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Hívogató a

városnapi programokra
Április 30-án
10.00
17.00

Új üzemcsarnok átadása az ipari parkban
Fiatal talentumok találkozója
a Petőfi Művelődési Ház nagytermében.

Május 1-jén

Helye: VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY – KÖZÖSSÉGI TÉR
9.30 Köszöntő – Az óvodások létesítmény avató tiszteletköre
Az általános iskolások tornabemutatója
9.00 – 12.00 Egészségügyi szűrővizsgálat
10.30 11 éven aluliak labdarúgó bajnoksága
Városnapi női labdarúgótorna
14.00 A bajnokságok eredményhirdetése
14.20 Barátságos női kézilabda mérkőzés
14.20 – 15.00 A Red & Black tánccsoport bemutatója
A művészeti iskola jazz-balett csoportjainak bemutatói
14.00 – 18.00
Gólyalábas Mulatságos Bohóc műsor élő zenei kísérettel
arcfestés, lufi hajtogatás, légvár, népi fakörhinta
15.30 A BARBONCÁS csapat „Fekete Kisasszony” c. bábelőadása
16.00 FIATALOK VSE – NAGYKÖRÜ bajnoki labdarúgó mérkőzés
18.00 Tombolahúzás
18.10 ROKKER ZSOLTTI előadása
19.00 SZEKERES ADRIENN előadása
22.00 DISCO a Petőfi Művelődési Házban
Főzőversenyt nem tervezünk, de csoportok, baráti társaságok részére a főzési lehetőség biztosított.
Mostoha időjárás esetén a programok egy része a művelődési házban kerül megrendezésre.

Május 9-én

9.00

VII. Vers- és prózamondó találkozó a Rimóczi kastélyban

A lengyel áldozatok emléknapján
... a 2010. április 18-án vasárnap a jászfényszarui sportpályán társadalmi munkában résztvevőkről. Többek között a sportegyesület vezetői, a női kézilabda csapat
tagjai, kispályás focisták és még sokan
mások festették az évek alatt megrozsdásodott kerítéselemeket, hogy a város napjára a
rosszabb időjárás ellenére is elkészüljön és
megszépüljön a létesítmény. Reméljük, hogy
a jövőben azok is részt vesznek a munkákban, akik most nem értek rá, de szeretnék a
megújult, megszépült létesítményeket használni.              Kép és szöveg: Gere Ferenc

együttérzésünket fejezzük ki lengyel barátainknak,
Zakliczyn testvérvárosunk polgárainak!
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A Szivárvány Óvoda
tavaszi programjaiból

Tavaszi hadjárat

Nemzeti ünnepünkre készülve látogatott
el a Szivárvány Óvoda Katica csoportja
Ézsiás Vencel családjához.
Venci bácsi személyében igazi lovas huszár fogadott bennünket. Megismertetett  a
huszárok egyenruhájával, mindennapi tárgyaival, megtudtuk, mi a mente, a tarsoly,
a szablya. Rövid csata jelenetet láttunk videón. Megmutatta a lovát, és aki szeretett
volna felülhetett a ló hátára.
Nagyon köszönjük Vencelnek és a ház aszszonyának, Ildikónak, hogy vendégül látott
bennünket.

Egy igazi huszáros roham.
A tápióbicskei csata keretében új huszárt avattak Baranyi József személyében.
Fotó: Karizs Evelin

A kisze báb égetése programunkban a
húsvéti ünnepekhez kötődik. A kiszehajtás,
kiszejárás jellegzetes virágvasárnapi lányszokás. A kiszebábot, amely menyecskének
öltöztetett szalmabáb énekszóval végig kísérik a falun, falu végén vízbe vetik, vagy
elégetik. A bábu a tél, a böjti időszak, a
betegség megszemélyesítője. „Behozzuk
a zöld ágat, kivisszük a kiszevicét.” Ezt a
népszokást elevenítjük fel évről évre.
A nagycsoportosak készítik el közösen a
bábut, végig hordozzák az óvoda udvarán.
Közös mondókázással énekléssel majd a
bábu elégetésével „végleg elűzzük a rosszidőt” – a telet.
A tavasz- és húsvétvárás jegyében barkács délutánt szervezünk. Szülők és gyerekek együtt készíthettek tavaszi képeket,
csibéket, tyúkocskákat és húsvéti tojásokat. A fiúk, természetesen meglocsolják a
lányokat és nem maradhat el az udvaron a
tojáskeresés sem.
Minden évben tavasszal az iskolába készülő gyerekek ellátogatnak az első osztályba. Ismerkednek az iskolai élettel. Idén
az óvodánk Süni csoportja látogatta meg
az iskolát. Két órán vettünk részt, egy „hagyományos padban ülős”órán és egy közös
énekes játékon az iskola színház termében.

Jó ötlet játszóteret építeni? Megkérdeztük!
A polgármester asszonnyal kilátogattunk a Deák Ferenc úti rendelő mögé, hogy megnézzük, hogyan épül a város szép, új játszótere. Farkas Martin 2. b osztályos tanuló lelkesen tolmácsolta a maga és pajtásai véleményét arról, milyen jó dolog, hogy már nem csak
a sportpályán, hanem egyre több helyen játszhatnak végre az iskola után. Ő is fontosnak
tartja, hogy mindenki vigyázzon majd rá, minél több gyerek örülhessen majd neki, ha
kész lesz.
Az ünnepélyes átadás május 14-én, délelőtt 10 órakor lesz. Várunk minden kedves érdeklődőt kis óvodásainkkal, iskolásainkkal karöltve. Ünnepi beszédet mond régi és újdonsült
diákpolgármesterünk, Ocskó Sós Bettina, illetve Farkas Franciska.

Kép és szöveg: Ruis Beatrix

A megbékélés jegyében
Május 7-én, a jászfényszarui Megbékélés Emlékműve avatásának 5. évfordulóján a
II. Világháború európai befejeződésének 65. évfordulója tiszteletére a Mi újság Fényszarun? szerkesztősége és a FÉBE rövid megemlékezésre, koszorúzásra hív minden
békevágyó polgárt a művelődési ház parkjába, pénteken 18 órára.
Emlékezzünk együtt a háború áldozataira!
Kép és szöveg: Földvári Edit

Katinka
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A márciusi és április 1-jei testületi ülések összefoglalója
2010. március 17-i ülésén Jászfényszaru
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szennyvízközmű Társulat tájékoztatóját
elfogadta a hitel visszafizetés és az érdekeltségi hozzájárulások teljesüléséről.
Második napirendként rendeletet alkotott
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
8/2004. (IV. 30.) ÖR módosítására.
Az előterjesztések keretében
– a volt Béke tsz. saját használatában lévő
egyes földutak önkormányzati tulajdonba
vételéről döntött,
– pályázati felhívást hagyott jóvá az iskola igazgatói és az óvodai intézmény vezetői
állásra,
– döntött a Művelődési Ház ÉAOP-5.1./
E-09-2009-0005 jelű pályázat közbeszerzésére és műszaki ellenőrzésére ajánlattevő
kiválasztásáról: közbeszerzésére: Közpálya Kft. (2367 Újhartyán, Monori u. 30.)
ajánlati ár bruttó 562.500 Ft, a műszaki
ellenőrzésére Bóta Zoltán (5100 Jászberény, Rét u. 26.) ajánlati ár bruttó 812.000
Ft összegben.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy Iskola ÉAOP-4.1.
1/2/2F-2f 2009-0013 jelű pályázat műszak
ellenőrzésére nyertes ajánlattevőjének választotta a Keviterv Akva Kft-t – Szolnok, Ságvári Krt. 4. Az ajánlati ár bruttó
2.350.000 Ft.
Március 24-én Havas Mária, a VÁTI
tervezője mutatta be a település rendezési
tervét az önkormányzat korábbi döntései
tükrében.

A város

településrendezési tervének
módosításáról
A készülő módosított településrendezési
tervnek az előzménye a településfejlesztési
koncepció, melyet az önkormányzat elfogadott.
A településfejlesztési koncepció hoszszútávra, 15 év időtartamra 2016-ig van
tervezve. A településfejlesztés célja olyan
folyamatok elindítása, amely mind gazdaságilag mind a városkép oldaláról felpezsdíti a város életét.
Munkahelyek teremtésével, vonzó települési környezettel ösztönzi a fiatalok
ittmaradását, a természeti lehetőségek kiaknázásával megteremti a rekreáció és a
turizmus (horgász, lovas) alakjait.
A településrendezési terv módosításával
kapcsolatos munkaanyagok munkaidőben
megtekinthetők a Városháza építéshatósági
irodájában (fsz.: 11.), ahol a kollégák szívesen adnak tájékoztatást a város érdeklődő lakosainak.
Kérjük, észrevételeikkel, javaslataikkal
segítse a rendezési terv sikeres lehetőleg
teljeskörű módosítását.
Építéshatósági iroda

A bemutatás részletes szöveges anyaga az
erről készült jegyzőkönyvben olvasható a
PH titkárságán és a honlapon.
Kollár László tervező a Samsung előtti,
közlekedés biztonságot javító intézkedések
helyzetéről tájékoztatta a jelenlévőket.
Dankó Zoltán tervező „A funkcióbővítő
pályázat bemutatása, a szükséges saját forrás biztosítása a hiánypótláshoz, szociális
város rehabilitációs pályázat bemutatása”
témakörben tartott összefoglalót.
A szociális város rehabilitációs pályázat
célja a cigánytelepen a lakható életminőség
javítása.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru városközpontjának
értékmegőrző megújítása” című pályázathoz szükséges Önkormányzati önerőt bruttó 6.800.000 Ft-tal egészíti ki,
mely összeget költségvetésében bíztosít. Ezzel együtt a vállalt önerő összege
287.803.438 Ft.
A benyújtott ütemterv alapján a közös
projekt kidolgozása érdekében egyetértett a
testület azzal, hogy folytatódjon a szakmai
együttműködés a jászfényszarui Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola és az EDU-RÉGIÓ TISZK között.
A 2010. évben megrendezésre kerülő II.
fogathajtó verseny támogatására 1.000.000
Ft keretösszeget biztosított költségvetésében.
600.000 Ft-tal támogatja az általános iskola 2010/2011. tanév óratervi keretébe be-

építendő, jelenleg is működő sakkszakkör
óraszámát.
2010. április 1-jén tartott ülésén Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nagy iskola felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával
nyertes ajánlattevőnek választotta:
Gesztelyi Zrt. Budapest, Ady E. u. 40.
Bruttó ajánlati ár 289.116.333 Ft
Késedelmi kötbér: 5.000.000 Ft/nap
Jótállás időtartama: 8 év
Korábbi teljesítési határidő: 89 nap
A Képviselő-testülete felhatalmazta a
Polgármestert, hogy a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységeinek támogatása
– TÁMOP – 3.2.11/10/1 kódszámú pályázattal kapcsolatban eljárjon, és a pályázat
beadásra kerüljön.
A pályázattal kapcsolatban a pályázat megírójának a legelőnyösebb ajánlat
alapján a WSK Kft-t (150.000 Ft + ÁFA
(187.000 Ft) pályázatírási közreműködés +
bruttó összköltség 3%-a pályázat előkészítés) hagyta jóvá.
Az orvosi rendelő mögötti játszótér felújítása, bővítése Jászfényszarun című CÉDE
pályázathoz kapcsolódóan 4 db pad, illetve 2 db szemétgyűjtő beszerzésére keret
jelleggel 250.000 Ft többlet saját forrást
biztosít.
A 2010. április 7-én megtartott egészségnap megrendezésére 50.000 Ft-ot biztosított költségvetésében.
Czeglédi Gabriella

Útépítések, új útépítő-közösségek!
Városunkban évről-évre növekszik a szilárd burkolatú utak száma. Jelenleg az Önkormányzat tulajdonában lévő 39250 méter
belterületi út, ha a jelenleg kivitelezés alatt
álló nyolc utcát is beleszámoljuk 87%-a
(34230 m) „kövesút”.
Önkormányzatunk távlati célja minden
belterületi út szilárd burkolattal történő ellátása. Jelenlegi fejlesztésünk kapcsán 24
db (Akácfa, Vásárhelyi Pál, Budai Nagy
Antal, Búzavirág, Csalogány, Honvéd,
Kossuth Lajos, Nyár, Széchenyi, Szegfű, Alvég (2413. hrsz.), Nefelejcs, Csaba,
Zöldfa, Körösi Csoma, Dugonics, Tavasz,
Vörösrózsa, Dobó Katica (Fürst Sándor u.  
és Petőfi Sándor u. között), 1672 és 1722
hrsz., Vörösmarty – Ady Endre úti csomópont, valamint a két temető parkolója),
összesen mintegy 3080 méter szilárd burkolatú út építését, építőközösségek szervezését kívánjuk megvalósítani.
2010. április 1-jén elkezdődött az építőközösségek szervezése. A szervezőbizottság
tagjai utcánként: Akácfa – Budai Nagy Antal – Csaba: Czeglédi Pálné, Radics Félixné;
Csaba: Dolhai Ferencné; Csalogány – Nyár –
Kossuth Lajos: Szalainé Varga Erzsébet,
Mészáros József; Dugonics – Kőrösi Cso-

ma – Zöldfa: Hegedűs Lászlóné, Gajdics
Gyula; Nefelejcs – Szegfű: Puskás Piroska;
Széchenyi – Vásárhelyi Pál: Dávid Zsolt;
Búzavirág – Vörösrózsa: Radics István;
Honvéd – Tavasz: Pikács Istvánné
Az érdekeltségi hozzájárulás összegére Jászfényszaru Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2009. november 30-i
ülésén a 251/2009. (XI. 30.) számú határozatában 4 m széles út esetében 69.000 Ft
mértékben, 3 m széles út estében arányosan, 25%-al kevesebb, 51.750 Ft összegben tett javaslatot. A több szilárd burkolatú
út használatában érintett ingatlanok (saroktelek, telekvégi bejárat, stb.) tulajdonosai a
hozzájárulás összegének 50%-át kötelesek
megfizetni.
A hozzájárulás befizetésének határideje:
2010. december 31.
Jelenleg az útépítési engedélyezési eljárások folynak, és az engedélyek birtokában
kezdődhet a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. Amennyiben az építőközösségek megalakulnak, terveink szerint
még ez évben szeretnénk, legalább az útalapokat megépíteni.
Tanczikó Attila
műszaki előadó
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Civil támogatásokról döntött a képviselő-testület
72/2010. (III. 24.) számú határozat a
külkapcsolati keretre érkezett kérelmek
támogatására.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a külkapcsolati támogatási
keret terhére:
– az Iglice Gyermeknéptánc Együttes
részére Zakliczyn-be történő utazására
250.000 Ft-ot,
– a Színjátszók Baráti Köre részére Kárpátaljai turnéra, külkapcsolatok ápolására
250.000 Ft támogatást biztosít.
71/2010. (III. 24.) számú határozat a civil szervezetek 2010. évi támogatására.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2010.
évi támogatását az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
– Általános Iskola Diákönkormányzata
tanév végi diáknapokra, a romantikus XVIII.
század vetélkedősorozatra 40.000 Ft.
– Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság működési költségekre, kiemelt kulturális rendezvények támogatására (Erzsébet nap, Adventi kávéház, Vidékfejlesztési
konferencia, pályázatok költségei, Pipafüst
újság) 340.000 Ft.
– Fényszaruiak Baráti Egyesülete Működési költségekre és az egyesület programjainak megvalósítására (főzőverseny, kemenceavató, múzeumok éjszakája, költészet

napi rendezvény, Tarlófesztivál, kenyérsütő
verseny, ismeretterjesztő előadások, helyi
színházi előadások nyugdíjas kedvezményére, elszármazottakkal kapcsolattartás,
honismereti tábor) 340.000 Ft.
– BLNT Jászfényszarui Fotóműhely Település eseményei fotós dokumentációjára,
éves programokra, szakmai tanulmányút, alkotótábor, kiállítások szervezésére
150.000 Ft.
– Iglice Gyermek Néptánccsoport edzőtáborra (70 fő 4 nap) 170.000 Ft.
– Általános Iskola és Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelye
XIII. komplex művészeti tábor megvalósítására (80 fő 7 éj) „Csoda-vár-Ó” c. Jász
Fény Vers és Prózamondó találkozóra, Térségi Drámás Módszertani Napra és Szülők
Akadémiájára. 190.000 Ft.
– Lumina Cornu Ifjusági Szerepjáték
és Történelmi Klub működési és reklám
költségekre, asztali tornákra, Lumina Live
2010. országos táborra (4-5 nap a Vadászháznál 100-150 fő), Lumina Cornu Történelmi Emléknap 65.000 Ft
– Mozgássérültek Egyesülete Jászfényszarui Csoportja éves programokra 30.000 Ft
– Fehér Akác Népdalkör népzenei találkozó szervezésére 50.000 Ft.
– Red&Black tánccsoport fellépő ruhákhoz 40.000 Ft.

– Római Katolikus Egyház nyári táborokra:
Mátraverebély, Szentkút 2 nap 50 fő
Sirok 6 nap 50 fő 85.000 Ft.
– Színjátszók Baráti Köre Kárpátaljai
turnéra, misszióra, új darabokhoz díszlet,
jelmez, fesztiválokra utazásra 240.000 Ft.
– Vakok és Gyengénlátók helyi szervezete éves programokra 25.000 Ft.
– Vöröskereszt véradás szervezésére,
egészségnevelő és szociális segítő programokra. 35.000 Ft.
Összesen: 1.800.000 Ft.
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 2011. január 31-ig nyújtsák be az Önkormányzatnak. Aki ezen
kötelezettségét elmulasztotta, úgy annak
a pályázatát a következő évben nem tudja
elfogadni a testület. A támogatás elszámolását a pénzügyi szabályok szerint kell
elkészíteni.
A támogatásban részesülőkkel támogatási megállapodást, melynek előkészítésére a Képviselő-testület felhatalmazza az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét.

„Közel s távol...”
Galló Janóval és Ocskó Sós Dorkával
együtt ballagtunk 2009-ben.
Janó egy budapesti iskolában, az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Gimnázium
Színi tagozatán kezdte ezt a tanévet, Dorka
pedig Jászberényben, a Lehel Vezér Gimnáziumban. Mindketten nagyon jól érzik
magukat az új iskolájukban.
– Én egy távolabbi iskolát választottam,
és az első időben tartottam is egy picit attól
– meséli nekem Janó –, hogy olyan meszszire mentem el itthonról. Nehezen indult
az év, hiszen új iskola, új tanárok, új osztálytársak, s a lakcímem is megváltozott,
hiszen kollégista lettem egy időre.
– Egy közelebbi iskolába járok, de én is
ugyanúgy éreztem magamat, mint Janó.
Nekem ugyan könnyebb volt a dolgom, mi
tízen mentünk a Lehelbe, de azért nekem is
újak lettek az osztálytársak, a tanárok és új
volt az iskola is – kapcsolódik be a beszélgetésbe Dorka.
Azt tudom, Janó, hogy te kollégista vagy
Pesten, vagyis nem kell reggelente ingáznod. Ám neked Dorka utaznod kell nap mint
nap Jászberénybe, aztán valamikor délután
haza is. Nem unalmas még a buszozás?
– Időnként valóban az, és reggelente szinte soha nincsen ülőhelyem, és délután is
csak akkor van, amikor a 15.10-es járattal
jövünk haza. Mégis jól érzem magam bu-

szozás közben, ott találkozunk olyan volt
osztálytársakkal, akik szintén Berényben
tanulnak, és így, ebben a formában is tartjuk velük a kapcsolatot.
Janó, Te egy, a többitől egy kicsit eltérő gimnáziumba mentél. Miben rejlik ez a
másság?
– Itt délelőtt nemcsak azokat a megszokott, kötelező tantárgyakat tanuljuk, amelyek majd az érettségihez is kellenek, hanem be vannak építve úgynevezett szakmai
órák is, amik néha délután is megtartásra
kerülnek. Az én esetemben ezek szakmai
órák, mind-mind a színészmesterség alapjait adják. Ilyen például a tánc, a hangképzés,
az énekkar, a beszédtechnika, a drámatörténet stb. De kérdeznék valamit Dorkától!
Arra lennék kíváncsi, hogy nektek a Lehelben volt valami „beavatás”?
– Igen – válaszol Dorka –, egészen pontosan Bundás-avatónak hívják. A mi bundás-avatónk egy hétfő délutánra esett.
Az egészet versenyként rendezték meg a
10-dikesek. A verseny az évfolyamba járó
osztályok, az a, a b és a c osztály között
dőlt el.
Különböző feladatokat kellett megoldanunk úgy, hogy a 10-dikesek kiválasztottak
közülünk 3-3 embert és annyi ruhát kellett
rájuk felaggatni, amennyit csak tudtunk.
Vagy 3 fiúnak ki kellett mennie az utcára,

és hosszú körmű lányokat kellett behozniuk a terembe. Mi egyébként nagyon féltünk
a bundás-avatótól, mert azt hallottuk, hogy
oda bárki bejöhet és esetleg leéghetünk
annyi ember előtt. De szerencsére ilyenről
szó sem volt. Én is kérdeznék. Nálatok volt
valami érdekes év elején?
– Mi 10 napra mentünk el Görögországba, így kezdtük az évet. Szerencsére ez nem
csak amolyan kiruccanás-féle volt, hanem
el tudtunk menni a helyi színházba, ami
nagyszerű élményt nyújtott. Vettem és hoztam is haza szuveníreket. A lényeg, hogy
nagyon jól éreztem magam kint, és kicsit
össze is szokott az osztály, így oldottabb
hangulatban vágtunk neki a tanulásnak.
– Dorka, Te itthon a Teleki Pál földrajzversenyen indultál hetedikben és nyolcadikban. Előbb kilencedik, majd tizedik
lettél, ehhez gratulálunk, szép eredmények.
Jelenleg foglalkozol valamivel versenyszerűen?
– Igen, március tizedikén mentünk Szabó
Lacival és egy másik osztálytársunkkal a
Kitaibel Pál biológia-versenyre. Az eredményeket csak később tudjuk meg, de reméljük, hogy jó helyezést fogunk elérni.
– Köszönöm hogy eljöttetek, és remélem,
hogy lesz a későbbiekben alkalmunk beszélgetni az elért eredményeitekről is.
Horváth Boglárka
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Vállalkozók figyelmébe!
Telephelyfejlesztés és Klasztereket támogató pályázat jelent meg a vállalkozások fejlesztésére:
ÉAOP-2010-1.1.1D:
Telephelyfejlesztés pályázat

Támogatható tevékenység: új telephely létrehozása, meglévő átalakítása, bővítése, kapcsolódó infrastrukturális feltételekkel
Igénybevételére jogosult: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók,
Jászapáti, Jászberény, Jászkisér, Jászfényszaru, Jászárokszállás Településekről mikro,
kis, közép vállalkozás, míg a Jászság többi
településéről legalább 10 főt foglalkoztató
kisvállalkozás.
Területi korlátozás: a kialakítandó telephely
területi besorolása gazdasági övezet, vagy
barnamezős terület.
Iparági korlátozás: nem támogatható kereskedelmi, vendéglátó, turisztikai, logisztikai,
pénzügyi szolgálat.
Támogatás formája: vissza nem térítendő
támogatás
Támogatás mértéke: 50% (+10 – 20% lehet
igénybe venni Uniós támogatású hitelt)
Támogatási összeg: min. 10.000.000 Ft,
max. 100.000.000 Ft
Benyújtási időtartam: 2010. május 7-től,
2010. június 30-ig
Keretösszeg: 3,4 Mrd Ft
A teljes pályázati dokumentáció letölthető:
http://www.nfu.hu/elerhetoek_a_honlapon_a_
2010_es_telephelyfejlesztesi_kiirasok.
ÉAOP - 2010 - 1.1.2./

A Regionális jelentőségű klaszterek
közös beruházásainak támogatása,
szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése

Támogatható tevékenység: A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek, közös új termék vagy szolgáltatás kifejlesztése,
eszközbeszerzés, valamint az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések; Építés, átalakítás, bővítés
(technológiai fejlesztés, telekhatáron belüli
infrastrukturális feltételeinek megteremtése).
Igénybevételére jogosult: vállalkozások,
egyesületek, alapítványok, kutató intézet, oktatási intézmények
Támogatás mértéke: 50-80%
Támogatási összeg: 10-100 Millió Ft
Benyújtási időtartam:
2010. május 7-től 2010. szeptember 30-ig
Keretösszeg: 0,8 Mrd Ft
A teljes pályázati dokumentáció letölthető:
http://www.nfu.hu/megjelentek_a_rop_klaszterfejlesztesi_kiirasai
Amennyiben segítéségre lehetünk, kérem
jelezze azt a lent megadott elérhetőségeken!
Fazekas Éva és Hajnal Gitta
kistérségi koordinátorok
Új Magyarország Pont Jászberényi kistérség
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5100 Jászberény, Szabadság tér 16. II. em
Mobil: 06-30/986-80-34, 06-30/476-17-28
E-mail: eva.fazekas@umpont.hu;
             gitta.hajnal@umpont.hu
www.eszakalfold.hu, www.umpont.hu

A tulajdoni lap titkai
A Magyar értelmező kéziszótár alapján a
titok: valaminek ismeretlen vagy csak kevesektől ismert magyarázata. Cikkünk célja felfedni a titkot, mit és hogyan tudhatunk
meg egy ingatlanról, ha tudunk olvasni a
tulajdoni lapjáról.
A tulajdoni lap tartalmával kapcsolatos
törvényi rendelkezéseket az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
határozza meg.
A törvény indoklásában is megfogalmazódott az a szándék, hogy az ingatlanokhoz
kapcsolódó különböző adatok mindenki
által megismerhetővé váljanak. Természetesen ez a jog nem korlátlan, az adatok csak
olyan mértékben nyilvánosak, hogy az ingatlanforgalom biztonságos lehessen.
A törvény kimondja, hogy „4. § (1) Az
ingatlan-nyilvántartás – az e törvényben
meghatározottak szerint – nyilvános. (2)
Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap
tartalma korlátozás nélkül megismerhető:
azt bárki megtekintheti, arról feljegyzést
készíthet, hiteles másolatot kérhet…”
Az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza az
ország összes ingatlanának fontos adatait,
vagyis Magyarország minden négyzetmétere fel van térképezve.
Az ingatlan-nyilvántartás közhiteles: a
bejegyzett adatok és tények fennállását
hitelesen tanúsítja, senki sem hivatkozhat
eredményesen arra, hogy azok fennállásáról nem tudott, valamint vélelmezni kell,
hogy az oda bejegyzett jogosultat illeti meg
az adott jog. Tehát ha mi vagyunk feltüntetve tulajdonosként egy lakás tulajdoni lapján, annak kell bizonyítania az igazát, aki
ezt cáfolja.

Pontosan mit láthatunk
egy tulajdoni lapról?
A tulajdoni lap három római számmal
jelölt részből (I., II. és III.) áll. Mindhárom részben arab számmal sorszámozott
bejegyzések vannak, az egymáshoz kapcsolódó bejegyzéseknél ezekre a számokra
utalnak. A bejegyzések és törlések mellett
szereplő dátumból láthatjuk, hogy a bejegyzés, illetve törlés mikor történt.
Az I. részből megtudhatjuk az ingatlan
adatait: a település nevét, az ingatlan címét,
helyrajzi számát, a terület nagyságát, művelési ágát. Ez utóbbi mutatja meg, hogy
egy adott ingatlan szántó, rét, legelő, erdő
stb., vagy pedig művelés alól kivett terület,
például lakóház vagy nyaraló; a területen
álló épületnek mi a rendeltetése: gazdasági
épület, társasház, szövetkezeti ház stb.
Ebben a részben találunk utalást arra
a velünk szomszédos telekre, ingatlanra
is, amelyen bennünket szolgalmi jog illet
meg.
A II. részből az derül ki, hogy ki az ingatlan tulajdonosa, esetleg ő kiskorú-e,

vagy gondokság alatt áll. Fontos, hogy a
tulajdoni lap adatvédelmi okokból nem
tartalmaz minden adatot egy személyről.
Itt a nevét, születési évét, anyja nevét és
a földhivatalhoz bejelentett lakcímét találhatjuk meg.
A III. részben szerepel, hogy vajon terheli-e az ingatlant haszonélvezet, földhasználati jog, telki szolgalmi jog, van-e rajta
elő- vagy visszavásárlási jog, esetleg vételi
jog, jelzálogjog vagy végrehajtási jog.
Ebből a részből láthatjuk, hogy folyik-e
felszámolási eljárás vagy végelszámolás a
jogosult ellen, esetleg az ingatlan telekalakítási, építési tilalom vagy építésügyi korlátozás alá esik.
Megtudhatjuk, van-e rajta elidegenítési,
illetve terhelési tilalom, zár alá vétel, vagy
tulajdonjog-fenntartással történő eladás ténye bejegyzésre került-e.

Széljegy
Az ingatlannal kapcsolatos beadványok a
benyújtás, azaz az érkeztetés napján vagy
az azt követő napon széljegy formájában
a tulajdoni lap I. részét megelőzően feljegyzésre kerülnek. Ezek a széljegyek azt
tanúsítják, hogy az ingatlannal kapcsolatban kérelmet terjesztettek elő valamely jog
vagy tény ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése vagy törlése iránt.
A tulajdoni lap tartalmát érintő változás,
illetve a változás bejegyzésére irányuló kérelem elutasítása után a széljegyet törlik.
A széljegy alapján tehát a tulajdonjog és
egyéb tények még nincsenek bejegyezve,
de a széljegyben megjelölt személyek szerződés vagy egyéb okirat alapján valamilyen
igényt, jogosultságot formálnak az ingatlanra. Ez a leendő vevő tulajdonszerzését
is megakadályozhatja vagy korlátozhatja,
mivel az ő tulajdonjogának a bejegyzésére
majd csak e széljegyek elintézését követően kerülhet sor (ez az ún. rangsor elve).
A széljegy arról tájékoztat tehát, hogy az
eljárás megindult, és jelzi az ügyintézés
sorrendjét.
Egyszerre több széljegy is lehet a tulajdoni lapon. Érdemes erre külön odafigyelni, hiszen ha például széljegyként szerepel
az általunk megvásárolni kívánt ingatlanon egy tulajdonjog-bejegyzési kérelem,
akkor nagy az esély rá, hogy már másnak
eladták az ingatlant, vagy jobb esetben
még nem teljesen rendezett az ingatlan
jogi helyzete.
A széljegy tájékoztató jellege azt is jelenti, hogy a földhivatal ekkor még nem
döntött arról, hogy a kérelemnek helyt ad
vagy elutasítja, ez csak azt jelzi, hogy ilyen
tartalmú kérelmet nyújtottak be a földhivatalhoz.
Kiss Katalin és Morvai Ferenc
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Vendégünk volt
Kertész Ákos
2010. április 8-án a FÉBE és a Városi
Könyvtár közös szervezésben író-olvasó
találkozóra hívta az irodalom iránt érdeklődőket. Kertész Ákos (1932 –) Kossuth- és
József Attila-díjas író, filmdramaturg volt a
vendégünk. A szerzővel Tóth Tibor beszélgetett.

A felvezetésében a közelgő költészet
napja alkalmából számára kedves verseket
adott elő Kertész Ákos. A magyar irodalom
igazi ékességeit (Petőfit, Aranyt, Kosztolányit, Adyt, Babitsot, József Attilát, Faludyt) hallhattuk igazán élvezetes, megható
előadásban. Elmondta, hogy ő maga ugyan
soha nem írt költeményeket, de nagyon
szereti a költészetet. A verseket a dalokhoz hasonlította, melyeket ugyanúgy lehet
dúdolni, ismételgetni, mint a lírai alkotásokat. Az előadás alatt mindvégig „kézzel
fogható” volt a teremben a magyar nyelv
szépsége, dallama: a hangsúlyos, magyaros
verselés.
A találkozó második felében az olvasók
kérdezhettek. Kíváncsiak voltunk a magánéletére, érdekesen alakuló művészpályájára, műveire, arra, hogy melyik alkotását
kedveli a legjobban. Továbbá arra szerettünk volna választ kapni, hogy ő vajon milyen praktikával vezetné vissza az embereket az olvasáshoz. Az író nagyon őszintén
és humorosan beszélt magáról, közvetlen
hangneme kellemes hangulatot varázsolt.
Az olvasással kapcsolatban pedig azt
az útravalót adta nekünk, hogy egyrészt
szuggesztív hatású magyartanárokra lenne
szükség, akik megszerettetik az olvasást a
gyerekekkel, másrészt egy kis akadályt kellene gördíteni az olvasás, a könyvek és az
olvasó közé. „Mert manapság úgy látszik,
ami ingyen van és könnyen elérhető, az értéktelen az emberek számára.”
Hogy ő se távozzon üres kézzel, Lantos
Péter Jászfényszaruról írt könyvét, illetve a
FÉBE által tavaly kiadott Kazinczy-emlékérmet kapta ajándékba.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó

Mi így ünnepeltük
a költészet napját a Napsugár Óvodában
1905. április 11. Ez a nap egy nagy magyar költőnek, József Attilának a születésnapja. Ezt a dátumot – mint a költészet
napját –, 1964 óta tartja számon a magyar
kultúra világa. Ilyenkor országszerte kisebb
– nagyobb ünnepségekkel tisztelegnek a
költészet nagy alakjai előtt. Sok helyen
szerveznek vers-, próza-, és mesemondó
versenyeket is.
Ebből az apropóból a Méhecske csoportos gyerekekkel, akik nagyon szeretik a
verseket, meséket, és a verses meséket is, ezen az áprilisi héten a szokásosnál még
többet foglalkoztunk az irodalommal. Beszéltünk nekik
József Attila életéről, persze
csak az ő életkori sajátosságaik szem előtt tartása mellett. Az oviban hallgattunk
megzenésített verseket, melyek kapcsán rávilágítottunk, hogy ahhoz, hogy egy
ilyen remekmű létrejöjjön,
három művészember munkája szükséges:
a költőé, a zeneszerzőé és az előadó művészé. Nem mellesleg a heti foglalatosságok
sokasága szépen beleillik a művészeti nevelési programunkba.
A nagycsoportos gyerekeknek már a figyelme tartósabb, mint a kisebbeké, az érdeklődési körük kitágult, a gondolkodásuk
6-7 éves korukra már sokat fejlődött. Ők
már megértik és élvezik a hosszabb terjedelmű, bonyolult szerkezetű, összetett mondanivalókat tartalmazó meséket, elbeszéléseket, verseket is. A mese, a vers szókincse
észrevétlenül beépül a gyermek nyelvébe,
ami nagymértékben gazdagítja azt.
A gyerekeket két elgondolásból érdemes
minél korábban bevezetni a versek világába. Egyrészt, hogy a szavakban kedves
játékszerre leljenek. A szavakat rímeltetni,
ritmizálni ugyanolyan jó játék számukra,
mint papírt firkálni, gyurmázni vagy labdázni, babázni. Másrészt gazdagodik a
gyerekek látásmódja: megtanulják önmagukat és társaikat – a világot „látva látni”.
Tulajdonképpen a felnőttek is ezért szeretnek verset olvasni.
A „verses” héten szó volt arról is, hogy
József Attila milyen alkotásait ismerhetjük; mint például a Betlehemi királyokat,
a Medvetáncot, a Mamát, az Altatót, s a
Kertész leszek címűt… stb, melyekkel már
egyes alkalmakkor találkozhattunk (betlehemes játék, alvásidő kezdete, tavaszi
projekt, stb.). Több versét a költőnek eddig
csak megzenésítve ismerték a gyerekek,
most felolvasva is hallhatták azokat. Illetve volt olyan ismert vers, amit meghallgattunk, megnéztünk DVD-n, s a gyerekek

nagy rácsodálkozással énekelgették például Koncz Zsuzsával a Szél hozott, szél
visz el… kezdetű dalocskát, amit már vers
formájában régebben ismertek. Többször
kérték, hogy hallgassuk meg újra a dalt.
Hogy még élménytelibb legyen a programunk, ellátogattunk a Város Könyvtárába, ahol József Attila verses könyvek után
kutattunk.

A könyvtáros Kati néni nagy-nagy szeretettel fogadott bennünket, s nagy meglepetésünkre egy mini könyvkiállítás is várta
a kíváncsi gyerekeket. Már elő voltak készítve a magyar gyermekirodalom kincsei:
sok szép verses-, és meséskönyv.
Elmondtuk, hogy miért jöttünk a könyvtárba, s mire lennénk kíváncsiak. Kati
néni nagyon készségesen és kedvesen kézbeadta a könyveket, de olyan sokat, hogy
minden gyereknek jutott belőle! Így nem
volt vita a kicsik között és a türelmes lapozgatás után szívesen cserélgettek egymással.
Pihenésképpen meghallgattunk egy felvételt, majd néhány verset elmondtunk
azok közül, melyeket az óvodában tanultunk. Beszélgettünk arról, hogy miért fontosak számunkra a versek.
Végül a Tavaszi szél… kezdetű aktuális
dalocskát hallgathattuk meg mesés képsorok kíséretében. Egy kislány megpróbálta
azt elénekelni önállóan, hiszen az egyik
kedvencünk ez a dalocska. Még egy kis
jutalmat is kapott érte.
A gyerekek rácsodálkoztak, hogy menynyi-mennyi mese, és verses könyv található a könyvtárban, melyeket szüleik segítségével ők is kikölcsönözhetnek! Nagyon
boldogok és büszkék voltak e jó hír hallatán…
Bízunk benne, hogy az élmény kellő
motivációt jelent majd a jövőbeni iskolás
versmondók számára.
Mi így ünnepeltük az óvodásokkal az
immáron 46 éves költészet napját a Méhecske csoportos gyerekekkel.
Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea
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Anyukák, nagymamák, dédik, gyerekek...
Anyák napjára
Kedves anyukák, nagymamák, dédik!
Az egyik legszebb ünnep alkalmából fogadják szeretettel 2. és 3. osztályos kisdiákjaink olykor megmosolyogtatóan kedves,
máskor bölcs és mélyenszántó gondolatait,
amelyek mindenképpen őszinték!

Az anyák napja
a legszebb ünnep, mert…
Az anyukák örülhetnek
és néha könnyek is láthatóak.
Kifejezzük szeretetünket az anyák iránt.
Szép ajándékokat készítünk
és ezért boldogok az anyák.
Az anyukákat köszöntjük ajándékkal
és szép versekkel.
Virágot adunk és jókedvűek vagyunk.
Szép ajándékokat csinálunk
és örömet szerzünk, egy páran
sírni is szoktak örömükben.
Anyukám nagyon boldog.
Előadást is adunk nekik, ezért boldogok.
Ilyenkor az anyák gyermekei
megajándékozzák az anyát.
Ezzel a nappal fejezzük ki
az anyánk iránti szeretetet.
Ezen a napon anya és gyerekei
együtt vannak és ettől szép az ünnep.
Jó örömöt szerezni az anyukáknak.
Éneklünk neki meg táncolunk.
Meglepjük az anyákat
és örömükben sírnak.
Ez a legszebb napja az anyukáknak,
Szinte érzik a szeretetet.
Anyának van egy kis szünete.
Csodás versekkel és gyönyörű
ajándékokkal lepjük meg őket.
Velem van az anyukám.
Szeretem, ha örül az anyukám.
Az anyukáknak örömet hozunk.
Boldogságot hoz az anyákra.
Azt a személyt ünnepeljük,
aki a világra hoz és gondoskodik rólam.
Az egy ünnep és nem kell tanulni.
Ott van anya és olyan jó, hogy velem van.
Anya, ha adok neki valamit,
mindig megdicsér.
Az anyák neveltek fel.
Az anyák szeretnek.
Boldog lesz, mint én.

Az én anyukám
a legszebb és legjobb, mert…
Mindent megtesz és szépen öltözködik.
Mindig mellettem van, ha baj van,
még akkor is, ha nincs,
csak egy kis segítség kell.
Mindig azt akarja, hogy nekem jó legyen.
Megvesz mindent és ad pénzt és ápol.
Szeret engem és én is Őt.

Mindig törődik velem.
Főz nekünk és gondoskodik rólunk.
Jó lelkiismerete van és
szépen ki van festve.
Nagyon ügyes és gyönyörű.
Nagyon finomakat tud főzni.
Jószívű, kedves,
és nem veszekszik, csak ritkán.
Szeret engem
és nagyon finomakat szokott főzni, sütni.
Csak magától szép, mert én így látom.
Tud mindent.
Szeret minket és gondoskodik rólunk
és ennél több nem kell.
Főz nekünk, mos ránk
és büszke vagyok rá.
Süt, főz, dolgozik,
hogy szép ruhában járjunk.
Ha baj van megvéd, segít a leckében,
megvesz nekem játékokat
és törődik velem.
Anyát szeretem a világon a legjobban
és mert gondoskodik rólam.
Kedves és figyelmes.
Jól tud gondoskodni a családról
és mindig jól néz ki.
Megtanult takarítani.
Amit széthagyok, elpakolja utánam.
Kedves és jószívű
és magában is szeretem.
Tőle vagyok olyan, amilyen vagyok.
Mindig szeretget, mikor szomorú vagyok
és mindig megnyugtat.
Sok mindent megenged.
Fagyit vesz, ha jó idő van.
Szeretettel gondoskodik rólam,
és a testvéremről.
Ő nevelt föl.
Jól nevel.
Finomat süt, elvisz a TESCO-ba,
elvisz éjszakai fürdőbe.
A legjobb anyuka.
Kovács Lászlóné

Az ajándék
A kislány hetek óta azon gondolkodott,
milyen ajándékot adjon édesanyjának a
közeledő anyák napjára. Aztán eszébe jutott, hogy nem is olyan régen az óvodában
gipszformákat öntöttek.
– Igen, ez az! – gondolta. Annyira megörült az ötletnek, hogy vidámsága még
anyukájának is feltűnt, aki nem tudta mire
vélni kislánya váratlan jókedvét. Az utóbbi
napokban inkább elgondolkodónak, a szokottnál lassúbbnak látta gyermekét. A szokatlan csendességet nem tudta mire vélni,
már kezdett aggódni, hogy talán betegség
előjele lehet. Most megkönnyebbülten látta, gyermeke újra ugyanaz a  vidáman csicsergő, cserfes gyermek.
A kislány az esti jó éjt puszi után, a szoba sötétjében még sokáig azon törte a fejét,

hogyan is valósítsa meg tervét, hiszen igazi
meglepetést akart szerezni annak, akit a világon a legjobban szeretett.
Másnap délután anyukája fodrászhoz
ment, és az édesapjával maradt otthon.
Apukája úgy belemerült az autószerelésbe, hogy bőven volt ideje terve megvalósításához. A gipszet már előző nap eldugta a
szekrényében. Most elővette, és a konyhaasztalon nekilátott a munkának. Az első darab sehogyan sem akart megkeményedni, a
második túl gyorsan megkötött, a harmadik
elrepedt. De ez sem vette el a kedvét. Újra
és újra próbálkozott. A nagy munka közepette észre sem vette, hogy édesanyja a
konyhaajtóban áll.
– Kislányom, te mit csinálsz? – kérdezte
csendesen.
– Anya! Nézd, neked készítettem anyák
napjára! – és felé nyújtotta művét. A kis
kerek gipsz plakett közepén egy kis tenyér
lenyomata látszott.
– Ez gyönyörű! Az ágyam fölé fogom
akasztani, ott lesz a legjobb helyen. – mondta édesanyja könnyes szemmel, és magához
ölelte gyermekét. – Gyere, rakjuk rendbe a
konyhát, és meg kellene fürdened is, mert
látszik, hogy nagyon sokat dolgoztál.

Gyermeknap
Ez a vasárnap is úgy indult, mint a többi.
Adott magának még 10 perc pluszpihenést,
de fejében már ott sorakoztak a tennivalók.
Főzés, takarítás, kocsimosás, fűnyírás…
Kávéfőzés közben a tekintete a falinaptárra
tévedt. Ez a május utolsó vasárnapja.
Hihetetlen, hogy rohan az idő. Ekkor belenyilalt a felismerés. Ma gyermeknap van!
Teljesen elfeledkezett róla.
Lelki szemei előtt már látta a csalódott kis
arcocskákat. Valamilyen mentő ötlettel kellene előállni, de már nincs idő, nincs idő…
Ez az! Időt fogok ajándékozni nekik – gondolta. A reggeli kakaó, és bundás kenyér mellé most reggeli mese is járt. Majd kezdődött
a közös porcica kergetés a szobában. Együtt
fedezték fel, hogy az autósampon buborékok
a legszivárványosabbak a világon. Az ebéd
fénypontja a dupla csokis palacsinta volt,
amit négy szorgos kis kéz készített. Délután
„kerékpártúrára” indultak, és most először sikerült eljutni olyan messze, ahol még sosem
jártak.  Hazatérve a frissen nyírt füvet nagy
kupacba gyűjtötték, aztán úgy hemperegtek
benne, mint a játékos kiskutyák. Gyorsan beesteledett. Elalvás előtt már csak egy rövid
részt néztek meg a kedvenc rajzfilmjükből. A
két sampon illatú fejecske végig a vállán pihent. Lámpaoltás után a sötétben még velük
maradt. A kicsi szinte rögtön elaludt. A keze
még mindig a tenyerében lapult.
– Tudod mi volt ma a legjobb? – súgta a
nagyobb. A szíve nagyot dobbant a kérdés
hallatán.
– Mi? – kérdezett vissza alig hallhatóan.
– Ma mindenre volt idő.
Szarka Gáborné
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Iskolai hírek
Ismét versengtünk
Mint arról már több alkalommal szóltunk,
az iskolában a tanulók sok és sokféle tanulmányi versenyben mutathatják meg tudásukat, ügyességüket.
A gyerekek és pedagógusaink lelkesen
készülnek együtt a nagy napra. Ezalatt a
munkaközösség tagjai szervezik a versenyt:
összeállítják a feladatsorokat, megvásárolják a nyertesek ajándékait.
A második félévben az alsó tagozatban
két házi versenyünket rendeztük meg.
A „dobogósak” névsorát évfolyamonként
tesszük most közzé:
Nyelvtan-helyesíró verseny: március 17.
1. Balázs Lehel Bulcsú 1.c
2. Kovács Lilla
1. c
3. Jávorcsik Csilla
1. b
1. Hornyák Boglárka
2. c
2. Borbély Viktória
2. c
3. Rohács Luca
2. a
1. Rácz Laura
3. a
1. Johancsik Dóra
3. a
2. Nesic Milan
3. a
3. Jakus Brigitta
3. b
1. Kiss Bettina
4. c
2. Boldogházi Máté
4. b
3. Pál Zsófia
4. a
Matematika verseny: április 14.
1. Kovács Lilla
1. c
2. Balázs Lehel Bulcsú 1. c
3. Horváth Levente
1. b
3. Kurunczi Zoltán
1. c
1. Péter Gergő
2. a
2. Borbély Viktória
2. c
3. Mezei Balázs
2.c
1. Nesic Milan
3. a
2. Petrovics Réka
3. c
3. Berényi Levente
3. a
1. Pál Zsófia
4. a
2. Boldogházi Máté
4. b
3. Zsámboki Dóra
4. b
Minden résztvevőnek és felkészítőnek
gratulálunk!               Kovács Lászlóné

A negyedik helyig
kerékpároztunk
A Közlekedési, Hírközlési és Egészségügyi Minisztérium a 2009-2010-es
tanévben közlekedésre nevelési versenyt
szervezett a kisiskolás korosztály (3. évfolyam) és a serdülőkorúak kategóriájában

Szerkesztőségi
fogadóórák
Hétfőn:
Pénteken:

14 – 17 óráig
9 – 12 óráig

Cím: Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel.: 06-30/233-6954

(7. évfolyam). A verseny iskolai fordulóját
márciusban rendeztük meg. A két évfolyam
számára a hónap folyamán Terenyi Imre
rendőr hadnagy tartott egy-egy rajzos, a
gyerekeket is megmozgató előadást, amelyen az osztályfőnöki és technika órákon,
illetve otthon szerzett ismereteket elevenítette fel és bővítette a biztonságos gyalogos
és kerékpáros közlekedésről. A helyi fordulón a gyerekek egy tesztlapot töltöttek
ki, amely olyan volt, mint a felnőtt kresz
vizsgák feladatlapjai „kicsiben”. A harmadikosok közül a legjobb eredményt Nesic
Philip Milan (3.a)   érte el, a hetedikesek
közül Fábián Bence (7.b), így velük utaztunk a   megyei elődöntőre március 30-án
Szolnokra, a Tiszaparti Gimnáziumba. Megyénk településeiről kb. 80 gyerek érkezett, hogy megméresse magát, és induljon
az első helyért, amelynek tétje az országos
versenyen való részvétel. A feladatlap kitöltése után a Tisza-parton sétálgattunk,
majd megnéztük az iskola kiállítását, végül
az eredményhirdetésen Bence a 10. , Milan
a 4. helyért vehette át a jutalomkönyvet.
Boldogan állapították meg, hogy ezért érdemes volt „tekerni”, de érdemes volt mindenkinek, hiszen mi szülők is nyugodtabbak vagyunk, ha tudjuk, hogy nemcsak az
autósok vigyáznak gyermekeinkre, de ők is
magukra.              Kotánné Kovács Tímea

Versenyeredmények
az iskolából
A 2009/2010-ben megrendezett országos
Hevesy György kémia verseny  Jász-Nagykun-Szolnok megyei fordulóján iskolánk
három diákja vett részt 2010. március 27én Szolnokon: Kocsis Domonkos, Pásztor
Zsófia és Zsámboki Anna 7.b osztályos tanulók. Zsámboki Anna megyei 2. helyezést
ért el, az országos döntőbe jutása a megyei
fordulók eredményeinek összevetése után
dől el. Felkészítő tanáruk: Mészárosné Dobák Ildikó.
A Teleki Pál országos földrajz verseny
megyei fordulóján 2010. április 10-én két
diákunk képviselte iskolánkat: Jávorcsik
Réka (7.b) 3. helyezést ért el, Tóth Krisztián (8.a) 5. helyezést. Felkészítő tanáruk:
Palotainé Jánosi Krisztina.
A Hermann Ottó országos biológia verseny megyei fordulóján 2010. április 17-én
Zsámboki Anna (7.b) 8. helyezést, Rohács
Ádám (7.c) 11. helyezést ért el. Felkészítő
tanáruk: Tóth Sándorné.

Egyházi hírek
Május 23-án Pünkösd vasárnap
reggel 8 órakor elsőáldozás
Május 24-én Pünkösd hétfőn
délelőtt 11 órakor bérmálkozás
Bérmál:
Dr. Csizmadia István helynök

ÍZHASÁB
Amerikai krémes
Előkészület: 20 perc
Sütés:
40 perc
Hozzávalók: 12 főre
A tésztához:
7 tojás sárgája, 20 dkg cukor, 20 dkg liszt, 1
cs. sütőpor, 2 ek. kakaó, 13 ek. víz.
A krémhez: 7 tojás fehérje, 7-10 ek. cukor, 2
cs. vaníliás pudingpor, 6 dl víz.
Díszítéshez: 3-4 dl tejszín (legjobb a Hulala), reszelt csokoládé.
A tojás sárgáját kikeverjük a cukorral, a vízzel, majd hozzádolgozzuk a sütőporos lisztet
és a kakaót. Közepes lángon (kb. 180 fok) kb.
20 percig sütjük. (A tepsi mérete: 27x37 cm.)
A tojás fehérjét a cukorral kemény habbá verjük. A pudingport a vízzel simára keverjük és
felfőzzük. Még forrón összekeverjük a habbal és a tészta tetejére kenjük. További 10-15
percig szintén közepes hőmérsékletű sütőben
sütjük. Majd hagyjuk teljesen kihűlni. A tejszínt kemény habbá verjük, és a teljesen kihűlt tészta tetejére kenjük. Reszelt csokoládéval jól megszórjuk.
Egyszerű, gyors, finom sütemény és aránylag még olcsó is! Jó étvágyat!
Molnár Ferencné

Sporthírek
Folytatódtak a megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokság küzdelmei. Csapatunk nagy harcban áll a bennmaradásért, s bár jelenleg nem
állunk kieső helyen, azért még nehéz mérkőzések várnak játékosainkra. Eredmények:
JVSE – Abádszalók 3–0
Gól: Lukács M., Horváth D., Szilágyi G.
Ifi: 0–5
Túrkeve – JVSE 4–0
Ifi: 5–1 G: Virág Gy.
JVSE – Kunszentmárton 2-2
Gól: Luca M., Nagy R.
Ifi: 2–3  G: Jáger P. 2)
Fegyvernek – JVSE  3–2
Gól: Luca M., Szilágyi G.
Ifi: 4–1 G: Laczkó D.
U10 korosztályú csapatunk megkezdte csatározásait a Főnix Kupa keretében. Az első állomás versenyeire Taksonyban került sor, ahol
kiváló körülmények között, műfüves pályán az
előkelő 3. helyezést érték el fiaink. A csoportmeccseken előbb 1–0-ás vereséget szenvedtek
Tököl csapatától, majd 2–1-re verték Dunaharasztit. A bronzmeccsen pedig sziporkázó
játékkal 5–1-re verték a Gödöllőt. A gólokat
Boldogházi Máté, Péter Gergő és Csúz Martin
szerezték, de az egész csapatot dicséret illeti,
amiért jó hírünket vitték az országban.
A következő forduló mérkőzéseire április 17én kerül sor Szentendrén, az eredményekről
természetesen beszámolunk. A harmadik fordulót mi rendezzük Jászfényszarun, május 1-jén!
Kézilabdás lányaink folytatták bajnoki szereplésüket, a következő eredmények születtek:
Berekfürdő – JVSE 15–15, Tiszaföldvár –
JVSE 17–12, Jászladány – JVSE 4–18, JVSE
– Kunhegyes 12–16.
Vitályi Szabolcs
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Az országgyűlési képviselő választás eredménye Jászfényszarun
2010. április 11-én megtartott I. választási fordulóra a 4651 fő választásra jogosult állampolgár közül 2383 fő (51,24 %) jelent meg a szavazókörökben. A szavazatszámláló bizottságok az egyéni országgyűlési képviselő jelöltekre 2338 db leadott érvényes szavazólapot találtak az urnákban,
44 személy érvénytelenül szavazott és 1 db szavazólap hiányzott az urnából.
A szavazókörönkénti érvényes szavazatok megoszlása az alábbi:
Érvényes szavazatok száma szavazókörönként

A jelölt neve

1. sz.

2. sz.

3. sz.

4. sz.

5. sz.

6. sz.

Össz.
szavazat
jelöltre

%

Dr. Gedei József (MSZP)

100

76

118

119

148

84

645

27,59

Murányi Levente (JOBBIK)

59

101

72

61

113

74

480

20,53

Dr. Szabó Tamás (FIDESZ-KDNP)

196

178

185

207

229

218

1213

51,88

Összes szavazat szavazókörönként

355

355

375

387

490

376

2338

100,00

A területi listákra 2383 fő választópolgár adta le szavazatát, melyből 2363 érvényes volt, 20 szavazat érvénytelennek bizonyult.
A szavazó-körönkénti érvényes szavazatok megoszlása a következő:

1. sz.

2. sz.

3. sz.

4. sz.

5. sz.

6. sz.

Össz.
szavazat
listára

Jobbik Magyarországért
Mozgalom – Párt

59

108

75

64

118

80

504

21,33

Magyar Szocialista Párt

85

62

92

90

124

57

510

21,58

Magyar Demokrata Fórum

1

2

4

9

7

7

30

1,27

Lehet Más a Politika

19

18

29

26

19

25

136

5,76

Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség – Keresztény
Demokrata Néppárt

193

169

179

198

228

207

1174

49,68

0

1

2

3

1

2

9

0,38

357

360

381

390

497

378

2363

100,00

Érvényes szavazatok száma szavazókörönként

A lista neve

Magyar Kommunista
Munkáspárt
Összes szavazat
szavazókörönként

%

Az országgyűlési képviselő választás 2. fordulóján 2010. április 25-én 4648 fő választásra jogosult állampolgár közül 1471 fő (31,65%) jelent
meg a szavazásra. Az országgyűlési képviselő jelöltekre 1465 érvényes szavazatot számláltak meg a szavazatszámláló bizottságok, 6 választópolgár érvénytelenül szavazott. A szavazó-körönkénti érvényes szavazatok megoszlása az alábbi szerint alakult:
A jelölt neve

1. sz.

2. sz.

3. sz.

4. sz.

5. sz.

6. sz.

Össz.
szavazat
jelöltre

Érvényes szavazatok száma szavazókörönként

%

Dr. Gedei József (MSZP)

60

41

72

74

80

53

380

25,94

Murányi Levente (JOBBIK)

24

48

32

18

53

32

207

14,13

Dr. Szabó Tamás (FIDESZ-KDNP)

138

138

131

143

173

155

878

59,93

Összes szavazat szavazókörönként

222

227

235

235

306

240

1465

100,00

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: Papp Kastély  Szabadság út 77., 5. sz. szavazókör: Orvosi Rendelő Deák F. út 1., 6. sz. szavazókör: Új Iskola, Szabadság út 32. Jászfényszaru, 2010. április 26.                                                                                                              Helyi Választási Iroda

Rendőrségi Hírek
Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt hetekben Jászfényszarun több
bűncselekmény is ismertté vált hatóságunk
előtt. Ezek közül súlyossága okán kiemelkedik egy idős férfi sérelmére elkövetett rablás
a múlt hónapban. Az ismeretlen személyek az
éjjeli órákban hatoltak be a sértett házába, ott
őt tettlegesen bántalmazták, és a nála feltalált
készpénzt tőle elvették. Az ügyben a nyomozás folyamatban van, nagy erőkkel keressük
az elkövetőket.
Ez a bűncselekmény rávilágít arra, hogy
az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos megelőző-felvilágosító
tevékenységünket folytatnunk szükséges,

valamint arra is, hogy a mindennapok során
figyelnünk, és figyelniük kell minden apró
körülményre lakókörnyezetükben, ami bűncselekmény elkövetésére utalhat.
Két eset is volt, hogy a nappali időszakban
hatoltak be ingatlanokba, és onnan készpénz
került eltulajdonításra. Ezeknél a bűncselekményeknél is fontos lehet minden részlet,
emiatt legyenek figyelmesek, és bizalmatlanok az idegenekkel szemben. Hatóságunk
nyitott jelzéseikre, azokat minden esetben
meghallgatjuk, elemezzük, és megtesszük a
szükséges intézkedéseket.
Márciusban az általános iskolások részére
országos KRESZ verseny került meghirdetés-

re. Jó hangulatú előadások keretében segítettünk a versenyre történő felkészülésben a 3.
és 7. osztályos fiataloknak, akik életkorukhoz
kapcsolódó, közlekedési szabályokat sajátítottak el és elevenítettek fel. A versenyen többen
előkelő helyezést értek el, fontos rámutatni,
hogy minden gyermek, aki részt vett a felkészülésben és a megmérettetésen, biztonságosabban fog közlekedni a hétköznapok során.
A Közbiztonsági Háló program tovább folytatódik, ennek keretében több alkalommal
hajtunk végre koncentrált ellenőrzéseket illetékességi területünkön. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tel.: 107, 06-57/422-138, 0670/330-76-26.                 Terenyi Imre, r.hdgy.
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Területalapú támogatások 2010
Tisztelt Gazdálkodók!
Az Európai Mezőgazdasági Garancia
Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások 2010. évi igénybevételével
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet
alapján az egységes kérelem keretében az
alábbi támogatási jogcímek vonatkozásában igényelhetőek kifizetések Az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás
(SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások: termeléshez
kötött rizs kiegészítő nemzeti támogatás,
héjas gyümölcsűek termesztésének kiegészítő nemzeti támogatása, málna-eper,
elkülönített cukor, elkülönített zöldséggyümölcs, kedvezőtlen adottságú terüle-

teken történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs támogatások, Natura 2000,
EMVA MgTE, EMVA erdészeti potenciál,
EMVA ültetvénykorszerűsítés, EMVA fás
szárú energiaültetvény, – EMVA lágy szárú energiaültetvény, NVT MgTE, EMVA
agrár-erdészet, erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás, erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás, dohány szerkezetátalakítási nemzeti program, agrár-környezet gazdálkodási
támogatások, nem termelő mezőgazdasági
beruházásokhoz nyújtandó támogatások.
Az egységes kérelem kizárólag a www.
mvh.gov.hu honlapon található elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és
kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be. Az egységes
kérelemhez kapcsolódó adatváltozások
(módosítás, pontosítás, visszavonás, vis

maior bejelentések, másodvetés bejelentése) is kizárólag az elektronikus kitöltő felületen tölthetőek ki és elektronikus úton
nyújthatóak be. A vis maior bejelentéshez
kapcsolódó papír alapú igazoló dokumentum postai úton küldendő meg az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a
továbbiakban: MVH) illetékes megyei kirendeltsége részére.
Az egységes kérelem részét képező,
az egyes jogcímekre vonatkozó jogszabályban előírt speciális dokumentumokat továbbra is papír alapon (postai úton)
szükséges megküldeni az MVH részére
az egységes kérelem benyújtásával egy
időben!
Az egységes kérelem benyújtási határideje: 2010. május 15.
Törőcsik Anikó
agrárkamarai tanácsadó

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Nem fogjuk már elgyengült kezed,
Nem simogatjuk őszülő fejed,
Nem tekint ránk ragyogó szemed,
Marad a csend.
Mindent köszönünk Neked.”

Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
akik szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédink,

Özv. KUN JÓZSEFNÉ
Mészáros Rozália
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak.
A gyászoló család
Édesapánk, Penczner Sándor
halálának 12. évfordulójára,
és édesanyánk, Vass Teréz
halálának 25. évfordulójára emlékezünk.
„Egy pillantás volt búcsúzáskor, s halvány mosolyuk,
ameddig csak élünk, arra gondolunk.
Végleg elmentek hosszú útjukra,
hangjukat nem halljuk már többé soha.
Ha könnycsepp gördül végig arcunkon,
felnézünk az égre, mert hiányoznak nagyon.”
Szerető családjuk

Köszönetet mondok mindazoknak, akik

Rubint Lászlóné
Kovács Klára

temetési szertartásán megjelentek,
sírjára virágot, koszorút hoztak, fájdalmamban osztoztak.
Szerető fia
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Ocskó Sós Mihály
gyászmiséjén, végső búcsúztatásán megjelentek,
sírjára elhozták a kegyelet virágait,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Tóth Istvánné Lujzika
halálának 10. évfordulójára emlékezünk.
„Örökre elmentél, már hiába várunk.
Végső otthonodban nyugalmat kívánunk.”
Szerető lányod, fiad és családjaik.

Anyák napján és halálának 5. évfordulóján

Sőregi Elvirára emlékezünk.
„Míg éltél, nagyon szerettünk,
Érted mindent elkövettünk.
A tehetetlen fájdalom iszonyú,
Csak egy dolog szolgál vigaszul:
Talán csillagként ragyogsz felettünk,
onnan is vigyázva minden lépésünk.
Ígérjük, míg élünk, Reád emlékezünk.
Édesanyám, búcsúzunk, de soha nem feledünk.”

Szabina, Tibike és a Sőregi család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SÁNDOR PÁL
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak.
Szerető felesége, fia, menye
és két unokája

Sánta Ferencné

halálának 1. évfordulójára emlékezünk.
„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
A Te szíved nem fáj, a miénk vérzik.
A fájdalmat Érted a szeretteid érzik.”

Szerető nővéred, sógorod
és keresztlányodék
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Ingyenes szemvizsgálat

Tüzelő és építőanyag
áruházak

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

Akciónk: Ahány éves,
annyi % kedvezmény
vékonyított lencse rendelése esetén!

• Szemüvegkeretek –20%, –30% kedv.
• Fényre sötétedõ lencsék –20%
• Dioptriás szemüveglencsék –20%
• Multifokális lencsék
(távoli-munka-olvasó egyben) –20% kedv.
Komplett szemüvegek akár 8000 Ft-ért!
Nézzen be hozzánk,
hogy jobban lásson!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30-17.00 óráig

Tavasznyitó akció!
Készbeton:
C8-24 KK

11440 Ft/m

3

OSB lapok:
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm

2100 Ft/tbl
2600 Ft/tbl
3000 Ft/tbl
3500 Ft/tbl
4300 Ft/tbl

Minőségi gipszkarton (Rigipsz):
sima 9,5-es
sima 12.5-es

990 Ft/tbl
1090 Ft/tbl

impregnált
tűzálló

1700 Ft/tbl
1400 Ft/tbl

Gipszkarton tartozékelemek
is kaphatók.
Cserepek:
Tondach Dakovói
Hódfarkú
77 Ft/db
175 Ft/db
Bramac Natura
196 Ft/db
Creaton Balance
Mediterrán Standard 171 Ft/db

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

Tájékoztatás
Tisztelt Jászfényszarui Lakosok!
Tájékoztatom Önöket,
hogy szombati napokon 10-12 óráig,
előzetes egyeztetés alapján

ügyfélfogadást tartok
Tel.: 06-20/544-52-06
Jászfényszaru Fürst S. u. 12. szám alatt
Dr. Tóth Zoltán ügyvéd
Egyedülálló

mágnesterápiás masszírozógéppel
kezelést vállalok,
és gépi relaxálás felsőfokon!

15.00 – 19.00 óráig
Csak előjegyzés alapján! 06 30/833-5045

p Játék

9

Játék 9 Játék 9 Játék P

Kedves Szülők, Nagymamák, Nagypapák, Gyerekek!

Játéküzletünkben nagy áruválasztékkal
várunk mindenkit szeretettel!

Rendezvények a művelődési házban – MÁJUS
1-jén: Disco
10-én: A romantikus XVIII. Század. Vetélkedő. – Diákönkormányzat
11-én: „Kései sirató”. Rendhagyó irodalomóra
22-én: 5 éves a Lumina Cornu Ifjúsági klub. Asztali torna.

Hulladékszállítás

Márciusi anyakönyvi hírek

Az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. értesíti a
város lakosságát, hogy Pünkösd hétfő helyett
előtte, május 22-én, szombaton, Mindenszentek napja miatt pedig október 30-án, szintén
szombaton végzik a hulladékszállítást.

SZÜLETTEK: Bólya Nóra (Takács Ildikó), Nagy Bence (Urbán Mária), Nagy Zsombor (Bali
Tünde), Pádár Gergő (Dobai Melinda), Török Szonja (Jáger Dolli).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Dobák Nándor (82 é.), Farkas Sándor (79 é.), Kovács Imre (78 é.), Kurucz
Sándorné Vas Margit (81 é.), Ocskó Sós Mihály (86 é.), Rajos Tibor (57 é.), Rubint Lászlóné
Kovács Klára (81 é.), Sibalin Nándor (66 é.), Varga Sándorné Both Mária (74 é.).

az ünnepeken 2010-ben!

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
Falugazdász: 06-30/392-2602
Vízmű: hibabejelentés munkaidőben 57/422-631, munkaidőn túl 06-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456
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XVI. Jász Világtalálkozó

Osonó élmények
összefogással

Jászágó, 2010. június 11-12-13.
Ismét találkozhatnak a jászok évenkénti
legnagyobb rendezvényükön, a Jász Világtalálkozón. Gyorsan szalad az idő, Jászágó,
a Jászság második legkisebb, legfiatalabb
települése már a XVI. találkozót rendezi
meg. Egy kis településen sokkal nagyobb
az összefogás, fontos az együvé tartozás
élményének megélése. Jászágóról sok tehetséges fiatal indult el és szerzett hírnevet
falujának. A községben élők és az innen
elszármazottak összefogása biztos alappal
szolgál a színvonalas és gazdag program
megvalósulásához.
Jászágó Község Önkormányzata és a Jászok Egyesülete által rendezett ünnepség
június 11-én, pénteken veszi kezdetét. 10
órakor a négyszállási iskolának, az ott élt
tanyai embereknek, tanítóknak és tanulóknak emléket állító kő avatására kerül sor. A
községháza előtti parkban 14 órakor Fejér
Andor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés elnöke ünnepélyesen megnyitja
a három napos rendezvényt. 15 órakor 13
kiállítás megnyitása történik meg, többek
között fotó, grafika, festmény, tűzzománc,
kézimunka, viselet.
„A Jászságért” Alapítvány legújabb kiadványának a Jászságért Díjasok 1992 –
2009. könyvbemutatóján is részt vehetnek
az érdeklődők.
A sportpályán meghívásos labdarúgó
mérkőzésekre kerül sor. 19 órától a szabadtéri színpadon kulturális műsorok, köztük
21 órától Tihanyi Vándorszínpad, Tihanyi
Tóth Csaba operett-társulata látható.
Június 12-én, szombaton lesz a központi ünnepség. 9 órakor a szentmisét dr.
Ternyák Csaba egri érsek celebrálja. 10 óra
30 perctől a jász települések felvonulását
követően a díszünnepség műsorvezetője a
fényszarui Cserháti Ágnes.
A hagyományoknak megfelelően a Jászságért Díj és a helyi kitüntetések átadására,
az elszármazottak köszöntőjére kerül sor.
A jászkapitány beiktatását követően pedig
Tálas Ernő, a Svéd Királyi Operaház éne-

kese, majd Bach Patrícia operaénekes és
Rékasi Károly színművész, valamint a Jászágói Népdalkör műsora szórakoztatja a világtalálkozó résztvevőit.
17 órakor Hargitai Géza Kossuth-díjas
hegedűművész és barátainak hangversenyét élvezhetik a templomban. Este fél 9től Puskás Peti, Polyák Lilla és Homonnai
Zsolt lép a színpadra. 22 órakor tűzijáték,
majd diszkó zárja a nap programját.
Egész nap népművészeti kirakodó vásár,
gyermekeknek kézműves foglalkozás, arcfestés, ingyenes ugrálóvár várja a vendégeket.
Június 13-án, vasárnap az ágói búcsú eseményein túl, meghívásos tűzoltó ügyességi
vetélkedő, főző verseny színesíti a nap eseményeit. 14 óra 30 perctől Csikó Szabolcs
és Horváth Tamás (kiscsillagok) műsora,
majd elő zenével a jászsági viseletek régen
és ma divatbemutatója szórakoztatja a közönséget.
16 óra 30 perctől Karusszel fogathajtás
zárja a nap eseményeit. Napközben hőlégballonozási lehetőség, kirakodóvásár,
kézműves foglalkozások az öregháznál,
gasztronómiai nap, népi étel bemutató is
lesz.
A háromnapos rendezvény fővédnöke Sára Sándor Kossuth-díjas operatőrfilmrendező, védnöke dr. Rédei István, a
COOP-Star Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Jászfényszaru Város Önkormányzata
az elmúlt évek hagyományainak megfelelően június 12-én, szombaton 8 óra 30
perckor a Városházától különjáratú autóbuszt indít a Jász Világtalálkozóra.
Az autóbusz kifelé haladva, minden buszmegállóban megáll. Vissza várhatóan 18
órakor a jászágói templomtól indul.
Bízom abban, hogy Jászfényszaruról
nagylétszámban veszünk részt a szomszédos település rendezvényén átélve a jászok
együvé tartozását, a közös együttlét örömét.
Tóth Tibor

a III. Tarlófesztivált.
A délelőtt folyamán a „Tarló hétpróba”
versenyre, benne a bálaépítésre, ügyességi
próbák lebonyolítására kerül sor. Várjuk
helyből és a Jászságból 4 fős csapatok
nevezését. A rendezvényhez két gasztronómiai esemény is kapcsolódik, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete által meghirdetésre
kerülő főző és kenyérsütő verseny. A nap

Reméljük, máskor is módunk nyílik hasonló élmények reményében az együttműködésre!
Aki szeretne a darabról való beszélgetésen részt venni, az jelezze a drámaműhely
tagjainak, vagy nekem a 422-002-es telefonszámon!                                     Katinka
Fotó: Ruis Bea

Márai felolvasó est

Már lehet nevezni a Tarlófesztiválra!
Jászfényszaru Város Önkormányzata
együttműködve és igényelve a jászfényszarui gazdák és civil szervezetek segítségét
2010. július 31-én,
szombaton, 9-20 óráig
változatlan helyszínen rendezi meg

Nem mindennapi színházi élményben
volt része annak a csaknem 80 nézőnek, aki
április 15-én 18 és 20 órakor vállalkozott
a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely
– Részletek a bolyongás meséiből című
előadásának megtekintésére. Fazekas Mihály rendező és lelkes ifjú amatőr csapata
rendhagyó, bő egyórás, a mozgásszínház
elemeit sem nélkülöző alternatív darabjával igencsak megdolgoztatta jobb agyféltekénket, szabad teret engedett asszociációs
képességeinknek és megpengette érzelmi
húrjainkat.
A jászfényszarui 283. előadás utáni beszélgetésen még közelebb kerülhettünk az
alkotókhoz.
A 14 fős csoportnak – amely Budapesten,
Jászberényben és Szentesen is szerepelt
mostani magyarországi vendégszereplése alatt – 3 napig a FÉBE és a SZIBAKÖ
többségében a belépőkből biztosította a
szállást és részben az étkezést. Utazását a
jászberényi Malom Színház állta.

folyamán minden korosztály talál magának tartalmas és érdekes programot. Este
a Zagyva Banda népzenei koncertjével és
Király Viktor megasztár 40 perces műsorával zár a fesztivál. A részletes programot
következő lapszámunkban, a versenyfelhívásokat és minden más információt folyamatosan a www.tarlofesztival.hu honlapon
tesszük közzé.
Kapcsolódó rendezvényként, az önkormányzat támogatásával
augusztus 1-jén,
vasárnap kerül megrendezésre

a II. Amatőr fogathajtó verseny.
Tóth Tibor

A februári Wass Albert felolvasó est
sikerén felbuzdulva a szervezők hagyományteremtő céllal, ezúttal Márai Sándor
születésének 110. évfordulója kapcsán szeretettel várnak minden irodalombarátot
2010. május 28-án, este 7 órára a Városi
Könyvtárba.
A rendezvény sikere érdekében kérünk
mindenkit, hogy jelezze részvételi szándékát, és a felolvasandó mű tekintetében
egyeztessen a szervezővel!
Jelentkezés és bővebb információ:
Hangosiné Réz Mária
06-20/319-04-46
E-mail cím: rezmariajfsz@gmail.com
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Régi idők tanúi
A madarak és fák napja kapcsán beszélgetés Zsámboki Jánossal
A XIX. század nagy mocsarainak lecsapolásai, a folyók szabályozása, az erdők,
mezők pusztulása, a természetben végbement változások következtében jelentősen
romlott a madarak élettere. Az európai országok ezt felismerve a mezőgazdaságban
hasznos madarak védelme érdekében Párizsban 1902. március 19-én egyezményt
kötöttek. A világon először már ebben az
évben Chernel István (1865 – 1922) magyar ornitológus megszervezte hazánkban
a madarak és fák ünnepét.
Az 1906. évi I. törvénycikk, valamint
gróf Apponyi Albert (1846 – 1933) vallásés közoktatásügyi miniszter (Jászberény
város aranymandátumos képviselője) körrendelete minden iskola számára előírta a
Madarak és Fák napjának megünneplését,
mely XX. század közepéig a tanuló ifjúság
várt és kedvelt napjává vált. Az időközben
feledés homályába merült ünnepet visszahozta az 1996. évi LIII. Törvény. A 64. §
(3) bekezdés szerint: „Minden év május 10e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság
– különösen az ifjúság – természet iránti
elkötelezettségét kell szolgálnia.”
Így 90 év után Herman Ottó (1835 – 1914)
természettudós, néprajzkutató, régész, polihisztor, politikus gondolata ismét időszerűvé vált: „A természetben a maga helyén
minden egyenértékű, egyenjogú, legyen az
akár a legparányibb légy dongása, vagy a
Vezúv kitörése. E hatalom birtokában nincs
sem megvetni – sem letaposnivaló, s ez nagyon is érdekünk.”
Zsámboki János bácsit Dózsa György úti
lakásán kerestem meg, hogy az Ő gyerekkorában hogyan ünnepelték meg az iskolában
a madarak és fák napját?
Kisbirtokos családban születtem, gyermek és fiatal, valamint felnőttkorom egy
részét a Székhalom tanyán töltöttem. Az
elemi iskola első, negyedik és ötödik osztályát a Basa nagyszülőktől a községben
jártam. A 2., 3., 6., osztályt a tanyánktól 3,5
km-re levő Winkler homok-tanyai iskolában végeztem.
A község 1925-ben katolikus jellegű iskolát épített, melyhez a területet Winkler
Bertalan földbirtokos díjmentesen adta.
Első tanítója Horváth Mária volt.
1934-ben elsős tanítóm Tóth János (1913  
– 1949)* volt. Palatáblán tanultunk írni,
számolni, másodiktól már füzetet használtunk. A tanyai iskolában egy tanterembe 6
évfolyamban 112-en jártunk, a legkisebbek
vagy 15-en a dobogó körül kis széken ültek. A létszám ősszel és tavasszal kevesebb
volt, mert a nagyobbaknak már otthon dolgozniuk kellett, és a szülők nem engedték a
gyereket az iskolába. Szívesen emlékszem
vissza a többi tanítómra is, Zingay Bélára (1929 – 1957)*, Kispál Jánosra (1936
– 1938)* és Kiss Istvánra (1936 – 1950)*.
A három ismétlőt már nem jártam, mert
otthon munkámra a szüleim igényt tartot-

tak. Kisgyerekként kiskacsát, majd malacot
őriztem. 11 évesen négy tehenet legeltettem és a fejésbe is besegítettem. Nem volt
könnyű gyermekkorom.
Az új ismeretek megszerzése, a tudás
iránti vágy hatására 20 évesen beiratkoztam a Winkler-tanyai iskolába, az esténként
tartott paraszt dolgozók polgári iskolája
négy éves tanfolyamára. Tanultunk magyar
és német nyelvet, földrajzot, számtant, történelmet, katolikus vallástant, növény és
állattant és mezőgazdasági ismereteket. A
képzést 40 fő homoktanyai fiatal kezdte
el, négy év után 8-an fejeztük be. A tantárgyakat Probocskai Zoltán (1942 – 1947)*
és felesége Probocskai Zoltánné (1942 –
1950)* tanította.

a hasznos madarakról, a fák védelméről. A
fákat óvni kell, még egy kiságát sem szabad letörni hangzott az intelem. A madáretetésről is szó esett. Versek is elhangzottak
a madarakról és fákról. A programok között
szerepelt a futás, a távolugrás, a torna, de
énekeltünk és táncoltunk is. Volt idő a játékra is, bakamáztunk, métázunk, fogócskáztunk, „adj király katonát” és „ne nézz
hátra, jön a farkast” játszottunk. Nagyon
jól éreztük magunkat, gyorsan szaladt az
idő, 2 óra tájban indultunk vissza.
A gyermekkori pozitív élmények egy életen át mindig meghatározóak. A tanyán, a
kertbe mindig örömmel ültettem fát és gondoztam is azokat. Jó érzés fogott el, ha egy
madárfészket felfedeztem a fán, boldogan

Az egykori iskolatársak

Öcsém, Sándor tíz évvel később született,
aki szintén jó képességű tanuló volt. Érettségi után, a műszaki egyetemet is elvégezte.
Az FM Földügyi és Térképészeti Főosztálya főosztályvezetőjeként ment nyugdíjba.
Elévülhetetlen érdemeket szerzett az egységes földügyi nyilvántartás megszervezésében, létrehozásában. A 40 éves egységes földügyi szakigazgatás emléknapja
alkalmából 2007. szeptember 28-án Gráf
József földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter kiemelkedő földügyi szakmai tevékenységéért Miniszteri Elismerő Oklevél
kitüntetésben részesítette.
A tanyai iskolában – mivel természet
közelben voltunk – a madarak és fák napját helyben és az iskola körül ünnepeltük.
Azokban az években, amikor a községbe
jártam, reggel osztályonként énekelve vonultunk ki az öregerdőbe. A bátrakkal és
a nagyobbakkal a vízsor (Madách utca)
végén, a keskeny gyaloghídon, a Zagyva
felett áthaladva gyorsan az erdőbe értünk.
A kőhídon át, majd a Zagyva bal partján
haladva hosszabb volt az út.
Az erdőben a lányok és fiúk külön területen rendezkedtek be. A tanító mindig szólt

hallgattam a madarak csicsergését. A természet szeretetét megbecsülését igyekeztem átadni Zsuzsanna leányomnak, Krisztina unokámnak is.
Mit kérhetünk közösen a fiatal és idősebb
olvasóktól? Azt, hogy május 10-én fogadjuk meg Jókai Mór (1825 – 1904) regényíró verses tanácsát:
„Ültess fát!
Hogyha másért nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
Gondot ő visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot:
Messze érzed illatát.
Kis madárka száll reája:
Ingyen hallhatod dalát.
Ültess fát.”
A következő télen is etessük a hasznos
madarakat, legyen még több jászfényszarui
ház udvarán madáretető.
Köszönöm a visszaemlékezést és jó
egészséget kívánok az egész Zsámboki
családnak.
Tóth Tibor
* Jászfényszarun a tanítással eltöltött
időszakot mutatja.
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Gyűjtők és gyűjtemények
IX. Tartási hibák
Többen fordultak hozzám kérdésekkel az
utóbbi időben, ami az orchideák betegségeire utal, ezért néhány gondolatot szeretnék
közzétenni a kártevőikről.
A betegségek okait három fő csoportba
foglalhatjuk össze, elsőként a tartási hibák
okozta fiziológiai rendellenességekről lesz
szó. A trópusi orchideák eredeti élőhelyükön sajátságos epifiton életmódot folytatnak, a fák lombkoronájában élnek. Ebből
a sajátosságukból kiindulva egy sor dologban mások az igényeik, mint az általunk
megszokott szobanövényeknek.
Az első legfontosabb elem a víz, az öntözés, ami nálunk a problémák fő forrása. A
legtöbb növény túlöntözés következtében
pusztul el, a második legfőbb halálok a
kiszáradás. Ez csak első pillanatra tűnik
ellentmondásnak. Akinek egy pár növénye
már elpusztult túlöntözés következtében,
az rendszerint átesik a ló túloldalára és nem
öntözi a növényeit rendszeresen, mert fél,
hogy megint kipusztítja. Ennek következtében szegény növény hamarosan végleg
kiszárad, elveszíti a gyökereit és többet
nem lehet rendbe hozni. Az öntözés gyakoriságának meghatározásánál több tényezőre kell tekintettel lenni.

A növények elhelyezésénél fontos figyelembe venni, hogy az üvegházakban melegebb van és több fényt kap a növény, tehát
gyakrabban igényel öntözést, mint a lakásban egy északi ablakpárkányon álló orchidea. A cserépbe ültetett orchidea kevésbé
hamar szárad ki, mint a kosárban függő, a
parafa lapra kötözött orchideák több vizet
igényelnek, mint a kosárban függők és a
cserepesek.
Lényeges szempont az ültetőközeg és az
ültető edény anyaga. Agyagcserépben hamarabb kiszárad a növény, mert az agyag
porózus, átengedi a nedvességet. A műanyag cserepek jobban tartják a nedvességet. A sűrűbb, több sphagnumot tartalmazó
ültetőközeg jobban tartja a nedvességet,
mint a tiszta fenyőkéreg.
Az öntözés gyakoriságának megállapításánál szerepet játszik az adott növény természetes vízigénye. Némely orchideafaj
igényli a két öntözés közötti kiszáradást,
némelyik viszont az állandóan nedves ültetőközeget szereti. Így megállapíthatjuk,
hogy minél vegyesebb a gyűjteményünk,
minél több fajta orchideát tartunk, annál problémásabb a megfelelő öntözési
(Folytatás a 15. oldalon.)

A májusfáról…
„Hajnalban állnak már vitézül,
szökik az égről a felhő,
haragos fejükön vigyázva
szallagot ingat a szellő.”
Nagy László
Már egy pár éve május első reggelén izgatottan nézek ki az ablakon, hogy megcsodáljam az éjszaka leple alatt felállított
májusfámat. Bizonyára sok lány van még
így ezzel. A nagyon sok szép hagyományunk közül sokat már nem tartunk, de úgy
veszem észre, a fiúk szerencsére még nem
lustulnak és április utolsó éjjelén fűrészt és
fejszét ragadva kedveskednek a lányoknak
Fényszarun is.
Kicsit utánajártam e szép hagyományunk
történetének. A májusfa eredetét Szent Jakabhoz és Szent Fülöphöz kötik, miszerint
útjuk során útitársuk lett egy Valburga nevű
szűz hajadon, akit emiatt a pogányok tisztátalan személynek nyilvánítottak, és rágalmazni kezdték. A lány azonban, hogy elűzze a gúnyolódókat, elővette vándorbotját,
leszúrta a földbe, letérdelt elé, majd imádkozni kezdett. Kis idő múlva a pogányok
szeme láttára a fa kizöldült. Hajadon férfiak ez időtől szoktak magas zöld fát állítani
hajadon lányok ablaka alá. Leggyakrabban
nyárfát állítanak, de régen a vadkörte, orgona, vadpiszke sem volt ritka, melyet színes
szalagokkal díszítettek. Egyes vidékeken a
májusfát jakabfának, jakabágnak, hajnalfának is hívták.

A májusfát elsősorban a legények állították azoknak a lányoknak, akiknek udvaroltak, vagy szerettek volna udvarolni.
Nagymamám mesélte, hogy mikor papám
szeretett volna neki udvarolni, az egész
kerítést, egyik szomszédtól a másikig kirakták gyönyörű orgonákkal… amit az
egyik közelben lakó bácsi féltett fájáról
szedtek le.
Attól függően, mennyire volt tehetős a legény, egy üveg borral, selyemszalagokkal
és más ajándékokkal is díszítette a fát.
Volt, aki a legnagyobb titokban állította a
fát és például Cserépfaluban még a kaput
is lelopták a lányos házaktól, azzal a szándékkal, hogy amíg a családfő a kaput keresi
másnap, addig is kettesben lehet kedvesével a legény.
A két háború között divatba jött, hogy
szerenád kíséretében állítják a fát. Mikor elkészültek, a zenész elkezdte húzni
a kívánt nótát. A legények addig vártak,
amíg a lányos házban a behúzott függöny
mögött meg nem gyúlt egy szál gyufa. A
leány a levegőben nagy köröket leírva jelezte, hogy tudomásul veszi és köszöni a
figyelmességet. Ha a fiatalok között már
komolyabb volt a kapcsolat, a szülők behívták pár percre a szerenádozókat és süteménnyel, itallal kínálták őket.
Persze régebben egyfajta versengés is volt
a falu ifjúi között e szokással kapcsolatban.
Az a fiatalember volt a legkiemelkedőbb,
(Folytatás a 15. oldalon.)

Népszokások, hagyományok

Május
Egyházi név: Pünkösd hava
Régi magyar név: Ígéret hava
Május 1. Előző nap éjszaka vagy hajnalban a legények vitték a lányos házhoz
a májusfát. Ez feldíszített nyárfaág volt,
minél szerelmesebb volt a legény annál díszesebb és nagyobb fát állított a lányos ház
kapuoszlopára. Az ötvenes évektől szokás
volt a Polgármesteri Hivatal előtt felálított
színpadon műsort adni a közönségnek.
A fentebb említett májusfa (díszítőelemei színes papírszalagok, olykor konyakos
üveg, borosüveg voltak) állítása ma már
ritka.
Május 4. – Flórián napja
A tűzoltók védőszentje
Május 12. 13. 14. – Fagyosszentek
Pongrác, Szervác, Bonifác napjain mindenki félt a májusi fagytól, mert az egész
gyümölcstermést elvihette.
Május 16. – Nepomuki Szent János
A folyók, hidak, hajósok védőszentje volt.
A legenda szerint a gyónási titok elárulására
akarták rávenni, s mivel ezt megtagadta vízbe ölték. Szobra a Zagyva közelében nálunk
is megtalálható, „Jánoská”-nak emlegetik.
Emlékére búcsújárás volt a szobrához.
Május 25. – Orbán
Orbán csúnyán megtréfálhatta a szőlősgazdákat, ha fagyot hozott, s elvitte az évi
termést. Községünkben nincsen szobra, de
itt is ismerték, hogy pl. az adácsiak venyigét
kötöttek a szoborra s azt meggyújtották. Ha
Orbán megkegyelmezett s nem fagyott el a
szőlő, akkor borral locsolták meg a szobrát.
Május 23-24. – Pünkösd
A pünkösd újszövetségi egyházi ünnep,
amelyen a kereszténység a Szentlélek eljövetelének emlékét üli meg.
A nagy nyári munkák előtt ünnepelni
kell. Köszönteni az új életet, imádkozni a
bő termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik
nap. A templomokban évről évre megemlékeztek erről a napról, a lángnyelveket a
pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették,
a Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. A lányok és asszonyok
bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint a bal vállukra
kanyarítva, a férfiak felöltötték ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság.
Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, az Alföldön
a Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösd
királynéjárás.
A pünkösd királyválasztás sajnos teljesen eltűnt, pedig a mai napig él a szólás:
Rövid, mint a pünkösdi királyság.
Közreadta: Zsámboki Richárd
Forrás: Sugár Judit
Ünnepi szokások Jászfényszarun
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(Folytatás a 14. oldalról.)
technikát kialakítani. Ha előadódna az a
rendkívüli állapot, hogy valakinek csak egy
fajta orchideából, mondjuk Phalaenopsisokból a gyűjteménye, még az sem locsolhatná egyszerre az egészet, mert a cserép
nagyságától is függ a kiszáradás mértéke.
Nagyobb cserépbe ültetett növények ültetőközege lassabban szárad ki, mint a kis
cserepeké. Tehát ez sem lenne jó megoldás.
A szakirodalom és a tapasztalatok azt mutatják, hogy öntözni akkor érdemes, amikor
az ültetőközeg felszíne tapintásra száraznak
tűnik. Ha öntözésre szánjuk rá magunkat,
akkor viszont azt alaposan kell tenni, bőségesen meglocsolni a növényt úgy, hogy
a víz a cserép alján folyjék ki. A kiszáradás
tünetei megegyeznek a túlöntözés tüneteivel, mert a gyökerek ebben az esetben is
alkalmatlanná válnak a víz és a tápanyagok
felvételére.
Ha orchideánk nagyon kiszáradna, akkor
a következő módon lehet átnedvesíteni az
ültetőközeget: A száraz ültetőközegen a
víz átszalad, tehát először csak gyengén locsoljuk meg és hagyjuk egy ideig pihenni,
egy óra múlva jó alaposan öntözzük meg a
növényt és egy pár óra múlva harmadszor
is. Ekkorra már körül-belül visszanyeri az
ültetőközeg a normális konzisztenciáját.
A megmerítés ebben az esetben nem túl
jó ötlet, mert a nagyon kiszáradt fenyőkéreg darabkákat a víz felhajtó ereje kiemeli
a cserépből és a vízből halászhatjuk ki az
úszkáló kéregdarabokat.
Az öntözővíz mennyiségén kívül a minőséggel kapcsolatban is merülhetnek fel
problémák. Az orchideák nem lelkesed-

építész szemmel

A geotermikus energia
hasznosítása
I. rész

Cambria

nek a kemény csapvízért, szeretik a semleges kémhatású, lágy, langyos esővizet.
Ez sajnos nem mindig áll rendelkezésre. A
kemény csapvizet különféle praktikákkal
lehet lágyítani, ezek közül a legegyszerűbb
az az eljárás, amikor egy vödör csapvízbe
kb. két marék tőzeget áztatunk vászonba
kötve egy éjszakán keresztül.
A folyékony tápok között kapható olyan,
amelyet kifejezetten csapvízhez kell adagolni, mert vízlágyítót is tartalmaz és
esővízhez adagolva elviszi lúgos irányba a kémhatást. Ha végképp nincs semmilyen eszközünk kéznél a lágyításra,
akkor tiszta csapvízzel öntözzünk, egy
ideig a növények ezt is elviselik. Ilyenkor viszont tartózkodjunk a növények
levelének spriccelésétől, mert a kalcium
kicsapódik a leveleken és fehéres bevonatot képez, amely elzárja a fényt és ezzel
megakadályozza az asszimilációt. Ilyenkor a növény visszamarad a fejlődésben
és nem virágzik.
Czeglédi Gabriella

A májusfáról…
(Folytatás a 14. oldalról.)
aki a legnagyobb májusfát állította, s akinek leghosszabb ideig húzta a zenész.
Nős férfiak köreiben is szokás volt éjjelizene adásával kifejezni párjuk iránti szeretetüket, de ők már nem állítottak májusfát.
Ha a lányok közül valakit meg akartak
„büntetni” valamilyen rajtuk esett sérelem
miatt, kivágott tüskés vadrózsabokrot tűztek a kapujára.
Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, melyet sok helyütt pünkösdkor
vagy május végén „kitáncoltak” táncmulatság, ünnepély keretében. Az ünnepségen
körültáncolták a fát, majd a legények megmászták. Igen nehéz volt a lehúzott kérgű
magas fát megmászni, de azé lett a tetejére
erősített ital, akinek először sikerült.
Aki nem akart kihívóan viselkedni, kedvesének egy cserép illatos fehér violát tett
az ablakába.
Egyes vidékeken azonban nem májfát állítanak, hanem májuskosarat visznek a lá-

nyoknak. Ebbe mindenféle tavaszi virág
kerül, de egy hortenziát, amit utána gondozhat is a lány, mindig igyekeznek belecsempészni.
Attól függően, milyen kapcsolatban vannak, másféle színű kosarat visznek:
Kék, ha csak egy baráttól vagy ismerőstől
kapja; zöld, ha kevés ideje vannak együtt;
lila, ha már régóta udvarol a legény, rózsaszín, ha a következő évben összeházasodnak, fehér, ha még abban az évben tartják a
menyegzőt. Citromsárgát és narancssárgát
pedig az édesapák visznek lányaiknak.
Ez egy nagyon szép hagyomány, ne hagyjátok hát fiúk veszendőbe. Járjátok a virágboltokat vagy ragadjatok ti is fűrészt, fejszét,
hogy így kedveskedjetek és gyönyörködhessünk műveitekben. De ha lehet, ne a szomszéd fáját vágjátok ki…
Altorjai Katica

A Kárpát-medence, de
különösen Magyarország
területe alatt a földkéreg az
átlagosnál vékonyabb, ezért
hazánk geotermikus adottságai igen kedvezőek. A Föld
belsejéből kifelé irányuló hőáram átlagos értéke 90-100 mW/m2, ami mintegy kétszerese
a kontinentális átlagnak. Hazánkban 1000 m
mélységben a réteghőmérséklet meghaladhatja a 60 °C-t, a hőmérsékleti izotermák 2000 m
mélységben már 100 °C feletti hőmérsékletű
mezőket fednek fel.
A geotermikus energia hordozóját a Kárpátmedencében döntően a termálvíz képviseli,
amely a nagy vastagságú, több helyen 6 km-t
is meghaladó üledékes kőzetösszletek (A
Mátra fő tömegét a középső miocén (bádeni)
piroxénandezit, andezittufa és vulkáni agglomerátum váltakozásából álló több száz méter
vastag rétegvulkáni kőzetösszlet adja.) porózus – permeábilis tartományait tölti fel.
A hazai termálvíz-hasznosítás iránya alapvetően kettős: direkt hőhasznosítás, illetve balneológia (gyógyforrásoknak, gyógyvizeknek
a gyógyfürdői alkalmazásával és hatásaival
foglalkozó tudomány). A hőhasznosítás szezonális jellegű, az év mintegy 180 napjára terjed ki, a balneológiai célú alkalmazáson belül
a hőhasznosítás mértéke nem számottevő. A
hasznosítás egyoldalú és extenzív jellegű, az
elhasznált meleg vizet nem nyomják vissza,
hanem országosan a felszín alatti víztározókba, élővizekbe engedik, így a felhasználók jó
része a tárolt vízkészleteket direkt módon fogyasztja. A hőhasznosítás műszaki színvonala
a legtöbb helyen alacsony, hatásfoka kicsi, a
hasznosítási hőlépcső maximum 30-35 °C. A
hasznosítás hatásfokát növelő hőszivattyúkat
csak kevés helyen alkalmaznak.
A geotermikus energia a többi – döntően
fosszilis – energiahordozó hasznosításával
együtt, azokat kiegészítve hasznosítható,
gyakorlatilag kifogyhatatlan, de nálunk csak
egyes helyeken koncentrálódó, helyi energiaforrás. Viszonylag alacsony energiaszintű és
hőmérsékletű energiaforrás.
Az ismert megjelenési formák közül egyedül a közvetítő közeggel vezetett hőenergiahasznosítási módot, a hévíz hasznosítását alkalmazzák. Elsőrendű érdek, hogy a termelt
víz energiatartalmát a lehető legnagyobb mértékben kihasználják.
A teljes értékű hasznosítási technika előfeltétele:
• Olyan hasznosító rendszer, amely alkalmas
az adódó hőmérsékletszinten a működésre.
• A termelés és fogyasztás összhangba tartása.
• A termelt folyadék felhasználásra is környezetbarát megoldást ad.
Berze Éva, okleveles építészmérnök
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Egészségnap
„Az egészség az embernek
az a belső állapotja,
mellyel tagjaiban jól lévén,
az ő cselekedeteit viszi végben.”
Apáczai
Az egészség jegyében telt 2010. április 7-én
a délelőtt Jászfényszaru Orvosi Rendelőjében.

A koleszterinszint mérése

Egy kis eszmecsere
Előadáson, tanácsadáson és ingyenes szűrővizsgálatokon vehetett részt a lakosság.
Népszerű volt a vércukor-, koleszterinszűrés és a csontritkulás mérés. Igény mutatkozott a vérnyomás mérésre és a testzsír szint
meghatározásra.

A tanácsadáson a dohányzók a leszokáshoz kaphattak segítséget, ill.
képekkel illusztrálva sikerült bemutatni a dohányzás káros hatásait. A
nőknél pedig rövid kis előadás a mell
önvizsgálatára, ill. a mellrák kialakulásának megelőzésére hívta fel a
figyelmet.
Népszerű volt az ételkóstolóval
egybekötött élelmiszer és táplálék kiegészítők bemutatója. A zsírszegény
és rostgazdag finomságok előnyeire
próbáltuk a figyelmet ráirányítani.
Megszomjazva az ételek elfogyasztása után, finom gyógyteákkal enyhíthette mindenki a szomjúságát.
Az érdeklődők száma a délelőtt folyamán
meghaladta az 50 főt. Köszönjük azoknak
a segítségét akik hozzájárultak, hogy ez az
Egészségnap tartalmas és színvonalas program legyen.
Várjuk a kedves lakosokat a következő
egészségmegőrző  rendezvényeinkre!
A szűrővizsgálatok jelentőségét a kiszűrt eltérő eredmények támasztják alá leginkább a
résztvevők és a szervezők számára egyaránt.
Megjelentek száma: 52 fő
Első alkalommal jelent meg szűrővizsgálaton: 30 fő – 57%
Ismert betegsége 37 fő – 71%-nak volt.
Átlagéletkor: 54,5 év.
Legfiatalabb résztvevő: 21 év
Legidősebb résztvevő: 89 év
Csontritkulás szűrésen résztvevő: 52 fő
Közülük emelkedett érték 38 főnél 8 főnél
súlyos csontritkulás, 24 főnél enyhe csontritkulás volt kimutatható.
Koleszterin-szűrésen résztvevő: 52 fő
Közülük 18 fő – 34,6% eredménye kóros.
Magas vérnyomás szűrésen 47 fő vett részt,
kiszűrésre került  magas értékek miatt 13 fő –

Egészséges finomságok
Fotók: Kissné Szalai Csilla
27,6 %. Testzsír, testtömeg index mérés 48 főnél történt. Kiszűrtek 15 fő túlsúlyt – 31 %, 20
fő elhízott – 41%, 3 fő súlyosan elhízott – 6%,
normál tartományban 10 fő – 20%.
A fenti eredmények is tükrözik, hogy a lakosság körében, az országos eredményeknek
megfelelően, jelentős probléma az életmódból
adódó rizikótényezők megléte, jelentős a túlsúllyal, elhízással küszködő emberek száma,
melynek egyenes következménye lehet a magas vérnyomás, magasabb koleszterinszint, az
érrendszeri és mozgás szervrendszeri megbetegedések kialakulása.
A jászfényszarui védőnői szolgálat munkatársai elkötelezettek a megelőzés, felvilágosító tevékenység, szűrővizsgálatok végzése
terén. Munkájukat pályázati tevékenységből,
és az Önkormányzat anyagi támogatásával
tudják megvalósítani. A lakosság nevében is
köszönjük a támogatást.
Kérjük a lakosságot hogy kísérjék figyelemmel a felhívásokat a következő rendezvényekre, és minél nagyobb számban jelenjenek
meg az előadásokon, szűrővizsgálatokon.
További jó egészséget kívánnak:
a védőnők

Országos sakkversenyen jártunk
Közel 80 versenyző szerepelt a
4 korcsoportból  a II. Papp Bertalan Országos Gyermek Sakkversenyen 2010. április 10-én Tiszaföldváron. Több éve versenyző
diákokkal vették fel a versenyt a
mi tanulóink, akik csupán ősz óta
tanulják a sakk rejtelmeit Gáspár
Imre vezetésével.
Iskolánkat a következő gyerekek képviselték:
Balázs Lehel
1.c /I.korcsoport/
Kovács Bence
2.b /I. korcsoport/
Kovács Tamás
2.b /I. korcsoport/
Berényi Levente
3.a /I. korcsoport/
Szücs Levente
3.c /II. korcsoport/
Czakó Patrik
6.c /III. korcsoport/
Cserháti Tamás
7.a /IV. korcsoport/

Rohács Ádám
7.c /IV. korcsoport/
Fekete Imre
8.c /IV. korcsoport/

hogy 2-3 éven belül beérnek a
kis sakkozópalántáink és még
nagyobb hírnevet hoznak majd
iskolánknak.

Gratulálunk nektek fiúk és köszönjük Imre bácsi lelkesedését,
munkáját!
Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Minden résztvevő gyerek kapott emléklapot és egy kis ,,túlélőcsomagot”.
A legkiemelkedőbb versenyzőket éremmel és oklevéllel jutalmazták.
Az alábbi tanulóink szerepeltek
a legjobban az országos megmérettetésen és a nyakukba akasztott éremmel térhettek haza:
Czakó Patrik I. helyezés
Rohács Ádám III. helyezés
Díjazottak:
Fekete Imre IV. helyezés
Berényi Levente VI. helyezés
Köszönjük az iskolavezetés és
a szülők támogatását, segítségét.
Várjuk a sakkozni szerető gyerekeket továbbra is, és reméljük,

A verseny díjazottjai

