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• Árhullám a Zagyván és a Galgán
....................................................... 3. oldal
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• A hetedik..................................... 6. oldal
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• Romantikus játék....................... 9. oldal
• II. Múzeumok Éjszakája.......... 10. oldal
• Mesetáboros szülői értekezlet!
...................................................... 11. oldal
• Régi idők tanúi........................... 12. oldal
• Minden, amivel segíthettünk... 13. oldal
• III. Tarlófesztivál...................... 14. oldal
• Gyűjtők és gyűjtemények......... 17. oldal
• Fenntartható környezetünk
– fenntartható életmódunk...... 18. oldal

Jászfényszaru Város
Önkormányzata

Üzleti lehetőségek a Jászfényszaru Ipari Parkban (7. oldal). Fotó: Zsámboki Richárd

közvélemény kutatást tart
Tisztelt Lakosság!
A kérdőív célja: a helyi lakosság véleményének a megismerése, az alulról jövő
tervezés megvalósítása, az önkormányzati
fejlesztések hatékony tervezése, bölcsőde
létesítésének igényfelmérése.
Aki szeretné véleményét megfogalmazni,
a kérdőívet a Városi Könyvtárban, a Védőnői Szolgálatnál és az óvodákban kérheti.
A kérdőív leadási határideje:
2010. május 31.
Köszönjük a segítségüket!
Jászfényszaru Város Önkormányzata

Közlekedés-biztonság
Látjuk egyre gyakrabban, hogy a helyi
rendőrőrs munkatársai rendszeresen ellenőrzik – szükség esetén büntetés kiszabása
mellett – a település főútján áthaladó kamionforgalmat. Köszönjük.
Az Önkormányzat az elmúlt években is
támogatta és segítette a helyi rendőrőrs mobilitását, 2010. évben a támogatás összege
400.000 Ft, amely un. „benzintámogatásként” jelenik meg.

Majális (20. oldal)

Polgári Védelmi dolgozók Jászberényben
Fotó: Gere Ferenc

Parkolási koncepció
Jászfényszaru Város Önkormányzata Településfejlesztési Bizottsága 2010. május 19-ei
ülésén a Szabadság úton kívül több helyszínen is szükségesnek tartja megállási lehetőségek kialakítását gépjárművek számára. A Hunyadi János úton az Óvoda előtt, a Rendőrség épületénél, a Gondozási Központnál, a Sportpálya főbejáratánál és a játszótérnél, az
Orvosi Rendelőnél. Ez úton is kérjük véleményüket, további javaslataikat Hivatalunkhoz
eljuttatni, hogy egy egységes, mindenki számára megfelelő parkolási koncepciót tudjunk
kialakítani városunk belterületén.
Győriné dr. Czeglédi Márta, polgármester
Tanczikó Attila, műszaki előadó
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Szivárványos köszöntések

Iskolalátogatóban

A Napsugár Óvoda nagycsoportosai az iskolával ismerkednek
Fotó: Langó Miklósné
Az anyukákat és a nagymamákat köszöntöttük a Szivárvány Óvodában.

Apukák köszöntése a Süni csoportban.
Fotók: Földvári Edit és Földvári Zsófia

Két nagycsoport vetélkedett

Megújult a játszótér
A kissé borongós időben is hangulatos kis ünnepség keretében
került átadásra városunk új, sorrendben a második játszótere 2010.
május 14-én délelőtt 10 órakor a Deák Ferenc utcában. A kedvezőtlen időjárás ellenére közel két hét alatt megépült létesítmény
az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 3 939 171 Ft támogatásával, és 1 313 057 Ft saját forrás biztosításával készülhetett
el. Önkormányzatunk 2010. április 1-i határozatával még további
250 000 Ft-ot biztosított négy pad, illetve két szemetes beszerzésére, valamint további közel 100 000 Ft-ba került a játszótér szabványossági ellenőrzése.
Ezek az adatok persze nem igazán érdekelték az átadáson részt
vevő ovisokat, és kis iskolásokat, bár polgármesterasszonyunk
„vizsga-kérdéseire” válaszolva kiderült, hogy fiatal koruk ellenére
többen is otthonosan mozognak a nagy számok világában. Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármesterünk után a régi és az új diákpolgármester örült együtt a kicsikkel. Farkas Franciska a következő
szavakkal köszönte meg nevükben a játszóteret:
Tisztelt Jelenlevők!
Mi, jászfényszarui gyerekek úgy érezzük, hogy itt ebben a városban nagyon szeretnek bennünket, és figyelnek ránk. Ennek egyik
példája az is, hogy mától egy szép, új játszótérrel ajándékoznak
meg bennünket. Ezért Jászfényszaru diákjai nevében szeretnék
köszönetet mondani Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesteraszszonynak, és mindazoknak, akik valamilyen formában részt vettek
ennek a játszótérnek a megépülésében. Köszönjük, hogy ismét gondoltak ránk, gyerekekre, és ezennel ünnepélyesen, jelképesen birtokba vesszük ezt a területet.
Ezek után nem következhetett más, mint a nemzetiszín szalag átvágása, és a gyerekek boldog, felszabadult játéka.
Tanczikó Attila, műszaki előadó

Fotó: Nagy Lászlóné

Intézményünk két nagycsoportja, a Napsugár Ovis Méhecske csoport és a Szivárvány Ovis Süni csoport vette birtokba áprilisban a
Sárga iskola tornatermét. Évek óta hagyomány, hogy az őszi órarend
összeállításnál az iskola biztosít heti egy tornatermi órát a nagycsoportosok számára. Óvodánk nem rendelkezik tornateremmel, ezért
örömmel használtuk ki ezt a lehetőséget. Egyik héten a Méhecske
csoport, a másikon a Süni csoport mozoghatott a tornateremben.
Április 21-én közösen tornáztunk. Sorversenyeket rendeztünk, fociztunk. A „kupát” most a Süni csoport vihette haza. Apró ajándékkal és a közös mozgás élményével térhetett haza mindenki.
Földvári Edit

Fotó: Kiss Katalin
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Árhullám a Zagyván és a Galgán
2010. május derekán megállás nélkül esik
az eső itt Jászfényszarun, a Zagyva-Galga
vízgyűjtő területén, szerte Közép-Európában. A szennyvíztisztítóba kétszeres mennyiségű víz érkezik. A folyók vízszintje
folyamatosan emelkedik. Kifolyik a tisztított szennyvíz? Szivattyúzni kell? Aggódva
figyeltük a vízszintet, hogy be kell-e avatkozni. 17-én délelőtt 10 órakor Fejér Andor,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
elnöke a Jászberény – Jásztelek körzetében
kialakult kritikus helyzet miatt mozgósítást
rendelt el. 18 órára az 50 fős jászfényszarui
polgárvédelmi egység összeállt és elindult
a kijelölt szolgálati helyére. Jászberényben,
a Zagyva térségében végeztek árvízvédelmi
munkát. Reggel 7-re az egység hazaérkezett.
Május 18-án Tábori Zsolt, jászfényszarui
gátőr segítséget kért az önkormányzattól a
Galga folyón álló kőhíd és a torkolat közötti
szakaszon kialakult kritikus helyzet miatt.
A jobb parton egy alacsonyabb gátszakasz
figyelése vált szükségessé. A bal parton a
torkolat közelében 3 rókalyuk gyengítette

a gátat, amelyek nagy veszélyt jelentettek,
hiszen szivárgás esetén nagyon kevés idő
áll rendelkezésre a beavatkozásra. Nagyon
nagy baj lett volna, ha a rókalyukaknál
átszakad a Galga gátja, mert a Galga és a
Zagyva vize a szántóföldet és az erdőt elárasztva elérhetett volna egészen Boldogig. 18-án 13 órától 19-én 19 óráig 6 órás

váltásban 18 fő figyelte a gátszakaszokat.
19-én megkezdődött a várva várt apadás és
nem kellett beavatkozni. A gátak bírták a
terhelést.
Az önkormányzat köszöni mindazoknak
az áldozatos munkáját, akik a védekezésben rész vettek.
Győri János alpolgármester
A jászsági
árvízkárosultak megsegítésére

Kolozs Gyula

jászfényszarui lakos

gyűjtést kezdeményezett.
További információk
a következő lapszámban.

Köszönet
A megáradt Galga

Lovas Attila igazgató, a Közép-Tisza
Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság nevében köszönetét fejezte ki
Jászfényszaru Önkormányzatának az általa szervezett és irányított Árvízvédelmi
Komplex Csoport munkájáért, mely nagy
segítséget jelentett a sikeres védekezés levezénylésében.

2010. május 17-18-19-ei
árvízi védekezésen

résztvevők névsora

A Zagyva-híd Jászfényszarunál

Fotók: Kiss Katalin

Önkéntesek jelentkezését várjuk
E helyütt is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukat is abba
hagyva 2010. május 17-én 18.00 órakor
elindultak az árvíz védekezéshez, látva
a hatalmas problémát, ami a Jászságot is
érintette Jászberénynél, Jászárokszálláson,
Jászdózsán és Jásztelken.
Többen jelezték, hogy szívesen részt vennének és segítenének másokon, ezért szeretnénk egy tartalék listát összeállítani az
önként jelentkezőkből. Bármikor lehet egy
katasztrófa helyzet, amikor szükség lehet
egy gyors segítő „osztagra”. Bármely pa-

tak hihetetlen méretűvé duzzadhat, többen
láthatták pld. a Galgát. Akik szívesen részt
vennének hasonló munkában, kérem juttassák el a Polgármesteri Hivatalba nevüket, telefonszámukat, e-mail-címüket, hogy
adott esetben értesíteni tudjuk. (Rendkívül
nagymértékű volt a szolidaritás, melyet
Jászfényszaru lakossága tanúsított.) Nagy
köszönettel tesszük közzé az önkéntesek
névsorát, hogy a lakosság tudja, kikre számíthat.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

2010. május 17. árvízi védekezésen
résztvevők: Ajtai István, Bagi Gergő, Bakos Tibor – önként jelentkező, Banya Pál,
Baranyi Zsolt, Bodnár József, Borbély Ferenc, Borbély Szilárd, Bordás Zoltán, Czakó Gyula, Czeczulics Zoltán, Csuka Tibor,
Ecker Tamás, Ézsiás Róbert, Farkas Lajos,
Farkas Róbert, Fekete Imre, Gebura Tamás,
Gere Ferenc, Görbe János, Győri Ernő Gábor, Hercsényi Róbert, Horváth István, Ignácz Géza, Jáger Attila, Kiss János, Kiss
Péter, Kiss Tamás, Kóródi Tamás, Kovács
Péter, Menczel Csaba, Mezei Gergő, Morvai Zsolt, Palócz Zsolt – önként jelentkező,
Palotai Tamás, Pető Ferenc, Pluhár Ervin
– önként jelentkező, Radics Félix, Radics
István, Rohács Attila, Sárközi Viktor, Sinkovics Rajmund, Szalai Gábor, Szűcs Péter, Víg Gábor, Vitányi Szabolcs
Később csatlakozók: Ézsiás János, Benedek Tamás
Készenlétben voltak: Török Csaba, Sulyok Donát, Cserháti László
2010. május 18-19. a Galga mellett figyelőszolgálatot teljesítettek: Menczel
László, Barta Tibor, Túsor János, Fábián
István 2X, Fózer László, Nagy János, Kiss
András, Orbán Ferenc, Ignácz Géza, Czakó
Gyula, Hercsényi Róbert, Banya Pál, Radics Gyula, Radics István, Kiss Imre, Jáger
Attila, Pluhár Ervin.
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Jó tanulók fogadása
Idén május 7-én került sor a jó tanulók fogadására a Flamingó Étteremben.
Az Önkormányzat nevében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntötte a gyermekeket, majd Bordás Nóra egyetemi
hallgató, korábbi diákpolgármester szólt a diákokhoz. Elmondta, hogy
érdemes tanulni, bárhol is tanulnak majd tovább, fontos, hogy igazán
tanuljanak meg mindent. Kell a szórakozás, fontosak a baráti kapcsolatok, a kiegyensúlyozottság, az őszinteség, a becsületesség.
A rendezvény emlékezetes ünnepi műsorát Pető Edina tanárnő és tanítványai adták, nevezetesen Szilágyi Máté, Holló Szabó Réka, Kotán
Csenge (ének), Radics Ferenc, Bujáki Anna (zongora).
Az elismerő oklevelek átadása után – a finom vacsora előtt – Szakali
János iskolaigazgató, Berényi Ferenc tanár és dr. Kocsis András mondott pohárköszöntőt.
Kép és szöveg: Sugár Istvánné

6. osztályosok

1-2. osztályosok

7. osztályosok

3-4. osztályosok

8. osztályosok

5. osztályosok

Farkas Franciska,
az új diákpolgármester

Fairplay-díjasok:
Gajdics Anikó és Rimóczi Dóra
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Miről tárgyaltak és miről döntöttek a képviselők?
Április 28-án fő napirendként tárgyalta a
Képviselő-testület a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról 2009. évi beszámolót. A testület az anyagot precíznek,
részletesnek, áttekinthetőnek és figyelemreméltónak minősítette.
Tájékoztatót fogadott el a Mi Újság
Fényszarun? megjelenésével kapcsolatos
feladatokról, tervekről, mely napirend keretében jóváhagyta a helyi lap 8 színes és
szükség szerinti fekete-fehér oldallappal
történő megjelenését.
Rendeletet alkotott a testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről. A 2009. évi ellenőrzésekről szóló
jelentést elfogadta.
Homlokzat felújítási alap és rehabilitációs alap létrehozásának koncepcióját jóváhagyta.
Határozatot hozott a Nagy iskola komplex fejlesztése – a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése, valamint a hátrányos
helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése
érdekében c. pályázathoz kapcsolódó EU

Önerő alap támogatására, többlet saját forrásának biztosítására, építés, felújítás, bővítés, illetve eszközbeszerzés többlet saját
forrására bruttó 49.699.435 Ft összegben.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a J-N-Sz Megyei Parlagfű-mentesítési
Alaphoz történő hozzájárulás mértékét
57.550 Ft összegben jóváhagyta. A „Parlagfű-mentesítés Jászfényszarun” 500 ezer/
Ft összköltségű pályázat megvalósításához
szükséges 125 ezer/Ft saját erőt elkülönítette a 2010. évi költségvetése terhére.
Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola
„Számítógép a közoktatásért” c. pályázatának benyújtását és annak saját forrását
283.000 Ft-tal támogatta.
Május 10-i rendkívüli ülésen a Közösségfejlesztési akciók Jászfényszarun II. ütem
/Művelődési Ház előtti tér/ közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívást hagyta jóvá.
A „Bethlen Gábor utca felújítása Jászfényszarun” című TEUT pályázathoz a
saját forrást módosította, a pályázat megvalósítása 13.363.836 Ft-ba kerül összesen

a projekt támogatott költségeit figyelembe
véve az ehhez szükséges 6.681.918 Ft saját
erőt (50%) 2010. évre elkülöníti a Képviselő-testület a befektetett pénzügyi eszközök
bevételei terhére.
Jászfényszaru 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programja elkészítésére szakértő bevonásával 675 ezer/Ft-ot biztosít
költségvetésében.
A 3106. j. országos közút tüzép teleptől
a 32-es számú főút körforgalmáig terjedő
szakasz közlekedésbiztonsági vizsgálatára
a testület 600 ezer Ft-ot biztosított.
Tárgyalta és jóváhagyta a komplex telepprogramról készült összefoglalót.
Az önkormányzati szilárd burkolatú utak
kátyúzására érkezett ajánlatokat megtárgyalta
és kiválasztotta a kivitelezőt, a Gildex Kft-t.
A kátyúzás minden évben jelentős kiadást jelent a városnak. Kérjük a lakosságot, hogy az árkok tisztításáról, a csapadékvíz utakról történő levezetéséről
folyamatosan gondoskodjanak. Kis odafigyeléssel sok pénzt lehet megtakarítani e
téren. Köszönjük.
Czeglédi Gabriella

Vállalkozóknak ajánljuk!
Az Észak-Alföldi Operatív Program
keretében megjelent az Ipartelepítés pályázat.
ÉAOP-2010-1.1.1E:
Ipartelepítés pályázat rövid ismertetője
Támogatható tevékenység: Termelő és
szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó új
telephely létrehozása, meglévő átalakítása, bővítése, kapcsolódó tevékenységként
infrastruktúra fejlesztés, előkészítő tevékenység, kármentesítés, kapcsolódó szolgáltatások.
Igénybevételére jogosult: gazdasági társaságok, szövetkezetek, önkormányzatok,
önkormányzati társulásaik, és ezek konzorciumai.
Területi korlátozás: a pályázat megvalósulásának helyszíne mikro vállalkozás
esetén Jászapáti, Jászberény, Jászkisér,
Jászfényszaru, Jászárokszállás Településekről mikro, kis, közép vállalkozás, míg a
Jászság többi településéről legalább 10 főt
foglalkoztató kisvállalkozás.

Iparági korlátozás: nem támogatható kereskedelmi, vendéglátó, turisztikai, logisztikai, pénzügyi szolgáltatást célzó fejlesztés
Támogatás formája: vissza nem térítendő
támogatás
Támogatás mértéke: maximum 50%
Támogatási összeg: min. 100.000.000 Ft,
max. 1.000.000.000 Ft
Benyújtási időtartam: 2010. május 31től, 2010. december 31-ig
Keretösszeg: 1,9 Mrd Ft
Kötelezően csatolandó: Üzleti terv
Speciális kritériumok: Minimum 20 új
munkahely teremtése kötelező, az egy
főre vetített árbevétel vállalás az összes
foglalkoztatottra vonatkozóan a fenntartási időszak alatt átlagosan legalább 6,00
millió Ft/év.
7 jogosultsági kritérium került meghatározásra az eddigi működéssel és létszámvállalásokkal kapcsolatban, ebből 6-ot kell minimum teljesíteni, és a rendelkezésre álló
keretösszeg erejéig minden, a tartalmi

jogosultsági kritériumoknak megfelelő
projekt támogatásban részesülhet!
A teljes pályázati dokumentáció letölthető: http://www.nfu.hu/megjelentek_a_2010
_evi_ipartelepitesi_kiirasok
Amennyiben segítségére lehetünk, kérem
jelezze azt a lent megadott elérhetőségeken!
Üdvözlettel:
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

Termőföldért életjáradék
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(MNV Zrt.) pályázati felhívása szerint az
55. életévét betöltött, saját nyugellátásban
részesülő, továbbá az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött természetes személy a saját
tulajdonában lévő termőföldet életjáradékért felajánlhatja.
A pályázatok benyújtására személyesen
vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt
meghatalmazott útján 2010. június 18-ig

van lehetőség az MNV Zrt. felajánlandó
termőföld fekvése szerinti megye székhelyén működő területi irodájában.
A pályázat további feltételeiről valamint a
pályázathoz csatolandó dokumentumokról
bővebb felvilágosítást az MNV Zrt. honlapján (www.mnvzrt.hu/eletjaradek) olvashatnak.
Felhívom a figyelmet, hogy a pályázathoz
csatolni kell egy 30 napnál nem régebbi, a
felajánlott földrészlet fekvése szerint illeté-

kes jegyző által kiállított adó- és értékbizonyítványt, melyet a jászfényszarui földterületek esetében a Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjánál (földszint 9. iroda) lehet
beszerezni ügyfélfogadási időben. Az adóés értékbizonyítvány kiállítása írásbeli kérelemre történik (nyomtatvány az Adócsoportnál rendelkezésre áll) és illetékköteles.
Az eljárási illeték mértéke: 4.000 Ft. A kérelemhez be kell mutatni a földterület tulajdoni lapját.
Karizs Evelin, adóügyintéző
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„Ahány ember, annyiféle csodálatos világ.”
„Úgy érkeztünk mindannyian,
hogy nem volt szavunk.
Egyikünk sem kérte,
mégis mind itt vagyunk.
Piciny magból kikeltünk,
mint nyíló virág
Ahány ember,
annyiféle csodálatos világ.”

Fotó: Karizs Evelin

Április 23-én a szokottnál is nagyobb
izgalom és lázas készülődés előzte meg a
művészeti iskola hagyományos jótékonysági estjét. Nem ok nélkül, hiszen az idén
10 éves születésnapját ünnepeltük intézményünknek.

Az estét Lovászné Török Magdolna, művészeti iskolánk vezetőjének ünnepi gondolatai nyitották meg. Köszöntőjében visszatekintett az elmúlt tíz esztendő örömére,
sikereire, nehézségeire. Ezt tették a művészeti ágakat képviselő tanárok is. Röviden
visszaemlékeztek a „kezdetekre” az eddig
elért eredményekre a néptánc, a társastánc,
a képzőművészet, a klasszikus- és a népzene, valamint a drámajáték pedagógusai.
Az ünnep folytatásaként, maradva a hagyományoknál, valamennyi művészeti
ágat és csoportot láthattuk a színpadon. A
közönség türelemmel és a visszajelzések
alapján örömmel hallgatta és nézte végig a
műsorszámokat. Az Iglice néptánccsoportnak a népzenészeink, a Horz Banda húzta a
talpalávalót.
Társastánc csoportjaink is kivívták a közönség tapsát. A legkisebbek olykor csetlőbotló, de nagyon figyelmes lépései éppúgy,
mint a kamaszlányok kecses mozdulatai.
Szívet, lelket melengető érzés volt látni és
hallani a tanáraikkal is muzsikáló gyerekeket, de jót mulattunk a középiskolásokon
is, akik színpadi játékukkal szórakoztatták
közönségüket.
A műsort idén is a tanárok meglepetése
zárta, melyben közös erővel sikerült meg-

óvni, a nehéz körülmények ellenére is művészeti iskolánk „répáját”.
Nem maradt el a születésnapi torta sem,
melyet az est valamennyi résztvevője megkóstolhatott. Hogy sokáig emlékezhessünk
erre a születésnapra, minden művészeti
iskolás „jubileumi” pólót kapott ajándékba Zsóka néni tervei alapján, s reméljük
büszkén viselik majd. S hogy a jókedv még
teljesebb legyen Puskás István tanár úr zenéjére táncolhattunk a folytatásban.
Jó volt együtt, s reméljük, sok kerek évforduló következik még, ahol együtt örülhetünk gyermekeinknek! Köszönjük a szülők és mindenki segítségét, s bízunk benne,
hogy ez az érték megőrződik a jövő számára is! Hiszen egyetlen dolog miatt született
meg és élhet tovább művészeti iskolánk.
„Ezen a földön
mindannyian látogatók vagyunk.
Ha elmegyünk magunk után ki tudja,
mit hagyunk.
Tanítsuk meg gyermekeinknek
a szeretet dalát,
Ahány ember,
annyiféle csodálatos világ.”
A művészeti iskola tanárai nevében lejegyezte:
Dr. Kocsisné Horti Mónika

A hetedik
2010. május 9-én, a Győzelem Napján
gyűltek össze a Jászság és térségünk verselői, a város irodalombarátai a VII. Jász
Fény Vers- és Prózamondó Találkozóra. A
találkozó kezdetén a neves évforduló alkalmából Robert Rozsgyesztvenszkij verseivel felidéztük a 65 éve véget ért
II. világháború szörnyű emlékét.
Nem véletlenül tettük rendezvényünk mottójává Babits Mihály:
Húsvét előtt című versének sorait: „Béke, béke, béke, Legyen
béke már!” Az emelkedett hangulatban Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármesterasszonyunk
megnyitójában is ezt a gondolatsort folytatta, megerősítve ezzel
a kiírásban szereplő megbékélést
és közös cselekvésre, együttgondolkodásra való felhívásunkat is.
Stílusosan Pető Lászlóné édesapjának háborús emlékeit megidéző saját versével kezdődtek a
bemutatók. Bordás Júlia műsorközlő segítségével az első részben a felnőttek és a középiskolások (7 fő), a második
részben pedig a népes általános iskolás
csapat (18 fő) idézte meg versben, mesében nagyjaink komoly, vagy éppen játszi
gondolatait. Ezt követően a zsűri: Tóth
Zsuzsanna előadóművész, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus színjáték-versmondás szakreferense
és Kovács Tímea magyar- és drámatanár,

versmondó, színjátszórendező kiscsoportban értékelte a produkciókat. Sokan az
egyéni tanácsadás lehetőségével is éltek.
A díjkiosztón a szponzoroknak hála senki
sem tért haza üres kézzel, a legjobbakat pedig a zsűri az alábbi díjakkal jutalmazta.

Felnőtt és középiskolás kategóriában:
Dékány Józsefné – Jászárokszállás: Hiteles
tolmácsolásért, Szabari Katalin – Jászapáti: Kulturált előadásmódért, Csordás Tímea
– Jászberény: Személyes közlésmódért.
Általános iskolás kategóriában: Vörös
Johanna – Szentlőrinckáta: Élményszerű
tolmácsolásért, Tóth Lili – Jászladány: Hatásos szövegmondásért, Varró István – Tóalmás: Jól felépített történetmondásért,

Molnár Csenge – Jászberény: A költői üzenet közvetítésért, Gulyás Petra – Jászdózsa:
A szónoki hév vállalásáért, Baranyi Petra
– Tóalmás: A szereplők kiváló megszemélyesítésért, Tóth Julianna – Jászfényszaru:
Üde és humoros előadásmódért, Szűcs
Barbara – Jászberény: Ígéretes
tolmácsolásért, Hasznos Patrik –
Pusztamonostor: Személyiségéhez
illő versválasztásért.
A hallgatóság nevében a zsűri
megköszönte továbbá Pető Lászlóné és Agócs Zsuzsanna helyi
versíróknak, hogy saját verseik
tolmácsolásával még gazdagabbá
tették a baráti hangulatú találkozót. Bízunk abban, hogy mindenki tudásban megerősödve, pozitív
élményekkel tért haza és két év
múlva újra itt köszönthetjük Jászfényszaru pódiumán.
Az irodalombarátoknak fontos
eseményt díjakkal a rendező szervek: az Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakképző
Iskola Diákönkormányzata Jászfényszaru,
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság és Drámapedagógiai Műhelye, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Jászfényszaru
Város Önkormányzata, valamint a CoopStar Rt Jászberény és a helyi Kleopátra Patika támogatta, melyért ezúton is köszönetet mondunk.
Szöveg:Katinka
Fotó: Ruis Bea
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Üzleti lehetőségek
a Jászfényszaru Ipari Parkban
A Város Napját megelőző nap is eseményekben gazdagon telt Jászfényszarun.
Április 30-án már reggeltől élettel telt
meg az Ipari Parkban az átadó ünnepségre készülő új üzemcsarnok. A frissen kitakarított óriási térben helyükre kerültek
az asztalok, székek, zászlók, virágok, az
utolsó részleteket megbeszélve sürgölődtek a szervezők. Nem volt véletlen az
izgalom, az utóbbi évek legnagyobb jászfényszarui zöldmezős beruházásának elkészülte nem mindennapos esemény.
Ritkán láthatunk vadonatúj ipari létesítményt az avatása napján belülről, így
sokan éltek az alkalommal és fogadták el
a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. meghívását a jeles eseményre. Megjelentek
vállalkozások, különböző szervezetek
képviselői Jászfényszaruból, a környékből és az ország minden részéből, sőt még
külföldről is, a beruházásban érintettek
(tervezők, kivitelezők), tévések, fotósok,
újságírók, közel százan vártuk az ünnepélyes perceket és a meghívó alapján tartalmasnak ígérkező szakmai programot.
Várakozás közben bejárhatták a vendégek az épületet, megnézhették a város és
az Ipari Park fejlesztési terveit illusztráló
színes tablókból összeállított kiállítást.
Miután a szívélyes invitálást követően
a vendégsereg összegyűlt a csarnok bejárata előtt, a vendégeket köszöntötte, és a
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. részére
a csarnokot átadta Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester asszony. Általános
iskolánk diákjai, közöttük a jelenlegi és
következő diákpolgármesterek segítettek
a szalagátvágási ceremóniában. Ezt követően Versegi László, a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetője bemutatta a
megépült létesítményt, annak hasznosítási
terveit. Mint elmondta, a tervek szerint a
bérbe adható üzemcsarnok létesítésével
létrejönnek a vállalkozások kétlépcsős
betelepülését biztosító feltételek. Első lépcsőben a betelepülő vállalkozás a csarnok
bérbe vételével csökkenteni tudja a kockázatokat és anyagi terheket, később az Ipari
Parkban történő saját terület vásárlásával
saját telephelyet tud kialakítani.
A bevezető után Zsámboki Sándor, a Kft.
műszaki és vállalkozásfejlesztési vezetője
vette át a szót, aki „Az új üzemcsarnok helye az Ipari Parkban, szerepe Jászfényszaru
jövőképében. A Jászfényszaru Ipari Park
komplex fejlesztése című projekt bemutatása” címmel tartott előadást. Az előadás
vezérfonala az volt, hogy Jászfényszaru

város és Ipari Parkja fejlődése egymást
segíti, egymástól elválaszthatatlan. Előadásában legfontosabbnak tartotta, hogy
településünk még élhetőbb legyen, találjanak minél többen helyben lakó- és
munkahelyre. A 265 millió Ft-os költségvetésből felépült 1848 négyzetméteres,
két részre osztott üzemcsarnok létrehozását közel 50%-kal támogatta az Európai
Unió. Szó esett a jövőbeni tervekről is,
az ipari területek bővítéséről, egy 5000
négyzetméteres raktár építéséről és egy
1300 négyzetméteres Vállalkozói Ház
létrehozásáról is. A Vállalkozói Házban
kisebb bérelhető műhelyek, irodák mellett egyéb szolgáltatások is helyet kapnának pl. konferenciaterem, étkeztetés, üzleti szállás. Az egész tervezés során nagy
hangsúlyt kapnak az energiatakarékos,
megújuló energiaforrásokra támaszkodó
megoldások, hogy „zöld” ipari parkunk
legyen.
Ezután került sor egy tartalmas és színvonalas fórumbeszélgetésre, amelynek
levezetője Kármán Antal, a Jászsági Menedzser Klub alelnöke volt. A fórum címe
„Hogyan tudnak hozzájárulni a vállalkozások sikeres működéséhez az önkormányzatok és az ipari parkok?” volt. A
fórum résztvevői: Si Ho Jang, a Samsung
Electronics Magyarország Zrt. elnöke,
Dr. Kilián Csaba, az ITD Hungary Zrt.
vezérigazgatója, Kutiné Boros Mária, a
Kód Kft. ügyvezetője és Szendrey Silvia, a Joint Venture Szövetség ügyvezető
igazgatója voltak. Tartalmas előadások,
hozzászólások következtek, kérdések-válaszok hangzottak el a gazdaságfejlesztésről, a munkahelyteremtés fontosságáról, mikéntjeiről.
A fórum egyik meglepetéseként Dr. Kilián Csaba úr átadta polgármesterünknek
a Befektetőbarát Településekért Programban részvételt tanúsító szerződést.
A program zárása után a vendégek a
fehér asztal mellett, egy finom gulyás elfogyasztása közben folytatták a beszélgetést. Mire az utolsó vendég is eltávozott,
már az esti rendezvény, a Talentum találkozó előkészületei folytak a Művelődési
Házban, ahová sokan hivatalosak voltak
az Ipari Park rendezvényének meghívottjai közül is.
A rendezvényről és az új üzemcsarnokról további információk találhatók a Kft.
honlapján:
www.jaszfenyszaruiparipark.hu
Zsámboki Richárd

Fiatal tálentumok
találkoztak
Március környékén fedeztem fel a város
honlapján a felhívást, miszerint az önkormányzat, az ipari park és a FÉBE együttesen szeretne szervezni egy kisebb összejövetelt, ahová várták a helyi illetve helyi
származású fiatal írástudókat.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos
szemlélet, hogy meghallgassák a fiatalok
gondolatait, véleményét. Ezzel nem voltam
egyedül, hiszen elég sokan vettünk részt a
programon. A téma elsősorban a város jelenlegi helyzete, jövője.

Neves tálentumok tartottak előadásokat
ebben a kérdéskörben, mint professzor
Dr. Dobák Miklós, Kauzli Katalin, Farkas
Kristóf Vince, Pető Gábor, Szabó Imrefia
Béla, és Kotánné Kovács Tímea. A későbbiek során szeretnénk mindenki számára
elérhetővé tenni az elhangzottakat az újság
hasábjain, a honlapon illetve egy önálló kötetben is. Ezt követően részt vehettünk egy
állófogadáson, ahol vacsora mellett kellemes beszélgetéseket is elkölthettünk.
Az este kulturális műsorral zárult, melyen
fellépett a Borostyán Táncklub, Dobák Attila, valamint az Iglice gyermek-néptánc
csoport tagjai.
A jelenlevők egyhangúan fejezték ki szándékukat a folytatással kapcsolatban. Bízom
benne, hogy a következő alkalommal még
többen éreznek felelősséget a szülővárosuk
iránt és részt vesznek a rendezvény folytatásában.
Szöveg: Farkas Mónika
Kép: Karizs Evelin
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MINDEN ÉVBŐL EGY KÉRDÉS – Jubileumi nyereményjáték
Újságunk 20 éves évfordulója alkalmából
egy kis játékra hívjuk hűséges olvasóinkat.
A kérdéseket az elmúlt 20 évben megjelent
lapszámok cikkeihez kapcsolódva állítottuk
össze. Válassza ki az Ön által helyesnek
vélt megoldást és válaszait legkésőbb 2010.
július 15-ig küldje el a szerkesztőség címére (Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru,
Fürst S. út 1.). A borítékra kérjük, írja rá:
„Minden évből egy kérdés”! A helyes megfejtést beküldők között értékes ajándékokat
sorsolunk ki.
1. Mikor jelent meg a Mi újság Fényszarun? próbaszáma?
A) 1990. január B) 1990. május C) 1990.
szeptember
2. A „Gyűjtse! Nyerhet” játékban 1991ben mi szerepelt a beküldendő képeken?
A) négylevelű lóhere B) kéményseprő C)
szerencsemalac
3. Az 1992. évi lapszámokban megjelent
egy új rovat „Gyerek-buli” címmel. Mit takart ez a cím?
A) óvodai híreket B) tudósítást iskolai
rendezvényekről C) gyerekeknek szóló játékos feladványokat
4. 1993-ban a várossá válás alkalmából
ünnepi kiadás jelent meg április 2-án, melyben szerepel Bedekovich Lőrinc kéziratos
térképe 1781-ből. A felirat szerint hogyan
„viselte” akkoriban nevét Jászfényszaru?
A) Fövenyszaru B) Fewenszarw C) Fevenszaru
5. 1994-ben „az óperenciás tengeren
innen és túl...” járt városunk több lakója.
A cikkben szereplő helyek közül hol járt a
Pávakör?
A) Amerika B) Svájc C) Párizs
6. Demeter Andrea és Demeter Gábor
rendszeresen készített rejtvényt az újság
számára. Milyen feladvány jelent meg az
1995. áprilisi lapszámban?
A) Névkereső-rejtvény B) Műveltségi
totó C) Keresztrejtvény
7. Melyik év eseményei:
• a Samsung Futófesztivál,
• Dr. Menyhárt Péter Jászfényszaru hatósági állatorvosaként mutatkozik be
• megalakult a Szűcs Mihály Huszárbandérium?
A) 1994 B) 1996. C) 2001.
8. A „Mesterségek tudói” közül ki az, akivel az 1997. májusi lapszámban beszélgetett Dobák Gábor és Pető Zoltán?
A) Lukács Pál B) Kurucz Sándor C)
Zsámboki János
9. A Redemptio 253. évfordulójának alkalmából rendezett Jászok Világtalálkozója rendezvénysorozat tiszteletére az újság
szerkesztősége 1998-ban egy 8 oldalas
mellékletet jelentetett meg. Melyik havi
lapszámmal jelent meg ez a melléklet?
A) április B) május C) június

10. A Mit rejt a ládafia? című rovatban
az olvasók által beküldött régi képeket láthattunk az újság hasábjain. Az 1999. októberi lapszámban két ilyen kép is megjelent,
melyek közül az egyiket Koczka Rudolfné
bocsájtott rendelkezésünkre, melyen az erdőgazdaságban dolgozó munkatársaival látható. Hanyadik „ládafia” volt ez a fénykép?
A) XII. B) XXXI. C) XLIV.

15. Melyik lapszámban olvashattuk Gere
Ferenc r. alezredes őrsparancsnok „A jászsági városok közül Jászfényszarun a legkevesebb a bűncselekmény” című cikkét?
A) 2004. január B) 2006. április C) 2008.
december
16. Az „anyakönyvi hírek” rovatban
2005. évben hány újszülöttről adtunk hírt?
A) 61 B) 29 C) 103

11. Évente visszatérő rovatként a márciusi lapszámban olvashatunk a FÉBE-bál
eseményeiről. A VII. FÉBE-bál évében
ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját az egyik jászfényszarui együttes, amely
a műsoros esten fel is lépett. Melyik ez a
zenekar?
A) GOLF Együttes B) FOX Zenekar C)
FITT Együttes

17. Melyik lapszámban tudósítottunk arról, hogy a lengyelországi Zaklyczin-be
utazott egy jászfényszarui delegáció a testvérvárosunk városavató ünnepségére?
A) 2004. február B) 2005. augusztus C)
2006. január

12. 2001. április 2-án harmadízben került
sor az 1849. évi Dicsőséges Tavaszi Hadjárat emlékére rendezett csatabemutatóra
Boldogon, melynek szervezésében a jászfényszarui önkormányzat is részt vett. Ki
készítette erről az eseményről az újságban
megjelent fényképeket?
A) Sugár Istvánné B) Rohoska László C)
Tamus Angéla
13. Kohári Andrásné cikkében olvashattuk
a következő sorokat: „1998-ban annyi sok
más rendbetétele, javítása mellett került sor
a templom belső felújítására, amikor a régi
vakolat bontása közben kemény kőbe ütközött a szerszám. Körültekintő bontás után
csakhamar előtűnt a vakolat alatt rejtőző
latin nyelvű felirat, amely hiteles bizonyíték
a főhajó építésének idejére és építtetőinek
voltára.” Mi volt a cikk címe?
A) A település legrégebbi épületének
históriája B) 300 éves a templomunk C)
Templombúcsú, templomszentelés
14. Mennyibe került a Mi újság Fényszarun? 2003-ban?
A) 47 Ft B) 55 Ft C) 77 Ft

18. 2007. évben „Jubilált a Mesetábor
Felsőörsön”. Mi volt az újságban megjelent beszámoló főcíme?
A) Cowboyok, ha összegyűlnek B) Mégis ufftunk a Balatonban C) Rejtelmek megfejtve
19. Az I. Magyarországi Tarlófesztiválról
szóló cikk 9 darab fénykép kíséretében jelent meg. Az alábbiak közül a fesztivál melyik eseményéről nem jelent meg kép?
A) Szűcs Mihály Huszárbandérium programja B) Zaklyczin-i vendégek részvétele
a fesztiválon C) Körbálagurítás
20. 2009/2 lapszámtól a megújult, színes
borítóval megjelenő újság főoldalának fejrészén, melyen az újság címe is olvasható,
melyik eseményről nem szerepelt még kép?
A) kerékpárút avatás B) általános iskolai
ballagás C) fogathajtó verseny
+1. Hány évig volt Nádudvari László a
Mi újság Fényszarun? c. havilap szerkesztőbizottságának elnöke?
A) 13 B) 19 C) 21

Mentõöv
A március 15-i sajtónapi kiállításuk tablói segítségül szolgálhatnak a helyes válaszokhoz. A tablók megtekinthetők a Városi
Könyvtárban.

Helyesbítés
Előző lapszámunk 8. oldalán – szóbeli információ alapján – tévesen közöltük két tanuló
versenyeredményét. Íme a javítás: Zsámboki Anna 11., Rohács Ádám 8. helyezést ért el a
biológia versenyen.

Ki nyert a közvélemény-kutatáson?
A május 7-ei szerkesztőségi összejövetelen felbontottuk azt a ládikót, melyben az
újságunkkal kapcsolatban megfogalmazott olvasói véleményeket gyűjtöttünk.
A szerkesztő bizottság nyilvánossága előtt kisorsoltuk a játék nyertesét, aki:

Maczkóné Cserháti Andrea

Jászfényszaru, Gyöngyvirág u. 18.
Nyereménye: 1 éves újságelőfizetés, valamint a Városi Könyvtár ajándékkönyvei.
Gratulálunk!
Az ajándékot a Városi Könyvtárban lehet átvenni.

A szerkesztőség
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Romantikus játék
A Kazinczy-év és az Erkel-év alkalmából egész éves vetélkedősorozatot hirdetett a Humán munkaközösség, az iskolai
könyvtár, a Művészeti Iskola és a Diákönkormányzat. A versengés egy rovásírásos mondat megfejtésével indult, majd
három fordulóban színes, változatos feladatokat oldhattak meg az osztályok.
Az őszi, a téli és a tavaszi fordulók folyamán a gyerekek készítettek albumot
romantikus zeneszerzőkről, összegyűjtötték a diákok mint kis „nyelvújítók”által
használt szavakat egy szótárban, osztályközösségük megválasztotta az általuk
legszebbnek tartott tíz magyar szót (pl.
édesanya, harangvirág, természet, csók,
gyertyafény, szépség, keringő, üvegcserép, stb), oldottak meg zenei totót, keresztrejtvényeket, stb.
A három fordulót egy egész délelőtt
tartó vetélkedő zárta május 10-én a művelődési házban. A nap egy előre kiadott
versenyszámmal indult: az osztályok
opera, rock, pop, népi vagy rap stílusban
adták elő Beethoven Örömódáját, ezzel
megalapozva a vetélkedő jó hangulatát.
A csapatok komolyan készültek erre a
feladatra: volt olyan osztály, amelynek
minden tagja „bőrszerkóba” bújt, olyan,
amelyeknek tagjai kapucnis pulcsiban,
láncot csörgetve, gördeszkán gördültek a
színpadra, mások hitelesen idézték elénk
az Operaház hangulatát, vagy a népi csujogatók által keltett életérzést. A továbbiakban egymást váltották a különböző
feladatok, amelyek némelyike egy-egy
művészeti iskolás diák zongora- előadásához kapcsolódott.
A romantikus zongoradarabok elhangzása után hangulatrajzot készítettek,
élőképet alkottak és chat szöveget írtak.

Az előre kiadott zenei válogatás anyaga
alapján zajlott a Ki nyer ma? játék. A
népzene tanszak pedagógusainak hangszerbemutatójához egy kérdéssor kapcsolódott.

reket kellet készíteniük. A pedagógusok
a hangszerek bemutatásakor rendkívüli
PR-tehetséget csillantottak fel a zsűri
előtt. Ezek után bátorságukat kellett elővenniük, amikor piros szalaggal a hajuk-

Fotó: Berze Lászlóné

A verseny második felében került sor
a szépkiejtési versenyre, amelyben a
diákok Kölcsey Ferencnek Kazinczy
Ferencről és a magyar nyelvről szóló
gondolatait olvasták fel. Erre egy hónap
felkészülési időt kaptak az osztályok
képviselői, s amelyet külön emléklappal
díjazott a zsűri.
Hogy a gyerekek „zavartalanul” dolgozhassanak, az osztályfőnökök külön
feladatokat kaptak: Először is kreativitásukról tehettek tanúbizonyságot, amikor
egy halom műanyag kupak, tejfölös doboz, húsvágó deszka, drótok, és különböző termések felhasználásával hangsze-

ban egy frissen betanult polkát kellett előadniuk a vetélkedő záró eseményeként,
amelyet a diákok tapsviharral fogadtak.
A délelőttöt díjkiosztó zárta. A zsűri
elnöke, Kiss László iskolánk volt igazgatója gratulált a csapatoknak az általa
tapasztalt felkészültségükhöz és a vidám
játékhoz.
A verseny szervezői köszönik mindazok
segítségét, akik az év folyamán vagy a
verseny napján hozzájárultak a vetélkedő
sikeres lebonyolításához.
Kotánné Kovács Tímea,
Kovács Lászlóné,
dr. Kocsisné Horti Mónika

PÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI – 6. c OSZTÁLY
2010. április 24-én Iza nénivel, az osztályfőnökünkkel a Budai Várba indultunk,
hogy átvegyük a díjat, amit a ,,Fiatalok az
épített és természeti környezet védelméért” című pályázaton nyertünk. Osztályközösségünk a ,,Mesélő kövek” kategóriában
indult és a ,,Mi régiséggyűjteményünk”
című munkánkkal lettünk díjazottak. A
Budapesti Történeti Múzeumban Ráday
Mihály, a Város- és Faluvédők Szövetségének az elnöke és Cselényi László, a
Duna TV elnöke adta át a díjat. Sok szép
és értékes könyvvel lettünk gazdagabbak,
és a III. helyen végeztünk. Lenyűgözött

bennünket a Vár szépsége és történeti
múltja. Az Iskolánk, a DÖK, a FÉBE és a
Jászfényszaruért Alapítvány lehetővé tette, hogy Budapestre különbusszal utazhassunk és ezt nagyon köszönjük nekik.

Szöveg: Bólya Kitti 6.c
Kép: Fáczán Izabella
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II. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Ásó, kapa, nagyharang
jászfényszarusi lakodalmas népszokások
A Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény udvarában 2010. június 26. 16.00 – 23.00 óráig.
Tervezett program
• Lakodalmas népszokások felelevenítése:
vőfély szerep bemutatás, bolond mennyaszszony-vőlegény, játékos páros verseny, lagzis
étkek, italok bemutatása, helyben fogyasztása
(savanyú leves, birkapörkölt, grillázstorta)
stb.
• Borkóstoló
• Kézműves foglalkozás és bábelőadás gyerekeknek
• „Hova tűntek, lesznek-e még?” Régi
mesterségek, foglalkozások Jászfényszarun
1945-ig kiállítás megnyitója a tájházban.
• Napsugár színjátszó csoport műsora
• Szent Iván éji tűzugrás
• Lagzis süteménysütő verseny, amelyre
nevezni lehet melegben is elálló, hagyományos lakodalmi süteményekkel a helyszínen.
(Ajánljuk a Népi ételek a Jászságból című
könyvet, amely külön fejezetben taglalja
ezeknek a finomságoknak a megsütését.)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt,
hogy együtt éljék át velünk a Szent Iván éj
hangulatát!
A szervezők

A Városi Könyvtár felhívása
A közelgő II. Múzeumok Éjszakája alkalmából újabb kiállítás tervez a Városi Könyvtár
„Hova tűntek? Lesznek-e még?” Régi
mesterségek, foglalkozások Jászfényszarun
1945-ig.
A kiállítási tárgyak összegyűjtésében szeretnénk a lakosság segítségét kérni. A kiállítás témái a háború illetve téeszesítés előtti
mezőgazdasági munkák (pl. tanyasi élet, hétköznapok a falun, szüreti hagyományok, kukoricatörés), foglalkozások (pl. molnár, pék,
cipész, kovács, bognár, kosárfonó, szódás,
fényképész), szokások lesznek.
Keresünk, gyűjtünk olyan tárgyakat, fényképeket, emlékeket, amelyek ehhez a korszakhoz kapcsolódnak.
Aki úgy érzi, hogy hozzá tudna járulni a kiállítás sikerességéhez, azt szeretettel várjuk
2010. június első hetéig a Városi Könyvtárban.
Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó

Júniusi népszokások, hagyományok
Egyházi név: Szent Iván hava
Régi magyar név: Napisten hava
Június 3. – Úrnapja
Szokás az úrnapi körmenet az oltáriszentség körülhordozása. Erre az alkalomra a
templom környékén négy sátrat állítanak
fel. A sátor zöld gallyakból készült, melyekkel a lécekből összeerősített vázat borították be. A sátor belsejében szentkép volt,
rózsákkal, zöld ágakkal díszítve. A körmenet a templomból indult és ott ért véget.
Minden sátornál megálltak és imádkoztak,
törtek egy-egy kis ágat a tölgygallyakból,
amit hazavittek s az eresz alá dugtak, vagy
a szobában lévő szentképhez tűzték, hogy
ne érje a házat és népét villámcsapás.
Június 8. – Medárd napja
Időjárásjósló nap. A közhiedelem szerint,
ha ezen a napon esik az eső, akkor negyven
napig esni fog.
Június 10. – Margit napja
Vértanú Szent Margit ünnepe. A retek,
káposzta, és a len vetési ideje.
Június 13. – Páduai Szent Antal napja
A háziállatok patrónusa, az egyház legfőbb „alamizsnás” mestere. Kultuszát a ferencesek terjesztették el. A népszokás szerint ezen a napon nem volt szabad lisztbe
nyúlni (tésztát gyúrni, kenyeret dagasztani
stb). Féltek ugyanis a „Szent Antal tüze”
néven ismert betegségtől, mely az orbánc
népi elnevezése. A betegség okozójának az
anyarozzsal szennyezett lisztet tartották. A
betegség lefolyása: a test különböző részein
(tarkó, karok, lábak) a bőr vörös színű, hólyagos, gyulladásos lett, erős fájdalommal

járt, mintha „tűz égette” volna a bőrt. Gyógyítása: víz nem érhetett a fertőzött bőrfelületre, melyet legtöbbször lisztes zsákkal
borítottak be, esetleg tejfölös pelyhet, kovászt kentek rá. Előfordult az is, hogy más
vidékről javasasszonyt hívtak, aki különféle füvekből főzött tea gőzével gyógyította
a betegséget.
Június 24. – Szent Iván napja
A nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja. A következő mondás is ide kapcsolódik: „Szent
Iván napján esőt ne kérj, de ha jön reszkess
és félj.”
Június 27. – László napja
A szivárvány színeiből való különféle
következtetés volt ismeretes: ha sok a zöld
szín, akkor sok széna lesz, ha sok a sárga,
akkor sok búza terem, ha sok a piros, akkor
tűzvész fenyeget.
Június 29. – Péter-Pál napja
Szent Péter és Pál apostolok vértanúhalálának feltételezett napja.
A búza és a rozs aratását kezdték meg,
mert ilyenkor „szakadt meg a töve”, azaz
beérett a termés. Ha a gazdasszony kiment
az aratók közé megkötözték, a gazda borral és kaláccsal „váltotta ki” feleségét. A
gazdának az aratás befejezésekor búzakalászokból font aratókoszorút vittek, aki ezután finom ebédet adott az aratóknak. Aratóbált is tartottak az aratás végén, melyen
az aratók mulattak.
Zsámboki Richárd
Forrás: Sugár Judit – Ünnepi szokások
Jászfényszarun. Honismereti dolgozat 1984

Májusi gondolatok
Anyák napja, Gyermeknap…
Anyák napja délelőttjén elhangzott egy jászfényszarui lakostól „különbözőek vagyunk
mi emberek – akár családon belül is. El kellene fogadni egymást úgy, ahogyan vagyunk.
– Mindenkit anya szült – és még a testvérek is különbözőek – nem lenne szabad az öregeket nyűgnek tekinteni – meg a beteg sem nyűg – az én párom is beteg … én meg kimegyek
a kertbe – dolgozom, mert olyan beteg, hogy engem sem tűr, inkább a kertben – dolgozom
… neki ezt adta az Isten.” – Neki? –
„A gyerekek is dolgoznak, de majd ideérnek még ma – én már voltam a temetőben az
anyám sírjánál, hát én jobban ráérek, megértem a gyerekeimet, majd jönnek.”

81. Ünnepi Könyvhét

A szép májusfa

Programok Jászfényszarun,
a Városi Könyvtár szervezésében

Olyan szerencsés voltam, hogy május éjszakáján láttam néhány fiatal srácot, amint lopóckodtak a feldíszített nyárfaággal a kezükben. Másnap délelőtt közeli szomszédom azzal
keresett meg, hová jelentse be, hogy frissen kiültetett nyírfáit gyökerestől elvitték – tudja,
hogy ki volt az, beszélt vele, tudja, hol lakik és a fiú, aki tette, elismerte. Szépnek találta
májusfának.
Kedves fiatalok!
Mindannyiunknak örömet okozott a május reggeli látvány, az érintett lányoknak még
inkább, ez egy nagyon szép hagyomány Jászfényszarun, nyárfa ágakat díszítenek fel és
soha nem nyírfákat tépnek ki. Méltó cselekedetnek tartanám, hogy aki most magára ismer,
és az éjszaka sötétjében tudja pótolni az általa kivett nyírfát – természetesen ültetési időben
– azt biztosan mindenki szívesen venné. Nagyon fontos, hogy sok szép fa, bokor és virág
ékesítse városunkat – kíméljék a kiültetett virágokat a közterületen, a temetőkben, a házak
előtt. Rendkívül sok dicséretet hallunk az ide érkezőktől a település közrendjére, parkjaira
vonatkozóan. Szép Jászfényszaru.
Győriné dr. Czeglédi Márta

2010. június 4-én, pénteken a művelődési
ház földszinti termeiben
16.30 Tiszafüredi Vackor Varroda textilbábkiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Teróczki Krisztián, a
Kovács Pál Művelődési Központ igazgatója
17.00 vendégünk Schirilla György, aki
Változz meg szeretetből című könyvét mutatja be.
A könyvhét programjához csatlakozik a
jászberényi Líra könyvesbolt, így a helyszínen lehetőség nyílik könyvvásárlásra is.
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Sporthírek
Folytatódtak a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság küzdelmei. Csapatunk
helyzete nem javult, továbbra is a veszélyes
zónában vagyunk. A játékra és a küzdelemre
nem lehet panasz, viszont bosszantó hibák
eredményezik a vereségeket.
Eredmények:
JVSE – Jászladány 1–1
Gól: Szilágyi G.
ifi: 4–1 G: Ócsai N., Laczkó D. (3)
Besenyszög – JVSE 0–1 Gól: Jáger P.
ifi: 4–0
JVSE – Jánoshida 1–3 Gól: Jáger P.
ifi: 1–3 G: Virág Gy.
Jászárokszállás – JVSE 3–1
Gól: Muntyán (öngól)
ifi: 5–2 G: Bazsó Z., Laczkó D.
JVSE – Karcag 1–2 Gól: Nagy R.
ifi: 1–4 G: Ragály M.
Serdülő eredmények
U16
Jászdózsa – JVSE 8–2
G: Rafael D., Szakali Zs.
Jászszentandrás – JVSE 4–1
G: Kirják S.
Jászladány – JVSE 2–2
Baranyi L., Juhász J.
U13
JVSE – Jászboldogháza 12–1
G: Szakali Zs. (5), Kirják S. (3),
Rafael D., Kovács S.,
Pál Zs., Baranyi L.
Jászladány – JVSE 0–12
G: Farkas M. (4), Szakali Zs. (2),
Fischer Á. (2), Baranyi S.(2),
Kovács S., Pál Zs.
U11 korosztályú csapatunk számára folytatódott a Főnix Kupa. A második fordulót
Leányfalun rendezték, ahol a házigazda
Szentendre diadalmaskodott, csapatunk az
ötödik helyezést szerezte meg. A harmadik fordulót mi rendeztük Jászfényszarun,
május 1-én! Szép számú közönség láthatta, hogy gólaránnyal szorultunk a csoport
második helyére a favorit Szentendre mögött, így a harmadik helyért játszhattunk,
ahol győzedelmeskedtünk is Dunaharaszti
csapatával szemben! Mint eddig mindig,
ezúttal is a Dunakanyar-Szentendre csapata
nyerte a fordulót.
Kézilabdás lányaink folytatták bajnoki
szereplésüket, a következő eredmények születtek:
Fegyvernek– JVSE
25–17
Szolnok KC– JVSE
19–10
Törökszentmiklós – JVSE 24–10
Vitályi Szabolcs

Áprilisi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Ács Veronika (Bittner
Márta), Bólya-Kovács Nimród (Kovács
Andrea)
HÁZASSÁGKÖTÉS: nincs adat.
ELHUNYTAK: Cserháti Imréné Nagy
Mária (82 é.), Kármán László (78 é.), Kóródi Antal (55 é.), Kun Józsefné Mészáros
Rozália (86 é.), Palócz József (81 é.), Sándor Pál (76 é.), Vas István (86 é.)
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Ballag már a vén diák tovább, tovább…
8 évvel ezelőtt pici gyermekek hada izgatottan lépte át a kisiskola küszöbét. Néhányukat
szokatlan, az ismeretlen világtól való félelem
jellemezte, hiányoztak a megszokott játékok, az óvó néni. Kíváncsisággal forgatták a
könyveket, a füzeteket, ismerkedtek a tanító
nénivel, az iskolás élet rejtelmeivel. Nem is
olyan régen volt. 2010. május 15-én 9 órakor
ugyanezek a gyermekek hagyták el a már jól
megszokott iskolát tarisznyával a vállukon,
virággal a kezükben, dalolva a ballagók dalát
egészen a művelődési házig. Az iskola felújítási munkálatai miatt rendhagyó módon itt
tartották meg az ünnepséget. Az alsóbb éves
diákok munkájának köszönhetően sikerült
igazi, ballagási hangulatot teremteni. Az osztályok saját szavaikkal búcsúztatták tanáraikat, osztályfőnöküket, illetve mondtak hálát
a sokszor fárasztó, de kitartó munkájukért,
majd az édesanyákat köszöntötték. Természetesen az új diákpolgármester Farkas Franciska
is átvehette elődjétől Ocskó Sós Bettinától a
stafétabotot.
A Jászfényszaruért Alapítvány Kazinczy-érmet és emléklapot adományozott Balla Helga
8.c, Koczka Bence 8.b, Varga Dorottya 8.a.
Könyvjutalomban Tóth Krisztián 8.a, Varga
Dorottya 8.a Kollár Sándor 8.a, Takács Betti-

na 8.a, Jávorcsik Réka 7.b, Pásztor Zsófia 7.b,
Zsámboki Anna 7.b, részesült kimagasló tanulmányi és versenyeredményükért.
A Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány elismerésben részesítette a következő diákokat:
Bohoni Beáta 8.a, Nagy Enikő 8.a, Zsámboki
Petra 8.a, Langó Tímea 8.c, Ézsiás Dominika
8.c, Kocsis Domonkos 7.b, Rohács Ádám 7.c,
Czakó Patrik 6.c.
Horváth István, a Cigány kisebbségi önkormányzat elnöke a következő tanulókat jutalmazza példamutató tanulmányi munkájukért:
Ocskó Sós Bettina 8.a, Horváth Roland 6.a,
Radics Ferenc 7.b, Horváth Fanni 7.b, Mezei
Csilla 8.a, Sárközi József 5. a.
A Penczner Pál Alapítvány díjazottjai: Fekete Imre 8.c, Cserháti Tamás 7.a, Ács Gábor
7.c, osztályos tanulók.
A ballagási ünnepség zárásaként az osztályfőnökök szimbolikusan, néhány galamb elengedésével búcsúztak az évek alatt szívükhöz
nőtt diákjaiktól.
Bízom benne, hogy az elkövetkezendő
években is a tőletek már megszokott módon
álljátok meg helyeteket. Sok sikert és kitartást
kívánok kihívások és feladatok teljesítéséhez.
Farkas Mónika

Mesetáboros szülői értekezlet!
Június 7-én, hétfőn, 18 órakor a Kisiskolában tarjuk a Csoda-Vár-Ó! című tábor szülői értekezletét, ahol sok hasznos információt tudhatnak meg, befizethetik a részvételi díjat, vagy az utolsó
részletet, és a szülők írásos hozzájáruló nyilatkozatára is szükségünk van, ezért mindenki megjelenésére számítanak a szervezők. Mivel a tábor programjában ausztriai kirándulás is szerepel,
ezért ezúton is kérjük a szülőket, hogy amelyik gyermeknek nincsen érvényes útlevele vagy
személyi igazolványa, úgy azt sürgősen csináltassa meg, hogy ne maradjon ki senki ebből az élményből sem.
Katinka

Diákpolgármester választás
Az iskola hagyományaihoz hűen megrendezte a következő tanévre vonatkozó diákpolgármester választást. A választás napja előtt egy héttel kezdtek kampányolni az indulók. Ebben
az évben négy lány indult a címért: André Fanni, Farkas Franciska, Horváth Fanni és Pásztor
Zsófia. Április 21-én a diákok szavazata alapján a 2010/2011. tanév diákpolgármestere Farkas
Franciska, az alpolgármestere pedig Pásztor Zsófia lett.
Franciskával készítettem egy rövidke interjút.
– Először is Franciska kérlek, mutatkozz be egy-két mondatban!
– Farkas Franciska vagyok, 7. osztályos tanuló. Nagyon szeretek rajzolni, ha van időm azzal
töltöm a napomat. Hobbim a zenehallgatás és a tánc. A tanulásban erősségem az angol és a
nyelvtan.
– Miért indultál diákpolgármesternek?
– Mert úgy gondoltam, hogy alkalmas lennék erre a feladatra és mert szeretek intézkedni.
– Milyen érzés diákpolgármesternek lenni?
– Nagyon jó érzés mert így legalább valóra vált az, amire vágytam.
– Milyen új programokat tervezel a következő tanévre?
– Szeretnék sportos programokat, például: versenyek, focinap és persze olyanokat, amelyeket
mindenki szeret és mindenki akar.
– Várod már hogy nekikezdhess a „munkádnak”?
������������������������������������������������������������������������������������
már nagyon v������������������������������������������������������������������
árom, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet diákpolgármesternek
– Igen,
lenni.
– Franciska köszönöm a válaszaidat és azt az időt, amit erre szenteltél. Tapasztalataim alapján
nem könnyű diákpolgármesternek lenni, úgy csinálni, dönteni, eleget tenni mindenkinek, hogy
az tényleg mindenkinek jó legyen, igen nehéz. Szerintem te könnyen megbirkózol majd ezzel a
kihívással. Kívánok neked nagyon sok sikert és jó munkát, na és persze sikeres felvételit!
– Köszönöm szépen.
Ocskó Sós Bettina
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Régi idők tanúi
Beszélgetés Farkas Gyulával a fényszarui cigány muzsikusokról
Az elmúlt évben a II. Tarlófesztiválon a jó
ebédhez a muzsikát Farkas Gyula (az öreg
Pika unokája) prímás vezetésével részben
helyi népi zenekar szolgáltatta. Farkas
Ferenc (öreg Ferkó) dédunokája az országos nótaversenyt nyert Farkas Zsolt pedig
énekelt. A hét fős zenekarban Farkas Tibor
nagybőgőn, Mezei Károly klarinéton, Farkas Gyula cimbalmon, ifj. Farkas Zsolt,
az öreg Ferkó ükunokája brácsán és vendégként egy alattyáni prímás és egy csányi
brácsás is zenélt.

(Birinyi), Farkas Gyula (kis Gönye), Mezei
Gyula (Kompár), Rácz Sándor, Rácz Adolf,
Radics Miklós, Horváth Gellért (Gele).
A következő nemzedék a 30-as, 40-es
években született, amelyhez én is tartozom.
Ezen korosztály nevesebb muzsikusai; Farkas Béla (Piri), Farkas Tibor, Mezei Aladár,
Mezei Gyula, Mezei Károly, Farkas Mihály, Farkas János, Farkas Bertalan. Sajnos
közülük már sokan nem élnek.
Egy zenekar hány főből állt?
A múlt század elején általában 12 fős
zenekarokba tömörültek a következő öszszetétellel: vezető prímás, segédprímás,
tercprímás, klarinétos, cimbalmos, kettő
bőgős, kettő brácsás, kettő kontrás, és a kiscsellós. A 6-7 fős zenekar játéka is szépen
hangzott. Ha az igény úgy kívánta a zenekar kettéoszlott.

lános szokás volt, hogy jeles ünnepnapokon
– újév, húsvét, búcsú, karácsony – zenészek
köszöntötték a családokat, vagyis házról
házra jártak. Minden bandának megvolt a
maga területe. A névnapok, a keresztelők,
a disznótorok is alkalmat adtak a muzsikálásra. A zenélésért sokszor természetben,
élelmiszerrel fizettek (liszt, krumpli, bab,
szalonna, stb.). A vásárokban, a kocsmák
kitelepült sátraiban is szólt a zene. A községi ünnepségeken is játszottak, május 1-jén
térzenét adtak, a bálokon, a zenés színdarabok alkalmával is igényelték fellépésüket.
Az alvégben sokszor gyakorló napokat is
tartottak saját maguk szórakoztatására.
Mit hallottál, hogyan tanult zenélni szüleid, nagyszüleid korosztálya?
Egyrészt veleszületett tehetség, a jó zenei
hallás, a megélhetés biztosításának lehe-

Farkas Gyula
Emlék egy régi lakodalomból

Pika Gyuszit kérdeztem: ma már csak
vendég zenésszel tudunk kiállítani egy zenekart?
Sajnos igen. A tőlem fiatalabb korosztályból nem lett utánpótlás, a tőlem idősebb
korosztály zenészei pedig már nincsenek
közöttünk.
Nagyapád, édesapád elbeszéléseiből biztos van hiteles képed a fényszarui cigány
muzsikus dinasztiákról.
Az elbeszélések szerint az 1750-es években néhány muzsikus cigány család betelepülését engedélyezték az itt élők. Az 188090-es években születtek az én generációm
nagyszülei, akik már neves muzsikusok
voltak. Néhányat a teljesség nélkül szeretnék megemlíteni. Kiváló prímások voltak:
Farkas Jenő, Farkas Gyula (öreg Gönye)
anyai nagyapám, Radics Árpád. Jól zenéltek Farkas Mihály (öreg Pika) apai nagyapám, Farkas Ferenc (öreg Ferkó), Radics
Sándor (Birinyi apja), Radics Jenő (Zoltán). Többüknek saját zenekara volt.
A következő generáció a fentiek gyerekei, vagy úgy is mondhatom a szüleink. Az
azonos nevek megkülönböztetésére használták a különböző ragadvány neveket.
Ezen korosztályból is néhány név: Farkas
Mihály (kis Pika) az apám, Radics Ferenc

Balról jobbra haladva: Radics Félix (Gődér), Farkas Ferenc (kis Ferkó),
Radics Miklós (Fercsi Miklós), Farkas Ferenc (öreg Ferkó), Farkas Antal (Petyi),
Farkas Dezső (Darabont), Farkas Gyula (kis Gönye), Radics István (Fercsi Pista), Rácz Adolf,
Farkas Gyula (öreg Gönye), Farkas Pál (Gönye Palcsi), Radics Árpád (Fercsi Árpád),
Farkas József (Tetem Jóska), Radics Ambrus, Farkas Bertalan (Gatyás).
A fényképet, amely a 40-es évek második felében készülhetett
Farkas Sándor (Rigó Sanyi) bocsájtotta rendelkezésünkre.

Hol és milyen alkalmakkor játszottak?
A nagyszüleink megélhetését döntően a
muzsikálás biztosította. A településen az
1920-30-as években 20 zenekar is működött. A 10-12 kocsmának külön-külön saját
zenekara volt, a nagyvendéglőben mindig
a legnevesebb muzsikusok játszottak. A
lakodalmakban 5-6 fős banda húzta a talpalávalót. A fényszaruiakat jó hírük miatt a
környező településekre: Pusztamonostorra,
Lőrinckátára, Tóalmásra, Dányba, Hatvanba, Gödöllőre, Jászszentandrásra sokszor
és szívesen hívták.
A fizetés az 50-es években 10-15 Ft/fő,
majd 50-100 Ft/fő és természetben sült tyúkot és sütemény csomagot is kaptak. Álta-

tősége is motiváló tényező volt. A szülő
vagy jobb zenész a rokonságból foglalkozott a gyerek tanításával, vagy a brácsás
tanította a bőgőst. Emlékszem, nekem 6
éves koromban volt először hegedű a kezemben. Figyeltem hogyan játszanak az
idősebbek és én is eljátszottam apámnak
az általam hallás után megtanult számot.
Gyerekként sokszor mentem a zenekarral,
ha hiányzott valaki vagy pihent én beugrottam helyére, így lehetett szert tenni
gyakorlásra és tapasztalatra. Minden időszakban akadtak a zene iránt elkötelezett
személyek, akik szeretetből segítettek,
felkarolták a tehetségeket.
(Folytatás a 13. oldalon.)
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(Folytatás a 12. oldalról.)
Mondanál néhányat?
Nagy örömmel, hiszen nekik sokat köszönhetünk. Apám mesélte, hogy őt és több
társát a településre került Kunyó Sándor
nyugdíjas karmester tanította, aki a kottaolvasás megismerését már akkor szorgalmazta, illetve sok új nótát tanított be.
Pénzes Miklós tanító nagyapámat (öreg
Gönyét) kérte meg, hogy gyűjtsön össze 810 jó hallású cigánygyereket, akikkel külön
kíván foglalkozni. A kiválasztottak között
voltam én is, továbbá Farkas Tibor, Farkas
János, Mezei Kálmán, Rácz Ödön, Radics
Joachim. Saját hangszeren az általa meghatározott dalokat, nótákat tanította be. Ő
harmóniumon játszotta a számot és sokszor
énekelte is. A tanultakat a nagyvendéglőben a nagy zenekar előtt (mai szóhasználatként előzenekarként) mutattuk be, de a
fiúiskolában (a mai kisiskola) a ballagási
banketten is mi játszottunk.
1969-ben Sugár István – aki akkor a helyi
művelődési ház igazgatója volt – figyelt fel
ránk, mint utolsó generációs zenészekre.
Ő zeneművészeti diplomával rendelkezett, kiválóan hegedült. Felajánlotta, hogy
szívesen foglalkozna velünk, hogy létrejöjjön egy új népi zenekar Jászfényszarun.
Tetszett a gondolat, így rajtam kívül még
Farkas Béla, Farkas Mihály, Mezei Aladár,
Mezei Kálmán és Radics Félix két éven át
a művelődési házban esténként heti kéthárom alkalommal próbáltunk. Teljesen
az alapokon kezdte a velünk való foglalkozást. A hangszertartást, a vonókezelést,
a vonóvezetést és a kottaolvasást tanultuk.
Mindenkinek volt saját hangjegyfüzete,
amelybe az ő segítségével írtuk le a dalok
kottáját. Sok új nótát ismertünk meg általa,
így bővült zenei repertoárunk. Valószínű,
hogy tanárunk meghívására – mint egy
3 hónapi gyakorlás után – az egyik este
a próbán megjelent Jónás János, a helyi
ÁFÉSZ elnöke és Bartus Pál, kereskedelmi osztályvezető, akik meghallgatták az
aznapi gyakorlást. Két hét múlva kaptunk
tőlük egy levelet, hogy jelenjünk meg az
ÁFÉSZ irodában. Felajánlották, hogy a
nagyvendéglőben, amelyet akkor Rédei
István és családja vezetett, hétvégeken,
péntek, szombat, vasárnap 17 órától a 22
órai zárásig muzsikálhatunk. Kezdéskor
40 Ft/fő összeget kaptunk alkalmanként. A
folyamatos szerződéshez már akkor zenei
működési engedélyre volt szükség. OSZK
vizsgát kellett tennünk, így hetente egy
alkalommal Szolnokra jártunk továbbképzésre, hogy felkészüljünk a vizsgára. A
minősítésen valamennyien megfeleltünk,
így már működési engedéllyel is rendelkeztünk. A zenekarból néhányan később B,
és C kategóriás minősítést is szereztünk. A
70-es években a nagyvendéglőben a havonta megrendezésére került nótaesteken az
énekeseket mi kísértük. Csak néhány azon
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hírességek közül, akiket kísértünk: Béres
Ferenc, Jákó Vera, Hatvani Kiss Gyöngyi.
A nagyvendéglőben öten 11 és fél évig
zenéltünk, 1980. december 31-el szűnt meg
a szerződésünk. Ma is szívesen emlékszem
vissza zenésztársaimmal együtt Sugár Istvánra, aki odaadó önzetlen munkájával az
alapokat biztosította számunkra, ezáltal
lehetőséget adott a zenekar létrejöttére, a
helyi muzsikálásra. Vele később is tartottuk
a kapcsolatot, színjátszós rendezvényeken,
egy-egy helyi felkérésnél többször is együtt
zenéltünk.
1981-től Radics Ferenc (Birinyi) prímás
vezetésével alkalmi fellépésekkel tovább
működött a zenekar. 2002 októberében egy
huszárbandériumi rendezvény kapcsán a
Duna Tv készített felvételt velünk.
Hogyan látod, a Te korosztályod gyermekei miért nem folytatták tovább a nagy
elődök zenei mesterségét?
Ennek sok összetevője van. Már a szüleink megélhetéséhez is kevés volt csak
a zenélés. Apám is idénymunkát vállalt a
hatvani cukor- és konzervgyárban. Az én
korosztályom már többségében szakmát tanult, döntően az építőiparban dolgozott. A
gyerekeink már mind szakmát választottak,
abban látták a boldogulásukat, jövőjüket.
Akkoriban helyben számunkra szervezett
zenetanulásra kevés lehetőség volt. Tapasztaltuk, hogy a cigányzenének, a magyar nótának a népszerűsége az új zenei irányzatok
megjelenésével jelentősen csökkent.
A 10 éve elindult művészeti iskola zenei
tanszaka, amely az unokáknál már biztosítja a helyi képzést, illetve a vele született
tehetség felkarolását. Így látod Te is?
Igen. Örülök annak, hogy a Horz Bandában a Birinyi testvérének Radics István
(Cseri) unokája, Radics Ran brácsán játszik, de tudom többen zongorán, hegedűn
és cimbalmon is tanulnak az elődök leszármazottjai közül.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt 130 évből csak néhány pillanatot, érdekességet volt
módunkban felvillantani, talán egyszer könyv
alakban, szakdolgozatban részletesebben
összefoglalja majd valaki ezt a korszakot. A
CKÖ tagjaiban három éve felmerült annak
a gondolata, hogy városunkban a cigány
muzsikusoknak egy emlékművet kellene állítani, amellyel magam is azonosulni tudtam.
A beszélgetésünk kapcsán ennek még jobban
látom létjogosultságát. Jászfényszaru Város
Önkormányzata döntött a Keleti városrészen
megvalósuló „Szociális város rehabilitáció”
pályázat elkészítéséről, beadásáról, az alvégi akcióterületen. A pályázat része a Vörösmarty útra nyíló Búzavirág és Tiszavirág
utcáknál kialakítandó parkban a Cigányzenész emlékmű megvalósítása. Bízunk benne, az elképzelés valósággá válik, és örök
mementóul szolgál azok emléke előtt, akik
településünk népi kultúrájához jelentősen
hozzájárultak.
Tóth Tibor

Minden,
amivel segíthettünk…
A hátrányos helyzetű családok támogatása
érdekében Jászfényszaru Város Gondozási
Központja Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat az elmúlt önkormányzati ciklusban több alkalommal pályázott különböző
alapítványok felé. A szolgálathoz eljutatott
ruha és játékadományokkal a helyi lakosok
is hozzájárultak ezen családok megsegítéséhez.
2006-ban a Gyermekétkeztetési Alapítvány EU intervenciós pályázatán nyert
adománnyal 88 nélkülöző családnak tudtunk segíteni összesen 1500 kg élelmiszer
szétosztásával.
2006 szeptemberében részt vettünk a
„Meséd – Mesélő Édesanyák” című program szervezésében a mesék, az olvasás
népszerűsítése céljából.
2007-ben a Gyermekétkeztetési Alapítvány EU élelmiszersegély programjában
3031 kg élelmiszer került kiosztásra, 100
rászoruló család részére, három fordulóban.
2008-ban pedig az alapítványon keresztül 3134 kg élelmiszert jutattunk el a nehéz élethelyzetben levők részére. Ebben az
évben a jászfényszarui Cigány Kisebbségi
Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott
be a Magyarországi Cigányokért Közalapítványhoz egy két gyermekét egyedül
nevelő édesanya lakhatási krízisének megoldására. A pályázat elkészítésében a szolgálat aktívan közreműködött. Részt vettünk
a Diákönkormányzat által rendezett 24 órás
teremfocigála előkészületeiben. A nevező
csapatok a Nagycsaládosok Egyesülete és
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
részére használt, de jó minőségű gyermekruhákat, játékokat, tisztálkodó szereket
ajánlottak fel, amiket a hátrányos helyzetű
gyermekek számára szervezett karácsonyi
ünnepségen adtuk át. A játék és Mikulás
csomag adománnyal (amit minden évben a
Donnert – Csizmarik házaspártól kapunk)
95 rászoruló, és 50 nagycsaládban élő
gyermeknek szerezhettünk örömöt.
2009-ben pályáztunk a Héra Alapítványhoz egyszeri áramdíj-hátralék rendezés támogatására. A pályázattal összesen
315 000 Ft támogatást nyert 36 család, ami
a fogyasztói számlákon került jóváírásra. A
pályázat sikeréhez, 10%-s önerő befizetésével az önkormányzat is hozzájárult.
2010-ben egy nagyobb bútorfelajánlást
kaptunk, amit 12 rászoruló családnak
továbbítottuk. Idén is benyújtottuk pályázatunkat a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz, melynek elbírálása még folyamatban van.
Szeretnénk megköszönni a felajánlásokat,
amivel segíthettünk és Önök is segítettek.
Családgondozók
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III. TARLÓFESZTIVÁL JÁSZFÉNYSZARUN
Jászfényszaru Város Önkormányzata
együttműködve és igényelve
a jászfényszarui gazdák
és civil szervezetek segítségét

14.30 Napsugár Gyermekszínpad
előadása
Hagymási Imre:
Póruljárt uraság komédia
15.30 Néptánc csoportok fellépése
16.00 Aratódalok bemutatója
18.00 Népzenei koncert
Zagyvabanda Tura
19.00 Király Viktor
könnyűzenei műsora

2010. július 31-én (szombaton)

megrendezi a III. Tarlófesztivált.
A helyszín változatlan Jászfényszarun, a
32-es főút körforgalmi csomópontjától a vasútállomás felé haladva a jobb oldali tarlón.

Programok
Tarlón
9 – 12.00 Tarló hétpróba verseny
4 fős csapatok nevezését várjuk
(bálaépítés, ügyességi próbák)
9.30 Regisztráció
az aratóétel főzőversenyre
11.00 A kenyérsütő versenybe
benevezett otthon sütött
házi kenyerek leadása
13.00 Az elkészült aratóétel
hagyományos feltálalása a zsűrinek
13.00 Helyi fogathajtók bemutatója
14.00 Érdeklődő látogatók
ügyességi próba versenye
17.00 Huszárok lovas attrakciója

Folkszínpadon
12.00 Aratódalok
13.30 Tarló hétpróba eredményhirdetése,
díjak átadása
14.00 Aratóétel főző és kenyérsütő
verseny eredmény hirdetése,
díjak átadása

Kísérő programok
•
•
•
•
•
•

Gyerekeknek kézműves sátor
Szalma játszótér, bála-labirintus
Lovas kocsikázás, lovagoltatás
Állatsimogató
Jász Íjász bemutató
Helyi termékek bemutatója,
kóstolója, vására
• Zöldség szobrászat bemutató
• Aratás során használt gépek, eszközök
kiállítása, bemutatója
• Kirakodó vásár, kemencés tejfölös
lángos sütés, étkezési,
italfogyasztási lehetőség
Tóth Tibor telefonján (06-30/337-33-36)
várjuk a helyi termék bemutatóra – füstölt áru,
méz stb. készítők, előállítók, termelők – és az
állatsimogatóhoz kisállatokkal rendelkezők,
valamint a fesztivál sikerét bármilyen módon
segíteni szándékozók jelentkezését.
A Tarló hétpróba, az aratóétel főző- és
kenyérsütő verseny felhívásait június 15-ig
a www.tarlofesztival.hu honlapon tesszük
közzé.
Tóth Tibor

Idén is lesz fogathajtó verseny!
A márciusi lapszámban tudósítottunk a 2010-es fogathajtó versenyek időpontjairól, melyek
között szerepelt a jászfényszarui forduló dátuma is. A helyi verseny augusztus 1-én, vasárnap kerül megrendezésre a Pipacs utca végén található füves területen, immáron a megyei
bajnokság egyik fordulójának helyszíneként. A vidéki fordulókon való részvétel mellett fogathajtóink már lázasan dolgoznak a jászfényszarui versenynap programjainak színvonalas
összeállításán. Az egyes-, kettes és póni fogatok hajtása mellett ez alkalommal is látványos
lovas bemutatók, kirakodóvásár, gyermekprogramok, zenés események színesítik majd a reményeink szerint esőmentes, szép nyári napot.
A szervezők az alábbi elérhetőségeken várják mindazok jelentkezését, akik munkájukkal,
természetbeni vagy anyagi támogatásukkal szívesen hozzájárulnának a lovas nap lebonyolításához!
Zsámboki Zsolt – 06-30/279-34-25, e-mail: feny_fogat@citromail.hu, számlaszám: 6950014932031186. A rendezvény részletes programját a Mi újság Fényszarun? következő lapszámában, illetve a www.fenyfogat.atw.hu honlapon olvashatják az érdeklődők.
K.E.

Nagyszerű élmény – baráti áron!
Az utóbbi időben sok jó előadást láttunk a Szolnoki Szigligeti Színházban. Aki szeretne
csatlakozni az Örkény bérletesek táborához, azt szeretettel várjuk! A vasárnap délután 3
órakor kezdődő előadásokra mindig 1 órakor indul a különjáratú busz.
A bérleteket most kell megvásárolni, míg a buszköltséget az előadások napján fizetik a
résztvevők. A 6 előadásra szóló bérletek ára – mely nem változik az idén sem – helytől függően 6500-9900 Ft-ba kerül. A sokat ígérő műsorterv és minden egyéb információ megtekinthető a színház honlapján (www.szigligetiszinhaz.hu).
Jelentkezés, a régi bérletesek bérletmegújítása és bővebb felvilágosítás Bordásné Kovács
Katalinnál a 422-002-es telefonszámon, vagy személyesen június 15-ig!
Katinka

Köszönetnyilvánítás,
emlékezés
„Fogtuk a kezed, úgy öleltünk Téged,
Reméltük, szeretetünk segít.
Tested megpihent, ennyi volt az élet,
Csendesen sírunk, és a szívünkben élsz.”

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
drága feleségem, édesanyánk,
mamink, dédikém

KOVÁCS JÁNOSNÉ
Dobák Margit
életében segíteni igyekeztek,
halála miatti gyászunkban
velünk voltak, velünk éreztek.
Gyászoló családja

Pál Antal
halálának 4. évfordulójára emlékezünk.
„Örökre elmentél, már hiába várunk
Végső otthonodban nyugalmat kívánunk.”
Szerető feleséged és családja

Programajánló
június-július-augusztus
Jászberény – MALOM Film-Színház
Június 5. 18 óra
Szemünk fénye...
avagy gyereksorsok... (életjáték)
P.E.R.E.M.-KLUB
a Lehel Vezér Gimnázium
színjátszó csoportja
Rendezőtanár: Fekete-Szabó Anikó
Június 13. 13 óra
Tánciskolai vizsgabál
Június 14. 11 óra
Csodálatos Lolo
avagy Telefonfülke-blues
Atlantisz Társulás Szolnok
Július 30. 20.30 óra
Charley nénje
A Madách Színház művészeiből álló
Pódium Színház előadása
Főbb szerepekben:
Hűvösvölgyi Ildikó, Kautczky Armand
Rendező: Háda János
Augusztus 13. 20.30 óra
Én és a kisöcsém
A Körúti Színház előadása
Rendező és főszereplő: Koltai Róbert

Pusztamonostor
A Pusztamonostori Községi Könyvtár és
Művelődési Ház 2010. június 26-án második
alkalommal rendezi meg a Pusztamonostori
festőversenyt. Az idei verseny témája: Pusztamonostor és közvetlen környezete, a FelsőJászság látnivalói, patinás emlékei.
Kérjük, fogadják szeretettel az esetlegesen
Jászfényszarun megjelenő festőművészeket!
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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

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

VÁCI CEMENT AKCIÓ

2600.-/q

Készbeton: C8-24 FN

11440,-/m 3

VASÁRU:

Betontermékek:

Betonvas
Zártszelvény
Térháló

Betongerenda
Béléstest
Zsalukő
Oszlopzsalu
Betongyűrű

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

NOSZTALGIA BÁL
A jászfényszarui GOLF

EGYÜTTES megalakulásának

35. évfordulója tiszteletére a művelődési ház BÁLT rendez.

ügyfélfogadást tartok

A bál időpontja: 2010. június l9. 21.00 óra

Tel.: 06-20/544-52-06

Közben 22 órakor kerül sor a Magyar Rocklegendák Vándorkiállítás megnyitására.

Jászfényszaru Fürst S. u. 12. szám alatt

Belépődíj: 1.000 Ft. Asztalfoglalás és jegyelővétel a művelődési házban
2010. június 1-től személyesen vagy az 57/422-l37-es telefonon.
A bál ideje alatt büfé áll a vendégek rendelkezésére,
illetve mindenki kínálhatja asztaltársaságát a hozott ételekből és italokból!
Szeretettel várjuk a 70-es 80-as évek zenéjét szerető és táncolni vágyó közönséget!

Dr. Tóth Zoltán
ügyvéd

Szerkesztőségi
fogadóórák
	Hétfőn:
Pénteken:

14 – 17 óráig
9 – 12 óráig

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

Különjárat a XVI. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓRA
A Jászágón 2010. június 11-12-13-án megrendezendő esemény részletes programját a
www.jaszfényszaru.hu honlapon olvashatják.
Jászfényszaru Város Önkormányzata az elmúlt évek hagyományainak megfelelően
június 12-én szombaton 8 óra 30 perckor a Városházától ingyenes különjáratú autóbuszt indít a Jász Világtalálkozóra. Az autóbusz kifelé haladva, minden buszmegállóban
megáll. Vissza 18 órakor a jászágói templomtól indul.
Tóth Tibor

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Ment�������
ő������
k: 104
T��������������
ű�������������
zoltóság: 105
T�����������������
ű����������������
zoltóparancsnok (Jászfényszaru):
�������������������������������
06-30/974-5690
Rend������
ő�����
rség (Jászberény):
�����������������
107
Rend������
ő�����
r����
ő���
rs (Jászfényszaru):
��������������������������
422-138, mobil:
���������������������
06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/392-2602
Vízm���
ű��: hibabejelentés munkaid����
ő���
ben 57/422-631, munkaid���
ő��n ���
túl 06-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaid������
ő�����
ben) 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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Emlékezés

Hiszekegyeken

merengve egy szomorú
esemény emlékén
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!
Ámen.”
Hiszekegy.
Magyar hiszekegy.
A magyar hiszekegy.

Május 7-én a megbékélés emlékműve előtt emlékeztünk a II. világháború áldozataira.
Fotó: Ruis Bea

Egy feltörő emlék
Felsejlik előttem, apám megtört szeme
A sok szenvedést átélt, őszülő feje.
Távol, messze drága otthontól, hazától
Sanyargatva kínzó, gonosz hatalomtól.

Amíg élt, emlékit oly sokszor elmondta
Mintha én is ott jártam, átéltem volna.
Szavából sütő honvágy, hazaszeretet
Gyermeki szívembe mélyen beleégett.

Könnyes szemmel beszélt mindig a fogságról,
El-elcsukló hangon a sok fájdalomról
Hosszú téli estéken, lámpa fénye mellett
Idézve a múltat, erről beszélgettek.

Azóta a kenyér számomra nagy érték
Eldobni nem szabad, hiszen az kincset ér.
A nagyapám szava is felcsendül bennem:
„Ha eldobják az úton, hozd haza lelkem”.

A fogságban átélt nélkülözésekről
Répát is kikapartá, a fagyos földből.
Örültek, ha találtak, boldogan ették
A száraz kenyeret, mely kinccsel is felért.
Szinte el sem hitte, megérte a napot,
Hogy újra megláthatta Magyarországot
Falujához érve nagyot dobbant szíve,
Szeme ködössé vált, záporozott könnye.
Szólni sem tudott, mikor a vonat megállt
Valami szorította fájón a torkát
Testvérei kimentek sok vonat elé
Végre sírva ölelték, elgyötört testét.

Szeretem hazámat, a szülőföldemet,
Nem vágytam másfelé, élni jobb életet.
Az itthoni kedves, konduló harangszó
Szebb – kedvesebb szívemnek minden dallamtól.
Előttem kanyargó Galga és Zagyva part
A templom, a nyárfák, ismerős Kozma part
Bárhol jársz utadon, és bármerről jöttél,
Szülőfalud láttán érzed, HAZA értél.
Pillanatra állj meg, gondolkozz el azon,
Mi a legfontosabb ezen a világon?
Ha van hazád, hited, kenyér az asztalon,
Féltőn óvd a békét, hogy veled maradjon.
Pető Lászlóné

A rövid művet pályázatra írta szerzője, PappVáry Elemérné Sziklay Szeréna, 1920-ban. 90
éve lesz már ennek, és annak az eseménynek is
mely kapcsán ezen alkotás megszületett. 1920.
június 4-én hazánkat, „e lángoktól ölelt kis országot” csúful megtépázták. Történelmére, történelmünkre a győztesek akarata és kívánalma
nyomta rá bélyegét. Így veszett el sok minden,
ami volt. Illetve sok minden, ami a miénk volt.
Az 1910-es és az 1920-as adatok fényében az
akkori összlakosságunk több mint fele, az új
határok túloldalára kényszerült; 18 millióról 7,6
millióra apadt lakosainak száma. Ám más is elkerült tőlünk, rengeteg földünk, vasútvonalaink
nagy része és bányáink nagy része. Amit építettünk, és amiből hasznunk származott. Hazánkat
a „békeszerződés” arra kárhoztatta, hogy védtelen legyen. Hadseregünk létszámát 35.000 főben
maximálták. Az általános hadkötelezettség is
megszűnt. Korszerű fegyvereket nem gyárthattunk és nem is vásárolhattunk. És ne is soroljuk
tovább. Juhász Gyula Trianon című versét így
kezdi: „Nem kell beszélni róla sohasem, De
mindig, mindig gondoljunk reá.” Talán, a vers
időpontjában az a bevezetés helyes és kellő volt.
Mára viszont a helyzet sokat változott; ahhoz,
hogy gondoljunk rá, beszélnünk kell róla, mivel
a múltat eltagadni nem lehet, ám ha nem beszélünk róla, elveszítjük nagyságunknak még az
emlékét is. Ha pedig – tegyük fel, a mában nincs
példa és a jövő esendő, csak a múltból meríthetünk erőt, vehetünk nagyjainkról példát.
„Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.”
(Juhász Gyula: Trianon)
Pál Katalin Alíz

A szépkorúak jubileumi köszöntéséről
Egy hosszú élet munkája, eredményei, elismerést és tiszteletet
érdemelnek. A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács
kezdeményezésére, a szépkorúak
iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen rendeletet alkotott
e személyek köszöntéséről.
A Kormány a Magyar Köztársaság nevében köszönti a 90., 95. és a
100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel
rendelkező szépkorú személyeket.
A jubileumi köszöntéssel okirat
és jubileumi juttatás jár, melynek
összege a 90. életév betöltésekor

90.000 forint, a 95. életév betöltésekor 95.000 forint, a 100. életév
betöltésekor pedig 100.000 forint.
A rendelet alapján 2009. január
1-jétől köszönthető a szépkorú
személy. Jászfényszarun elsőként
Litkei Mária személyes köszöntéséről, és ennek keretében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a
részére megküldött okirat átadásáról Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester gondoskodott.
95. születésnapja alkalmából
Mária néninek ezúton is gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!

Sándor Sándor, Litkei Mária, Győriné dr. Czeglédi Márta
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Gyűjtők és gyűjtemények
X. Tartási hibák
(Előzmény: 2010. áprilisi lapszámban.)
A másik fő forrása a fény. A gyűjteményekben tartott különféle orchideák fényigénye
eltér egymástól. A Vandák szinte a teljes
napsütést igénylik, míg a Phalaenopsisok,
a Paphiopedilumok a félárnyékot szeretik.
Amikor egyes növények fényigényéről
beszélünk, tekintettel kell lenni a földrajzi
elhelyezkedésre is. Nem mindegy, hogy a
trópusokon éri-e teljes napfény a Vandákat, vagy Magyarországon, augusztusban
tesszük ki őket a déli perzselő, száraz napsütésnek. A növény igényeit meghaladó túl
sok, vagy hirtelen jött túl erős fény csúnya
égési foltokat okoz az orchideák levelein,
amik sajnos maradandó károsodások. Egyegy ilyen sebhelyen a gombák is könnyen
megtelepednek. Mondják, hogy a napégés
kozmetikai hiba. Ez igaz, de könnyen válhat más betegségek kiinduló pontjává, ezért
jobb elkerülni.
A fényhiány már komolyabban befolyásolja a növények fejlődését. Lelassul az aszszimiláció, a növény retardált lesz, a virágzás elmarad. A Cattleyák évekig is nagyon
jól elvannak úgy, hogy hoznak időnként
egy-egy új hajtást, de soha nem virágoznak. Ennek is egyik oka lehet a fényhiány.

ÉPÍTÉSZ SZEMMEL

(Másik ok talán a nem megfelelő tápozás,
de erre a következő fejezetben szeretnék
kitérni.) Kevés fényre utal az a jelenség,
amikor a virágzati szár két virág között
megnyúlik és a két egymás melletti virág
távol kerül egymástól (Phalaenopsisoknál).
Egészséges, jól virágzó, jól fejlődő orchideákat csak akkor tudunk nevelni, ha biztosítjuk számukra a fényt, amire szükségük
van. Ha nem tudunk megfelelő erősségű
és elég ideig tartó természetes fényt biztosítani, akkor mindenképpen gondoskodni
kell pótmegvilágításról. A műfény alatti
orchidea nevelés ismét egy sor problémát
vet fel. Lámpa alatt jól növekednek azok
a kistermetű fajok, amelyek a szabad természetben a félárnyékos helyeket szeretik,
például a Phalaenopsisok, a Paphiopedilumok. Mesterséges fény alatt viszont nem
tanácsos olyan nagy termetű orchideákat
tartani, amelyek eredeti élőhelyükön a teljes napfényt igénylik, ilyenek a Vandák és
a Cymbidiumok. Őszi virágzású orchideáknál szokott felmerülni a következő probléma: a növény szépen fejlődik, a hajtások
erősek, de a virágzás elmarad, vagy sokkal
rövidebb ideig tart, mint elvárható lenne.
Ennek oka az lehet, hogy az őszi növények

Egyik kedvenc Cambriám

virágzását a rövidebb nappalok befolyásolják. Ha a rövidebb nappalokat mi pótvilágítással megtoldjuk és 14-16 órásra nyújtjuk,
akkor ezeknek a növényeknek a biológiai
óráját megzavarjuk, ami virágzási rendellenességekben mutatkozik meg.
Kép és szöveg: Czeglédi Gabriella

A geotermikus energia hasznosítása (II. rész)

A leggyakoribb hasznosítási mód a lakossági, kommunális, mezőgazdasági létesítmények fűtése, amelyet a komplett hasznosítás megfelelő hőmérsékleti szintjén
célszerű igénybe venni. Egy közelmúltban
készített felmérés szerint Magyarországon
több, mint 2 millió m2 felület (üvegház,
fóliasátor) fűtött termálvízzel. A geológiai
felmérés az Észak-Kelet magyarországi
régióban különösen Gyöngyösön és Poroszlón ítéli gazdaságosan létesíthetőnek a
termálvizes fűtőrendszereket.
A lakó- és középületek fűtési és használatimelegvíz-igényét a 80-90 °C-os hévizet
szolgáltató kutakkal távhőszolgáltatás-szerűen – illeszkedve a meglévő fűtési rendszerekhez – ki lehet elégíteni. Mivel a földgáztüzelés egyre drágább, néhány helyen
máris áttértek a geotermikus alaphőellátásra, és ilyen esetben csak az úgynevezett
csúcskazán működik földgázzal, amely
évente alig néhány száz órát üzemel a téli
hideg időszakokban.
Az új épületeknél célszerű az úgynevezett közepes- és kishőmérsékletű fűtési
rendszereket (padlófűtések, légfűtések)
kialakítani, mivel ezeknél a 60 °C feletti

hőmérséklet-tartományba tartozó hévizek
is jól felhasználhatók. A legtöbb hévizet
ma a mezőgazdaság használja fel hazánkban. Elsősorban a növénytermesztő telepek
fűtése gazdaságos. Az üvegházak légtérfűtésére a 60-90 °C-os hévíz teljes mértékben
megfelel, a talajfűtésre a 25-45 °C-os hévíz
is elegendő. A fóliaházak fűtésére megfelel
az egészen alacsony hőmérsékletű (10-30
°C-os) hévíz is. Növényház esetén a hévíz
alkalmas a légtér fűtésére, vegetációs fűtésre és talajfűtésre is. Az elfolyó és még
meleg víz energiáját célszerű hőszivattyúval magasabb hőmérsékletszintre emelni és
a rendszerben felhasználni. Tipikus megoldás, hogy a növényházi hévizes fűtési
rendszert kiegészítik hőszivattyúval és egy
csúcskazánnal, így ugyanis gazdaságosan
és biztonságosan lehet a hőigényeket kielégíteni. A kettős burkolatú fóliasátrak 20
°C-os, elfolyó hévízzel fűthetők, a hektáronként szükséges víz mennyisége 1500
liter percenként.
A jelenlegi gyakorlat azt mutatja, hogy
az állattartó telepek szaporító épületei és a
fiatal állatok tartására szolgáló épületek fűtési igényének kielégítésére 50 °C-nál ma-

gasabb hőmérsékletű
hévízre van szükség.
A szarvasmarha-ellető ólak 15-18 °Cot igényelnek. A legalkalmasabb rendszer
ezeknél az építményeknél a padlófűtés, illetve a sima csöves konvekciós fűtés.
A mezőgazdaság területén igen jelentős
energiafogyasztók a szárítók. Mivel használatuk a fűtési idényen kívüli időszakban
válik szükségessé, így elősegítik az éves
hő- és vízfelhasználás kiegyenlítését. A
hévízzel azok az alacsony hőmérsékletű
szárítók üzemeltethetők, amelyekkel a
vetőmagok, szálas takarmányok, gyógynövények, és zöldségek felesleg víztartalmát lehet eltávolítani. Az alacsony
hőmérsékletű szárítás során, ahol 60 °Cnál magasabb hőmérsékletű hévízre van
szükség, a magvak megőrzik csírázó képességüket.
Ez a módszer jól kombinálható a napenergia felhasználásával.
A hőszivattyúkról a következő számunkban olvashatnak.
Berze Éva
okleveles építészmérnök
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Fenntartható környezetünk – fenntartható életmódunk
Iskolai projekthét
a gyakorlatban
A jászfényszarui általános iskolában
május 3.-ától megkezdődött az intézmény
felújítása. Erre egész évben készülődtünk:
szombatonként több alkalommal tanítás
volt s előkészítettük, szerveztük a „tanítás
nélküli munkanapokat”. Április végén már
pakolásztunk, egyre kevesebb felszerelés
között éltük napjainkat, április 30-án elhagytuk a kiürített iskolát s felszabadultan
dudorászhattuk:
„Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel, A
ház is a miénk, mert mi viseljük el, Nekünk
kevés fény jut, árnyékból van több, Sötét
szobánkban a pók rossz hálót köt.”
A májusi időszakra, az első hétre a különböző világnapokhoz kötődően ún. projekthetet terveztünk. A diákok örültek, hogy
befejeződött a tanulás s mi pedagógusok
pedig éltük tovább a „munkás napjainkat,
hiszen számtalan program várt és vár ránk.

Nagy sikere volt a KRESZ teszteknek, kerékpáros ügyességi versenynek és az évfolyamonkénti, barátságos focimeccsnek. A
nap végéig kitartó „versenyzők” egy „jól
láthatósági mellény kulcstartót kaptak”
munkájuk elismeréséül.

rült sor diákoknak és felnőtteknek egyaránt. A programot az ARCADIA-REKLÁM
Kft. is támogatta.
Az IPR keretében a program minden
résztvevője egy sportzsákot kapott „Fuss
az egészségedért, Jászfényszaru, 2010.”

Kedden volt az akadályverseny a felső
tagozatos általános iskolások részére a Lehel tó környékén. A helyszín egy nyertes s
ez évben kivitelezésre váró pályázat helye,
amely íjászati, horgász és egyéb közösségi, családi programoknak és iskolai természetismereti projekteknek ad majd helyet
– itt kerül kialakításra egy tanösvény is.
Az alsó tagozatos tanulók ezen a napon
közös kiránduláson vettek részt a Jászberényi Állat- és Növénykertben. A gazdag
gyűjtemény megismerése mellett látványetetést is megcsodálták és jutott idő a játékra
is.(május 4.)
Szerdán a Sport és Egészségnap keretében mezei futóverseny, kötélhúzás, sor
és váltó versenyek, egészségügyi mérések
(súly, testzsír és víztartalom, testtömeg
index és napi kalória szükséglet), tesztek
kitöltésére, ELMEX fogápolási prevenciós
program szervezésére és egészséges ételek
kóstoltatására (ABOMILL termékek) ke-

Felirattal. A versenyek, játékok helyezettjei, az óránkénti sorsolások nyertesei tárgyi
jutalmat is kaptak: csuklópánt, testmérőszalag, láthatósági zsák, kulcstartó, nyakpánt (pendrive tartó), müzli szeletek, fogkefe, fogkrém, szappan ELMEX fogkrém,
ELMEX matricák stb. Játékos vetélkedőt
szervezett a dr. Kocsis András gyermekorvos (a gyermek fejlődése, higiénéje, a nyár
veszélyei stb). A dr. Kakas Tünde fogorvos
az ELMEX prevenciós programot kiegészítette puzzle játékkal, fogápolási plakátok terveztetésével. A plakkfestő tabletták „színes hatását” fogmosási versenyen
enyhíthették a tanulók. A könyvtárosok,
Bujdosó Katalin, Nagy Ildikó, miközben
segítették a fogorvos munkáját – sorban várakoztak a tanulók, kíváncsiságuk csábította, milyen módon lehet az „elpirult” fogsort
mosolygós fehérré varázsolni – bemutatták
a programhoz kapcsolódó könyveiket és a
(Folytatás a 19. oldalon.)

A bőség kosarából ötletet minden kolléga
meríthetett:
• A Víz Világnapja
március 22.
• Egészségügyi Világnap
április 7.
• A Föld napja
április 22.
• Az Esélyegyenlőség napja
május 5.
• EURÓPA nap
május 5.
• A magyar sport napja
május 6.
• Nemzetközi Vöröskereszt nap
május 8.
• Madarak és fák Napja
május 19.
• Biológiai Sokféleség Napja
május 21.
• Európai Nemzeti Parkok Napja
május 24.
• Nemdohányzó Világnap
május 31.
• Nemzetközi környezetvédelmi
világnap – június 5.
Hétfőn, május 3-án közbiztonsági napot
szerveztünk a rendőrség és a tűzoltóság
közreműködésével – amelyet ezúton is külön köszönünk. További események voltak:
Gyorsasági kerékpárverseny, Tűzoltószertár, tűzoltó autó bemutatása, az öltözet felpróbálása, TRIÁL – kerékpáros bemutató
jászberényi fiatalok közreműködésével,
Boldogi Karate klub bemutató, Rendőrautó, polgárőr autó s a rendőrség eszközeinek és kényszerítő eszközeinek bemutatása, többször volt alkalmunk a szirénázás
meghallgatására, néha még „skáláztak is
az autók” – mi felnőttek már úgy éreztük.
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(Folytatás a 18. oldalról.)
nyári időszakra turisztikai térképeket, prospektusokat ajánlottak. A vállalkozó kedvű
diákok jutalma új fogkefe és fogkrém volt.
(május 5.)
Környezetvédelmi napokon a településünk és környezetünk tisztaságáért szerveztük a hulladékgyűjtést, nem megfeledkezve
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának
tudatosításáról sem (május 6-7.)
Projektfoglalkozások sorozatát, az alsó
tagozatos tanulók „Zagyva mentén” nappal,
Zagyva-parti túrával zárták. S akik segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg az
emlékezetes napok: rendőrség, tűzoltóság

munkatársai, városi könyvtár, védőnők,
gyermekjóléti szolgálat munkatársai, gyermekorvos, fogorvos, civil szervezetek, szülők képviselői (15 fő, akik az egészséges
finomságokat készítették), az iskola 8. c.
osztályos tanulói (hangosítás, zene és információk közvetítése) és a pedagógusok
– köszönjük a közreműködést, a segítséget,
az együttműködést.
A projekthét előkészítését, szervezését és
lebonyolítását a Diákönkormányzat és az
integrációs pedagógiai program (IPR) biztosította, illetve anyagilag támogatta.
Kovács Béláné Pető Magdolna (IPR)
Kovács Lászlóné (DÖK)

Néhány tanács
Az általános iskolai projekthét szervezése alatt a fenntartható környezetünk,
fenntartható életmódunk érdekében
1. Ne légy a reklámok áldozata!
Fogyasztói döntéseidnél hallgass valóságos igényeidre, és ne a reklámok rábeszélésére. Részesítsd előnyben a hazai termékeket, a környező területekről származó
élelmiszereket. Ezáltal kevesebb szállításra
lesz szükség, ami által növelni tudod a gazdasági jólétet.

Akkoriban mindent újra és újra használtak,
és ez nem okozott gondot. Törekedj Te is az
ehhez hasonló, fenntartható életmód megvalósítására, válaszd a visszaválthatót, ne
vásárolj fölöslegesen csomagolóanyagot,
eldobható termékeket. Így a piacot is kedvezően befolyásolhatod.

2. Tájékozódj!
Kísérd figyelemmel a környezetvédelmi
műsorokat, olvasd el a környezet-, természetvédelemmel foglalkozó könyveket, folyóiratokat!
3. Ismerkedj a civilekkel!
Kapcsolódj be környezetvédő szervezetek munkájába, tanulmányozd állásfoglalásaikat, kövesd végig kampányaikat,
akcióikat. Ismerkedj oktatócsomagjaikkal,
kiadványaikkal.
4. Gondold végig, hogy mi mindent végzel
egy nap leforgása alatt!
Sorold fel a tevékenységeket, és nézd
meg, milyen hatással vannak azok a környezetre. Gondold végig, hogyan tudnál
változtatni magatartásodon, hogy kevésbé
károsítsd a környezetet.
5. Vigyél életet környezetedbe!
Mérd fel a környező virágtartókat, kertet,
erkélyt, ablakpárkányt, utcát, hogyan tudnál állapotán javítani? Ha van felelős fenntartója, lépj kapcsolatba vele.
6. Légy próféta saját hazádban és házadban!
Vedd nagyító alá háztartásod és munkahelyed energiafogyasztását. Találd ki, miként lehetne az energiával takarékoskodni!
Vedd rá családodat, munkatársaidat, hogy
járjanak el hasonlóképp.
7. Válaszd a visszaváltható, hosszú élettartamú termékeket!
Nagyszüleink életében még nem léteztek
egyszer használatos, eldobható termékek.

8. A víz élet!
Ha egy napig víz nélkül kellene lenned,
rájössz, milyen értékes is a víz. Takarékoskodjunk vele! Szereld föl háztartásodat
víztakarékos berendezésekkel, javíttasd
meg a csöpögő csapokat, zuhanyozz fürdés
helyett, szereld át WC-tartályodat, hogy
víztakarékos legyen.
9.Élni csak harmóniában!
Keress olyan tevékenységeket és szakíts
is rá időt, amellyel megteremtheted belső
harmóniádat, hogy önmagaddal és társaiddal is békében élhess! Élj rendszeres
napi, heti és évszakos életritmus szerint,
így kevésbé ragad magával a mindennapok
rohanása. Ne feledkezz meg családodról,
barátaidról sem, oszd meg velük örömödet,
gondodat!
10. Tedd kellemessé a mesterséges környezetet, amely körülvesz.
Épített környezetünk összképe, minősége észrevétlenül formálja egyéniségünket,
hangulatunkat, sőt egészségünket is. Gondoskodj róla, hogy az ember alkotta környezeted is egyensúlyt, békét sugározzon,

esztétikus legyen. Építs és használj a tájba
illő, természetes anyagokból készült, tartós
építményeket és tárgyakat.
11. Ne legyünk egyformák!
Az ember, a Föld különböző szegletein más-más kultúrát hozott létre, amelyek
érdemesek arra, hogy fennmaradjanak. Segíts Te is megőrizni a sokszínűséget, légy
hű saját kultúrádhoz, küzdj az uniformizálódás ellen.

12. Ép testben ép lélek
Gondoskodj magad és családtagjaid
egészséges táplálkozásáról, testmozgásáról, nyugodt pihenéséről. Oldd a feszültséget, és segíts társaidnak, hogy minél kevesebb stressz érje őket.

A Városi Könyvtár ajánlata
a jászfényszarui iskolai
Egészség és Sportnapra
• Fognyüvő Manócska
– Hanna Künzel – Günter Schmitz
• A szép fog – Mandy Collins
• Kövér Lajos színre lép – Lackfi János
• Jó éjszakát Annipanni
– Marék Veronika
• Fedezd fel az érzékszerveid
– Mit? Miért? Hogyan? sorozat
• Tűzoltók – Mi micsoda sorozat
A tanácsok és a könyvek természetesen
hosszú távra ajánlottak!
Kovács Béláné Pető Magdolna
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Majális
Május elsején reggel városunk lakói aggódó tekintetükkel az eget kémlelték. Esni
fog? Nem esett. Sőt! Szikrázó napsütéssel
kényeztetett bennünket az időjárás, mert,
biztosan tudta, Jászfényszaru Sportlétesítmény – Közösségi tér avatójára készül!
9.00-től folyamatosan gyülekeztek az iskolások. Hetekkel azelőtt már minden reggel jártak a pályára, s osztályfőnökeikkel,
testneveléstanáraikkal gyakoroltak. Elsősorban 4 ütemű gyakorlatsorból összeállított koreográfiájukat külön hangsúlyozta
az alattuk elterülő zöld pázsit, s a fölöttük
szálló lufik tovalibbenő látványa.

Természetesen a kisebbek sem maradhattak le! Óvónőikkel, szüleikkel egy számukra „óriásinak” is nevezhető kört futottak a
létesítmény tiszteletére.
Ennyi sport még kevés egy ilyen eseményen! A délelőtt folyamán folyamatosan labdarúgó és kézilabda mérkőzéseken
próbálhatták ki a lelkes szurkolók, meddig
feszengethetik hangszálaikat. Folyamatos
programként a kisebbek ugrálhattak a légvárban, játszhattak az elmúlt évben átadott
játszótéren. Alkalmanként gólyalábakon
közlekedő emberek kápráztatták el közönségüket, ők a budapesti Kedvcsinálók
Együttesétől jöttek.

Biztosan sokan emlékezünk Vitéz János
figurájára, aki annyi butaságot tett, csak
azért, hogy nézői jól érezzék magukat. A
szegedi Barboncás Egyesület előadásában
gyermekeink is részesei lehettek a felnőttként még mindig szívünkben őrzött vásári bábelőadásnak. Csillogó szemek, kissé
bambán nyitott szájak, mosolygó arcok
igazolták, a gyermeki lélek képes átlépni
a csoda világába, hiszi a mesét; igényli is
nagyon-nagyon! A bazársoron aztán kedvükre költhették csemeték szüleik pénzét,
hívta, várta, csalogatta őket a sok-sok játék,
fagyi, vattacukor, lufi.

Művészeti iskolánk Light&Shadow és
HipTwist csapata és a művelődési ház
Red&Black tánccsoport előadása alatt járt
a lábunk ritmusosan. Néhány vérpezsdítő
szám, s máris messzire repülhettünk képzeletben, oda, hol kék a tenger, süt a nap,
nőnek a pálmafák…
Aki mégsem indult társasutazásra, s
esetleg „has-tájról” némi korgás zavarta,
elugorhatott az étkezősátorba, ahonnan
finomabbnál finomabb falatok illata szállingózott a levegőben, ízlelőbimbóinkat a
végletekig csigázva.
6-ot ütött már az óra! Mindenki előkészítette tombolaszelvényét annak remé-

nyében, hazakerékpározik a fődíjon – a
tombola fődíját az Önkormányzat biztosította, amely egy kerékpár volt, s Pluhár
Ervin nyerte meg – vagy este már új monitoron chatel, esetleg fogyaszt némi kis
gyümölcsöt; egyszóval talán nyer valamit.
Nyertesek voltak, örültek; de a többiek sem
bánkódtak, hiszen a színpadon feltűnt Rokker Zsoltti! Humoros előadása végén két
helyi háttértáncossal reálisnak is nevezhető
képet kaphattunk tánctudásunkról. Mentségünkre legyen mondva abban az időben
még nem működött ily magas színvonalú
táncoktatás Jászfényszarun, tehát meg kellett elégednünk egy-egy disco alkalmával
a sótörés, kapálás, kávédarálás… fantázianéven elhíresült figurákkal.
A humor után a zene és ének következett
a színpadon. Az életrajzában ezt olvashattuk Szekeres Adriennről: „Pici lány, nagy
hanggal…” Előadása kicsiket és nagyokat
egyaránt vonzott. Együtt dudorásztunk az
ismert slágerekkel, elrévedtünk, ha néhány
kedves dallam emlékeket ébresztett szívünkben.
Aki még ebben a hosszasan felsorolt
program kavalkádban sem fáradt el, a Művelődési Házban megrendezett discóban
folytathatta reggelig a mulatozást. (Esetleg bevethette a Rokker Zsolttitól lefigyelt
menő táncfigurákat.) Mindenki jól érezhette magát május első napján, 2011-ben várjuk a jókedv-zene ismétlését.
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