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Ünnepélyes parkátadás

• Óvodai, iskolai aktuális................. 4-5. oldal
• Képviselő-testületi döntések............ 6. oldal
• Vidékfejlesztési Konferencia........ 6-7. oldal
• Riport Kiss Józseffel,
a Jászfény Kft. vezetőjével............... 8. oldal
• Könyvtári hírek............................. 8-9. oldal
• Könyvajánló...................................... 9. oldal
• Sporthírek, rejtvény....................... 10. oldal
• Programajánlók.............................. 11. oldal
• Jubileumi visszapillantó
Csákány Istvánnal.......................... 13. oldal
• Nekrológ – Dr. Kiss Á. Ferenc........ 16. oldal
• Misszió Kárpátalján....................18-19. oldal

Szép kertek sorozatunk következő képe
Búzás Lászlóné kertjét mutatja be.
Fotó Karizs Evelin.

Adventi miserend
November 28.
8:00 – Szentmise; Advent első vasárnapja

December 5.
8:00 – Szentmise; Advent második vasárnapja

December 12.
8:00 – Szentmise; Advent harmadik vasárnapja

December 17.
17:00 – Adventi lelkigyakorlat;
A lelkigyakorlatokat Pataki Vidor,
Jászladány plébánosa tartja.

December 18.
17:00 – Adventi lelkigyakorlat

December 19.
8:00 – Szentmise; Advent negyedik
vasárnapja, a szentmisében
adventi lelkigyakorlat

Október 22-én ünnepélyes keretek között vette birtokba a lakosság
a művelődési ház előtti parkot. A montázs Tóth Péter és Zsámboki Richárd képeiből készült.
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„Együtt a szakképzés megújulásáért!”
Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola
szakképzést indít a 2011/2012. tanévben. „Együtt a szakképzés megújulásáért!” Pályaválasztási Fórumot szerveztünk a 8. osztályos továbbtanuló diákok, szüleik és az
érintett tanárok számára 2010. november 9-én, kedden délután 17.00 órától. Helyszíne: Petőfi Művelődési Ház földszinti nagyterme volt.

A tájékoztatón 14 középiskola ismertette a lehetőségeit, képviseltette magát a
JNSZM Munkaügyi központ Jászberényi
kirendeltsége és a város Oktatási Bizottsága. Ismertetésre került – több intézmény
által is – az Arany János program.
A Jászfényszarui szakképzésre a felvételi
a tanulmányi eredmények alapján történik.
Az egyes szakmák képzésére megfelelő
számú jelentkezés esetén van lehetőség
(minimum 12 fő). Minden szakmacsoportra érvényes: a 3 évfolyamos „Előrehozott szakképzés” kerettanterv és központi
program alapján.
Az oktatott idegen nyelv: angol.
A képzést az alábbi tanulmányi területeken
hirdetjük meg:
Gépészet szakmacsoport
Egyedi kód: 01
Megszerezhető szakképesítés: hegesztő
Gépészet szakmacsoport
Egyedi kód: 02
Megszerezhető szakképesítés:
gépi forgácsoló
Gépészet szakmacsoport
Egyedi kód: 03
Megszerezhető szakképesítés:
szerkezetlakatos
Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
Egyedi kód: 04
Megszerezhető szakképesítés:
villanyszerelő

Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
Egyedi kód: 05
Megszerezhető szakképesítés:
elektromechanikai műszerész
Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
Egyedi kód: 06
Megszerezhető szakképesítés:
élelmiszer- és vegyi áru eladó
Vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport
Egyedi kód: 07
Megszerezhető szakképesítés: pincér
Új lehetőség a szakmunkás tanulók számára, hogy a gazdaság által igényelt szakmákat tanulók, ösztöndíjat kaphatnak. A
régiónkban jelenleg hiányszakmaként és

ezért támogatott szakmaként jelölték meg
a gépi forgácsoló, hegesztő, szerkezetlakatos, villanyszerelő szakmákat is.
Iskolánk segíteni szeretné azokat az általá
nos iskolai diákokat, akik tanulmányaikat a
szakmaképzés területén szeretnék folytatni.
A jászfényszarui Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakképző Iskola a 2011/12. tanévben
úgynevezett előrehozott szakképzést indít.
Ennek lényege, hogy az általános iskolát
végzett tanulók a szakiskolában három
szakképző évfolyam elvégzését követően szakmai vizsgát tehetnek, és 17 éves
korukra szakképesítést szerezhetnek.
Ennek teljesítésével eleget tesznek a tankötelezettségüknek is. Elsősorban a manuális készségeket igénylő szakmákban - a
gyakorlatorientált képzés megerősítésével,
a hiány-, illetve preferált szakképesítések megszerzését helyezzük előtérbe.
A jászfényszarui intézményünkben történik a közismereti tantárgyak oktatása és
a tanulók eredményes szakmatanulásának
elősegítése érdekében a tanulási képességet fejlesztő programok biztosítása. Az
elméletigényes szakmai és a gyakorlati
képzést az EDU RÉGIÓ TISZK jászsági
szakképző központja biztosítja a tanulók
részére. Helyszíne: Jászberény Monostori út 4. A képzés szakmai vizsgával zárul.
A szakmai képzést követően a szakképzési
együttműködés alapján a tehetséges tanulók a felnőttek nappali munkarend szerinti
gimnáziumában folytathatják tanulmányaikat, további két év alatt érettségi vizsgát
is tehetnek.
„Együtt a szakképzés megújulásáért!”
Kedves Pályaválasztók! Várunk az
iskolánkba – fontos számunkra, hogy
biztonságban, jó körülmények között tanulhassál és a szakmai tudásod a lehető
legjobb legyen!
Kovács Béláné Pető Magdolna
Pályaválasztási felelős tanár

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2010/11                                                                                     

Emlékezés 1956-ra – ahogy egy szereplő látta
Október 7-én, délután épp Budapesten
az egyetemről igyekeztem a buszhoz,
mikor a metrón csörögni kezdett a mobilom. A kijelzőn már láttam, Kotánné
Timi keres. A süvöltő metrón, bár egy
szavát sem értettem, rögtön tudtam, miről van szó, és csak annyit mondtam:
„Persze, rendben van, segítek!”.
Immáron harmadik éve ugyanis, hogy
rábízták az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezendő
műsor elkészítését.
Jómagam is harmadik alkalommal
vállaltam el, hogy szereplésemmel segítek egykori általános iskolai osztály
főnökömnek.
Az eddigi műsorok eredményét és sikerét tekintve, nagy izgalommal fogtunk
hozzá próbálni még a hét szombatján.
Ahogy az elmúlt két évben, úgy most is
változatos társaság jelent meg, akik közül voltak régről ismert, és új arcok is.
Mind más és más egyéniség, más és más

érdeklődéssel. Ennek ellenére mire eljött
a nagy nap, 2010. október 22-e, péntek,
ismét sikerült a jól összekovácsolódott
„társulat”-ot teremteni.
A főpróba után rendelkezésünkre álló
másfél órát mindenki másképp használta
ki. Volt, aki gyorsan hazasietett átöltözni, még egyet fújni a műsor előtt, vagy
épp kiment és részt vett a Művelődési
Ház előtti frissen megújult park avatóünnepségén.
Délután öt órakor már mindnyájan a
nézők mögött számunkra elhelyezett
székeken ültünk arra várva, hogy mikor következünk. Beszédek követték
egymást. Polgármester asszonyunk,
Győriné dr. Czeglédi Márta, majd Gödöllő város polgármestere, Dr. Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnökének beszéde közben már egyre nőtt az izgalom bennünk.
Utolsó egyeztetések, ki, mikor, mit csinál.
Jó hangosak legyünk, meg, hogy ordítsa-

nak azok a tüntetők! Kezdés előtt még
néhány egymás fülébe súgott jó poén, és
irány a színpad!
A műsor elkezdődött, és rendben zajlott le, szerintem mindenki a maximumot nyújtotta. Jómagam ennek kapcsán
nagyon örültem, hogy az a megtiszteltetés ért, hogy egy rövid ideig Nagy Imre
szerepében jelenhettem meg az emberek
előtt. Úgy gondolom, azonban, hogy
még ennél is többet ért, mikor a műsor
végével a színpadra hívtuk Timit, akinek
szemében a meghatódottsággal vegyes
örömöt és megérdemelt büszkeséget olvashattuk ki. A munka után természetesen mindig édes a pihenés. Egy jóízű
„vacsora” mellett, pedig nagyon jó volt
lazítani és beszélgetni egy kicsit.
Bonyodalmak, természetesen, mint
ahogy ez idáig, most is előfordultak.
Hibák, bakik, nevetések, vicces meg
jegyzések, késések, hiányzások. Igen,
ebből áll egy próba, és így zajlanak a
dolgok a legfőbb megmérettetésig. Senki
ne higgye azt, hogy lehetséges minden
próbát fapofával, fegyelmezetten végigcsinálni, és senki ne gondolja, hogy
abban az esetben sikerülne a műsort úgy
előadni, ahogy sikerült immáron harmadik éve. Ez pedig mindannyiunk kemény
munkáját és sikerét jelenti!
Én úgy gondolom, hogy aki minden
évben részt vesz ezen a műsoron, és eljön emlékezni, mindebben egyet is ért
velem.
Szöveg: Gergely Ferenc
Képek: Tóth Péter
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Mindent a gyermekekért! – Ovibulis élményeim
majd a végén egy igazán látványos, esernyős számot tekinthettünk meg.
Az este egyik legmókásabb előadása
ezután következett! Ez az óvónők ötlete
alapján, apukák és egy nagypapa együttműködéséből létrejött Hattyúk tava című
művészi balett előadás volt. Sikerét mi sem
mutatja jobban, mint hogy a számot egymás után kétszer is előadták!
A produkciók sorát az óvónők előadása
zárta, ami szintén nagyon kreatívra sikeredett. Először két gésát és sok fehér lepelbe
öltözött szereplőt láttunk. El sem tudtuk
képzelni, miről lesz szó. Aztán kiderült,
hogy egy multikulturális műsorszámot tekinthetünk meg, mert a gésák után spanyol,
cigány, rocky és karibi táncelemekből álló
produkciót mutattak be. Nagyszerű volt!
Az előadásokat a Napsugár Óvoda óvónői
zsűrizték. A jutalom oklevél és torta volt és
természetesen az önfeledt jókedv, mind az
apróságok, mind a szülők részéről.
A produkciók után néhány szülővel és
óvónővel is beszélgettem, akik elmondták,
hogy a próbák és az előkészületek legalább
olyan jókedvűen zajlottak, mint a buli. Az,
hogy ki mit fog előadni, egyes helyeken titok volt, másutt a gyerek örömmel mutatta
be otthon, mit táncolt az oviban. A szülők
között is akadt olyan anyuka, aki főzés helyett táncot próbált, vagy cica fület- farkat
készített. A sok munka meg is látszott, hiszen minden előadás pompásra sikeredett,
sőt, volt olyan csoport, ahol az összes szülő
részt vett a lebonyolításban!
Az eseményből származó bevételt az ovi
a gyerekekre fordítja – fejlesztő és egyéb
játékokat vásárolnak belőle.

Akár ez is lehetett volna a mottója az idei,
negyedik Ovibulinak, melyet a Szivárvány
Óvoda rendezett, 2010. november 6-án, a
Petőfi Sándor Művelődési Házban.
Az Ovi Báloknak, majd Ovibuliknak több
évre visszanyúló hagyományai vannak.
A buli vonzalma az, hogy 3 éves kortól 53
éves korig minden korosztály és nem szerep
hez jut. Ezt a különlegességet tapasztaltam
meg magam is, mikor elmentem a bulira.
Először a gyermekek produkcióiban gyö
nyörködhettek a szülők és résztvevők. Bemutatta tánctudományát a Süni, a Pillangó,
a Csiga-biga és a Katica csoport is. Láthattuk a Cica tánciskola növendékeit, az össze
kavarodott színek táncát és körtáncokat is.
A koreográfiák mindegyike ötletes, színes,
mozgalmas, a gyerekek képességeihez
alkalmazkodó produkció volt, melynek
különleges báját az adta, hogy a gyerekek
némelyike megszeppent, mikor színpadra
kellett állnia.
Az előadások sorában a következő részt a
szülők produkciói alkották, szintén ötletes és

színes darabjaikkal. Felhívták a figyelmet a
hosszú haj minden szépségére, felelevenítették a dél- afrikai futball VB hangulatát,
bemutatták azt is, hogyan nem szabad élni,

Egy szó, mint száz, szuper buli volt ez,
aki nem jött el, sajnálhatja!
Szöveg: Pál Katalin Alíz

Sakkverseny iskolánkban: versenyzés közben

Képek: Folyó Enikő
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Sakkverseny iskolánkban
Első alkalommal került megrendezésre az Országos Gyermek Sakk Emlékverseny iskolánkban október 23-án 108
gyermek részvételével. Iskolánkat 20 tanulónk képviselte szép eredménnyel.
Győri János alpolgármester nyitotta meg
köszöntő szavakkal e neves eseményt Sinkovics Rajmund, Szakali János és Berényi
Ferenc részvételével, a díjakat Szabó Lászlóné iskolánk igazgatóhelyettese adta át a
sok-sok gyereknek. A versenyt bevezetésképpen egy kis karate bemutató tette színesebbé. A szinte egész napos versengést
a Gáspár Imre által vezetett, már nem is
olyan kis csapatunk az alábbi eredménnyel
zárta:

Kovács Lilla I. kcs. II. helyezés
Rohács Ádám IV. kcs. III.helyezés
Cserháti Tamás IV. kcs. IV. helyezés
Urbán Dóra II. kcs. IV. helyezés
Czakó Patrik III. kcs. VI. helyezés
I. kcs.: Nyers Dániel, Balázs Lehel, Pál
Bence, Horváth Ádám, Horváth Levente,
Sárközi Péter, Garas Ede
II. kcs.: Berényi Levente, Kovács Tamás,
Szücs Levente
III. kcs.: Drabos Tamás, Urbán Bálint,
Sárközi István, Kovács Dániel
IV. kcs.: Fábián Bence
Köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé
tették e verseny megrendezését, és a szebbnél-szebb ajándéktárgyak megvásárlását.

Kovács Lilla korosztályában 3. helyezést ért el
a jászberényi nemzetközi sakkversenyen

Támogatóink voltak: Jászfényszaru VSE,
Ézsiás Vencel és társa Kft., Általános Iskola és a Dök, K&H Bank, Sakkozó Ifjúságért Alapítvány.
Ezúton szeretnénk megköszönni Berze
Lászlóné könyvtáros, Mészárosné Dobák
Ildikó, Vargáné Dobák Tünde munkáját, a
szülőknek a lebonyolításban való lelkes és
önzetlen segítséget!
Köszönet mindenkinek, aki bármi módon
is részt vett, segített e verseny megrendezésében.
Reméljük, hogy jövőre Veletek, ugyanitt!
Kép és szöveg: Fáczán Izabella

A sakkverseny résztvevői

Egészségesebb élőhelyet! – A 2. c nyereménye
Nagy öröm töltötte el az osztályt, amikor
kiderült, hogy pályázaton nyertünk mozijegyet egy 3D-s filmre az Aréna Plázába, a

Sammy nagy kalandja című filmre. Hatvan
pályázatból öt nyert. A pályázatban segítőink: Drabos Sándorné és Kovácsné Nagy

Katalin szülők voltak.
November 12-én vonattal utaztunk Budapestre tíz szülő kíséretében. Először a BKV
dolgozói mutatták meg nekünk a Keleti pályaudvarnál lévő metró irányítórészlegét.
Érdekes volt látni, hogy mennyire nyomon
követik a szerelvényeket és az utasokat.
Utána autóbusszal elkísértek a Közlekedési
Múzeumig. Köszönet a segítő BKV-s dolgozóknak.
A múzeumban a sok látnivaló közül alig
tudtunk választani, hol időzzünk többet. A
terepasztalokon a kis járművek működtetése izgalmas látvány volt.
A múzeum után irány a mozi! Az élmény
leírhatatlan. Sok tanulságot és egyben feladatot is mutatott a film élőhelyünk élhetőségének megtartása és az ember kapcsolatára utalva. A mozi után a Coca Cola egy
kis dobozos üdítőjét kortyolgathattuk.
Rengeteg élménnyel tértünk haza. Még
mindig emlegetjük a látottakat.
Toró Zoltánné, osztályfőnök
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Képviselő-testületi döntések
Új orvosa lesz a II. számú háziorvosi
körzetnek.
A Képviselő-testület 2011. január 3-ától
Dr. Kovács Teréziát nevezte ki a háziorvosi körzet feladatellátására. Kovács Terézia jászfényszarui születésű, itt töltötte
gyermekéveit, szülei ma is Jászfényszarun
élnek.
Az október 27-ei soron kívüli testületi
ülésen a Deák Ferenc úti szolgálati lakás
felújítására az E. Bion Bt-t (1051 Budapest, Október 6. u. 4. IV. em. 15/A) választotta. Az ajánlati ár bruttó 7.080.768.-  Ft,
a felújítás befejezésének határideje 2010.
november 30.
A Képviselő-testület hozzájárult, hogy a
Jászfényszaru Városi Polgárőrség székhelyéül 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor út
1. kerüljön az alapító okiratába bejegyzésre.
A Deák F. úti (régi orvosi rendelő melletti) önkormányzati ingatlan tetőtéri lakás kialakítása terveinek elkészítésére a benyújtott ajánlatok közül a KÖB-Szolgáltató és
Tanácsadó Bt. Jászfényszaru, Szabadság út
30. ajánlatát hagyta jóvá bruttó 250.000.- 
Ft ajánlati árral.
A Művelődési Ház melletti parkban kiépített szökőkút és ivókút fagykárosodás
elleni védelmére bruttó 300.000.- Ft-ot biztosított.

Helyesbítés
Az októberi számunkban címoldalon közöltük a képviselő-testület csoportképét,
ahonnan a képaláírásból sajnálatos módon
lemaradt Zsámboki Sándor képviselő úr
neve. A hibáért ezúton is szíves elnézést
kérünk.
Szerkesztőség

Helyesbítés
Európa a polgárokért: Testvérvárosi
találkozó 2011-ben címmel tájékoztató
anyag jelent meg a „Mi újság Fényszarun?”
1010. szeptemberi számában.
Kiegészítés:
A projekt tervezését és a pályázati anyag
összeállítását Kovács Béláné Pető Magdolna civil referens készítette el Hajnal
Gitta kistérségi menedzser segítségével.
Alapozva a korábbi kapcsolatokra, tapasztalatokra, eseményekre, különös tekintettel
a Bedekovich Népfőiskola VNV projektjére. A pályázati dokumentációt angol nyelven nyújtottuk be. A fordítást készítették:
Drégeli Ádám és Muhari István, technikai
munkatárs Farkas Mónika volt.
Kovács Béláné Pető Magdolna

A Sportegyesület kérelmét a közösségi
tér (sportpálya) megvilágítását támogatja
500.000.- Ft keretösszeg biztosításával.
Zakliczyn testvérvárosba az „Emlék Staféta” rendezvényre utazó 9 fős delegáció
szervezését támogatja, az utazás költségére
75.000.- Ft-ot biztosít.
A település kamerarendszerének kiépítésére közbeszerzési eljárás lebonyolítására a
Köz-Pálya Kft-t bízta meg.
Közbeszerzési szabályzat módosítására,
bizottság tagjainak megválasztására hozott
határozatot, mely szerint a Bizottság az önkormányzat esetén 5 főből áll, összetétele
Tóth Tibor, Berényi Ferenc és Zsámboki
Sándor képviselők, valamint a Polgármesteri Hivatal két képviselője.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta „A Gyermekek
és fiatalok társadalmi integrációját segítő
programok TÁMOP-5.2.5.A-10/2 kódszámú pályázat B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponenséhez” pályázat benyújtását. A pályázat intenzitása 100%.
A Jászfényszaru, Vörösrózsa út 2. szám,
2360 hrsz. alatti lakóépület és gazdasági
épület adásvételi szerződését jóváhagyta
400.000.- Ft vételárral, felújítási munkáira
694.259.-  Ft + ÁFA, melléképület felújítására 81.372.- Ft + ÁFA, összesen bruttó

969.539.- Ft összeget költségvetésében biz
tosítja.
A Rimóczi kávézó új bérlője Gyetvai
Mónika, a bérleti szerződés egy éves időtartamra került megkötésre.
A karácsonyi díszvilágítás költségére a
Képviselő-testület 1.987.550.-  Ft-ot biztosított költségvetésében.
Az ülés utolsó előterjesztéseként a vörös
iszappal sújtott települések megsegítésére
Devecser és Kolontár települések önkormányzatainak 250-250.000.- Ft támogatást
hagyott jóvá.
Az ülésen a polgármester az önkormányzat bizottságait kérte fel a Képviselőtestülethez érkezett kérelmek testületi ülésre történő előkészítésére: a Virág utcából
érkezett kérelmet szilárd burkolatú útépítésre, földutak karbantartását, Jászfényszaru Városi Polgárőrség kérelmét, a csapadékos időjárás okozta belvíz problémákról
(Gólya út, Kilián út) hosszú távú megoldás
vizsgálatát, a háziorvosok készenléti ellátásából eredő kérelmét, ifjúsági szervezet
létrehozásáról szóló kérelmet, trianoni
emlékmű létesítésének előkészítését, a Vörösmarty úti lakosok kérelmét közvilágítás
javítására.
Czeglédi Gabriella

Közlemény az 1% felhasználásáról
A JÁSZFÉNYSZARUÉRT Alapítvány
2009. évben a személyi jövedelemadó 1%ának felajánlásából 636.211.- Ft-ot kapott.
2008. évről tartalékolásra került 206.780.- 
Ft, így összesen a felhasználható összeg
842.991.- Ft volt.
A Kuratórium az Alapítvány közhasznú céljainak megfelelően gondoskodott a
fenti összeg felhasználásáról. Ennek megfelelően a Drámapedagógiai Műhely nyári
táboroztatására 120.000.-  Ft-ot, a Fényszaruiak Baráti Egyesület Helytörténeti
Tábor támogatására 100.000.-  Ft-ot, helyi
rendezvények támogatására (pl.: Múzeumok éjszakája) 102.350.-  Ft-ot, ösztöndíj
támogatásra 450.000.-  Ft-ot, jó tanulók

jutalmazására 48.735.-  Ft-ot és működési
célú felhasználásra (bélyegző készíttetése)
6480.- Ft-ot fordított. A következő évre tartalékolt összeg: 15.426.- Ft.
A kuratórium köszönetet mond mindazoknak, akik támogatták az alapítványt
és kér mindenkit, hogy a jövőben is támogassa adója 1%-ának felajánlásával az alapítvány céljait: az oktatási-kulturális élet
támogatását, megóvását, a nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés feltételeinek javítását.
Adószám: 18823514-1-16
JÁSZFÉNYSZARUÉRT Alapítvány
Kuratóriuma

Vidékfejlesztési Konferencia
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal és a megyei Mezőgaz
dasági Szakigazgatási Hivatal szervezé
sében megtartott szakmai konferencia
alkalmából 2010. október 22-én, a Megyeháza vendége volt Dr. Fazekas Sándor, Vidékfejlesztési Miniszter.
Az eseményhez kapcsolódóan Kovács
Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés elnöke és Dr. Fazekas Sándor

közös tájékoztató keretében ismertették a
magyar vidékfejlesztés céljait, valamint
Jász-Nagykun-Szolnok megye fejlesztési
lehetőségeit.
Dr. Csíkos Zoltán JNSZM Közigazgatási
Hivatal vezetője a köszöntést követően né
hány gondolatot osztott meg a hallgatósággal:
– Kiemelt szerepe van az ipari parkoknak,
az agráriumnak s hozzájuk kapcsolódó feldolgozó iparnak. (folytatás a 7. oldalon)
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– A településfejlesztés fontos kérdései: a
helyi foglalkoztatás, szociális feszültségek
kezelése, népesség megtartó szerep.
– Együttműködés a gazdasági élet szereplői és a közigazgatás szereplői között.
– Fontos a piac, élelmiszerbiztonság, ha
zai termékek fogyasztása, a helyi vállalko
zók megerősödése, hogy adót tudjanak fizet
ni, fejleszteni és munkaerőt foglalkoztatni.
– Foglalkoznunk kell a bürokratikus
szemlélet átalakításával.
Jelzés értékű, hogy a miniszter első hiva
talos megyei önkormányzati látogatása
Jász-Nagykun-Szolnokba vezetett. A tárca
vezetője elmondta, hogy több ok miatt is a
szívügyének tekinti a térség fejlődését, ezen
belül a munkahelyek megtartását, az agrárium és a környezeti állapotok fejlesztését.
Dr. Fazekas Sándor, Vidékfejlesztési Miniszter gondolatai:
– Eddig a vidéket kevéssé kérdezték meg,
a politika élte életét távol a világtól.
– A falu egy középkori maradvány,
– a magyar mezőgazdaságnak nincs szük
sége támogatásra – hallottuk eddig.
– A jövő stratégiáját a vidékre kell alapozni. Tudnunk kell újra magyarként élni,
magyar életformát folytatni. A kimondott
szó becsületét állítsuk helyre.


– A mezőgazdaság a vidék része, de ezen
kívül is vannak kiváló táji adottságok, amelyek alapjai a turizmus fejlesztésének.
– Kiemelten fontos a gátak építése, emelé
se, erdőtelepítés, öntözött területek növelése.
– Tömegtermékek helyett törekedni kell
hungarikumok, fűszernövények, bioételek,
magasabb feldolgozottságú termékek előállítására.
– A pályázati rendszer felülvizsgálatra
szorul, egyszerűsíteni kell.
– Bejelentette, hogy a zöldség-  és gyümölcs ágazat meghatározó hazai cégcsoportja, a Móra Kert és beszállítói részére
segítő kezet nyújt a minisztérium. A konszolidáció eredményeként a 700 gazdából
már 387-tel sikerült megállapodni a fennálló tartozások kifizetéséről, melyek 50%-át
3 napon belül már át is utalják. Az összes
kifizetés nagysága 1,1 milliárd forint lesz
– tájékoztatott a miniszter.
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke a tájékoztatót megelőzően szűk körű
egyeztetést folytatott Dr. Fazekas Sándorral, ahol tájékoztatta a minisztert a megye
folyamatban lévő vidékfejlesztési feladatairól, majd a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat és a Magyar Vidékfejlesztési Minisztérium együttműködésére vonatkozó javaslatot adott át a tárcavezetőnek.

Az elnök tájékoztatta média képviselőin keresztül a megye lakosságát, hogy a
megyei önkormányzat kiemelt figyelmet
szentel a koordinálásában megvalósuló
ivóvízminőség javító programnak. Fontos
feladatnak tekinti továbbá az ár- és belvízi
védekezés keretében új tározók építését, a
gátak karbantartását, valamint a belterületi
vízrendezés kérdését.
A hulladékgazdálkodás jelentősége mellett az elnök szólt az M4-es gyorsforgalmi
út fejlesztéséről is, mely elengedhetetlen
része a térség gazdasági fellendülésének.
A veszélyes anyagok tárolásának kérdése,
a helyzet felmérése szerepel a megyei Katasztrófavédelmi Bizottság munkatervében.
A kolontári iszapkatasztrófa rávilágított,
hogy ütőképesen csak az állam tud gyorsan
és hatékonyan reagálni ilyen helyzetekre,
ezért fontos a feladat- és hatáskörök egyér
telmű lehatárolása a védekezésben – tette
hozzá Kovács Sándor. Folynak az előkészítő munkái az agrárpolitikai koncepció
kidolgozásának, mely dokumentum 10
évre fogalmaz meg célokat egy sokszínű,
többfunkciós, a hazai hagyományokra épülő mezőgazdasági rendszer kialakítására és
fenntartására. Ennek egyik fontos bázisa az
alföldi síkvidék – tette hozzá a miniszter.
Kovács Béláné Pető Magdolna

Mezőgazdasági termelők és állattartók figyelmébe
Tisztelt Termelők!
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján adatszolgáltatási kötelezettségüknek
eleget kell tenniük 2010. december 31-ig
mindazoknak akik:
– A háztartás igényeit meghaladó mérték
ben állattartást folytatnak, függetlenül attól,
hogy nitrátérzékeny területen van-e a telep.
– Mindenkinek, aki állattartással nem fog
lalkozik, de a mezőgazdasági tevékenysége
során nitrátérzékeny területen gazdálkodik.
Az adatszolgáltatást az 59/2008. (IV.
29.) FVM rendelet 6. számú mellékle
tében található adatlap kitöltésével kell
végrehajtani. Újdonság, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséget a 2009/2010.
gazdálkodási évtől kezdődően a saját

ügyfélkapuval rendelkező gazdálkodóknak elektronikusan is lehet teljesíteni, az
adatlap adattartalmával megegyező elektro
nikus adatszolgáltatás keretében az ebből
a célból működtetett elektronikus felületen
keresztül, amely a Hivatal honlapján az aláb
biakban részletezettek szerint érhető el.
A honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpont alatt
találhatóak az elektronikusan beküldhető
nyomtatványok valamint a kitöltéséhez
szükséges keretprogram (ÁNYK).
A honlap felső menüsorában a Nyomtat
ványok/Xml feltöltő menüpont alatt a
táblatörzskönyv szoftverek által generált
(honlapon korábban közzétett) xml fájl
tölthető fel.

Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt gazdálkodási évre, tehát 2009. szep
tember 1. és 2010. augusztus 31. közötti
időszakra vonatkozik. A kitöltött adatlapot 2010. december 31-ig kell a telephely/
székhely szerinti illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- 
és Talajvédelmi Igazgatóságára beküldeni.
Az adatlap beszerezhető:
www.mgszh.gov.hu,
www.kolcsonosmegfeleltetés.hu,
www.agrarkamara.hu
honlapokról, illetve a falugazdászoktól vagy
a kamarai tanácsadóktól.
		
Törőcsik Anikó
		
agrárkamarai tanácsadó
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Riport Kiss Józseffel
Az Ipari Parkban jelen levő gazdasági szereplők közül ez alkalommal Kiss
Józseffel, a Jászfény Kft. ügyvezető
igazgatójával beszélgettem, aki megalakulása óta (1991) vezeti a céget.
Helybéli születésű
vagyok, 1974 óta
dolgozom Jászfényszarun, itt élek, jól
ismerem a helyiek
problémáit, igényeit.
Ezért lehetőségeimhez mérten igyekeztünk dolgozóinkat
mindig a helybéliek
közül kiválasztani.
Ha igény volt rá,
anyagi támogatást
nyújtottunk, illetve
munkánkkal elősegítettük a különböző intézmények, szervezetek elképzeléseinek megvalósítását.
– Ön milyen vezetési stílust képvisel?
Milyen értékeket tart fontosnak a munkájában?
– Mindig szem előtt tartottam a dolgozók gondjait, rugalmasan kezeltem a
kéréseiket. Hogy néhány példát is említsek: ha megkeresetek anyagi természetű
problémáikkal, sohasem zárkóztam el a
fizetési előlegek fizetésétől, vagy a kamatmentes vállalati kölcsön nyújtásától.
A fizetett szabadság egész éves keretét
is szinte mindig a dolgozó kérésének
megfelelő időpontban adtam ki, és nem
kellett igényüket 15 nappal korábban bejelenteniük. A napi operatív teendők során a hatékony munkavégzés érdekében
sokszor kikérem kollégáim, munkatársaim véleményét. Igyekeztem mindig is
kellemes légkört teremteni, hogy mindenki jól érezze magát a munkahelyén,
ne legyen felesleges stresszhelyzetnek
kitéve, anyagilag, erkölcsileg egyaránt
meg legyen becsülve. Eddigi tapasztalataim alapján ez a hozzáállás megtérül,
mert cserébe például soha nem okozott
nehézséget a túlórák megszervezése.
– Hogyan érintette cégüket a világgazdasági válság?
– Viszonylag szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert egy átmeneti nehéz
időszakot leszámítva – amit viszont
létszámleépítéssel, bérek befagyasztá-

sával, egyéb megszorításokkal voltunk
kénytelenek átvészelni –, sikerült talpon
maradni és zökkenőmentesen folytatni
tevékenységünket.
– Milyen önkormányzati beruházásokat
látna szívesen az elkövetkező években?
– Nélkülözhetetlennek tartom az
ipari park területi bővítését, hogy
minél több cég települhessen Jászfényszarura, minél
több munkahelyteremtő beruházás
valósulhasson meg.
A fiatal generáció
szellemi és testi
kondíciójának növelésére pedig elengedhetetlenül fontosnak tartom a sportlétesítmények bővítését, fejlesztését. S
bár diákjaink eddig is kiváló alapokkal
indultak az életnek és jó eséllyel folytatták tanulmányaikat magasabb szintű tanintézményekben, továbbra is szem előtt
kell tartani pedagógusaink megbecsülését, és törekedni kell arra, hogy iskoláink minden olyan taneszközt, felszerelést megkaphassanak, amely a hatékony
oktatáshoz elengedhetetlen. Pályázatok
segítségével és az igénylők önerejével
teremtsék meg az anyagi erőforrásokat
arra, hogy bővíthető legyen az Idősek
Otthona, hogy Jászfényszaru egyre idősödő lakossága helyben részesülhessen
színvonalas gondozásban.
– Mit üzen Jászfényszaru Város lakói
nak?
– Becsüljék meg a munkahelyüket és
igyekezzenek legjobb tudásuk szerint
ellátni a rájuk bízott feladatokat. Tartsák
rendben és óvják a környezetüket – ez a
település minden pontjára vonatkozzon,
mert az önkormányzat sokat tett a település arculatának kialakításáért, utcáinak
rendbetételéért. Vigyázzanak egymás
biztonságára és értékeire, úgy a közlekedésben, mint az egymásra figyelés terén.
Végezetül erőt, egészséget, munkát és
szórakozást a fiataloknak, a nyugdíjasoknak pedig tiszteletet és békés, nyugodt
éveket kívánok.
Drégeli Ádám

Hírek a Városi Könyvtárból
– decemberi programok
120 éve született Agatha Christie. Ezen
jeles alkalomból – a krimi kedvelőknek
kedvezve – egy délutánra a bűnügyi irodalomé lesz a főszerep, a kedves olvasók
felmérhetik tudásukat, hogy mennyire ismerik Miss Christie műveit, illetve megismerkedhetnek a valódi rendőri munkával
is, a valóságos nyomozás menetével. Vajon
Miss Marple és Hercules Poirot a valóságban is képes lenne ennyi érdekes bűntényre
fényt deríteni? És a többi nyomozó? Vajon
miért vonzódunk mi olvasók a hátborzongató bűnesetekhez? Ha kíváncsi, jöjjön el
2010. december 17-én, pénteken 16.30-tól
hozzánk!

Ebben az évben is megrendezésre kerül a
gyermekjóléti szolgálattal közösen a karácsonyi kézműves délután 2010. december
14-én 16-18 óráig.
Nagy Ildikó

Szabó Magda felolvasó est
Szeretettel várunk minden irodalombarátot a következő felolvasó estre 2010.
december 3-án, este 6 órára a Városi
Könyvtárba. A rendezvény sikere érdeké
ben kérünk mindenkit, hogy jelezze részvételi szándékát, és a felolvasandó mű tekintetében egyeztessen a szervezővel!
Jelentkezés és bővebb információ:
Hangosiné Réz Mária – 06/20-3190446
e-mail cím: rezmariajfsz@gmail.com

Várjuk a szűrésen
egészsége érdekében!
A Védőnői Szolgálat ingyenes szűrőnapot rendez 2010. december 11-én reggel
9-órától 12-óráig az Orvosi Rendelőben.
Lesz ételkóstoló, mérjük a csontsűrűséget,
coleszterint, vércukrot, testsúlyt, vérnyomást, légzésfunkciót. Az egészségnapon
Dr Hanuszek Réka Táplálkozás és az ÉLETÜNK! címmel tart előadást. Várjuk a szűrésen egészsége érdekében!
Védőnők

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2010/11                                                                                     

Erkel Emlékév alkalmából
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a Városi Könyvtár által
meghirdetett önköltséges budapesti „Erkel” kirándulásra 38 fő jelentkezett. Az időpont választásánál az Erkel születésnapját megelőző napot, november 6-át választottuk.

Koszorúzás Erkel Ferenc sírjánál

A kirándulás első állomásán a Magyar Állami Operaház jobb
oldali, Hajós utca sarkánál idegenvezető várt, a csodálatosan szép
épületben 80 percig vezettek körbe bennünket. A királyi páholy
díszlépcsőjén felhaladva egyébként a színházi látogatóktól lezárt
előtérbe is bemehettünk. Elképzeltük, hogy 1884. szeptember 27én Ferenc József császár a megnyitó alkalmából ezeken a lépcsőkön járt és közelítette meg a királyi páholyt. A száz évvel később
felújított épület csodálatos látványt jelentett számunkra.
Erzsébet királyné (Sisi) külön páholyába is bemehettünk. A színházteremben néhány percre megpihentünk és láttuk, hogy a színpadon a díszletezők sokasága hogyan állítja fel az esti Bánk bán
bemutatóhoz a színpadképet. Sajnos emiatt nem mehettünk fel a
színpadra és nem nézhettünk a kulisszák mögé.
Gyönyörű napsütötte, 20 fokos időben érkeztünk meg 11 órakor
a Kerepesi temető Nemzeti Panteon Fiumei úti sírkertjébe, Bu-

dapest és egyben Magyarország egyik legfontosabb temetőjébe. A
sírkert 56 hektár, ebből 25 hektár parkosított. A Nemzeti Panteon
létesítésének szükségességét 1841-ben már gróf Széchenyi István
is szorgalmazta. 1855-ben Vörösmarty Mihály volt az első jeles
személyiség, akit itt helyeztek örök nyugalomra.
Szilágyi Rita idegenvezetőnktől sok információt hallottunk egyegy nagy magyar sírjánál sétánk során. Többek között megnéztük
Vörösmarty, Arany János, Móricz Zsigmond, Jókai Mór, József
Attila és családtagjainak, valamint Veres Péter sírját. A szépen
felújított Kossuth és Deák mauzóleumát belülről, gróf Batthyány
Lajosét pedig kívülről csodáltuk meg. Nagy művészeink: Blaha
Lujza és Munkácsy Mihály nyugvóhelyét is megkerestük. 12 óra
múlt, amikor elértünk Erkel Ferenc sírjához, síremlékéhez, amely
Kallós Ede (1866–1950) szobrászművész alkotása. Csoportunk
képviseletében Győri János alpolgármester és két könyvtári dolgozó városunk lakosságának koszorúját helyezte el a síron. 30 perces
szabadprogram keretében egyéni nézelődésre is maradt időnk.
14 órakor már a II. kerületi Kájoni János Ferences Ház Dísztermében a Jász Alkotók Köre 15 éves jubileumi kiállításának
megnyitóján vettünk részt. A tárlatot Gyertyányi-Németh Lajos festőművész-esztéta nyitotta meg. Jó volt hallani Tálas Ernő
(Jászladány szülöttje) a Svéd Királyi Opera ny. magánénekesének
csodálatos hangját. A szép festmények, alkotások igazi művészi
feltöltődést jelentettek.
Fél négyre érkeztünk a Bajor Gizi Színészmúzeumba, ahol Somogyi Zsolt gyűjteményvezető kalauzolta a csoportot. A földszinten Bajor Gizi emlékszobáját és Gobbi Hilda múzeumalapító munkásságát, színészi pályáját bemutató állandó, valamint a „Barokk
pompa a színpadon” című időszaki kiállításokat néztük meg. Az
emeleten a 2002 óta látható „Kulisszák között” és „Major Tamás
arcai” című időszaki kiállítást láthattuk. Az utóbbi a művész születésének centenáriuma alkalmából került összeállításra.
Tartalmas nap után este 7 óra előtt érkeztünk meg Jászfényszarura.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Könyvajánló
Farkas Ferenc: A jászsági nyomdák krónikája 1867–1949. Budapest–Jászberény,
2010. 585. p.
Egy újabb becses kötettel gyarapodott a
Jászság, ugyanis megjelent Dr. Farkas Ferenc a jászberényi Tanítóképző Főiskola
nyugalmazott tanárának műve a jászsági
nyomdák történetéről.
A könyvbemutatóra a Jászok Egyesületének összejövetelének keretében 2010.
október 27-én, szerdán került sor a pesti
megyeházán. A kötetet Hortiné Dr. Bathó
Edit a jászberényi Jász Múzeum igazgatónője mutatta be a nagyszámú jelenlévők
– köztük a nyomdászok leszármazottjai
– előtt. Bathó Edit kiemelte, hogy nem sok
nyomda története lett eddig feldolgozva, de
hasonló jellegű mű, mely egy önálló tájegység nyomdatörténetét tekintené át, még
nem született.
A Jászságban 1867 és 1949 között az
(államosítás) között számos magánkézben
lévő nyomda működött. Sok nyomda csak
rövid életű volt, de akadtak több generációt megért műintézetek is. Jászberényben, a

Jászság központjában egy tucatnál is több,
Jászapátin öt, Jászladányban három, Jász
árokszálláson kettő, Jászfényszarun pedig
egy nyomda működött.
A nyomdákban rendkívül széles választé
kú kiadványok készültek. Az egyoldalas
felhívásokon keresztül, kisebb füzetek, hivatali nyomtatványok, plakátok, újságok,
évkönyvek, imakönyvek sőt díszes könyvek is kikerültek. De a
Jászságról készült képeslapokat
is ezek a nyomdák készítették,
vagy éppen forgalmazták.
Különösen kiemelkedő a jászberényi Pesti Nyomda, ami a
leghosszabb ideig működött
egészen 1908 és 1949 között.
De fontos megemlíteni az első
jászsági nyomdászt Bittermann
Edét, aki 1867 és 1877 között Jászberényben dolgozott és ő adta ki első jászsági újságunkat, a Jász-Kúnság című hetilapot.
Az előadás végén Farkas Feri bácsi köszönte meg a nyomdászok leszármazottai
nak, valamint egykori tanítványainak és

minden segítőjének az adatgyűjtés során
nyújtott segítséget. A szerző megjegyezte,
hogy a jászsági nyomdászok valódi misszi
ót teljesítettek, hiszen termékeik a szegényebb lakossághoz is elkerültek, így állítható, hogy a korban mindenkit el tudtak
látni olvasnivalóval.
A könyvben a jászfényszarui Darabont
Nyomda történetét is megismerhetjük, melyet Darabont Lajos
berényi nyomdász működtetett településünkön 1933 és 1947 között
a Kossuth Lajos és az Attila utca
sarkán. Darabont Lajos elsősorban helyi meghívókat, hirdetéseket illetve a helyi hivatal számára
nyomtatott űrlapokat. Azonban
sajnos erről a nyomdáról tudunk a
legkevesebbet.
A könyvet ajánlom minden érdeklődőnek, hiszen a nyomdák történetét olvasva
számos érdekes dolgot tudhatunk meg erről
a különleges hivatásról, sőt szülőföldünket
is jobban megismerhetjük.
Farkas Kristóf Vince
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Sporthírek
Befejeződtek a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság őszi küzdelmei. Csapatunk
a várakozásoknak megfelelően az élbolyban, harmadikként végzett. Három pontos hátrányból várjuk a tavaszt az éllovas
Jászalsószentgyörgy csapatával szemben.
Érdekes, hogy az eddigi esélyesek mellé
újabb együttes csatlakozott, hiszen a Kőtelek gárdája telelhet a második helyen, remek hajrájának köszönhetően.
Izgalmasra sikerült az utolsó forduló, mivel az éllovas Jászalsószentgyörgy
vendégei voltunk. Nagy volt a tét, hiszen
győzelem esetén felzárkózunk 3 pontra,
vereség esetén viszont 9 pontra nőtt volna
a különbség. Igazi 6 pontos meccs! Nos,
játékosaink számára ez nem volt kérdés!
Lehengerlő játékkal, magabiztosan hoztuk
el a győzelemért járó 3 pontot! Így reális
esély mutatkozik, hogy tavasszal is versenyben legyünk a feljutásért!
Ifjúsági csapatunk is dicséretet érdemel
őszi teljesítményéért. Fiataljaink, akiknek
első évük az ifjúsági mezőnyben, 7 győzelmet aratva, 21 ponttal állnak a tabella
hetedik helyén. Mivel a csapatnak még legalább négy éve lesz ebben a korosztályban,
jelenleg a legfontosabb, hogy a magasabb
fizikai igénybevételnek megfeleljenek.
Nos, amellett, hogy becsülettel felvették a
harcot idősebb ellenfeleikkel szemben, értékes győzelmeket is arattak! Óriási gratuláció a srácoknak!
Eredmények:
JVSE – Szászberek 2-2 · Gól: Jáger, Ecker
ifi: 0-3
JVSE – Jászjákóhalma 1-0 · Gól: Szászi G.
ifi: 5-0 · Gól: Kirják S. (4), Sándor G.
Jászalsószentgyörgy – JVSE 1-3 · Gól:
Bojtos, Ecker, Jáger
ifi: 4-1 G: Kirják
U16-os csapatunk a jászsági csoport második helyén áll az őszi szezon végén, míg 13
éveseink az ötödik helyen telelnek.
Eredmények U16:
Jászboldogháza - JVSE 2-7 · Gól: Kirják 2,
Kollár, Bakti 2, Kovács S., Szánási K.
JVSE – Besenyszög 4-2 · Gól: Szakali Zs.
2, Kollár, Gere
JVSE -  Jászdózsa 2-2 · Gól: Szakali Zs.,
Radics I.
Eredmények U13:
JVSE – Jászapáti 4-2 · Gól: Kovács D. 3,
Csuzz M.
Jászalsószentgyörgy – JVSE 1-0
Jánoshida – JVSE 2-6 · G: Lakatos M. 2,
Farkas M. 2, Szalai D., Kovács S.,
Vitányi Szabolcs

Új lehetőségek tehetséges diákjainknak
A Lehel Vezér Gimnázium 2009 őszén
pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív
Program „Iskolai tehetséggondozás” című
pályázaton. A tantestület néhány tagjának
irányításával rövid idő alatt elkészült a projekt anyaga. „LEHET A LEHEL TEHETSÉG? LEHET! (TÁMOP-3.4.3-08/2) című
munka a következő célokat foglalja össze:
az oktatás minőségének és hatékonyságának érdekében fel kell kutatni a tehetséges
fiatalokat az intézményben, a településben
és a kistérségben.
A Gimnázium együttműködési szerződést kötött a Jászfényszarui Általános Iskolával és a Belvárosi Általános Iskolával.
A projekt megvalósítása a 2010/2011-es
tanévben történik. A 2010 májusában aláírt
szerződés értelmében a pályázat 12 millió
forint támogatásban részesült.

A jászfényszarui diákokat jelenleg érintő
programok a tehetséggondozó és felvételi
előkészítő szakkörök. Az előbbi melyek az
általános iskolások közül a 7. évfolyamos
tanulók számára elérhető. Ezek kiscsoportos, szaktanáronként 3-5 fős foglalkozások
a legkülönbözőbb tantárgyakban.
Csoportonként 1-2 jászfényszarui diák
tud részt venni a szakkörökön. A résztvevő tanulókat a legtehetségesebbek közül a
szaktanáraik javaslata alapján vették be a
programba. A felvételi előkészítő program
a nyolcadikos diákoknak szól, hat levelezős fordulóból és hozzá két alkalom szakkörből áll.
Forrás: Antics István, a Lehel Vezér Gimnázium igazgatójának Jászkürtben megjelent cikke
Zsámboki Richárd

Versmondóink sikerei
A legrangosabb országos rendezvény
Győrben a Radnóti Miklós Nemzeti Felnőtt Vers- és Prózamondó Verseny. Az idén
XXXIV. alkalommal november 12-én és
13-án a Bartók Béla Megyei Művelődési
Központban került megrendezésre.
A nemzetközi rendezvényre kizárólag a
2009-es és a 2010-es évek országos és hatá
ron túli magyar nyelvű vers- és prózamondó
versenyek legjobb helyezést elért előadóit,
összesen 25 főt hívták meg. Kötelező volt
egy Radnóti vers, próza vagy műfordítás

választása, a másik kettő a magyar nemzeti
irodalom bármely alkotása lehetett.
A Jászfényszaruról elkerült Dankó Szilvia és Ézsiás László kimagasló teljesítményük alapján meghívást kaptak a rangos
találkozóra. Ézsiás Lászlótól Kányádi
Sándor: Halottak Napja Bécsben és Radnóti Miklós: Az áhítat zsoltáraiból részlet
hangzott el. A zsűrit Kiss László, a Magyar
Versmondók Egyesületének elnöke vezette.
Mindkét volt fényszarui különdíjban részesült. Gratulálunk!
Tóth Tibor

REJTVÉNY ékszerek
1.
2.
3.
4.
5.
Ezúton ékszerek neveit kell a vízszintes sorokba írni:
1. Olyan ékszer, amit az ujjadra tudsz húzni.
2. Nyakbavaló, amire gyakran tesznek medált is.
3. A táncos lányok hajában gyakran láthatod.
4. Ezzel könnyen össze tudod fogni a hajadat.
5. Karra, csuklóra való ékszer.
Előző számunk megfejtése: Zagyva. A Zagyva városunk egyik folyója.
A Karancs hegységben ered, és a Tiszába torkollik.
Horváth Boglárka és Balla Helga
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Programajánlók
„Öleljétek meg az öregeket,
adjatok nekik szeretetet...
Szenvedtek ők már eleget!
a vigasztalójuk legyetek!”

M E G H Í V Ó
Jászfényszaru Város Önkormányzat
Egészségügyi, Szociális,
Idős-Vallásügyi Bizottsága
szeretettel  m e g h í v j a
településünk minden kedves
nyugdíjas, és idős lakóját
2010. december 11. (szombat)
16.00 órakor kezdődő
műsoros karácsonyi délutánra a
Petőfi Művelődési Házba
A műsorban fellépő művészek:
Tarnai Kiss László előadóművész
Madarász Katalin
nóta-, cigánynóta énekes
Szőllősi Emese
nóta-, operett énekes
Dócs Péter
nótaénekes
Az est fővédnöke:
Győriné dr. Czeglédi Márta
Polgármester Asszony
A műsor végén
tombola húzására kerül sor!
Ünnepeljünk együtt azokkal,
akik a legtöbbet tették családjukért,
embertársaikért, településünkért!
Lovászné Török Magdolna
Egészségügyi, Szociális, Idős,
Vallásügyi Bizottság Elnöke

Arany és gyémánt
lakodalmasok
figyelmébe!
Szeretnénk mindazon házaspárok
nevét összegyűjteni, akik más
településen kötöttek házasságot,
és 2010. évben ünneplik
60. és 50. házassági évfordulójukat.
Erre a névsorra azért van szükségünk,
mert 2010. évben megrendezésre
kerülő idősek karácsonyi délutánján
szeretnénk őket köszönteni.
A neveket a polgármesteri hivatal
szociális irodájába (földszint 3. ajtó)
Vígné Zsámboki Ildikóhoz
szíveskedjenek eljuttatni.

BÉRLETI FELHÍVÁS
2011 évre
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre a
József Attila Színházba
(Budapest, Váci út 63.) 2011 évre
három előadásos színházi bérletet
biztosít az érdeklődőknek.

Orgonahangverseny
2010. december 19-én, vasárnap
délután 15.00 órától Orgonahangversenyre hívjuk az érdeklődőket,
amelyet az Adventi Kávéház
keretében

Hámos György – Ruttkay Zsófia:
MICI NÉNI KÉT ÉLETE
retro vígjáték zenével
Rendező: Léner Péter
Bemutató: 2010. december 11.

a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság és a Petőfi Művelődési
Ház szervez, Jászfényszaru Város
Önkormányzata támogatásával.

Eugéne Labiche – Marc – Michel:
OLASZ SZALMAKALAP
bohózat
Rendező: Zsótér Sándor
Bemutató: 2011. február 26.

A rendezvény helye:
Petőfi Művelődési Ház nagyterme
5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1.

Anthony Marriott – Bob Grant:
NINCS HELY A SZERELEMRE
bohózat
Rendező: Méhes László
Bemutató: 2011. április 16.
A három előadásra az I. rendű bérlet
(fsz.: 1-8. sor) ára 5.500,+ alkalmanként útiköltség 1.600,- Ft.
Egy-egy előadás árát, 1.800 Ft-ot
és az útiköltséget az előadás
alkalmával kell fizetni.
Az előadások péntek este 19 órakor
kezdődnek (Jászfényszaruról 17 óra
indulás), pontos időpontjai a bemutatót követő hónapban várható.
Bérletrendelés 2010. december 31-ig
és bővebb felvilágosítás személyesen
Tóth Tibornál
a Rimóczi-kastélyban vagy
a 30-337-3336 telefonon lehetséges.

JÖN! JÖN! JÖN!
FÉBE PROGRAMOK
A Magyar Kultúra Napja alkalmából színházi estet rendezünk a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A Görbe János Színjátszó
Egyesület 2011. január 16-án (vasárnap)
16 órakor bemutatja Nóti Károly: Szeressük egymást! 3 felvonásos zenés vígjátékát.
Jegyek december 11-től a szervezőktől vásárolhatók.
A XVIII. Jótékonysági műsoros est és
bál 2011. február 19-én 18 órakor a Petőfi
Sándor Művelődési Házban. A rendezvény
fővédnöke Dr. habil. Szabó Béla CSc professor emeritus, sztárvendég Marót Viki és
a Nova kultúrzenekar. Jegyek január 3-tól
Tóth Tibornál a Rimóczi kastélyban válthatóak.

Előadó:

Fekete Nándor orgonaművész
A koncerteknek, elsősorban az az
előnye, hogy kristálytisztán csendülnek fel a világhírű templomok orgonái
nak ámulatba ejtő síphangjai, ráadásul
a közönség láthatja is a művészt
előadás közben, mert nem a karzat
rejtekében alkot. Ebből adódóan nemcsak egy teljes teret betöltő különleges
hangzást kapnak, hanem látványban is
részesülnek, mindemellett a hallgatóság sorai közt sétálva, az orgonaművész műsorvezetője is az estnek.

Napsugarasok és fortunások
figyelem!
Nosztalgia találkozóra vár
2010. december 29-én,
szerdán 15 órakor
a Petőfi Művelődési Házba
minden volt és jelenlegi színjátszót, és a
csoportokhoz kötődő segítőt
családtagjaikkal
a Színjátszók Baráti Egyesülete
(SZIBAKÖ) égisze alatt működő
38 éves Napsugár Gyermekszínpad és
a Fortuna Együttes.
A programban szerepel többek között a
felújított Óz, a mi varázslónk produkció
a Tóalmási Titánok előadásában
(rendező: Kovács Tímea).
Részvételi szándékodat jelezd Rozika
néninek az 57/655-288-as
telefonszámon, vagy
Bordásné Kovács Magdolnának a
szibako.egyesulet@freemail.hu
e-mail címen.
Részletes programot az e-mailen
visszajelentkezőknek küldünk.
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Építész szemmel
Energiatakarékossági lehetőségek a használati melegvíz-ellátásban
A megváltozott életmód, a vízfelhaszná
lás szerkezete és a komfortigények nö
vekedése miatt a használati melegvíz
fogyasztás mértéke egyre nő, az összes
vízfelhasználás egyre nagyobb hányadát
képviseli napjainkban. A háztartásokban
a meleg víz előállítása az összes energiafel
használás kb. 15%-át teszi ki. A melegvízigény nagyon különböző és a felhasználási
szokásoktól függően 40 és 150 liter/nap
között mozog személyenként, ha a meleg
víz hőmérséklete kb. 40-45 °C (kifolyási
hőmérséklet). Ennek általában 60%-át
fürdésre, 25%-át a konyhában és 15%-át
kézmosásra használjuk fel.
Már a melegvíz előállító berendezések tervezésénél is a lehető legnagyobb
gazdaságosságra kell törekedni az energiafogyasztás szempontjából. Mind a
hő előállításnál, mind pedig a melegvíz
elosztásánál számos támpont található az
energiatakarékos intézkedésekhez.
A gazdaságos üzemeltetéshez a készü
lék teljesítményét és az előre látható
kivételi mennyiséget egymáshoz kell
igazítani.
A melegvíz vezetékeknek lehetőség
szerint rövidnek (a túlméretezés előnytelen) és jó hőszigetelőnek kell lennie.
Ezáltal a szállítási és a nyugalmi veszteségek is kicsik maradnak. A kivételi helyeken célszerű korszerű keverő berendezéseket alkalmazni, pl. a mosdóknál
egykarú keverők, a kádnál és a tusolónál
termosztatikusan szabályozott keverők.
A tároló hőmérséklet helyes beállítása: a melegvíz-tárolók hőmérséklete ne
emelkedjen a beállított érték fölé. Minél
magasabb hőmérsékletűre melegítik a vizet, annál nagyobb lesz a vezetékekben
a hőveszteség. Ezen kívül célszerű azt is
szem előtt tartani, hogy az alacsonyabb
hőmérséklet csökkenti a vízkő képződését (azaz a mész kiválását), ami a készülékek hatásfokát rontja. Előírás szerint a
meleg víz hőmérsékletét a csőhálózatban
automatikus szabályozóegységgel 60
°C-ra kell korlátozni, a legtöbb használati melegvíz célra azonban elegendő a 45
°C-os hőmérséklet.
A keringetőszivattyú helyes üzemelte
tése: célszerű kikapcsolni, ha nincs meleg
víz-igényünk (pl.: éjszaka vagy hosszabb
távollét esetén). A kikapcsolás lehet automatikus is, egy időkapcsoló órával.
Célszerű nagyobb melegvíz-tárolót alkalmazni, mert ezzel az energiafelvételt
csökkentjük.

A melegvíz-tároló közvetett fűtése is
megoldható a kazánnal kombinált berendezéssel.
A fűtéssel együtt előállított meleg víz
hőmérséklet-szabályozóját (az érzékelőt)
az előremenő vezetékben és a keringetőszivattyúhoz kell beépíteni.
Új berendezéseknél célszerű megoldani
azt, hogy a fűtés és a melegvíz-elosztás
együtt legyen lehetséges. Ezzel energiát
és pénzt lehet megtakarítani (téli időszakban).
A lakás központi melegvíz-elosztása
mindig elosztási veszteségekkel is jár,
ezért a készüléket lehetőleg a legnagyobb
fogyasztó közelébe telepítsük.
A rendszeres karbantartás kiemelkedően fontos a gazdaságos üzemvitel és
a berendezés élettartama szempontjából
egyaránt.
Építéstechnikai jellemzők:
A tározó nagyságát a tényleges melegvíz-igényhez kell igazítani.
Biztosítani kell a tározóban lévő víz
egyenletes felmelegítését.
A fölösleges tározókat és csővezetékeket el kell távolítani a rendszerből.
A ritkán használt vízvételi helyeket ne
központilag lássuk el meleg vízzel!
A légtelenítő csövek csatlakozóvezetékeit válasszuk le! (Egyenkénti csatlakozás szükséges.)
A keringetés hidraulikus kiegyenlítéséhez szabályozószelepeket célszerű beépíteni.
A vízvételi helyekhez vezető túl hosszú
vezetékszakaszokat iktassuk ki!
A keverékvizeket szállító csőszakaszok
volumenét korlátozzuk 3 literre!
Olyan armatúrákat és zuhanyrózsákat
építsünk be, amelyekkel minél jobban
elkerülhető a permetezés!
Energiatakarékossági lehetőségeink a
melegvíz-felhasználásnál:
Egy kádfürdő közepes melegvíz-szükséglete kb. 140-180 liter. Ehhez háromszor annyi energiát kell felhasználni,
mint egy 5 percig tartó tusoláshoz.
Tusolás során 3×70 másodpercig a meleg víz feleslegesen folyik, mert az túl
meleg vagy túl hideg. A hőfokszabályozós keverőelem energiát és pénzt segít
megtakarítani: a kívánt hőmérséklet egy
skálán állítható be, és a víz olyan melegen folyik, ahogyan azt előre beállították.
Kisebb költséggel beépíthető az elzáró
szelep a keverőcsap és a tusoló közé, ennek segítségével a beállított hőmérsék-

letű vizet egy kézi elzárószeleppel rövid
időre elzárhatjuk.
Lehetőleg ne folyó meleg vízben mosogassunk és mossunk. Ha a melegvíz-csapot a mosásnál 3 percig kinyitva hagyjuk,
kb. 3,6 MJ energiát használunk fel.
Mindig csak annyi vizet forraljunk fel,
amennyire éppen szükség van! Ha minden európai csak annyi vizet forralna fel
naponta, amennyire éppen szüksége van,
a megtakarított energiából megoldható
lenne a kontinens egyharmadának közvilágítása.
Ha folyóvíznél mosunk fogat, napi 8 liter vizet is kiengedhetünk. Ha a víz csak
használatkor folyik, akkor 2 liter is elég
a fogmosáshoz. Sőt, fogmosó pohárral
még ennyi sem kell!
A mosóvíz hőfokának mérséklése jelentős megtakarítással jár. Ha 40-ről 30
°C-ra állítjuk a hőfokot, máris 40 %-os
energia-megtakarítást érünk el. Lehetőség szerint töltsük tele a mosógép dobját,
így optimalizálhatjuk a programhoz adagolt vízmennyiséget. Ha tehetjük, kerüljük a gyorsprogram használatát, ugyanis
a gyorsabb öblítés több vizet igényel a jó
eredmény eléréséhez.
A csepegő csapokat lehetőleg mielőbb
javíttassuk meg! Percenként 10 csepp
havonta kb. 170 liter meleg vizet pazarol
el. Ez a melegvíz-szolgáltató berendezés
fajtájától függően évi több ezer forint
költséget jelent, a hideg víz költségén
kívül. Szabadkifolyású vízmelegítő berendezéseknél a csap a víz felmelegítése
során is csepeg, a hőtágulás következtében. Ez természetesen nem tekinthető
üzemzavarnak.
Berze Éva okleveles építészmérnök
Tisztelt Jászfényszarui Lakosok!
Bizonyára észrevették, hogy városunkban korszerűsítettük a közvilágítást. Utcáink sötétedés után is szinte nappali
fényben úsznak, ez biztonságérzetet ad
mindenki számára, úgy a közlekedés,
mint a vagyonvédelem terén.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy
akinek a közvilágítással kapcsolatban
bármilyen észrevétele van (pl.: új közvilágítási lámpatest elhelyezése) azt
szíveskedjen hivatalunkban közölni az
építésügyön Morvay Ferenccel, vagy
az iktatóban Harangozó Adriennel
2010. december 6-ig.
Köszönjük segítő közreműködésüket.
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Jubileumi visszapillantó – 1990 november – Egy elmaradt interjú
1990. augusztusi lapszámában indult
útjára a „Négy szó – ezer forint” címet viselő játék. Az augusztusi újság
egy példányában a nyomda elrejtette az
„Ön nyert ezer forintot” szöveget. Aki
megtalálta az elrejtett négy szót, megkapta a pénzt, amelyet hónapról hónapra szponzorok ajánlottak fel. Az elsőt a
jászberényi Kábel Kft. finanszírozta. Az
augusztusi, szeptemberi lapszámban elrejtett négy szót nem találta meg senki,
így a jutalom halmozódott. Októberben
viszont jelentkezett a szerencsés olvasó.

A novemberi újságban olvashattuk
„Csákány Pisti a boldog nyertes. Októberi lapunk megjelenése után nem sokkal egy boldog ifjú emberke, Csákány
István Rosenberg házaspár utcai lakos
jelent meg a szerkesztőségben. Kezében
lobogtatta az újság legutóbbi számát. Ott
állt benne: Ön nyert háromezer forintot.
Innen már peregtek az események. Gyors
telefon a felelős szerkesztőnek (Pásztory
Alajos): árulja most már el hol volt elrejtve a négy bűvös szó? Megmondta…
A Csákány Pistivel készült fényképes
interjút decemberi – ünnepi számában
– közöljük!”
Húsz év telt el az óta. Lakásán kerestem meg Csákány Istvánt, hogy egy interjú kapcsán megtudjuk, hogyan alakult
az élete. 1990-ben három ezer forintot
nyerni nagy öröm lehetett, akkor kb. egy
átlagkereső nettó félhavi bére volt.
Emlékszik arra, mire költötte ezt a háromezer forintot?
Emlékszem, nagyon örültem, amikor
az újság böngészése, olvasása közben a
négy szóra leltem. Azt, hogy mire költöttem, arra már nem. Az újságnak viszont

azóta is előfizetője, rendszeres olvasója
vagyok.
Ha már az újságot megemlítette, elmondaná néhány mondatban, mi a véleménye róla?
Nekem tetszik az újság, ami fontos a
település életében minden benne van.
Jól tájékoztat, informál sok leendő vagy
megtörtént eseményről. Amióta színes
oldalak is vannak a fotók szépek, élethűek. Nem tudok negatívumot mondani
a lapról.
13 éves volt, amikor Sugár Istvánné
az újság akkori szerkesztőbizottságának
elnökétől átvette nyereményét. Az eseményt Tamus Angéla a lap fotóriportere meg is örökítette, amely a decemberi
lapszám nyolcadik oldalán meg is jelent,
bár az interjú elmaradt. Mi történt azóta
Önnel, hogyan alakult a sorsa?
A VIII. általánost befejezve a hatvani
Damjanich János Ipari Szakképző Intézetben autószerelői szakmát tanultam.
Gyakorlatra Új-Hatvanba Márkus Tiborhoz jártam. Azért választottam ezt
a képzést, mert ezt szerettem és ebben a
szakmában képzeltem el a jövőmet. 1994
nyarán végeztem, de bármennyire is szerettem volna autószerelőként elhelyezkedni nem sikerült. Egy-két lehetőség
akadt volna, de mindenhol a gyakorlati
tapasztalattal rendelkezőt részesítették
előnyben. Egy kezdőnek hogyan legyen
gyakorlata? Sajnos ez ma is így van. Nehéz a pályakezdőknek szakmájukban elhelyezkedni. Végül el kellett fogadnom,
hogy szakmán kívül kell keresnem munkalehetőséget. A Hűtőgépgyárban összeszerelőként kezdtem, félév után a Sony
Gödöllői gyárában hifi torony csomagolását végeztem. Lehetőség adódott helyben, a Samsungban elhelyezkedni, így
hazajöttem automata gépkezelőnek. Leépítés jött, munkanélküli lettem, segélyben részesültem. Majd a Hirsch-Porozell
Kft.-nél operátornak alkalmaztak. 2003ban visszamentem a Samsunghoz és
azóta is itt dolgozom VIP anyagosként.
A feladatom a szalagon dolgozók folyamatos anyagellátásának biztosítása. Szeretem csinálni ezt a munkát, jó és stabil a
kollektíva, egyszóval jól érzem magam
Nincs nosztalgiája a tanult szakmája
iránt? Biztos hallotta, hogy Kecskeméten az épülő Mercédesz gyár szakembereket keres.

Némi vágyakozásom van, bár tudom,
hogy 20 év alatt azon a területen is nagy
fejlődés volt. Kecskemét messze van
Jászfényszaruhoz, talán ha egy kicsit közelebb lenne…
Kecskemétről jut eszembe… A családi legendáriumunkból hagy osszak meg
egy történetet az olvasókkal: Édesapámtól (Tóth Sándor sz.: 1912) hallottam,
hogy 1929 és 1932 között Kecskeméten
volt kovács segéd nagybátyjánál, Tóth
Ferencnél, mert csak ezután tehette le
a mestervizsgát és lehetett önálló. Hetente kerékpárral járt le Kecskemétre
Jászfényszaruról. Szombat délután indult haza, valamikor éjjel érkezett meg,
vasárnap délután ment vissza és hétfő
virradatra ért oda. 6 órakor pedig már
kezdődött a munka, ami általában nyáron este 8-ig is eltartott. Télen az útviszonyok miatt a hétvégét többször a
rokon mesterénél töltötte. Ezzel csak érzékeltetni akartam, hogy sem régen sem
ma nem könnyű az élet.
A szabadidejét mivel tölti, milyen lehetőséget nyújt ehhez városunk?
A diszkós korszakból már rég kinőttem,
igaz fiatalabb koromban sem vonzott a
bulizás. Jó néhány év óta az internetezés,
a zenehallgatás és a saját zenélés nyújt
kikapcsolódást és örömet számomra.
Keresztesi József tanár úr vezette fúvószenekarban vadászkürtösként négy évet
zenéltem. A zene szeretete innen datálódik. Van egy gitárom és azon szívesen
játszom saját örömömre. Barátaimmal
néha szívesen túrázunk és főzünk egy
bográcsost. Koncertre is alkalmanként
eljárunk. A településen nagyon sok lehetőség van, mindig teli van az újság és
a honlap programokkal. Őszintén mondom, nem tudok most olyat mondani,
ami nincs, és ha lenne, igénybe venném.
A meglévőket is sokszor kényelem vagy
egyéb okok miatt nem használom ki kellőképpen.
Egy utolsó kérdés, hogy látja saját jövőjét, mondjuk a következő húsz esztendőben?
Én bizakodó vagyok a jövőt illetően, a
válságból kifelé haladunk, az új kormány
gazdaságpolitikájára alapozom kedvező
véleményemet.
Tóth Tibor
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Decemberi népszokások
Egyházi név: Karácsony hava
Régi magyar név: Álom hava
December 4. – Borbála napja
Szent Borbála emlékünnepe, aki Kis-Ázsiában élt. Keresztény hitéért
halt mártírhalált. A bányászok, tüzérek, védőszentje. A Borbála nap
hiedelemszokásai a magyar nyelvterületen csak szórványosan terjedtek el. Például a női munkatilalom, e napon a női látogató nem hoz
szerencsét a házhoz.
December 6. – Szent Miklós napja
Főleg a gyerekek megajándékozása jellemző. Olykor a felnőttek is
kaptak ajándékot: a férfiak hagymát, pálinkát, a nők cukorkát, aszalt
gyümölcsöt.
Miklós-nap előestéjén a gyerekek szépen kitisztított cipőjüket, csizmájukat tették az ablakba, s izgatottan várták, hogy reggel lesz-e benne
ajándék. A jó gyerekeknek almát, diót, mogyorót, a rosszaknak virgácsot hozott Miklós.
December 13. – Luca napja
Szent Luca a legenda szerint keresztényhitéért halt vértanúhalált, az
egyház nem tartja valós történelmi személynek. A szembetegségben
szenvedők, az utcanők és varrónők pártfogója. A Gergely-féle naptárreform előtt december 13-a az év legrövidebb napja volt, ettől kezdve
hosszabbodnak a nappalok, „minden nap hosszabb lesz egy tyúklépéssel”, mondogatták.
Ezen a napon kezdték el a férfiak készíteni a Luca-széket, minden
nap dolgoztak rajta, hogy karácsonyra kész legyen. Az éjszakai misére
magukkal vitték a templomba, s a székre állva megláthatták a boszorkányokat.
Ide kötődik még a hagyma-kalendárium készítése. Hat fej vöröshagymát félbe vágtak, s mindegyik közepébe egy kiskanál sót tettek. A 12
fél hagyma jelentette a 12 hónapot. Úgy tartották, hogy amelyik hagyma
közepén megereszkedik a só, az a hónap csapadékos lesz.
A december 13-a után jövő napokra ráosztották az év egy-egy hónap
ját, és ez a karácsonyig éppen 12 hónapból álló naptár volt a Lucanaptár. Megfigyelték, feljegyezték minden nap időjárását, így az annak
megfelelő hónapban is hasonlóra számítottak.
Az asszonyoknak nem volt szabad varrni, mert akkor bevarrják a
tyúkok fenekét és azok nem tojnak, ajánlatos volt mosni, hogy sokat
tojjanak. A tyúkokat megpiszkálták piszkafával, és meg is etették őket.
Hordóabroncsot tettek a földre, ebbe tizenhárom féle eleséget szórtak,
a hordóabroncs azt a célt szolgálta, hogy rakásra tojjanak, a sok eleség
pedig azt, hogy bőségesen.
Nem volt szabad szomszédolni, otthon kellett ülni az asszonyoknak,
hogy jó ülős tyúkjaik legyenek. Nem volt szabad pénzt költeni, kölcsönkérni, mert egész évben sokat költekeztek volna, illetve sok adósságuk lenne.
December 28. – Aprószentek napja
Aprószentek napja a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe, azoké, akiket Heródes a gyermek Jézus keresésekor
megöletett. Ezen a napon megvesszőzték a gyermekeket a betlehemi
kisdedek szenvedésének emlékére. Magyarázata kettős: egyrészt a pogány termékenységvarázslással függ össze, másrészt a bibliai történettel kapcsolatos.
Forrás: Internet
Sugár Judit – Ünnepi szokások Jászfényszarun szakdolgozat 1984
A karácsonyi és szilveszteri ünnepkör hagyományairól a következő,
decemberi számban részletesen olvashatnak.
Zsámboki Richárd

Emlékezünk

HULYÁK RÓBERT
halálának 2. évfordulójára.
„Elmúlt, mint száz más pillanat,
s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik nem szavak.”
Szerető családja

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

Szűcs István
halálának 1. évfordulójára

„Egész életeden át szívesen dolgozva,
szerényen éltél,
most bánatot ránk hagyva csendesen elmentél.
Örök álom zárta le a te drága szemed
megpihenni tért dolgos kezed.”

Szerető felesége, menye és unokája

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak,
barátoknak, osztálytársaknak, akik

BARÁTH NÁNDORNÉ
SALAMON ZSUZSA
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik férjem,

Medve István

temetésén, gyászmiséjén
megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
Felesége, fia és családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik édesanyám, drága nagymamám, dédikém

RIMÓCZI PÁLNÉ
NAGY ERZSÉBET
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

VIDOVEN ÁRPÁDOT
elkísérték utolsó útjára,
és sírján elhelyezték
a megemlékezés virágait.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik

MELEGH MIKLÓS
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Ingyenes szemvizsgálat

Tüzelő és építőanyag

a FEDÓ OPTIKÁBAN!
szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10.
Tel.: 30/2933-834
Szemvizsgálat minden
pénteken 14.00 órától
(bejelentkezés alapján)

Rendel:

Dr. SISKA IRÉN
szemész szakorvos

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

Karácsonyi akció!
• Diákkedvezmény –30%
• Nyugdíjas kedvezmény –20%
• Szemüvegkeretek –20%, –30%
Üdülési csekket elfogadunk!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

építőanyag

áruházak

– kereskedő csoport tagja

CSEREPEK RENDKIVŰLI ÁRON!
VÁCI CEMENT akció 2600 Ft/q
TONDACH

(8,3 db/m2)

BRAMAC

(10 db/m2)

XXL cserepek

186,-/db

Római protector

172,-/db

(Terrakotta színben)

(Rubinvörös és téglavörös szín)

MEDITERRÁN

Natura plus

Minden téglaszínű cserép 162,-/db

VELUX TETŐTÉRI ABLAKOK ALAPÁRON!
GZL C02 1059 (55x78)
GZL M06 1059 (78x118)

2010. november 6-án köszöntötte a család
60. házassági évfordulójuk alkalmából.
Még sok boldog évet,
jó egészséget kívánunk nekik!

Szerkesztőségi fogadóórák
pénteken: 9 – 11 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
Az újság novemberi számát
Bordás Borbála szerkesztette.
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
A fejlécen az Ovibuli esernyős műsorszáma látható,
a képet Folyó Enikő készítette.
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Mobil: 06-30/233-6954
E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft. Jászberény
Tel.: 57/500-960

42490,-/db
50390,-/db

Burkolókeret nélkül, az ablakhoz burkolókeret szükséges!
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: tebajaszbereny@gmail.com, tebatuzep@pr.hu
Karácsonyi hirdetés
felvétel december 9-ig
a szerkesztőségi fogadóórán
vagy elérhetőség megjelölésével (név, cím, telefon) a
miujsag@jaszfenyszaru.hu
címen.
Szerkesztőség

Török Lászlót
és nejét, Palócz Ilonát

159,-/db

Angolból korrepetálást,
érettségire és nyelvvizsgára való
felkészítést vállalok!

Spanyolból

különórát tartok!

Tel.: +36-70/617-17-45

A legújabb
biztosítási szolgáltatás
már Jászfényszarun is elérhető!
Független biztosításközvetítőként több biztosító
ajánlatával várom kedves ügyfeleimet.
A teljes piaci kínálatból
Ön választhatja ki a legkedvezőbbet.
Kötelező gépjármű, casco, lakás, vagyon,
élet és egészségbiztosítások, megtakarítások,
befektetések, nyugdíjpénztárak,
teljes körű ügyintézés.
Zsámbokiné Dugonics Krisztina
Jászfényszaru, Petőfi u. 9. ,Tel.: 06-30/986-5988

Hívjon bizalommal,
bármilyen biztosítási ügyben segítek!

Októberi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Papp Brendon (Papp Barbara), Baráth Hunor (Lénárt Olga), Lakatos
Kamilla Seherezádé (Szendrei Barbara), Urbán Jázmin Johanna (Urbán Melinda), Paradica
Nikoletta (Paradica Ibolya)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Lőrinczi Zoltán és Antal Annamária
ELHUNYTAK: Farkas Pálné Radics Ilona (65 é.), Czeglédi Ilona (86 é.), Baráth Nándorné
Salamon Zsuzsanna (59 é.), Peigelbeck Ferencné Dobák Mária (89 é.), Pál Nándor (70 é.),
Tusor Antal (84 é.), Medve István (66 é.), Melegh Miklós (76 é.), Török Sándor (97 é.),
Bányai Sándor (58 é.), Rimóczi Pálné Nagy Erzsébet (88 é.), Vidoven Árpád (62 é.)

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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NEKROLÓG · DR. KISS Á. FERENC · 1933–2010
Szegény paraszti család elsőszülött gyermekeként Jászfényszarun látta meg a napvilágot. A négy elemit helyben végezte,
átlagon felüli képességére, szorgalmára tanítója, Adamcsek Imre felfigyelt. A szülők
nek javasolta, ha tehetik, középfokú iskolában tanuljon tovább gyermekük.
Jelentős áldozatok árán a szülők is elfogadták, hogy taníttassák gyermeküket. Így
került beíratásra 1943-ban a Hatvani Bajza
József VIII. osztályos gimnáziumába. Tanárai ott sem csalatkoztak képességében
1952-ben kitűnő eredménnyel érettségizett.
Még ugyan ebben az évben felvételt nyert
a Debreceni Orvostudományi Egyetemre.
Szorgalmát, átlagon felüli képességét professzorai is elismerték. V-VI. éves orvostanhallgatóként kutatási munkákkal és kisebb oktatói tevékenységgel is megbízták.

Mindebből következett, hogy 1958-ban
megszerzett SUMMA CUM LAUDE minősítésű általános orvosi diplomával a
zsebében felkérték, hogy maradjon tovább
az egyetemen.
Nem könnyen tudták marasztalásra bírni,
mert mindig vágyódott vissza az emberek
közé, vagyis a mindennapok gyógyítását
szerette volna folytatni. Gyermekként,
nyolcévesen vesztette el édesanyját és már
akkor úgy gondolkozott, ha ő orvos lett
volna, talán nem hal meg. Kompromisszum
született: elfogadta a felkérést az Egyetem
Anatómia Szövet-  és Fejlődéstani Intézetbe és adjunktusként két évtizedet töltött
szakmai-, gyakorlati oktatással. Mellette a
megyében alkalmanként az orvos és betegkapcsolattal gyógyító szakmai ismeretét is
szinten tartotta. Az egyetemen, szakterületén jelentős kutató munkát végzett, melyet
később nagyban tudott hasznosítani.
Az orvostanhallgatók között nagy népszerűségnek örvendett, előadásai mindig teltház előtt zajlottak. Embersége, segítőkészsége, magas fokú szaktudása, precizitása
miatt tanítványai szerették. Nem felejtette
el honnan jött, neki is mivel kellett megbirkózni tanulmányai során, így segített

mindenkit. Nem elvtelenül, de ha megtudta, hogy valaki a Jászságból érkezett, különösen szülőhelyéről, Jászfényszaruról, azt
„szárnyai állá” vette, kiemelt figyelemmel
kísérte és segítette.
Húsz év egyetemi munka után felkérték
a Szolnoki Hetényi Géza Kórház Laborató
riumi osztályvezető főorvosának. Egyúttal ellátta a megyei laborok szakfelügyeletét is.
Az új megbízatás kihívás volt számára,
hogy igent mondott abban nagyban közrejátszott, hogy közelebb került a szülőföldhöz. Úgy érezte a két évtized alatt felhalmozott elméleti és gyakorlati tapasztalatait
a minden napok során a betegek meggyógyítására és a köz javára fordíthatja.
Mert mindig az embert, a gyógyítást
tartotta fontosnak.
Számos szakmai kitüntetéssel ismerték el
munkáját.
Laboratóriumi szakfőorvosként túl a
nyugdíjkorhatáron ment nyugdíjba. Orvosként azonban soha. Ugyanis abban az időszakban teljesedhetett ki még jobban az orvos és a betegkapcsolat.  Már évtizedekkel
korábban látta a „házi orvoslás” fontosságát. A felismerésén túl a mindennapokban
úgy is cselekedett.
Mindig volt ideje a betegre, a fényszarui
akhoz a betegségen túl a múlt, a családi, rokoni kapcsolatok is felszínre kerültek.
Ő nem csak a felírt pirulákkal, hanem
pszichésen is gyógyított. A gyilkos kór
megjelenése előtti napokban is ügyelt, és
betegeket látott el.
Kedvessége, udvariassága, mások iránti
empátiája felülmúlhatatlan volt. Precizitása, pontossága, szorgalma az élete részévé
vált. Családcentrikus volt, széles körű rokoni, baráti kapcsolatokat ápolt. Általános
megbecsülésnek és szeretetnek örvendett
nemcsak a szülőhelyén, hanem annak határán túl is.
A szakmáján kívül sok minden érdekelte, magas fokú általános műveltséggel
rendelkezett, de szerénysége mindig gátat
szabott hivalkodásának. Szeretett rajzolni,
fotózni, az évek múlásával művészi szinten
készített képeket, több fotója pályázaton
díjnyertes lett.
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének
megalakulását követően oszlopos tagja lett
a szervezetnek. Kezdeményezésére valósult
meg 2001 októberében a Millenniumi Orvos 
Találkozó és az orvosok emléktáblájának
avatása, ebben múlhatatlan szerepet vállalt.
Ez évben augusztus 2-án dr. Sándor Imréről születésének centenáriumának ünnepségén az emlékbeszédet ő mondta. Apai ágon
rokonságban is volt dr. Sándor Imrével, de
példaképnek is tekintette, úgy fogalmazott:
a pálya választásánál is szerepet játszott
Imre bácsi biztatása, segítése.

Dr. Kiss Á. Ferenc tevékenységét a FÉBE
Egyesületi munkáért kitüntető plakettel ismerte el. Jászfényszaru Város Önkormányzata 2005. augusztus 19-én a település
legmagasabb elismerését „Jászfényszaruért” Emlékérem kitüntetést adományozta
számára példaértékű gyógyító munkájáért,
a szülőhely iránt megnyilvánult lokálpatriotizmusáért, Jászfényszaru jó hírnevének
öregbítéséért.
A 2010. november 5-én Kiss Á. Ferenc
sírjánál, Tóth Tibor, a FÉBE elnöke által
elmondott gyászbeszéd rövidített, szerkesztett változatát olvashatták.
Tóth Tibor

II. Fogathajtó
műsoros est
Egy nagyon jó hangulatú estet tölthettünk
el barátainkkal november 13-án a fogathajtók bálján. A szabadtéri versenyek végén az
évad zárásaként táncolni, szórakozni hívtuk fogathajtó ismerőseinket és a fényszarui forduló szervezésében résztvevőket. Az
est a meghirdetettől eltérően nem a Fortuna
Együttes, hanem a Tóalmási Titánok Színjátszó Együttes előadásával indult, mely a
közönség soraiban nagy sikert aratott. A
vidám hangulatú darab középpontjában - 
stílusosan – egy Narancs nevű ló állt, akit
hozományként ígért a menyasszony édesapja a vőlegénynek. Ám időközben meggondolta magát. A vőlegény családjának
sem kellett több: ha nincs ló, nincs esküvő.
A perlekedésbe még a nézőket is bevonták.
Ám egy cselnek hatására a végén minden
kiderült: a vőlegény igaz szerelméről tett
tanúbizonyságot, s így menyasszonya kezével a Narancs nevű lovat is elnyerte. A
lakodalomba már a Tóalmási Gerlice Néptáncegyüttes is becsatlakozott megalapozva a bál táncos hangulatát.
A sokak által dicsért ízletes vacsorát a
Vágó Bt. készítette el, a hangulatról pedig
a Hídvégi Band gondoskodott. A Szabó
Zsóka és barátai által díszített terem színpompás kiegészítői voltak a Víg Miklós és
családja által felajánlott Mikulás-virágok.
A tombolatárgyak Kiss András hintóján
kerültek elhelyezésre, mely elé felajánlásként még egy plüss ló is befogásra került.
Éjfél után a lovacska gazdájára lelt, s a
felszabadult hintó is útnak indult: a jászberényi pónisok versenypályán érezvén magukat tettek egy kört az éppen üres tánctér
közepén. A hajnalig tartó mulatság asztalon táncolással zárult, a szervezők örömére
sérülés és anyagi károk nélkül.
Köszönjük mindenkinek, akit itt név szerint nem tudtunk felsorolni, a segítséget, a
részvételt és a felajánlásokat!
(képek a 17. oldalon)

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2010/11

17
Szöveg és fotók: Karizs Evelin

A báli közönség a II. Fogathajtó bálon

A Tóalmási Titánok „Narancs” című műsora
a II. Fogathajtó bálon

Ajánló: A Silla királyság ékköve
Egy különleges hangulatú és lebilincselően érdekes sorozatot szeretnék ajánlani a
kedves olvasóknak.
A nagysikerű A palota ékköve című sorozat után a Magyar Televízió október végén
egy új 2009-ben készített dél-koreai filmsorozatot is műsorára tűzött A Silla királyság ékköve címen, ami a Koreai-félsziget
déli részén a 7. század elején játszódik.
A 62 részből álló színpompás díszletben
játszódó sorozat valódi történelmi alapokon nyugszik, ezért a szórakoztatás mellett arra is alkalmas, hogy megismerjük a
koreai nemzet hagyományait, kultúráját és
történetét.
A történelmi keretről fontos megjegyezni, hogy ekkor a Koreai-félszigeten belül
három koreaiak által lakott királyság állt

fenn. Az államok nevei Silla királyság,
Pekcse királyság és Kogurjó királyság volt.
Ezek a kisebb államok egymással gyakran
háborúztak, míg végül hosszas harcok árán
a 7. század végén a Silla királyság vezetésével létrejött az egységes Korea.
A sorozat elején a Silla Királyságot felvirágozató Dzsinhüng király uralkodásának végét ismertük meg. Az öreg király
halála után, az uralkodói tisztséget az ifjú,
gyengekezű, de jó
szándékú Dzsinpjon
király vette át, ám a
valós hatalmat a volt
királyi ágyas és pecsétőr: a fiatal, rendkívül okos, de gonosz
Misil asszony veszi
át. A bölcs Munnó
nagymester
azonban látomást kapott,
mely szerint Misil
csak akkor veszíti el
hatalmát, ha a Göncölszekeret alkotó
hét csillagból nyolc
lesz. A királynak hamarosan iker lányai
születtek. Ekkor a Göncölszekéren egy új
csillag tűnt fel, ami azonban hamarosan
eltűnt. Viszont a királyi házban az uralkodóra nézve az ikerlányok születése együtt
járt a trón elvesztésével, ezért Dzsinpjon
királynak nehéz döntést kellett meghoznia.
Az egyik lányt hűséges szolgálójára bízta,
aki kalandos úton végül Kínában rejtette el
a gyermeket.
Az események tizenöt év múlva folytatódnak, amikor Kínából Sillába hazatér fiúnak öltözve Tokmán, a jószívű és kitartó
elrejtett ikerlány, aki szeretné megtudni
Munnó nagymestertől, hogy ki is ő való-

jában. A lány beáll a Silla Királyság elitalakulatát alkotó hvárángok közé, akiket a
Pekcse királysággal vívott harcok közepette a háborúkban is bevetnek.
A király másik iker lánya: Csonjong ekkoriban kerül szembe Misillel. Csonjong
kalandos körülmények között találkozik
ikertestvérével Tokmánnal, akik bár nem
tudják egymásról, hogy testvérek, de mégis
baráti viszonyba kerülnek.

A sorozat már eddig is számos látványos
harcművészeti és csatajelenetet, összecsapást, és érdekes fortélyt tartogatott, viszont
minden bizonnyal a java még csak most
következik!
A Silla királyság ékköve dél-koreai sorozatot hétfőtől-péntekig M1 17:35-18:40
vetítik, ismétlés: M2 változó időben éjszakánként.
Képek forrása: http://premier.mtv.hu/Hirek/2010/10/24/07/A_Silla_Kiralysag_ekkove_.aspx
Farkas Kristóf Vince
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Misszió Kárpátalján
Közel két éves előkészület után végre
sikerült: 20 év elteltével Kovács András
né, Rozika néni töretlen hitének és az
önkormányzat külkapcsolati támogatásának is hála, újra turnéztak a jászfényszarui színjátszók a kárpátaljai magyar
településeken.

ból áll, de ugyanez mondható el az ukrán,
sőt a szlovák csapatról is!
A szinte teljesen magyar tanulókból álló
iskola vezetője szívből jövő, megható szavakkal beszélt a határon túli magyar sorsokról, a 2004-es kettős állampolgárságról
szóló népszavazásról, ami mindig fájó seb

A szövés nehéz mesterségét figyeltük

Október 22-én, péntek hajnalban kezdtük
el bepakolni a Fortuna és Napsugár előadá
sainak díszleteit, jelmezeit, kellékeit az au
tóbuszba és öt óra tájban már indultunk a határátkeléssel együtt több mint hat órás útra.
Első állomásunk Nagybereg volt, ahol az
iskola kis színpadán a csillogó szemű gyermeknek és az érdeklődő pedagógusoknak
a közelgő nemzeti ünnep kapcsán rövid
verses, énekes megemlékezést tartottunk
és két jelenettel, a Póruljárt urasággal és a
Dinnyékkel mutattuk meg, hogy nem csak
emelkedett hangulatot tudunk teremteni,
hanem felhőtlen jókedvet is. Az előadás
után ízelítőt kaptunk a helyiek vendégszeretetéből. Az iskola rövid bemutatása során
megcsodálhattuk a helybéli hagyományos
szőtteseket, amelyeket az itt tanuló diákok
készítettek, készítenek, megőrizve ezzel is
nemzeti értékeinket. A náluk szokásos előétel és a gulyás elfogyasztását követően a
tornateremben rögtönzött bemutatót kaptunk az iskola kerékpáros-akrobata junior
csapatától, akik azonosak az ukrán nemzeti
válogatottal, és részt vesznek a novemberi
világbajnokságon.
A csoport vezetője, Géczi Tihamér – aki
egyben az iskola igazgatója is – büszkén
mesélte, hogy az Európa- és Világbajnokságokon a magyar csapat ugye magyarok-

marad mindenkinek, aki igaz magyarnak
vallja magát. Szavaival élve: „mi nem haragszunk senkire, de nem felejtünk”.
Sajnos búcsúznunk kellett, hiszen már
vártak bennünket Gáton az iskolában, ahol
az igazgatóhelyettes, Király Katalin vezeté
sével gyors névsorolvasás következett.
Mindenki érdeklődő szemekkel kereste a
vendéglátóját, hiszen a következő két éjszakát itteni családoknál elszállásolva töl-

töttük. Ezután kinek-kinek rövidebb vagy
hosszabb séta következett a sötét, járda nélküli, kátyúktól, tócsáktól tarkított utakon.
Aztán rövid ismerkedés a házigazdáinkkal,
és nyugovóra tértünk, hisz elég fárasztó napunk volt.
A következő nap délelőttjét Beregszászon töltöttük, ahol rövid városnéző séta
keretében egy nem idegen-, hanem honismereti-vezető (ő mutatkozott be így, hisz
mi nem vagyunk idegenek egymásnak)
kalauzolása mellett megismerkedtünk a
római-katolikus templommal, ahol megilletődve láttuk, hogy a szegénység ellenére a templomban perselyt állítottak fel,
gyűjtést rendezve a vörösiszap-katasztrófa
áldozatainak megsegítésére. Magyar emberek élnek itt is, büszke, igaz magyarok.
Tőle hallottunk példákat arra is, hogy egyegy magyarországi esemény milyen hatással volt a határon túli kisebbség életére.
Mennyire fontos az anyaországban élők
felelős hozzáállása! Meglátogattuk a város magyar múzeumát is. A Beregvidéki
Múzeum az egykori Bethlen kastély épüle
tében található. Deli Miklós igazgató és
munkatársai több évtizedes, kitartó, áldozatos munkájának köszönhetően a múzeum
gazdag gyűjteménye bemutatja az egykori
Beregvármegye eseményekben, tragikus
fordulatokban gazdag ezeréves történetét,
az itt élő népek – magyarok, ruszinok és
más nemzetiségek – szabadságküzdelmét.
A kuriózumokban bővelkedő gyűjteményben maga az igazgató tartott tárlatvezetést.
A gáti vendéglátó családoknál elfogyasztott finom ebéd és röpke pihenő után beindult az „Énekesmadár” gépezete. A helyi
iskola kis színpadán megannyi szorgos kéz

A nagyberegi fellépő csapat
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Rögtönzött kerékpáros-akrobata bemutató

segítségével felállítottuk az esti előadás
díszletét, technikai kellékeit. Közben villanyt szereltünk, vasaltunk (díszletet, jelmezt), kalapáltunk, hajat fontunk, sminkeltünk, szóval készültünk az előadásra. Pető
Lászlóné Kati házi mézesével kínáltuk a
kedves közönségünket. Az „énekesmadár”
szépen repült, a nézősereg – akik szinte még
a „csilláron is lógtak” volna, ha lett volna –
nagyon hálás volt, rengeteg tapsot kaptunk.
Az előadás végén rövid méltatás következett a vendéglátó iskola igazgatónője, Román Erika és Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármesterasszonyunk részéről, aki erre
a napra utánunk jött és megbeszéléseket
tartott a helyi polgármesterrel és iskolaigazgatóval.
A díszlet lebontása és bepakolása után
jöhetett az iskolában tálalt, saját készítésű
kicsit késő esti vacsora. Eközben hangzott
el a számomra egyik legkedvesebb dicséret. Az iskola egyik színjátszással is foglalkozó nevelője profi színészeknek gondolt
többünket, akik néhány lelkes amatőrt felkarolva színpadra állították Tamási Áron
remek darabját. Hitetlenkedve szembesült
a valósággal, hogy mindnyájan amatőrök
vagyunk. A késő estébe húzódó, jó hangulatú beszélgetés, éneklés, tánc után senkinek sem kellett altató ahhoz, hogy pihenni
tudjon.
Reggel szeretettel búcsúztunk egymástól,
kedves vendéglátóinktól, akik tőlük telhetően mindent megtettek azért, hogy minél
kellemesebben érezzük magunkat.
Vasárnap a délelőttöt szintén a magyar
vonatkozású történelmi helyszínek megismerésével töltöttük, Munkácson felsétáltunk a szépen helyreállított várba. Sajnos
csak két óra állt rendelkezésünkre, hisz már

Bethlen Gábor emléktáblájának
megkoszorúzása

A Munkácsi várban

vártak bennünket Dercenben a művelődési
házban, harmadik fellépésünk helyszínén.
Az intézmény igazgatója, Korolovics Valéria és munkatársai szíves házigazdaként
egy ebéddel fogadtak bennünket, ami után
ismét a munka következett: készülődés az
előadásra. Az itteni helyszín végre egy igazi színházterem volt, amin ugyan látszott,
hogy szebb időket is látott, de végre nem
kellett a szűk térrel megküzdenünk. A „madarunk” itt is nagy sikert aratott, a poénok
jól ültek, amire többek között az is bizonyíték, hogy a település polgármestere, Máté
Gyula a tapsok utáni méltató szavaiban
elmondta: egy fontos megbeszélésre kellett
volna mennie az előadás alatt, már előre
elnézést kért, hogy nem tud végig részt
venni, de az első felvonás után lemondta,
hisz ezt látni kell, ezt nem lehet itthagyni.
Örültünk, jól esett a dicséret és persze az

érzés, hogy adni tudtunk valamit. Ha csak
egy estére is, de elfeledtettük a hétköznapok nehéz, küzdelmes valóságát, mosolyt,
nevetést csaltunk a megfáradt arcokra, és
cserébe mi is kaptunk sokat: igazi odaadó
vendégszeretet, büszke magyarságot, az érzést, hogy összetartozunk.
A fennkölt pillanatok után ismét vissza a
földre: díszletezés, bepakolás, rövid búcsú,
majd irány a határ. Vissza a mi mindennapi
életünkbe, gondjainkba, hisz hétfőn kinekkinek iskolapad, gyárszalag, házimunka,
íróasztal, munkapad, megy az élet tovább.
Hisszük, hogy a Kárpátalján szerzett élményekkel gazdagodva már egy kicsit másabb szemlélettel éljük mindennapjainkat,
mint eddig.
Tanczikó Attila,
a Színjátszók Baráti Köre elnöke
Képek: Tanczikó-Ruis Beatrix
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Boszorkányok pedig nincsenek
A latin mondás ellenére a Kisiskolában november 12-én mégis szép számban
gyülekeztek. Immár második alkalommal
rendeztük meg a Boszorkánypéntek elnevezésű programunkat kicsik és nagyok
örömére. „Főboszorkány” társammal (az
est ötletgazdája és háziasszonya) autentikus külsővel fogadtuk az érkezőket.
Aki nem kellően
rémisztő
külsővel
érkezett, arról gondoskodtunk mi: a
„Démon szalonban”
Maróka néni készített rettentő színes
frizurákat. Borzasztó
körmöket kaphattunk
a
„Karom-farm”on, majd iszonyú
ábrázatot a „KaMASZK-ban nyolcadikos
diákjaink segítségével. A tettre kész gyerekek fekete macska, seprűn repülő boszorka
és tökfigurákat készíthettek Lajkóné Tündi
nénivel és lányával, Anitával, Hédi nénivel és ügyes kezű tanulóink segítségével a
„Kézműves(e)” teremben. Bűbájos jósnőnk,
Györgyike néni örömmel és interaktívan
jósolt mindenkinek szép és boldog jövőt.
Éhségünket a büfében csillapítani zsíros
kenyérrel és szörppel tudtuk. A „Rémségek
kicsiny boltjában” válogathattunk megannyi
rémítő apróság közül: műfogsor, maszkok,
kalapok, keserű nyalóka…

A legfáradhatatlanabbak seprűtáncot lejtettek. Ezek után jött a „szellemvadászat”
az iskola sötét udvarán. Hogy hogyan, nem
tudni, de az ötven elrejtett kis szellemfigurát a vaksötétben is meglelték szemfüles
boszorkáink. Aztán meg jól esett egy kis
futkosás is a jó levegőn, amit itt egyébként
is csak nappali fényben tudtunk eddig megtenni.

Az est fénypontjaként a jelmezesek vonultak az fel aulában: közel negyven gyerek pásztázta a színpadról a népes közönséget. Jutalmuk egy „szörnyű” süti lett. A

három legjobb öltözetet a zsűri különdíjjal
látta el, ami egy habcsók szellem volt. A
közönségszavazás ezen felül még tíz gyerkőcnek ítélt díjat.
Este nyolc óra körül szörnyen fáradtan,
de remélhetőleg élményekkel tele és vidáman röppentek haza boszorkányaink, rémségeink.

Köszönjük annak a maroknyi lelkes pedagógusnak, szülőnek és diáknak a segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a
rendezvény borzasztóan jól sikerüljön!
Kovács Lászlóné
Tóthné Klippán Hedvig
fotók: Dobák Lúcsia

Lepkekosbor (Oncidium)
A 700-800 fajt magába foglaló Oncidium nemzetség az egyik legnépesebb az
orchideák között. Sárga és barna virágokkal nyílik. Ezek a fajták napjainkban egyre
népszerűbbek a könnyű nevelhetőség és az
igazán változatos, tartós, néhány esetben
akár illatos virágaik miatt is. Floridában
éppúgy megtalálhatók, mint Argentínában
vagy Brazíliában.
A meleg, nyirkos területeken ugyanúgy
előfordulnak, mint a hűvös, hegyi régiókban.
A Föld különböző éghajlatú területein
számtalan lepkekosbor faj él. Akadnak
köztük olyanok, amelyek szobai körülmények között is jól tarthatók, míg mások
több odafigyelést igényelnek.
A legtöbb faj a természetben epifitaként
a fák ágvilláiban él, ahol gyökereivel megkapaszkodik, tápanyagigényét pedig az itt
összegyűlő anyagokból, a korhadó lombból
és a faágakon lefolyó esővízből fedezi. Az
epifitáknak megfelelő életkörülményeket a
lakásban is megteremthetjük. Csavarjuk be
a gyökereket tőzegmohába, és kötözzük fel
tenyérnyi fakéregdarabra. A tőzegmohát
gyakran permetezzük vízzel. A lepkekosbor elsősorban azért olyan kedvelt, mert

legtöbb faját egyszerűen, akár szobában is
tarthatjuk, egyéb igényeiket pedig könnyen
kielégíthetjük. Általában az orchideát is
nevelhetjük agyagcserepekben, de semmi
esetre sem általános virágföldben, hanem
speciális ültető közegben, amely megfelel
a megszokott életfeltételeinek. Ez a közeg
legyen jó vízáteresztő képességű, levegős
és laza szerkezetű. Nagyon fontos a hungarocellből vagy égetett agyaggolyókból
készített drénréteg, amely megakadályozza
a víz pangását, ami az orchideák számára
nagy veszélyt jelent.
A növény akkor van megfelelően tartva,
ha a levelei nem sötét, hanem élénk zöldek.
A sötét zöld levelek a fényhiányról, míg a

vöröses levelek a túlzott fényről árulkodnak.
Szeretik a megfelelő légmozgást, de a
túlzott, hirtelen hidegtől, huzattól óvjuk a
növényeket.
A sikeres újbóli virágzáshoz a növény
igényli a hidegebb klímát. A növény virágzás után pihen. Ebben az időszakban a
locsolást szinte teljesen vissza kell fogni és
csak nagyon ritkán annyira öntözzük meg
a növényt, hogy a talaja enyhén nyirkos
legyen. A növényt teljesen kiszárítani nem
szabad, mert a bulbák megráncosodnak és
nehezen lehet újra növekedésre ösztönözni
a növényt. Az orchideák, így az oncidiumok bulbái is tápanyagraktározó szerepet
töltenek be. Ezek a már elvirágzott bulbák
táplálják a már meglévő vagy leendő sarjakat. Ahogy fogy a tápanyagkészlet, úgy
lesz a bulba egyre ráncosabb, majd miután
szerepét betöltötte, szép lassan el fog halni.
Ez egy természetes folyamat, ha már régi
bulbáról beszélünk. Ha a bulba még fiatal
és ráncos, akkor valószínű, hogy vagy kevés a tápanyag, vagy a túlöntözéstől elhaltak a gyökerek.
Czeglédi Gabriella

