
számolóját elfogadta.

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. könyv-
vizsgálói feladatai ellátására szóló megbí-
zást a Dobák Könyvelő, Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Kft-vel 2 évre meghosszab-
bította.

Tárgyalta és jóváhagyta a Jászfényszaru
az Idősekért közalapítvány 2008. évi tevé-
kenységéről szóló tájékoztatót és a 2008.
évi közhasznú egyszerűsített beszámoló-
ját.

Az Önkormányzat a fenntartásában lévő
költségvetési szervek alapító okiratainak
módosítását hagyta jóvá a 2008. évi CV tv.
44. § (4) bekezdésében előírtak szerint:

– Általános Iskola, Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény és Szakképző Iskola,

– Jászfényszaru Város Óvodai Intézmé-
nye,

– Petőfi Sándor Művelődési Ház,
– Jászfényszaru Város Gondozási Köz-

pontja,

– Jászfényszaru Városi Önkormányzat
Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezete, és jogi személyiségű szerve-
zeti egysége a Városi Könyvtár,

– Jászfényszaru Város Polgármesteri Hi-
vatala

A képviselők az alábbi támogatásokról
döntöttek:

– Jászfényszarui Fiatalok VSE-t 135.000
Ft évközi támogatásban részesítette 2009.
évre.

– a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság fotóműhelye részére a kiállítási
anyag dologi fedezésére 79.000 Ft támo-
gatást biztosított, amely a Művelődési Ház
és Városi Könyvtár tulajdonában marad.

– Kovács Andrásné részére a Fortuna
Együttes vezetéséért szakkörvezetői díjat
állapított meg.

Pályázatok benyújtását és az ahhoz szük-
séges saját forrás összegét hagyta jóvá:

– Közbiztonságot szolgáló járda felújí-
tására (érintett járdák: Madách, Huszár,
Vasvári, Árpád, Kossuth, Kiss Ernő, Dó-
zsa György utcákban és a Szentcsalád té-
ren)

– Bajza és Vörösmarty utcák építésére
– Vasvári és Szikra utcák építésére
A szilárd burkolat nélküli utak (3600 m)

tervezésére érkezett tervezői árajánlatok
közül a DESIGN Építőipari Mérnöki Iroda
Kft. (Cegléd, Kossuth F. u. 56.) ajánlatát
hagyta jóvá a testület, a tervezési költséget

bruttó 2.168.340 Ft összegben költségve-
tésében biztosítja.

A Vadásztársaság megvételre ajánlotta
a Homok tanyai Vadászházat. A felaján-
lásból eredő intézkedésként a hivatalos
értékbecslés és állagfelmérés megrendelé-
sét jóváhagyta, melyben felkéri a Telepü-
lésfejlesztési Bizottság közreműködését, a
vadászház esetleges megvásárlása esetére
készüljön a használatára vonatkozó terv,
melynek elkészítésére a testület felhatal-
mazta az Oktatási és Kulturális Bizottsá-
got az Ifjúsági és Sport Bizottság bevoná-
sával.

A 2009. évi költségvetésről szóló rende-
let módosítása a pályázati saját források
rendeletben történő megjelenítését tartal-
mazta.

Utolsó napirend volt a Bercsényi u. 2/c.
1. ajtó alatti költségalapon meghatározott
lakbérű bérlakás bérbeadása. A Pénzügyi
Bizottság javaslata alapján a bérlő kijelölé-
se három éves időtartamra megtörtént.

Zárt ülésen tárgyalta és értékelte a Jász-
fényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetőjé-
nek 2007. és 2008. munkáját, mely az Ipari
Centrum Kft. Felügyelő Bizottságának
javaslatán alapult. A Pénzügyi Bizottság
véleményeként hangzott el, hogy a 2007-
es év kiemelkedő, míg a 2008-as év is si-
keresnek mondható annak ellenére, hogy
valahol a gazdasági válság már jelentke-
zett. C. G.

Épül a kerékpárút

A Képviselő-testület május 27-i soros üléséről

Fotó: Feketéné
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A falugazdász
tájékoztatója

A médiában folyamatosan az Európai
Uniós forrásokról lehet hallani, ám csak
hosszú körbejárás után találja meg a vál-
lalkozó a számára elérhető és megfelelő
pályázati lehetőséget. Jelen cikk célja,
hogy az Uniós források elérhetőségeiben
és lehetőségeiben tájékozott legyen a vál-
lalkozó KKV (250 fő foglalkoztatott és 50
M Eurós árbevétel alatti vállalkozások),
aki jelen gazdasági helyzetben legfőbb
célcsoportjai a támogatásoknak.

Talán kezdjük az elején, honnan is lehet
és kinek támogatást igényelni. Egyrészt
Hazai forrásból, úgymint a Minisztéri-
umi kiírásokból, ide tartoznak az NFGM
és SZMM minisztériumok kiírásai, azaz
a munkahelymegőrző támogatások, roma
mikrovállalkozások számára kiírt kiírások.
Jellemzően egyszerűbb pályázati adatla-
pok, de kisebb keretek is jellemzik a pályá-
zatokat.

Európai Uniós források:
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési

Program (ÚMVP) 4 tengelyre került fel-
osztásra.

ÚMVP I-II. tengelyben pályázhatnak a
mezőgazdászok, és az Annex listás (húsfel-
dolgozók, elsődleges termékfeldolgozók)
vállalkozások.

Az ÚMVP III. tengelyben elérhető tá-
mogatásokra már 2008 októberében lehe-
tett pályázatokat benyújtani. A program
intézkedései (Mikrovállalkozások létreho-
zásának és fejlesztésének támogatása, Tu-
risztikai tevékenységek ösztönzése, Falu-
megújítás és- fejlesztés, Vidéki örökség
megőrzése) ebben az évben újra megnyíl-
nak, így esélyt kapnak a pályázók újabb
elképzeléseik megvalósításához. Vidékies
települési mikrovállalkozásnak a jogszabá-
lyok alapján az 5000 főnél kevesebb lakos-
ságszámú, vagy 100 fő km2-t el nem érő te-
lepülések azon vállalkozásai, amelyeknek
maximum foglalkoztatotti létszáma 9 fő, és
éves árbevétele maximum 2 millió Euró az
elmúlt 2 évben. Ezen kritériumra az Uniós
pénzek átfedésének lehatárolása miatt van
szükség.

Az ÚMVP IV. tengelyében a tervezetek
szerint szeptemberben megjelenő, úgyne-
vezett LEADER program fogja nyújtani
az ÚMVP egyéb tengelyeiből kimaradt
vállalkozásoknak a fejlesztési forrásokat. A
Vidékfejlesztési kezdeményezés célja a tér-
ségi belső erőforrások fenntartható és inno-

vatív felhasználása, az aktív vidéki szerep-
lők közötti együttműködés megalapozása,
a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák
előkészítése és megvalósítása.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv-
ben (ÚMFT) megjelenő forrásokat lehet
igénybe venni minden vállalkozásnak
energetikai korszerűsítésre, megújuló
energiaforrások felhasználására, munka-
helymegőrzésre képzéssel kombinálva, és
az előbbiekben bemutatott nem vidékies
települési mikrovállalkozásoknak, vagy
minden kis és középvállalkozásnak lehet
pályázni telephelyfejlesztésre, e-kereskede-
lemre, kutatás-fejlesztésre. Jelen pályázati
kiírások a hazai vagy ÚMVP-s forrásokhoz
képest kevésbé egyszerű pályázati adatlap-
pal, de jóval magasabb keretösszeggel ren-
delkeznek. Továbbá az Új Magyarország
Fejlesztési Tervből finanszírozódnak az
Uniós hitelek, melyekben a támogatás az,
hogy meghatározott, szerződésben rögzí-
tett feltételekkel kínálhatja a bank az adott
terméket a KKV-knak, kamattámogatás, és
egyéb adminisztrációs díj átvállalásával.

Tisztában vagyunk vele, hogy jelen gaz-
dasági helyzetben nem egyszerű Uniós
pályázati pénzeket igénybe venni, és fenn-
tartásukat vállalni. Honnan is tudhatnánk,
hogy mi lesz 3 év múlva? Ezért szeretnénk
tájékoztatni Önöket arról, hogy az Uniós
támogatások 2007-2013-ra koncentrálód-
tak, és ez időszakon belül is a 2009-2010-
es időszakban érhetőek el a legmagasabb
források.

És nincs egyedül, a kistérségben a követ-
kező szakmailag felkészült kollégák nyúj-
tanak ingyenes segítséget Önnek a tájéko-
zódásban:

Hazai források és ÚMFT:
Fazekas Éva Kistérségi koordinátor:

Jászberény, Szabadság tér 16. II. em. Tel.:
06-30/986-80-34 E-mail: eva.fazekas@
umpont.hu

ÚMVP I-II. tengely: Települési falugaz-
dászok

ÚMVP III-IV. tengely: Jászsági Kistér-
ségi Helyi Közösség Egyesülete és Mihályi
Mónika HVI irodavezető (JKHK Egyesü-
lete: Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. Tel.:
06-57/443-510 E-mail: jaszsagi.kisterse-
gi@gmail.com),

(Mihályi Mónika HVI irodavezető: Jásza-
páti, Velemi Endre út 4-6., Tel.: 06-30/600-
48-18 E-mail: jaszberenyi@vkszi.hu.).

Tisztelt Termelők!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2009. június
1-től igényelhető a 2009-es támogatási évi
termeléshez kötött anyatehén tartási támo-
gatás.

A támogatásra az a termelő jogosult, aki
rendelkezik ügyfél-regisztrációs szám-
mal, ami szerepel a szarvasmarha ENAR
nyilvántartásban. Az előírt időszakban az
arra rendszeresített formanyomtatványon
kérelmet nyújt be. A kérelmén legalább 3
támogatható állatot jelent be. A kérelmezett
állatokat a kérelem postázási dátumát kö-
vetően 6 hónapig a tenyészetben tart. Be-
tartja a vonatkozó jogszabályokat, valamint
megfelel a kvótarendelet előírásainak.

A támogatási kérelmet az MVH illetékes
megyei Kirendeltségéhez postai úton kell
benyújtani 2009. július 31-ig. A július 31.
után benyújtott kérelmek esetén a támoga-
tási összeg naponta 1%-kal csökkentésre
kerül, 25 naptári napon túli beadás érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Törőcsik Anikó
kamarai tanácsadó

Termelői támogatások

Tisztelt Ügyfeleim!

A gazdálkodók többen kérdezték, ezért e
lap hasábjain is közzéteszem az alábbi in-
formációkat.

Az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet kiter-
jed:

– a nitrátérzékeny területen valamennyi
mezőgazdasági tevékenységet folytatóra,
továbbá

– a magánszemélyek háztartási igényeit
meghaladó mértékben az állattartást vég-
zőkre is.

Évente a mezőgazdasági területre szer-
vestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag
mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/
ha-t. A fent meghatározott tevékenységet
folytatónak a gazdálkodási évre vonatkozó-
an (szept. 1. és aug. 31. között) folyamatos
nyilvántartást kell vezetnie a tápanyag-gaz-
dálkodásra, trágyázásra, parcella művelési
adatokra, állattartásra vonatkozóan.

A jogszabályban meghatározott adatlapon
köteles adatot szolgáltatni a gazdálkodási
évet követő dec. 31-ig a mezőgazdasági
tevékenység helye szerint illetékes talajvé-
delmi hatóságnak (JNKSZ megyei Növény
és Talajvédelmi Szolgálat, 5001 Szolnok,
Vízpart körút 32.).

Járvás Katalin
falugazdász

Tegyünk rendet a támogatásokban!
Avagy mire, hol tud pályázni egy vállalkozás?

Ez évben örömmel nyugtáztuk, hogy a parkokba kiültetett virágokat nem lopják!
A József Attila úton a köszöntő tábla virágtartójában minden évben gyönyörű muskátlik

virágoztak, édesapám örömmel locsolta. Most azonban virágládástól ellopták. Ugyancsak
erre a sorsra jutottak a Szivárvány úton a járda mellé kiültetett örökzöld növények is. Vajon
miért?

Karizsné Csontos Terézia GAMESZ vezető

Üröm az örömben
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2009. június 7-én megtartott választáson 4709 választásra jogosult állampolgár közül 1022 fő (21,7%) jelent meg a szavazókörökben. A szavazatszámláló
bizottságok 1015 db érvényes szavazólapot találtak az urnákban. 7 személy érvénytelenül szavazott.

Érvényes szavazatok száma szavazókörönként Össz. szavazat listára %
A lista neve 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz.

Fidesz- Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt 76 99 100 91 125 98 589 58,03
Szabad Demokraták Szövetsége 2 1 4 2 2 0 11 1,08
MCF Roma Összefogás Párt 1 1 0 1 0 0 3 0,3
Magyar Kommunista Munkáspárt 3 2 2 2 2 0 11 1,08
Magyar Szocialista Párt 24 16 42 32 34 18 166 16,35
Jobbik Magyarországért Mozgalom 29 33 25 15 48 19 169 16,65
Lehet Más a Politika – Humanista Párt 1 3 5 6 2 1 18 1,78
Magyar Demokrata Fórum 8 12 5 5 6 12 48 4,73

Összes szavazat szavazókörönként 144 167 183 154 219 148 1015 100

1. sz. szavazókor: Rimóczi Kastély Szabadság tér 18., 2. sz. szavazókör: Régi Általános Iskola Szabadság út 2., 3. sz. szavazókör: Művelődési Ház Fürst
S. út 1., 4. sz. szavazókör: Tűzoltószertár Petőfi S. út 14., 5. sz. szavazókör: Orvosi Rendelő Deák F. út 1., 6. sz. szavazókör: Új Iskola Szabadság út 32.

Az európai parlamenti választás eredménye Jászfényszarun

2009. június 9-én, délután 13 órakor, a
Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
dísztermében kezdetét vette az a konferen-
cia, melyen Győriné Dr. Czeglédi Márta,
városunk polgármestere vezetésével részt
vett egy kisebb jászfényszarui delegáció
is.

20 éve, 1989. február 1-jén, Magyar-
ország – elsőként a volt szocialista tömb
országaival – felvette a diplomáciai kap-
csolatot Dél-Koreával. Ennek a jeles év-
fordulónak az alkalmából szervezte meg a
Magyar–Koreai Társaság az előbb említett
nagyszabású konferenciát. A nemzetközi
rangú esemény fő témája a magyar–kore-
ai együttműködés múltja, jelene, valamint
jövője volt.

Az előadássorozatot Mr. H. E. Suh
Chung-Ha, a Koreai Köztársaság ma-
gyarországi nagykövete nyitotta meg. A
konferencia szóvivője Dr. Szegő Andrea
volt. Mellettük olyan rangos előadók szó-
laltak meg, mint Dr. Pálinkás József, az
MTA elnöke, Dr. Kovács Árpád az Állami
Számvevőszék elnöke, és Dr. Kádár Béla
akadémikus.

Sikerült elérni, hogy magas rangú koreai
részvétel lehessen a rendezvényen. A Ko-
reai Külügyi és Nemzetbiztonsági Intézet
háromfős delegációja is reprezentálta ma-
gát, élükön Mr. Bae Geung-Chan, a Koreai
Külügyi Intézet államtitkári rangú vezető-
je, aki előadást is tartott. Koreai oldalról
előadók voltak még Mr. Min Dong-Pil, a
Koreai Tudományos és Technológiai Alap-
kutatások Tanácsának elnöke, Mr. Ra Jong-
Yil, a Woosuk Egyetem rektora, valamint
Mr. Kim Jong-Choon, a KOTRA Budapest
vezérigazgatója.

A konferencia nyelve angol volt, de fej-
hallgatós szinkrontolmácsot biztosítottak a
rendezők.

A konferencia tartalmát tekintve a követ-
kező tapasztalatok szűrhetők le.

Dél-Korea legfőbb célja, hogy további
hihetetlen mértékű fejlődését fenntartva
bekapcsolódhasson a tudományos-techno-
lógai és ipari versenybe, s munkájával ser-
kentse e három ág fejlődését. Ehhez hazánk
remek partner számára, hisz a hidegháború
végeztével a két ország együttműködése
folyamatosan erősödött. Ebben nagy segít-
séget jelentett a két nép hasonlósága: ambí-
ciói és elszántsága, valamint Magyarország
kedvező elhelyezkedése. Tudniillik hazánk
szinte kapuként szolgál Európához, vagyis
az EU-hoz.

A jövőbeni együttműködést tekintve a
legfontosabb szempont a felkészülés az
egyre inkább Ázsia-centrikus gazdaság ki-
alakulására. Ebben megint csak jó partner
lehet a Koreai Köztársaság. Összességében
nagy lehetőségek rejlenek a jövőben, mely-
nek folyamán reméljük, a két nép kölcsö-
nösen tanul majd egymástól.

A konferencia után teret engedtek a gaszt-
ronómiai és kulturális dimenziónak is. A
résztvevőket a Krúdy terembe invitálták
a „Bibimbap Fesztiválra”. Ez az érdekes
nevű finomság egy tradicionális koreai étel,
mely húsokból, zöldségekből és rizsből áll.
Ugyanezt a címet viselte a Mr. Ra Jong-Yil
által írt könyv is, melynek napjainkban na-
gyon aktuális tartalma miatt H. E. Ban Ki-
Moon ENSZ főtitkár egy személyes hangú
levélben gratulált.

A bemutató után a koreai és a magyar
tudományos és közéleti személyiségek két
nagy bográcsban közösen keverték ki a
Bibimbap-ot, szimbolizálva ezzel a közös
célt és az együttműködést. Ezek után mi
is megkóstolhattuk az ételt, amely a hazai
és külföldi résztvevők körében egyaránt
osztatlan sikert aratott. A Fesztivál után
immáron jóllakva és számos új és hasznos
tapasztalattal gazdagon indulhattunk haza,
s elmondhattuk: „Nem jöttünk el hiába”.

Gergely Ferenc

20 évvel ezelőtt történt
Ünnepi konferencia

a magyar–dél-koreai diplomáciai kapcsolatok helyreállításának
20. évfordulója alkalmából

„A mi hazánk…szép Magyarország”
Kezdődik egy nem sokak által ismert dal,
de hogyan folytatódik, miről is szól? Ma-
gyarországról, melynek ügyében a viharos
huszadik század egyik legigazságtalanabb
döntése született. A kép így már jobban
körvonalazódik; igen, a trianoni döntésről
beszélünk. Lássuk a körülményeket! Az
első világégés után a vesztes hatalmak bé-
ketárgyalásokon vesznek részt, ennek egyi-
ke a trianoni.

1920. június 4-e, péntek, Versaille, a
palotát övező park Grande Trianon nevű
kastélya. A békeokmány aláírására ekkor
került sor. Magyar részről ezt a milliók éle-
tét megpecsételő okmányt Benárd Ágos-
ton, népjóléti miniszter és Drasce-Lázár
Alfréd, küldött látták el kézjegyükkel.
(Érthető, hogy a későbbiekben miért nem
maradtak tovább a politikai életben.) A
döntés értelmében hazánkat óriási területi
és népességbeli veszteség érte, családokat
szakított szét, sőt napjainkra milliókat tett
kisebbséggé saját hazájában, melyet más
ország államtestébe illesztettek. Arról ne is
beszéljünk, mennyi, de mennyi megalázás
érte őket új „hazájukban”, és ez a trend saj-
nos nem csak akkor volt jellemző.

A nagyhatalmak mindegyike, kivétel nél-
kül, tudta, hogy a kialakított helyzet nem so-
káig tartható. Lássuk, hogyan emlékeznek,
mit nyilatkoztak a döntés megszületéséről.
Lloyd George: „az egész dokumentáció,
melyet szövetségeseink a béketárgyaláson
a rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és
hazug volt.” Lenin: „Rájuk erőszakolták a
békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok,
mészárosok békéje volt, mert kirabolták és
földarabolták Németországot és Ausztria-
Magyarországot. Javasoljuk a …szerződés
….felülvizsgálatát.” Churchill: „Új euró-
pai háborút készítenek elő azok, akik nem
akarják revideálni a trianoni sérelmeket.”

Pál Katalin Alíz

„Európa békéje a
trianoni békeszerződés napján

szűnt meg”
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Bár elkezdődött a várva várt nyári szün-
idő az iskolában, azért nem marad prog-
ram nélkül, aki unatkozik.

Napközis tábort rendezünk alsó tagoza-
tos tanulóink számára június 22-26 között
a Kisiskolában, ahol az indiánok élete ele-
venedik meg.

A hagyományos Mesetábor július 7-14
kerül megrendezésre Királyréten „Légy
büszke magyar!” címmel.

Úszásoktatásra várjuk a óvodás és isko-
lás jelentkezőket a helyszínen és a Nagy-
iskola titkárságán. Előzetesen egyeztetett
időpontban délelőtt 9-12 óráig kerül sor
ezekre a foglalkozásokra. Június 17-től
délutánonként 14-17 óráig viszont minden
általános iskolás korú diákunk előtt nyitva
a tanuszoda kapuja strandolásra. A belépő
ára 200 Ft.

Mindenkinek tartalmas nyarat kívánunk!
Találkozunk augusztus 28-án 17 órakor a
tanévnyitó ünnepélyen!

Nyári nyitvatartás
a Városi Könyvtárban

Július 1-jétől kedden 10.00-18.30-ig
szerdától péntekig 10.00-16.00 óráig
tart nyitva a könyvtár (Fürst S. út 1.).

Nyári
iskolai programok

Egy keddi napon, május 19-én az iskola
néhány tanulójával és tanárával ellátogat-
tunk a Magyar Színházba, ahol a Macska-
fogó című színdarabot tekintettük meg.

Először az egerek szerepeltek, akik
összegyűltek és tanácskoztak, hogyan
fékezhetnék meg a macskákat. Miköz-
ben tárgyaltak, berontottak a macskák és
foglyul ejtették a főegér lányát. Ezelőtt az
egerek kifejlesztettek egy chipet a macs-
kafogó aktiválására. Ezért a chipért és a
főegér lányáért Grabovszkit, az egerek
egerét küldték el. A macskák az egerek
elfogására egy négytagú patkánycsapatot
állítottak elő. Eközben a főmacska titkárá-
nak a lánya, Cicó és kis egér barátja, Samu
elszöktek otthonról, hogy együtt játszhas-
sanak. A macskák állomására megérkezett
Grabovszki, aki sikeresen elhozta a chi-
pet, ám hogy ne essen bántódása az elra-
bolt lánynak, oda kellett adnia Tájfölnek,
aki megbilincselte őket, hogy még véletle-
nül se hiúsítsák meg terveit. Ide érkeztek a
patkányok, akik elkapták a két szökevény
kis gyereket, akiket már Mr. Gattó ott
várt. Tájföl rossz információk hallatán egy

pohár tejbe beletette a chipet, ezzel akti-
válva a macskafogót, ami nem más, mint
egy kutya. Grabovszkiék kiszabadultak, a
macskák pedig elmenekültek. A két gye-
rek is biztonságban maradt. A színdarab
végét hangos taps kísérte, ezzel bizonyít-
va, hogy mindenkinek tetszett az előadás.
Mesteriek voltak a látványelemek és a
hangeffektek, kiváló volt a szereposztás.
Az előadók munkáját sok kellék segítette,
mint például forgószínpad. A szereplők ál-
landó mozgásban voltak, hol az emeletről,
hol léghajóból énekeltek. Helyszínek soka-
ságát jelenítették meg a denevérbarlangtól
a városi bárig. Durrogtak a vaktöltényes
puskák, a füstbombák illata elárasztotta
az egész termet. Fergeteges sebességgel
zuhogtak a szójátékokra alapuló párbe-
szédek. A végén még Michael Jackson is
fellépett! (Operáció után!)

Mi is nagyon élveztük, reméljük, még
sokszor szerveznek ilyen színházlátogatá-
sokat, hogy megismerjük a művészet ös-
szes fortélyát.

Rimóczi Dóra és
Langó Tímea 7. c

Önkormányzatunk az elmúlt évben
összesen 12.045.926 Ft-ot fordított váro-
sunk csapadékvíz-elvezető rendszereinek
(árkok, padkák, záportavak) karbantartá-
sára. Ezt a gyakorlatot követve ez évben
a Széchényi, a Vásárhelyi Pál, az Arany
János, a Dobó István út teljes hosszában,
valamint a Szivárvány, a Dózsa György, a
Damjanich utak problémát jelentő részei
kerültek fölmérésre.

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 12/2004. (IV.30.)
számú rendelete a köztisztaságról és köz-
területek használatáról, szabályozza töb-
bek között az ingatlantulajdonosoknak a
közterület tisztán tartásával, a zöldterület,
park ápolásával kapcsolatos feladatait.
Ezúton is fokozottan fölhívjuk városunk
lakosainak figyelmét, főleg a közelmúlt-
ban felújított területeken, a padkák és ár-
kok karbantartására oly módon, hogy azok
betöltsék eredeti funkciójukat, vagyis a
víz az út felszínéről bele tudjon folyni az
árokba.

A szilárd burkolatú úthoz csatlakozó ka-
pubejárók kialakításánál ügyelni kell arra,
hogy annak felülete az útpadka széles-
ségében kövesse az út felszínét. Az út sík-
jából kiemelkedő bejárók túl azon, hogy
akadályozzák a közterületen végzett mun-
kákat, például a hóeltakarítást, meggátol-
ják a csapadékvíz szabad elfolyását, illet-
ve súlyos balesetek okozói is lehetnek.

Tanczikó Attila, műszaki előadó

Július 1. – Építészeti Világnap
Magyarországon 1988-ban ünnepelték

meg először. Július első napját az Építé-
szek Világszövetsége nyilvánította világ-
nappá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet
az ember környezetét meghatározó módon
alakító építészetre.

Július 1. – A Köztisztviselők Napja
Magyarországon

A Magyar Köztisztviselők és Közalkal-
mazottak Szakszervezete 1996-ban kezde-
ményezte, hogy a köztisztviselői törvény
1992. július 1-jei életbelépésének emlé-
kére Magyarországon július 1-je legyen a
Köztisztviselők Napja. 1997-ben tartották
meg először.

Július 2. – Sportújságírók Napja
A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség

(AIPS) 1994. szeptemberében Párizsban
tartott ülésén magyar javaslatra július 2-
át a Sportújságírók Napjává nyilvánította,
annak emlékére, hogy az AIPS 1924. júli-
us 2-án alakult meg. 1995-ben ünnepelték
először.

Július 5. – Nemzetközi Szövetkezeti
Nap

A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsé-
gének 1922. évi határozata alapján minden
év július első szombatján ünneplik annak
emlékére, hogy 1844-ben az angliai Roch-
dale nevű kisváros 28 polgára – a méltá-
nyos áron, jóminőségű áruhoz juttatás ér-
dekében – létrehozta az „Érdemes Úttörők
Társaságá”-t, a legelső szövetkeztet.

Július 11. – Népesedési Világnap
Tizenöt éve ezen a napon született a vi-

lágon az ötmilliárdodik ember. 1987 óta

ez nap a népesedés világnapja. Szakem-
berek szerint túlnépesedés veszélyezteti a
Földet, mivel a huszadik században meg-
négyszereződött a földgolyón élő emberek
száma. Az ENSZ kutatói kiszámították,
hogy 1999. október 12-én megszületett a
hatmilliárdodik ember is. Napjainkban
évente 77 millió emberrel növekszik az
emberek száma, s megközelítőleg 6,25
milliárdan élnek a világon.

Július második vasárnapja – Vasutas
Nap

1951-től augusztus, 1961-től július máso-
dik vasárnapján ünnepeljük a vasutasna-
pot a kormány határozata alapján.

Július 27. – Rendszergazdák Világ-
napja

A Rendszergazdák Világnapjának szá-
montartása a SysAdminDay.com web-
helynek köszönhető. Az ötlet a nap meg-
ünnepléséről a meggyötört és sokszor nem
kellőképpen megbecsült rendszeradmi-
nisztrátorok kapcsán született. A definíció
szerint ők a számítógép- és hálózati rend-
szergazdák, webmesterek, adatbázis- és
e-mail adminisztrátorok, akiknek szemé-
lye gyakran elrejtve marad a felhasználó
szeme elől.

Július 31. – Balatoni Halak Napja
Az ország legnagyobb élővizére, a Ba-

latonra kívánja felhívni a figyelmet a
Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium azzal, hogy minden év július utol-
só hetében megtartják a Balatoni halak
napját.

Zsámboki Richárd

Közútjainkon Világnapok – Július

Macskafogó
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Május 14-én, kellemes csütörtöki regge-
len vonatra szálltunk, és elindultunk Nyír-
egyházára, hogy részt vegyünk a Kárpát-
medencei Matematika Verseny döntőjén.
Egész tanévben készültünk erre a versenyre
Balogh Zsuzsanna tanárnő segítségével. A
kísérőnk Kovács Lászlóné Éva néni volt.

A szállásunk Nyíregyháza-Sóstófürdőn
volt a Kisvakond Gyermektáborban. Cso-
portunk a „Leó” nevű házat kapta. Lepa-
koltuk a csomagjainkat, és a délután kö-
vetkező részét az Aquarius Élményfürdő
medencéiben töltöttük. Itt sokféle csúszda
és medence várt ránk, például: vízi örvény,
hullám medence, csoport csúszda, fekete
lyuk, kamikáze csúszda és még sok más.

Matek Guru döntő
Nyíregyházán

Szavaló Gála 2009

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

Tandori Dezső:
Óvodások ballagó verse

Május utolsó hetében a nagycsoportosa-
ink elbúcsúztak az óvodától, a pajtásoktól,
óvónéniktől, dadus néniktől.

„Kedves óvodám, sok víg nap után itt a
búcsúnap. Indul a csapat….” hangzott az
óvoda folyosóján, termeiben.

„Látjátok, én hogy megnőttem, Iskolás
lesz már belőlem!” – vonultak büszkén kis
tarisznyájukkal a vállukon benne sok-sok
ajándékkal.

Két nagycsoport búcsúzott intézményünk-
ből, a Napsugár óvodából 33 gyermek
kezdi meg ősszel az iskolát, a Szivárvány
óvodából 32 gyermek. A nagyok búcsúzá-
sa mellett a többi csoportban is évzáróval
fejezték be a gyerekek az évet. A napsugár
óvodában hagyományos évzáró műsorral,
a Szivárvány óvoda nagy- és középső cso-
portja cirkuszi előadással készült.

A kis- és középső csoportosok a szülőket
is bevonták a játékba. Segítségükkel meg-
épült a kalózhajó. „A legénység a képzelet
szárnyán repült a Kopaszkalóz szigetre”,
ahol kiszabadították a két Főkalóz társát és
megtalálták a kincset. Földvári Edit

A Humán munkaközösség és a Diákön-
kormányzat idén is megrendezte iskolánk-
ban a Szavaló Gálát, idén a 8. a osztály
közreműködésével. Iskolánkban mindig is
figyelmet szenteltek a költészetnek. Hosszú
ideig szavaló versenyt tartottak, ahol a
gyerekek összemérhették a tudásukat. Az
utóbbi 2-3 évben azonban már nem verseny
volt, hanem egy szavaló est, szavaló gála,
ahol mindenki elmondta versét, meséjét.

Az idei évben a 2008-as Reneszánsz év
záró programjaként hirdettük meg ezt az
estet. Mindenkit, minden korosztályból
szívesen vártunk, egyetlen feltétel volt a
versmondókkal szemben: Mátyás király-
hoz, a reneszánszhoz, illetve a tavaszhoz,
megújuláshoz kapcsolódó verseket, mon-
dákat, meséket vártunk.

Aztán amikor eljött április 29-e, minden-
ki izgatottan várta a délután 4 órát, amikor
megmutathatta, mit is tud igazán. A díszítés
is elkészült Zsóka néni jóvoltából, és már
minden készen állt arra, hogy az ifjú tehet-
ségek bemutatkozhassanak.

Aztán felcsendült a szolfézsosok éneke.
Mónika néni vezetésével egy csodaszép
reneszánsz dalt énekeltek el nekünk. Majd
az estét hivatalosan is megnyitotta Rozika
néni, aki mesélt nekünk fiatalkori élmé-

nyeiről, elmondta hogy miért fontos a köl-
tészet, ahogy azt is, miképpen kell verset
mondani, később pedig meg is mutatta ezt
nekünk. Miután egy csokorral és bonbonnal
megköszöntük neki, hogy megtisztelt min-
ket jelenlétével, a gyerekek következtek.

Bár eddig minden évben inkább verset
mondtak a legtöbben, most nagyon sok
mondát és mesét hallottunk. Megtudtuk,
hogy a nádnak igen is kell az eső, és hogy
doktorból van a legtöbb a világon.

Rengeteg Mátyás-mondát hallottunk tő-
lük. Hallottunk kis csibékről, fecskékről,
rügyfakadásról. Közben két reneszánsz
éneket is énekelt nekünk a fent említett da-
los csapat. Persze senki nem távozott üres
kézzel. Mindenki egy tábla csokival és egy
emléklappal, illetve élményekkel gazda-
gabban tért haza.

Az estet a szolfézsosok zárták, majd leg-
nagyobb meglepetésünkre mi, a két konfe-
ranszié is jutalomban részesültünk.

Reméljük a jelenlévők közül mindenki
jól érezte magát, és hogy jövőre is eljönnek
megnézni a gyerekeket, és jövőre is lesz
lehetőség megrendezni egy ilyen délutánt,
ahol a hétköznapokból kimozdulva műve-
lődhetünk egy kicsit.

Horváth Boglárka és Petelen Kitti 8. a

Óvodai ballagás és vidám évzáró

Fürdés után jólesett a vacsora. Később a
döntő minden résztvevő csapata bemutat-
kozott. Az iskolánkat két csapat képviselte:
az Okos Csajok (Jarábik Lili, Török Mária
5. a, Bujáki Anna, Rusai Dóra 5. c ) és a
Kárpátia (Kovács Dániel 5. a, Kirják Sán-
dor, Kríger Konrád 5. b és Czakó Patrik 5.
c). Ezen az estén Róka Sándor tanár bácsi
– sok matematika tankönyv szerzője – elő-
adást tartott nekünk „Szórakoztató mate-
matika mindenkinek” címmel.

A programsorozat pénteken folytatódott.
Délelőtt megírtuk a 60 perces döntő fel-
adatsort, délután pedig ellátogattunk a nyír-
egyházi vadasparkba. A látnivalókra sajnos
kevés időnk volt, mert állatokkal kapcsola-
tos matematikai feladatokat kaptunk. Eze-
ket csapatmunkában oldottuk meg. Láttunk
egy mulatságos fóka-show-t is.

Harmadik nap reggel következett az
eredményhirdetés. A fiúk csapata a 9., a
lányok csapata a 15. helyezést érte el. Na-
gyon örültünk, hiszen 253 csapatból ez
nagyon jó eredmény!

Szép volt ez a három nap. Viszlát jövőre
is, Matek Gurusok!

Bujáki Anna 5. c
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Ballagás nyolcadikos szemmel
Június 13-án korán reggel ki-

csit izgatottan, kicsit szomorú-
an és egy kicsit mégis boldogan
kezdtünk neki a készülődés-
nek, hogy végleg elbúcsúzzunk
iskolánktól. Mikor megérkez-
tünk, már ünnepi díszben álltak
a folyosók, a termek, az udvar.
Még a faliújságra kiírt idézet is
arra emlékeztetett minket, miért
is vagyunk itt. „Maradnék, de
érzem, hogy mennem kell, mert
vár valahol egy másik út.” Az
iskolai tévén közben régi emlé-
keket felidéző képek váltották
egymást. Fájó szívvel mentünk
hát fel a terembe, ahol már várt
minket a tarisznya, a rózsa és
egy ballagási emlékkönyv. Az élet szép című
dal után utoljára szólalt meg nekünk a csen-
gő. Amikor kiértünk az iskolából, meghatód-
va láttuk, hogy nemcsak a hetedikesek, de a
hatodik és ötödik osztályok tanulói is sorfalat
álltak. A ballagásnak voltak megható és vidám
percei. Jót mosolyogtunk az osztályok által írt
szövegeken, majd a versek és a búcsúzások
után mindenki kezébe fogta a lufiját, és talán
nem is annyira jelképesen elengedte az isko-
lát, a tanárokat, az osztálytársakat, az együtt
eltöltött, akkor már nem is olyan hosszúnak
tűnő nyolc évet. Akkor, ott, mindenkinek el-
törött a mécses: egymásba karolva sírtunk.
Aztán átadtuk a zászlót a hetedikeseknek,

Június 4-én tartotta hagyományos tanév-
záró koncertjét a Művészeti iskola zongora
tanszaka, ám az előadás korántsem volt ha-
gyományos. Pető Edina tanárnő bevezetőben
elmondta,hogy már régóta foglalkoztatja,
hogyan lehet ötvözni a különböző művészeti
ágakat. S miután nemrég fejezte be sikeresen
drámapedagógiai tanulmányait, megálmodott
és megszerkesztett a zongoristák számára egy
olyan estét, ahol a diákok nemcsak a billen-
tyűn való jártasságukat mutathatják meg, ha-
nem más oldalukról is bemutatkozhatnak. Az
előadás során népszerű klasszikus melódiák
szólaltak meg először eredeti, zenekari vál-
tozatban, majd a gyerekek tolmácsolásában
zongorán. Az egy órás programban felcsen-
dültek részletek például Mozart Don Juan és
Figaro házassága című operájából, meghall-
gathattuk Mendelssohn Nászindulóját.

A különlegességét az adta az estének, hogy
a különböző darabokat egy történetre fűzte
fel a tanárnő, melynek jeleneteit – egy narrá-
tor közvetítésével – a gyerekek a színpadon
elő is adták, majd végül közösen elénekelték
Beethoven Örömódáját. Valóban öröm volt ez
az este! Kotánné Kovács Tímea

Don Juan
a’la zongora tanszak

Ocskó Sós Bettina a 2009/2010. tanév diák-
polgármestere és Kaszai Martin volt diákpol-
gármester beszélget.

Betti: Mi késztetett arra, hogy diákpolgár-
mester legyél?

Martin: Az egész osztályom mellettem állt,
és szerettem volna nővérem nyomdokaiba
lépni.

Betti: Hogyan indultál ennek az egésznek?
Martin: Sass Laura a mostani alpolgármes-

ter volt az ellenfelem. Úgy gondoltam, hogy
nehéz fába vágtam a fejszémet. De amint lá-
tod, mégis én lettem a diákpolgármester.

Betti: És szerinted ezt jól teljesítetted?
Martin: Igen, szerintem megfeleltem a fel-

adatnak.
Betti: Melyik programodat tartottad az ed-

digi legjobbnak?
Martin: Az akadályversenyt. Ebben az év-

ben különösen jól sikerült. Szerintem sokak-
nak tetszett, hogy elszakadtunk a megszokott
helyszíntől, dolgoktól.

Betti: Mit kívánsz nekem, hogyan legyek én
is jó diákpolgármester?

Martin: Mindig kérdezd meg a gyerekek
véleményét, sokat beszélgess velük, és min-
dig tájékozódj arról, mit szeretnének.

Martin: Kinek a bíztatására indultál el a di-
ákpolgármester választáson?

Betti: Őszintén szólva még a tanév kezdete-

kor meg sem fordult a fejemben, hogy indul-
jak. Amikor már vészesen közeledett a nevek
leadási ideje, akkor éreztem, hogy én lennék
a legalkalmasabb erre. Köszönet ezért a bará-
toknak és a családnak jár.

Martin: Mik a terveid a következő tanév-
re?

Betti: Szeretnék én is, úgy, mint te, valami
újat kitalálni. Az osztályommal már elég sok
új ötletet találtunk ki. Ilyen például: a kutya-
szépségverseny, ami Takács Bettina közremű-
ködésével jön létre vagy például az iskolai
Póker Bajnokság, mert mostanában erről szól
minden.

Martin: Mit gondolsz, egyszerű dolgod
lesz?

Betti: Ahogy megfigyeltelek téged és az
előző diákpolgármestereket, nem hiszem, de
igyekezni fogok, hogy jól teljesítsek.

Martin: Mit szólsz, milyenek voltak a prog-
ramjaim?

Betti: Őszintén szólva tetszett, ahogy pró-
báltál belevinni egy kis változatosságot, de
nem szeretném ugyanezt majd másolni, amit
te akartál.

Martin: Remélem, sikerrel jársz majd prog-
ramjaid megvalósításával. Sok szerencsét kí-
vánok hozzá!

Betti: Köszönöm. Remélem te is jól boldo-
gulsz a középiskolában.

Martin: Én is remélem.

Diákpolgármesterek beszélgetnek…
A Jászfényszaruiak Baráti Egyesülete és a

„Jászfényszaruért” Alapítvány Kuratóriuma
meghirdetett egy helytörténeti pályázatot az
általános iskolásoknak. Az alsó tagozatban a
mi osztályunk, a 4. b lett a nyertes. Jutalmul
egy egynapos jászsági autóbuszos kirándulást
kaptunk.

A program a következő volt. Először
Jászágón az „Öreg” házat látogattuk meg.
Megnéztük az Iskolatörténeti kiállítást, ahol
betekintést kaphattunk a régi iskola hangula-
tába. Kipróbálhattuk a palatáblán való írást is.
Majd tovább robogtunk Jászárokszállásra, a
Jász Ház helytöréneti múzeumába, és a főtéri
sétán több nevezetességgel is megismerked-
hettünk, pl.: az Időkapuval.

Utunk harmadik helyszíne Jászszentandrás
Tanyamúzeuma volt. Az idegenvezető bácsi
élvezetesen mesélt a múlt emlékeiről. Ennek
ellenére mi már gondolatban a strandon lu-
bickoltunk, hisz a program fénypontja ez volt
számunkra. A gondolat hamarosan valóra is
vált. Megérkeztünk a strandra és jó étvággyal
elfogyasztottuk a finom ebédet. Majd irány
a víz! Fürödtünk, csúszdáztunk, fagyiztunk
és főleg sokat nevettünk. Szóval nagyon jól
éreztük magunkat. A nap zárásaként a helyi
templom freskóit csodálhattuk meg, melyet
nem a hagyományos stílusban festett Aba-No-
vák Vilmos. A látvány különleges, érdemes
megnézni mindenkinek.

Úton hazafelé mindannyian nagy örömmel
beszéltünk az átélt élményekről. Köszönetet
mondunk a kellemes kikapcsolódásért, a tar-
talmas napért.

Fónagyné Vitai Mária és a 4. b

Jutalomkiránduláson
voltunk

majd utoljára vettük át a közösségi munkáért,
kimagasló tanulmányi eredményekért adomá-
nyozott jutalomkönyveket. Az igazgató úr is
elbúcsúztatott minket és bezárta a tanévet ün-
nepi beszédében.

A tanévzáró vidám pillanatai rövid időre
elfeledtették a búcsú fájdalmát. Az iskolai
kórus elénekelte a Legyetek jók, ha tudtok
című dalt, és a Vakáció című tánc minden-
kit mosolyra derített. Majd felcsendült az
utolsó dal, ami újra csak nekünk szólt: Sose
búcsúzz el…

Köszönjük mindenkinek, aki segédkezett ab-
ban, hogy ilyen csodaszép ballagásunk volt.

Petelen Kitti 8. a



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2009/6 9

Milyen apropóból látogattál Dél-Koreá-
ba?

2008. októberében volt rá lehetőségem,
hogy továbbképzésre kiutazzam a Samsung
központjába, Suwonba.

Az ottani Samsung gyár mennyiben más a
fényszaruihoz képest?

Alapjaiban felfedezhető a hasonlóság, ám
a kinti gyár sokkal nagyobb, mint az itteni,
valódi komplexum. Óriási területen fekszik,
külön futballpályája, bankja, gyógyszertára,
tűzoltósága van. A kiterjedéséről azt hiszem
sokat elárul, ha azt mondom: 9-12 személyes
kisbuszok járnak az épületek között.

Mi volt az első benyomásod?
Mivel ez volt az első külföldi utam, meg-

lehetősen izgultam. Ráadásul rögtön egy, az
európaitól teljesen eltérő világba csöppen-
tem. Már a repülőtéren érezhető volt, hogy
ez egy teljesen más világ, mint amit eddig
megszoktam itthon. Túl sok időm azonban
nem volt kétségbe esni, mivel már nagyon
fáradt voltam, szerettem volna minél előbb
eljutni a szállodába. A buszhoz érve rögtön
megtapasztalhattam a koreai emberek segítő-
készségét: a sofőr, amikor észrevette, hogy az
ő buszához közeledek elém sietett, elvette a
bőröndöm, segített bepakolni. A kint töltött 8
nap alatt még számos ilyen jellegű figyelmes
gesztussal találkoztam, ezért nagyon jó érzés-
sel gondolok vissza erre a bő egy hétre.

Hogyan fogadtak külföldiként?
Nagyon udvarias és segítőkész volt velem

mindenki. Néhány gyermek számára látvá-
nyosságot jelenthettem, mivel az ottani át-
lagnál magasabb vagyok, a bőröm színe is
eltér, a szemem is más vágású, a testalkatom
is különbözik a koreaiakétól. Megesett, hogy
az utcán vagy bevásárló központokban sétál-
va leplezetlenül néztek és mutogattak rám a
gyerekek, illetve a többi Samsungos kollé-
gámra, akik nem Koreából érkeztek (volt még
velünk mexikói, tájföldi, malajziai, indiai,
szlovák…). A felnőttek részéről viszont nem
éreztem, hogy másképp kezeltek volna, mint-
ha egy koreai lennék. Kedvesek, tisztelettudó-
ak voltak velem.

Érzékeltél valamit az ottani társadalmi hi-
erarchiai viszonyokból?

Igen, szembetűnő volt az idősek, illetve ma-
gasabb beosztásúak felé tanúsított tisztelet.
Ezen felül azonban nem sok minden tűnt fel,
azt hiszem 8 napnál jóval több időre lenne
szükségem az ottani viszonyok feltérképezé-
sére.

Mi a tapasztalatod a koreai kultúrával
kapcsolatban? Az ázsiai mentalitás mennyi-
re különbözik az európaitól?

A hagyományokba a „Folk Village” nevű,
leginkább Néprajzi Múzeumhoz hasonlítható
hely meglátogatásakor sikerült betekintenem.
Azt hiszem sokkal babonásabbak, mint az
európaiak, rengeteg szokás, hiedelem kísé-
ri végig az életüket. Van például egy olyan
szokásuk, hogy amikor a kisgyermek szüle-
tését ünnepelik, különböző tárgyakat tesznek
elé, és megnézik mihez nyúl először. Ha pl.

Kimchi, szorgalom és vendégszeretet
Suwon magyar szemmel – beszélgetés Pető Gáborral

Suwon city – városkép

Suwon city – Folk Village

a pénzhez, akkor gazdag, sikeres ember lesz
belőle. Amennyire tudom néhány koreai mun-
katársamtól, ez a szokás a mai napig él.

Nagyon szorgalmas embereknek ismertem
meg a koreaiakat, szó szerint reggeltől estig
dolgoznak. 7-kor már benn voltak az irodá-
ban, és este 7-8 óra előtt nem is nagyon in-
dultak haza. Az egyik este, amikor vacsorázni
mentünk sokan csak 9 óra körül csatlakoztak
hozzánk, mert 7-kor még egy megbeszélésük
kezdődött.

Nagyon értékelik, ha egy idegen kultúrából
érkező ember megpróbál beilleszkedni közé-
jük, mondjuk, ha igyekszik pálcikával enni,
vagy esetleg tud koreaiul köszönni.

Milyennek találtad a konyhájukat?
Az európaiak számára talán egy kis megszo-

kást igényel az ottani ízvilág. Egészségesen
táplálkoznak, rengeteg rizst, halat, és növé-
nyi eredetű ételt fogyasztanak. Sok a nyers
halétel. Nem esett nehezemre megszokni az
ottani ízeket. 2-3 napi ügyetlenkedés után
már sikerült pálcikákkal is ennem, a halat is
szeretem, nyersen sem feltétlenül rosszabb az

íze, mint sülve, csak más. Szeretik a csípős
ételeket, amit viszont nehezebben szoktam
meg, mint a nyers halat, vagy polipot. A ko-
reai konyhával kapcsolatban fontos még meg-
említeni a kimchit, ezt a csípős ételt szinte
mindig, mindenhez fogyasztják.

Mi tetszett a legjobban, és miért?
Nehéz választani, mert tényleg nagyon sok

szép emlékem van. Talán ami leginkább meg-
érintett, az nem is egy konkrét dolog, vagy
hely, hanem egy hangulat, egy érzés. Vasár-
nap kora délután zene szűrődött be a szállodai
szobámba. Kíváncsi voltam mi lehet az, és
elindultam a hang irányába. Egy közeli, hatal-
mas parkból jött, ahol egy szabadtéri színpa-
don játszott egy zenekar. Mire odaértem, ad-
digra az énekesek is a színpadon voltak. Mint
később kiderült egy esti koncertre próbáltak.
Az emberek a fűben feküdtek, beszélgettek,
játszottak a gyerekeikkel, vagy csak hallgat-
ták a zenét. Sütött a nap, kellemes meleg volt,
minden annyira nyugodt és békés volt. Na-
gyon magával ragadott ez az érzés.

Pető Gábor és Bordás Borbála

Suwon city – éjszaka, vacsora után
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Kezdődik a nyári vakáció, amely időszak alatt a
gyermekek felhőtlenül pihenhetnek, szórakozhatnak.

Gyakorló szülőként mondhatom, sok esetben nagy
terhet ró a felnőttekre ez az időszak, hiszen a mai világban nehe-
zen lehet a munkával összeegyeztetni a gyermekek felügyeletét
heteken, hónapokon keresztül. A szülő felelőssége megnő ebben
az időszakban, amit legtöbben fel is mérnek nagyon helyesen. Az
általános szabályokon túl kérem, hívják fel rendszeresen a gyerme-
kek figyelmét, arra hogy ismeretlen személyt – még hasonló korút,
mint Ők – se engedjenek be az ingatlanjaikra a szülők tudomása
nélkül. Abban az esetben sem, ha az a személy bármi érdekeset,
csábítót állít, illetve ha sajnálatra méltónak látszódik, vagy épp el-
lenkezőleg valamilyen hivatalos ügyben eljáró személyként mutat-
kozik be. A legtöbb gyermek rendelkezik telefonnal, azon legyen
lehetőségük hívást kezdeményezni szükség esetén. A szomszédok
figyeljenek még jobban egymásra, a szomszédos gyermekekre.
Amennyiben eltávoznak otthonról, tegyék az lehetőség szerint töb-
ben, a telefon legyen náluk. Az értékeket lehetőleg ne feltűnően
viseljék gyermekeink, ne legyen messziről látható a telefon, ékszer,
drága játékszer.

A tanév vége közeledtekor több alkalommal szerveztünk játé-
kos, érdekes programokat a gyermekek részére Jászfényszarun, az
óvodában, és az iskolanapon is. Remélem az ott látottak kellemes
szórakozást nyújtottak a gyermekeknek, és bennük felmerült kér-
désekre is válaszokat kaptak.

Tudom, hogy minden szülő szeme-fénye a gyermekük, és azt is,
hogy ritkák térségünkben az őket érintő bűncselekmények azonban
értelmét látom a fent leírtaknak.

A közelmúltban megkezdődtek Jászfényszarun, a Szabadság úton
a kerékpárút kialakításának, és a vízvezeték cseréjének munkála-
tai. A munkák során legyenek kellően körültekintőek a járműveik-
kel közlekedő lakosok, mert a kivitelező cég alkalmazottai, gépei
okozhatnak szokatlan, váratlan forgalmi szituációkat. Legyünk ve-
lük szemben toleránsak, annak érdekében végzik tevékenységüket,
hogy a kerékpárút elkészültét követően biztonságosabbá váljon
Jászfényszaru közlekedési helyzete. A kivitelezővel folyamatosan
egyeztetve hívjuk fel a figyelmet a veszélyes szituációkra.

Várjuk észrevételeiket, bejelentéseiket!
Elérhetőségek: 107 57/422-138 70/330-7626

Terenyi Imre r.hadnagy
őrsparancsnok

RENDŐRSÉGI HÍREK

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
FARKAS ATTILA

temetési szertartásán megjelentek,
sírjára elhozták a kegyelet virágait,

részvétnyilvánításukkal fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Megemlékezés

id. Péter József halálának 15. és
fia, Péter József halálának 12. évfordulójára.

„Megállunk a sírotok előtt, könnyezünk.
Fájó szívvel örökké Rátok emlékezünk.”

Szerető családotok

Emlékezés
Hornyák Antal halálának 37. évfordulójára.

„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen.
Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem.

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
akik szívből szerettek, nem felednek Téged.”

Szerető felesége, lánya és családja

Emlékezés
Búzás László halálának 10. és

leányunk, Dobos Miklósné Búzás Terike
halálának 5. évfordulójára.

„Megállunk a sírotok előtt és könnyezünk,
Fájó szívvel örökké Rátok emlékezünk”

Szerető családotok

„Tévedt madárként egy-egy emlék repül át néha szívemen.
S szelíden, könnyeimet áldva Ti megjelentek nekem.”

Emlékezés
Édesanyám, Borbély Antalné Forgó Erzsébet

halálának 1. évfordulójára,
Édesapám, Borbély Antal halálának 33. évfordulójára,

és mindhárom testvéremre,
ők is örökre elmentek.

„Én fázom, de többé Te be nem takarsz,
A felhőkből rám néz egy aggódó arc.

Ha veszélybe lennék éltem során,
Édesanyám! – Te vigyázz reám.”
Szerető lányuk és szeretteik.

Emlékezés
Forgó Pál halálának 9. évfordulójára.

„Megpihent egy szív, ami értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.

Tiéd lett a csend, a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.”

Szeretteid

Emlékezés
Berze Istvánné Szívos Mária Zsuzsanna

halálának 5. évfordulójára.

„Bármilyen gyorsan múlnak az évek, emléked el nem halványul,
mert a szeretet olyan virág, ami megmarad egy életen át.”

Szerető családja

Hálás köszönetet mondunk
a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,

akik
ZSÓLYOMI LÁSZLÓ

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút,
virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek
velünk.

A gyászoló család
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Építkezzen 2008-as árakon!
– Tondach kerámia tetőcserepek

Tangó 133 Ft/db
Keringő 159 Ft/db

– Falazóelemek
Leier 30NF 295 Ft/db
Ytong 30 800 Ft/db
Ytong 30NF 820 Ft/db
Knauf insulation üveggyapot 5 cm 6500 Ft/tekercs

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

TÜZELŐ és ÉPÍTŐANYAG
ÁRUHÁZAK

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

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

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja:
Jászfényszaru város Önkormányzata

A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin

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

Lapzárta minden hónap második hétfője

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

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

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

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

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

Tel.: 57/500-960

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): 422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
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A GAMESZ pályázatot hirdet
karbantartó műhelyébe

karbantartó állás betöltésére,

központifűtésszerelő szakmában.
A foglalkoztatás teljes munkaidős, hatá-

rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Pályázati feltétel szakmunkás bizonyítvány,
legalább 5 éves szakmai tapasztalat, magyar
állampolgárság. Helyismerettel rendelkezés
előnyt jelent. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje 2009. július 06. Részletes pályázati
kiírás a www.kszk.gov.hu honlapon található.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Július 10-11. 20.00 óra Honvéd Jász Kaszinó
Dan Goggin: Apácák
a Szolnoki Szigligeti Színház előadása

Július 11. Lehel Sport KHT. füvespálya
XIV. Electrolux Díjugrató Lovasverseny

Július 14. 22.00 óra DMK előtt
Déryné Vegyeskar nyáresti szerenádja

Július 16. 16 .00 óra Régi-fogadó Déryné u. 6.
Penczner Pál festőművész (Jászfényszaru
díszpolgárának) kiállítás megnyitója.
A kiállítás július 30-ig látogatható.

Július 18. 09.00-16.00 óra között Margit-sziget
Népi Ételek 8. Főzőversenye

Július 18-19. Electrolux füves pálya
Electrolux lovasverseny

Július 19. 16.30 óra Főtemplom
Komoly zenei hangverseny
Handel: Sándor Mise

Július 23. 20.00 óra Szabadtéri Színpad
Nótaest Sánta Ferenc és zenekara

Július 24. 20.00 óra Szabadtéri Színpad
Piramis Plussz Zenekar koncertje

Július 24-26. Bercsényi úti Sportcsarnok
12. Jász EXPO

Július 25. 20.00 óra Szabadtéri Színpad
Golgota gospel kórus koncertje

Július 27. 20.30 óra Co-op Átrium
Malek Andrea zenés estje

Július 29. 18.00 óra Jász Múzeum
Ifjú Muzsikusok estje

Július 30. 16.00 óra Városi Bíróság Díszterme
Gábri Albert festőművész kiállításának meg-
nyitója. A kiállítás augusztus 8-ig látogatható.

Július 30. 18.00 óra Bercsényi úti Sportcsarnok
XV. Társastánc Gála

Július 31. 17.00 óra Déryné út 6.
A budapesti Képzőművészeti Egyetem
hallgatóinak kiállítás megnyitója
A kiállítás augusztus 5-ig látogatható.

Július 31. 20.00 óra Szabadtéri Színpad
Republic koncert

Július 31. Állat- és Növénykert
Állatkerti éjszaka

Augusztus 1. 10.00 Bercsényi úti Sportcsarnok
XXII. Nemzetközi mézvásár és méhésztalálkozó

Augusztus 3. 17.00
Városi Könyvtár és Információs Központ
Lipták György grafikusművész kiállításának
megnyitója. A kiállítás augusztus 31-ig láto-
gatható.
A programokról részletesebb információ található

a www.deryne.hu honlapon. Jászberényi Nyár prog-
ram előzetesből válogatta: Tóth Tibor

Kitekintő – jászberényi programajánlat

július 4. DISCO – Summer Night Party
22 órától 4 óráig – Dj Radnai. Belépő: 700 Ft

július 11. DISCO
augusztus 1. RETRO DISCO – a Tarlófesztivál-

hoz kapcsolódóan sztárvendéggel – a nagyte-
rem felújítási munkálatainak függvénye

augusztus 19. DISCO az augusztus 19-i városi
ünnepség rendezvényei után

asztaliteniszezési lehetőség hétköznap
délután 2 órától 6 óráig a nagyteremben

CSOCSÓ lehetőség
a könyvtár nyitvatartási idejében

A művelődési ház csoportjainak programjai:
a Fehér akác népdalkör bemutatói

június 20. Pusztamonostor
GYÖNGYVESSZŐ FESZTIVÁL

június 27. Alattyán
JÁSZOK VILÁGTALÁLKOZÓJA

július 25. Jászszentandrás
50 ÉVES JUBILEUMI RENDEZVÉNY

augusztus 1. Jászfényszaru
TARLÓFESZTIVÁL

július vége vagy augusztus eleje
az Őszirózsa nyugdíjasklub kirándulása

július 16-19-ig LUMINA LIVE
szerepjáték tábor a Vadászháznál

A Petőfi Művelődési Ház
nyári programjai

és a szünidejüket töltő diákok lehetőségei
a Művelődési Házban
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költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbeadására

Bérbeadó: Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Képviselője: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

A meghirdetett lakás:
Jászfényszaru, Deák Ferenc út 1. szám, 2. ajtó: szélfogó,
étkező, kamra, konyha, wc, fürdőszoba, nappali, télikert, 2
db háló, gardrób, összesen: 94,58 m2

A lakás összkomfortos, egyedi víz- gáz- elektromos fogyasztásmé-
rővel rendelkezik.

A lakbér mértéke a pályázati kiírás időpontjában: 379,-Ft/m2/hó,
amely a képviselő-testület döntése alapján változik minden év január
1. napjával.

A lakás megtekinthető: 2009. július 7-én 13-16 óráig.
A pályázat-beérkezésének határideje: 2009. július 15., 16.00 óra

-elbírálásának határideje: 2009. július 25.
Pályázati feltételek:
Ø pályázhat minden, önálló jövedelemmel rendelkező természetes

személy, aki Jászfényszarun szabad rendelkezésű, életvitelszerű
lakhatásra alkalmas, a méltányolható lakásigény alsó mértékének
megfelelő lakástulajdonnal nem rendelkezik. A lakásigény alsó
mértéke az igénylő és vele együtt lakó családtagok számától függő-
en a következő:

egy-két személy esetében: egy lakószoba;
három személy esetében: másfél lakószoba;
négy személy esetében: kettő lakószoba

Ø a lakás határozott időre, legfeljebb 5 évre vehető bérbe
Ø három havi bérleti díjnak megfelelő mértékű kaució fizetési kötele-

zettség vállalása a pályázat eredményességének előfeltétele.
Előnyben részesülnek az elbírálás során:
Ø Akik a leghosszabb időre (legtöbb hónapra) járó lakbér egy

összegben történő megfizetését vállalják, és a szerződéskötéssel
egyidejűleg megfizetik. (25 pont)1

Ø A magasabb mértékű kaució megfizetésére ajánlattevők. (25 pont)2

Ø Azok a pályázók, akik lakás előtakarékossági szerződéssel rendel-
keznek (25 pont)

Ø Fiatal házasok [mindkét fél 35 éven aluli] (10 pont)
Ø Pályakezdő fiatalok (10 pont)
Ø Jászfényszarun munkahellyel rendelkezők. (5 pont)
A bérlakás birtokba vehető: 2009. augusztus 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyes adatait és hoz-
zájáruló nyilatkozatát ezen adatok kezeléséhez; lakás és életkörülmé-
nyeinek bemutatását; nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeknek
megfelel, azokat elfogadja; valamint azt, hogy melyik bérlakásra, men-
nyi ideig tart igényt (amennyiben kevesebb, mint 5 évre).

A pályázatokat írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Polgármes-
teri Hivatal címére (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) A borítékra rá kell
írni a pályázó nevét, lakcímét, és azt, hogy „bérlakás pályázat”.

Mellékelni szükséges:
– a munkáltató igazolását az igénylő munkaviszonyának fennállásá-

ról, előző három havi jövedelméről
– az együttköltöző családtagok nevét, születési adatait, rokoni kap-

csolat megnevezését, foglalkozását, előző három havi jövedelem-
igazolását

– nyilatkozatot meglévő ingatlantulajdonról
– nyilatkozatot a vállalt bérleti díj összegének előre történő megfize-

téséről
– nyilatkozatot a kaució fizetési kötelezettség vállalásról, megfizeté-

séről
– fiatal házasok esetében – amennyiben nem Jászfényszarun kötöttek

házasságot – a házassági anyakönyvi kivonatot
– amennyiben az igénylő lakás előtakarékossági szerződéssel rendel-

kezik, az arról szóló igazolást.

Jászfényszaru, 2009. június 18. Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

1 Az elbírálásnál szerezhető legmagasabb pontszám
2 Az elbírálásnál szerezhető legmagasabb pontszám

•
•
•

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZÜLETTEK: Bense Zsaklin (Baráth Melinda), Cserháti Gergő
(Pethes Krisztina), Horváth Mihály Adrián (Kovács Judit), Juhász
Liliána Ilona (Czine Ilona), Nemes Kitti (Berki Edit).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Győri Ernő Gábor és Szabó Gabriella.

ELHUNYTAK: Bohár Béláné Kiss Mária (77 é.), Brjédi László (52
é.), Farkas Antalné Takács Mária (85 é.), Farkas Dezsőné Radics Anna
(85 é.), Kurunczi Sándorné Sándor Erzsébet (85 é.), Langó Vilmos (82
é.), Menyhárt Imre (71 é.).

Az augusztus 1-jei Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan a Fényszaruiak
Baráti Egyesülete kenyérsütő versenyt hirdet. Nevezni odahaza ke-
mencében, sütőben, kenyérsütő-gépben készült házikenyérrel lehet.

A legalább félkilós kenyeret a Tarlófesztivál helyszínén (Jászfénysza-
ru, a 32-es főút körforgalmi csomópontjától a vasútállomás felé halad-
va a jobb oldali tarló), a nagyszínpad baloldalán lévő sátorban délelőtt
10 és 11 óra között kell leadni.

A szakemberekből álló zsűri az I. helyezettet 5000,- Ft, a II. helyezet-
tet 4000,- Ft, a III. helyezettet 3000,- Ft értékű vásárlási utalványban
részesíti. Valamennyi nevező elismerő oklevelet kap.

Az eredményhirdetés a nagyszínpadon 13 óra 30 perckor lesz.

A nyári melegben ideális ez a sütés nélkül készíthe-
tő édesség. Pillanatok alatt elkészül, és ha édesítőszert
használunk cukor helyett, még az alakunkra is vigyáz-
hatunk.

Joghurt torta
Hozzávalók: 3 pohár natúr joghurt, 3 dl habtejszín, 4-6 evőkanál

kristálycukor, 1 csomag zselatin (kék csomagolású), gyümölcs (tetszés
szerinti ízben és mennyiségben), valamint egy 1 literes forma (torta,
kuglóf, őzgerinc…stb.)

Elkészítés: a joghurtot a cukorral és a zselatinnal összemelegítjük,
(forralni nem szabad!), majd langyosra hűtjük és hozzákeverjük a tej-
színt (nem kell felverni), valamint az apróra vágott gyümölcsöket. A
masszát a vízzel kiöblített formába öntjük és hűtőbe tesszük 2-3 órára,
amíg teljesen megdermed. Jó étvágyat!

Továbbra is várom kipróbált receptjeiket és ötleteiket, javaslataikat a
miujsag@jaszfenyszaru.hu e-mail címre vagy a Szerkesztőség postai
címére (5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.) Langó Zsuzsi

Egyszer volt gyárak, üzemek
Jászfényszarun...

ÍZHASÁB

Kenyérsütő verseny Jászfényszarun

Májusi anyakönyvi hírek

A Múzeumok Éjszakája rendezvény keretén belül nyílt kiállítás még
megtekinthető a Városi Könyvtár nyitva tartási idejében, kedden 10.00-
18.30 óráig, szerdától péntekig 10.00-16.00 óráig a Műv. Házban.

Fotó: Karizs Evelin
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Ebben a rovatban szeretnénk közzé tenni
ki, mit gyűjt, és mit szeretne gyűjteményéről
elmesélni. Ne maradjon titokban, ami szép
és érdekes.

Orchideák – I. Az első…
Az első orchideámnak örültem, mert gyö-

nyörű volt és számomra addig elérhetetlen.
A nevét sem tudtam. Miután elvirágzott be-
vittem a lakásba. Csak vegetált. Nyáron ki-
tettem a szabadba, majd amikor eljött az ősz
nem akartam tovább megtartani, hiszen nagy
volt és „csak a helyet foglalja”. Megérkezett
az első -1-3 oC és megsajnáltam. Eltelt egy
hónap és furcsa hajtásokat fedeztem fel a cse-
répben. Ezek a hajtások keltették fel érdeklő-
désem az orchideák iránt, virágkezdemények
voltak. Több könyvet és folyóiratot olvastam,
ami bevezetett e csodálatos növények igen
érdekes világába és segítséget, iránymutatást
nyújt a gondozásukhoz, tartásukhoz.

Ma már tudom, hogy első orchideám Cym-
bidium (csónak orchidea), ami nem virágzik
magától, éjszakai hideghatásnak kell kitenni.
Október elejétől kb. 5-6 hétig szárazon, hide-
gen és fényen kell tartani, amíg a virágszár
meg nem jelenik.

A Cymbidium Madagaszkártól Indián ke-
resztül Ausztráliáig megtalálható. Több mint
50 fajuk él, amely legtöbbször fán élő, de
talajlakók is előfordulnak. Rövid tojásdad
szárgumójukon sok hosszú, keskeny bőrnemű
levél fejlődik. A levelek hónaljából törnek elő
a fürtszerű virágzatok.

A Cymbidium az első orchidea, amelyet
szobai körülmények között nemesíteni kezd-

tek. Ezt a délkelet-ázsiai szépséget régebben
és ma is kis fiolákban, vágott virágként árul-
ják, ma már egyre népszerűbb szobanövény,
ami nem csoda, hiszen képes kora ősztől ta-
vaszig folyamatosan virágozni. Változatos
színű egzotikus virágai heteken, hónapokon
át díszlenek.

Erősen tápanyag igényes növény. Tavasztól
augusztusig nitrogénben gazdag, majd foszfor
és kálium túlsúlyos, ún. virágoztató tápoldatot
kíván.

A legtöbbször lehet találkozni velük a
virágboltokban. Hol egy virágfej dobozba
zárva, esetleg egy szép fürt csokorként, de
már cserepesen is hozzá lehet jutni. Ezt az
orchideát elsősorban akkor vásároljuk meg,
ha van lehetőségünk tavasztól késő őszig
a szabadban tartani és van a háznak vilá-
gos és hűvösebb része. Az esti és kora őszi
hűvös idő ugyanis elengedhetetlen feltétele

az újbóli virágzásnak. A növényt télen is
kissé hűvösebb helyen célszerű tartani, fű-
tött helyiségben a virágbimbók lehullnak.
A növény nagyon dekoratív, több fürtön is
nevel akár 15-20 virágot, amelyek a meg-
felelő körülmények között hosszú hetekig
virágoznak. Az elmúlt télen 109 db virágot
számoltam a 3 db növényemen. A virág-
szárat levágva vázában is 2-3 hétig szépen
virágzik.

Tehát annak köszönhetem első orchidea
virágfürtjeimet, hogy a fagyok beálltáig a
szabadban maradtak a növények és ma már
„nemcsak a helyet foglalják”.

…és az első után „jött” a többi, ma már
közel 40 db-ot számlál mini orchidea-gyűj-
teményem közöttük néhány ritkasággal is,
melyeket szeretném folyamatosan bemutat-
ni és megmutatni a kedves olvasóknak.

C. Gabriella

Gyűjtők és gyűjtemények

Izgalmas pillanatok az iskolai sportnapról

Fotók: Berze Lászlóné
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Iglice 15 éves
Az Iglice gyermek-néptánccsoport 15 éves

lett. Ennek tiszteletére 2009. június 6-án az
együttes Jászfényszaru közösségével ünnepel-
hetett egy gálaest keretében a Petőfi Művelő-
dési Házban.

A közösség a műsor keretein belül az elmúlt
15 év koreográfiáit mutatta be a Zagyva Banda
kíséretével, a közönség pedig egyaránt tapsol-
hatott a kisebb, nagyobb Iglice csoportoknak,
amely fergetegesen sikerült. Szintén kedves
gesztus volt, mikor a jelenlegi oktatók Havrán
Bettina és Péter Szilárd az együttesi pólóval
köszöntötték az első generációt elindító taná-
rokat, Bene Juditot és Gorácz Józsefet, akik
virtuóz módon mutatták be táncukat a gyere-
keknek és a közönségnek.

Az estét az együttes a régi felvételek bemu-
tatásával tette még színesebbé, amely végül a
születésnapi torta és a közös pezsgőzés koro-
názott meg.

Az est folyamán megfogalmazódott az igény
a felnőtt tánccsoport szervezésére.

Az Iglice Gyermek-néptánc csoport 1994.
szeptemberében alakult. Az elmúlt 15 év alatt
a település meghatározó kulturális csoportjává
nőtte ki magát, amely hétről-hétre közel 100
gyermeknek hozza közelebb a magyar paraszti
és folklór világot.

Őszintén gratulálok a 15 évhez, köszönöm,
hogy együtt ünnepelhettünk és további sikere-
ket kívánok a hazai és külföldi színpadokon.

Győri Márta

A kisiskola aulájában 2009. május 27-én
tartották meg a zeneművészetisek évzáróját.
A rendezvényt a turai Zagyva Banda nyitotta
meg egy kis muzsikával. Ezután következett
a vizsga, bár ez nem olyan volt, mint ami-
lyenre az ember először gondolna. A gyere-
kek hangszereik szerint csoportosítva együtt
vizsgáznak, miközben tanáraik is fenn voltak
a színpadon és együtt zenéltek. A helyi diákok
mellett a boldogi Népzenei Tanszak tanulói
is számot adtak tudásukról. Természetesen
mindenki remekül játszott és átment a vizs-
gán. A hivatalos évzáró után következett a nap
fénypontja, a Horz banda. A megye egyetlen
gyermek népzenei együttese Az első című be-
mutatkozó albumának dallamait élvezhettük.
A lenyűgöző egy órás koncert alatt a lemez
teljes tartalmát eljátszották és zárásként együtt
zenéltek a Zagyva Bandával. A műsor alatt ve-
tített képekből bepillanthattunk a Horz banda
eddigi 5 évébe. Minden zenekedvelő nevében
további sok sikert kívánok a zenészeknek. Kö-
szönet a szervezőknek, akik nélkül a rendez-
vény nem jöhetett volna létre.

Zsámboki Richárd

Évzáró
a zeneművészeti tanszakon

Az Iglice tablója

Szeretettel meghívjuk
a 2009. augusztus 2-án (vasárnap) tartandó

amatőr fogathajtó versenyre, mely hagyományteremtő céllal,
első alkalommal kerül megrendezésre Jászfényszarun.

Helyszín: Jászfényszaru, a Pipacs utca végén található füves terület.

Program
7.00–8.00 Fogatok beérkezése
8.30 Pályabejárás
9.00 Technikai értekezlet
9.30 Ünnepélyes megnyitó
9.45 Félvér egyes fogatok

akadályhajtó versenyszáma – I. forduló
10.15 Félvér kettes kezdő fogatok

akadályhajtó versenyszáma – I. forduló
11.15 Félvér kettes haladó fogatok

akadályhajtó versenyszáma – I. forduló
13.00–14.00 Ebéd – közben: csikós bemutató,

huszár bemutató, íjász bemutató
14.00 Félvér egyes fogatok

akadályhajtó versenyszáma – II. forduló
14.30 Félvér kettes kezdő fogatok

akadályhajtó versenyszáma – II. forduló
15.30 Félvér kettes haladó fogatok

akadályhajtó versenyszáma – II. forduló
17.00 Összevetés
17.30 Ünnepélyes eredményhirdetés

A verseny ideje alatt: pónilovagoltatás, büfé, kirakodóvásár.
Bővebb információ: Zsámboki Zsolt – 06-30/279-34-25
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség!

Tájékoztatom betegeimet,
hogy szabadság miatt

július 27–31-ig dr. Vida Zsuzsanna,
augusztus 3–7-ig dr. Tóth Zoltán helyettesít.

Dr. Palencsár Csaba, háziorvos

Jászfényszaru Város Önkormányzata
szeretettel meghívja

a 2009. augusztus 1-én (szombaton)
megrendezésre kerülő Tarlófesztiválra.

Helyszín: Jászfényszaru, a 32-es főút körforgalmi csomópontjától
a vasútállomás felé haladva a jobb oldali tarló

Programok a tarlón
9.00–12.00 Tarló hétpróba verseny

(bálaépítés, ügyességi próbák)
13.00 óra Helyi fogathajtók bemutatója
17.00 óra Huszárok lovas bemutatója

Programok a folkszínpadon
12 órától Jó ebédhez szól a nóta
13.30 óra Tarló hétpróba és kenyérsütő verseny

eredményhirdetése, díjak átadása
14.00 óra Aratódalok, népi komédiák, néptánc
18.00 órától Népzenei koncert – CimbaliBand (Tura)

Kísérő programok:
A kézműves sátorban szalmafonás, sógyurma-, gabonakép-készítés, stb.

Szalma játszótér, bála-labirintus, Jász Íjász bemutató, jurta sátor-
állítás, lovas kocsikázás, lovagoltatás, aratás során használt gépek,
eszközök kiállítása, bemutatója, kirakodó vásár, kemencés tejfölös

lángos sütés, étkezési, italfogyasztási lehetőség.

Bővebb információ:
Tóth Tibor – 30/337-33-36

tarlofesztival@jaszfenyszaru.hu

Fogathajtó versenyII. Tarlófesztivál Jászfényszarun


