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Meghívó
Jászfényszaru Város Önkormányzata és a
Jászfényszarui Egyházközség
szeretettel hív mindenkit az
április 10-én vasárnap, 17 órakor kezdődő

NAGYBÖJTI
EGYHÁZZENEI ÁHÍTAT-ra

a jászfényszarui Római Katolikus Templomba.
Énekes műsor:
1. Esterházy:
Harmonia Caelestis – Surrexit Christus hodie
Ave Maris Stella
2. Caccini: Ave Maria
3. Bach: Bist du bei mir
4. Händel: Largo – Ombra mai fu
5. Mozart: c-moll mise – Laudamus te
6. Mozart: Koronázási mise – Agnus Dei
7. Bach – Gounod: Ave Maria
8. Pergolesi: Stabat Mater – Fac ut portem
9. C. Saint-Saënson: – Ave Maria
10. Purcell: When I am laid

Ára: 140,-Ft
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22. évfolyam 3. szám

Összefoglaló a Képviselő-testület döntéseiről
Az elmúlt időszakban napirenden szerepelt:
Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye
Nevelési Programjának felülvizsgálata és a
Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv
jóváhagyása, a Közoktatási Intézkedési Fejlesztési Terv elfogadása.
A Képviselő-testület megállapította a
polgármester illetményét, az alpolgár
mester tiszteletdíját és költségátalányu
kat, rendeletet alkotott az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról.

Megtárgyalta és döntött az intézményi
többletigényekben, a temetői hulladékelszállítás 2011. évi költségének részbeni
fedezésére, támogatást biztosított a jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség
részére. A III. Fogathajtó verseny megrendezését támogatta, és 2011-től a városi rendezvények körébe emelte. A 2011. évi költségvetése terhére támogatásban részesítette
a Jászkapu Turisztikai Egyesületet, a Mátraverebélyi Nemzeti Kegyhely megújítását.
(folytatás a 3. oldalon)

Európa nap – először

Zenekari program:
Teljes zenekar: TELEMANN: Sonata di Chiesa
(4 tételes)
BACH: Ária a IV. Brandenburgi versenyből
HÄNDEL: Concerto (2 tétel)
ALBINONI: Concerto di Chiesa Op. 9.No. 6.
Vonósnégyes: BACH: Andante vagy BACH: Grave
MOZART: Lacrymosa – Requiem
Fellépők:
Szabó Krisztina énekművész & Arco di Cap
riccioso kamarazenekar, melynek tagjai:
Gáspár Éva – fuvolaművész
Pénzesné Szabó Katalin – klarinétművész
A. Baranyi Béla – hegedűművész
Jónás Zoltán – hegedűművész
Ürmös László – brácsaművész
Pénzes József – csellóművész
Molnár Tamás – orgonaművész

Február 23-án került sor a Heuréka! újabb fordulójára a Nagyiskolában.
Fotó: Kovács Béláné Pető Magdolna
Beszámoló az 5. oldalon.

Belépés díjtalan.

Fiziotherápia

Lovászné Török Magdolna
Szociális, Egészségügyi, Idős- és Vallásügyi
Bizottság elnöke

újra indul április 4-étől Jászfényszarun, a Deák téri Orvosi Rendelőben. Mindennap 1400–
1800 óráig várja betegeit Ocskóné Petkov Gabriella. Szakorvosi javaslat szükséges! Kezelések
díja alkalmanként 300 Ft, mely a helyszínen fizetendő.
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A XVIII. FÉBE BÁL
A jászsági báli rendben február harmadik
hétvégének szombatja a FÉBE jótékonysági
műsoros estjének és báljának időpontja, így
volt ez ebben az évben is. A rendezvény fővédnöke ezúttal Jászárokszállás szülöttje és
díszpolgára Dr. habil* Szabó Béla professor
emeritus**, az egri Eszterházy Károly Főiskola professzora volt. Fényszaruhoz való
kötődését keresztszülei, Girtler Kálmán és
felesége Antal Ilona, valamint tanítóképzőbeli évfolyamtársai Mészáros Tivadar és Szabó
László jelentették.

bandérium, a Jászsági Világtalálkozókon való
részvétel, a FÉBE tudományos és kulturális
rendezvényei, a város életében kiemelkedő
szerepet vállaló orvosok emléktáblája, a pedagógusok, a világháborús hősi halottak emlékművei. Örülök, hogy a település továbbra is

A rendezvény fővédnöke: Szabó Béla

Egy fiatal tehetség: Dobák Attila

A bál szépei: Nagy Klaudia, Pál Hajnalka, Vas Annamária
Megnyitó beszédében a következőket
mondta: „...Itt bérmálkoztam 1953 tavaszán. Minden évben rövidebb, hosszabb
ideig vendégeskedtem a keresztszüleimnél.
Az itt szerzett élmények, emlékek, események meghatározóak voltak az életemben.
Amikor látogatóba jöttem a városba, ritkán
mulasztottam el sétámat az ismerős utcákban, tereken. Örömet jelentett, ha valami
újat, fejlődést, változást fedeztem fel. Nagyra
értékelem a Vörösmarty idézetet a városháza
homlokzatán: „A múltat tiszteld, s a jelent
köss jövendőhöz!” – ami kifejezi a város szellemiségét. Az itt élő emberek múlt és jelen
történelmének megbecsülését igazolja az országos hírű, nemzetközileg is elismert huszár-

megőrizte kertváros jellegét. Úgy gondolom,
hogy a város életének irányítása hozzáértő kezekben volt és van, mert a jelent és a jövőt
is meghatározó, megalapozott tervei vannak.
Kívánom, hogy legyenek mindig jókedvűek!
Az ókori görög filozófus, Demokrítos szerint
– a jókedv eszköze a félelem elkerülésének.
Igen! Aki nem fél, bátran mer kezdeményezni, feladatokat végrehajtani, becsületes munkával a bőséget, a jólét feltételeit előteremteni. Kívánom, hogy a mai estén legyenek
vidámak! Mulassanak jól, hogy a jövőben is
emlékezetes maradjon a mai találkozás! ...”
A bál díszvendége a Jászdózsán élő Kóródi
Anikó operaénekes a bál előestéjén tudatta,
hogy vírus támadta meg a hangszalagját, így

fellépését kénytelen volt lemondani. A díszvendég köszöntősorait Zsámboki Zsolt olvasta
fel. A műsort a Cserháti Ágnes–Zsámboki Zsolt
páros vezette. Az énekesi pályára készülő fiatal tehetség, Dobák Attila a Dobák nagypapától tanult Kacsóh Pongrác: János Vitézéből
Egy rózsaszál szebben beszél c. dalt a 90 éves
nagymamájának is énekelte. Harmath József
Simon István: Nem elég című versét nemcsak
kiválóan adta elő, hanem az élményt hang- és
fénytechnikával is fokozta. Szabó Krisztina
énekművész az opera-irodalom egyik legnehezebb énekszámát, Puccini: Pillangókisasszony nagyáriáját énekelte. Dobák Attila
Mozart: Papageno áriájával és a My Fair Lady
musical dallamaival bűvölte el a 230 fős közönséget. Csomor Csilla színművész Gyárfás
Endre gyűjteményéből a Szent László pénze
című mondáját tolmácsolta. Szabó Krisztinától a Time To Say Goodbye-t hallottuk. Bordásné Kovács Katinka Babits Mihály: Örökké
kék a felhők fölött című hitvallásából adott
elő részletet. A műsort Dobák Attila egy Elton John és Zerkovitz Béla: Csókos asszony
című operettjéből a Van a Bajza utca sarkán
egy kis palota énekszámokkal – a közönség
szűnni nem akaró vastapsa mellett – zárta.
A Vágó Bt. ízletes és bőséges vacsorájának
elfogyasztása után a báli nyitó tánc következett. A Borostyán Táncklub volt 12 táncosa
Molnár József koreográfiáját, a vérpezsdítő
latin szambát adták elő. Ezt követően már
21 órától a VIDIA zenekar zenéjére ropták
a táncot a jelenlévők. Az est sztárvendégei
Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar egy óra
időtartam alatt fergeteges rock and roll partit
adtak, melyre fiatal és idős egyaránt táncra
perdült.
Éjfélkor Fehér Csaba és Győri Márta látvá
nyos és akrobatikai elemekkel telitűzdelt
saját koreográfiájú táncukat mutatták be. A
tombola sorsolás után a Bál szépe bizottság
döntését Molnár József ismertette. A FÉBE
bál szépe címet igazoló tanúsító oklevelet Pál
Hajnalkának, az udvarhölgy címeket pedig
Nagy Klaudiának és Vas Annamáriának adta
át. A terem ízléses és szép dekorációját Harmathné Boros Mária készítette. A színpadi virágkompozíció Görbéné Réz Enikő munkáját
dicséri. A rendezvény egészét Harnos Miklós
és Fekete Imre hangosította. Az est tiszta bevétele 335.000 Ft lett, melyhez a pénzadományok és a tombola felajánlások nagyban
hozzájárultak, melyeket ezúton köszönünk.
A www.febe.hu honlapon a galériában az
eseményről 157 fotót nézhetnek meg az érdeklődők.
A XIX. FÉBE bálra 2012. február 18-án
kerül sor.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
*Habilitált, habilitációs eljárásban részt vett. A
habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény szigorú előírásainak egyetemi megítélése.
**A legtöbb országban nyugállományba vonult
professzort jelent; Magyarországon azonban a cím
elnyerése nem automatikus; csak olyan professzort
illet meg, akit az őt korábban alkalmazó egyetem
megfelelő szervei elláttak vele.
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Összefoglaló a Képviselő-testület döntéseiről
(folytatás az 1. oldalról)
Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott
volt a Képviselő-testület vendége, aki a napirendek tárgyalása előtt tájékoztatást adott
a Kormányhivatal működéséről, majd
együttműködését ajánlotta fel. Rövid idézet tájékoztatásából: „Egy takarékos, puritán államigazgatást szeretnék meghonosítani, a párhuzamosságokat felszámolni,
az ügyintézésben a szakszerűség mellett a
kedvességet, a szolgáltató jelleget erősíteni.
Ennek első lépcsője, hogy megnyílt Szolnokon a kormányablak, ami egy integrált
ügyfélszolgálati iroda, 29 ügykörrel indult
meg, de a későbbiek folyamán 200 ügykörre szeretnénk felfejleszteni 2013. év végéig.
A 2013-ban induló újra szervezendő járások székhelyén is szeretnénk kormányablakot nyitni, amelynek az a lényege, hogy
nem az ügyfél rohangál különféle ügyiratokkal, hanem egy helyen el tud mindent
intézni az állampolgár, a gazdasági szervezet vezetője.
A kormányablaknak az a pozitívuma,
hogy ügyfél úgy nem távozhat, hogy nem
kapott teljes körű felvilágosítást minden
ügyben, olyan ügyben is, amelyben a kormányhivatalnak nincsen illetékessége vagy
hatásköre, az ügyintézőnek teljes körű felvilágosítást kell nyújtania.”
Az ÉAOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002
jelű, „Szociális város rehabilitáció és
lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című pályázaton belül útépítés,
csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlattevőjének választotta
a Képviselő-testület: Magyar Aszfalt Kft-t
96.755.237,- Ft + ÁFA ajánlati árral.

Megválasztotta a testület a Közbeszerzési
Bíráló Bizottságot, jóváhagyta a Közbeszerzési Szabályzatot.
A 2010. év költségvetésének módosítását
a 3/2011. (II. 24.) rendeletével elfogadta.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat zarándokút utazási költségét 50.000,- Ft-tal,
a rendőrőrsöt 2011. évben 500.000,- Fttal támogatta költségvetése terhére.
A Városi Polgárőrség ez évi támogatási összege a költségvetés céltartalékában
500.000,- Ft. A támogatási összeg kifizetésének feltétele a Polgárőrség bejegyzése,
pénzforgalmi számla megnyitásának igazolása, valamint az Önkormányzat és Polgárőrség közötti megállapodás megléte.
A Testület új rendeletet alkotott az
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről. Módosításra került a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 10/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.
A vadászház felújítására érkezett ajánlatot 756.700,- Ft összegben jóváhagyta és
költségvetésében biztosította azzal, hogy
az ajánlatban szereplő munkákon túl az
ajánlati ár mértékéig 40 fő részére rönkfából épített asztal és padok is kerüljenek
kialakításra.
„Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” című ÉAOP5.1.1/D-09-1f-2010-0012
azonosító
számú pályázathoz szükséges arculati
stratégiát jóváhagyta, amely honlapunkon is megtalálható a főoldalon, valamint
ehhez a pályázathoz szükséges akcióterületi
tervet.

Az egyeztetésektől és a működési engedély megszerzésétől függően Jászfényszaru
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előreláthatóan 2011. április 1-jétől Jászfényszarun biztosítja a betegek
részére a fizikoterápiás kezelések igénybe vételét, a kezelésekhez szükséges eszközök beszerzésére, a meglévők hitelesítésére 800.000,- Ft keretösszeget biztosított
2011. évi költségvetésében.
A testület jóváhagyta az Önkormányzat
és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
együttműködési megállapodását.
Az előterjesztések tárgyalása során „Jászfényszaru Szociális Város rehabilitáció
és Integráció Jászfényszaru Fejlődéséért
„ÉAOP-2009.5.1.1.A jelű pályázat keretében Jászfényszaru Szegfű utcában 2 db
ingatlan, valamint intézményi tartalék terület vásárlását, Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát,
alapszerződést a városfejlesztési társasági
feladatok ellátására jóváhagyta és kiválasztotta a gondozási központ rekonstrukciója
tervezőjét.
A Petőfi Művelődési Ház vizesblokk felújítására az E.Bion Bt. ajánlattevőt választotta. 2011. évi költségvetésében az ajánlati
árat, bruttó 7.621.062,- Ft-ot, biztosítja.
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Képviselő-testülete rendeletei és üléseiről
készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek a
Polgármesteri Hivatal titkárságán és Jászfényszaru honlapján.
(A jegyzőkönyvek a honlapunk főoldalán, a „Közérdekű adatok” menü ->
„Döntéshozatal, ülések” cím alatt találhatóak.)
Czeglédi Gabriella

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Utoljára az újság 2006. évi áprilisi lapszámában tájékozódhatott az önkormányzati
képviselői tiszteletdíjak változásáról a tisztelt
olvasó. Az akkori képviselő-testületi döntés
szerint a korábbi évekhez képest a takarékossági intézkedések kapcsán 2006. január
1-jétől csökkent a képviselők tiszteletdíja,
havi, bruttó összegben a következők szerint került megállapításra: bizottsági elnök
83.694 Ft (korábban 91.350 Ft), bizottsági
tag 62.530 Ft (korábban 68.250 Ft), külsős
bizottsági tag 7.215 Ft ülésenként.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló többször módosított
1994. évi LXIV. törvény szabályozza, hogy
az egyes településeken milyen korlátok
között állapítható meg a polgármester, al
polgármester, képviselők tiszteletdíja.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-i hatállyal

a törvényi szabályoknak megfelelően új
rendeletet 2/2011. (II. 10.) alkotott a helyi
képviselők tiszteletdíjáról, illetve határozatokat hozott a polgármester illetményéről
és az alpolgármester tiszteletdíjáról, melyek
szerint a bruttó összegek havonta a következők: polgármester: 521.775 Ft, alpolgármester 193.250 Ft, bizottság elnöke:
161.557 Ft, a nem bizottsági elnök képviselő: 123.294 Ft, a bizottságokba választott
„külsős” tagok (10 fő): 19.132 Ft.
Ezen összegek 2011. évi nettó kifizetése (amit a képviselő kézhez kap, és amely
összeg attól függően változik, hogy éppen
milyen levonások terhelik az adott évre
vonatkozó személyi jövedelemadó törvény
és járuléktörvény szerint): polgármester:
324.440 Ft, alpolgármester: 133.558 Ft,
elnök: 111.656 Ft, nem bizottsági elnök
képviselő: 85.210 Ft, külsős bizottsági tag:
15.244 Ft.

Mennyit dolgozik ezért egy-egy képviselő? 2010-ben 33 képviselő-testületi ülést
tartott az önkormányzat, ezek időtartama
átlagosan 3 óra, a szociális bizottság kéthetente tartotta üléseit, időtartamuk átlagosan 3-4 óra, a környezetvédelmi, településfejlesztési, ügyrendi, ifjúsági, pénzügyi,
oktatási bizottság összesen 25 ülést tartott,
átlagban 4 órával számolhatunk. Ezek azok
az idők, amit a tanácskozó teremben töltöttek el a képviselők; az „otthoni felkészülés” időtartama természetesen ezen túli,
csakúgy, mint a különböző egyéb fórumokon, tanácskozásokon, megbeszéléseken
való részvétel, választók képviselete.
Összességében 2011-ben a képviselői tiszteletdíjakra tervezett bruttó összeg 16.659
ezer Ft, járuléka (27%) 4.498 ezer Ft, a két
tétel a 2011. évi költségvetés működési kiadási összegének 2,28%-a.
Tamus Mária
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„Ma még farsang, áll a bál...”
„A, a, a, a farsangi napokba…”
„A farsangi napokban / legyünk mi is vígabban...” – énekelték a gyermekek február 5-én, szombaton a Szivárvány Óvoda farsangi bálján.

Évek óta gyermekzsivaj tölti meg a művelődési ház nagytermét ilyenkor. Szüleik, nagyszüleik kíséretében érkeztek a gyerekek királynővé,
pillangóvá, hóemberré változva. Együtt ropta a táncot oroszlán a kis
nyuszival, tündér a kalózzal, seriff az indiánnal. Az óvónők sem a
megszokott köpenyükben voltak, jelmezbe bújt még a dajka néni is.
Most is meglepetéssel készültek: – Mi mindent szükséges tudnia egy
tanult boszorkánynak? Bájolás, igézés tudománya, varázsfőzet készítése és persze a „helyes testtartás a seprűn.” Ezen a délutánon boszorka
iskolából kaptak ízelítőt a bálozók. Tombolasorsolással, tánccal zártuk
a farsangot.
A szülők ismét nagyon sokat segítettek a rendezvény lebonyolításában. Köszönet érte mindenkinek, hiszen nélkülük nem jött volna létre
ez a vidám délután.
-Edit- Fotó: Görbe Henrietta

jelmezhez megtalálták az odaillő zenét, és a sok gyakorlás után végre
a nagyszínpadra is felállhattak a kis jelmezesek, és bemutathatták a
tudományukat. Nem is maradt el a siker, hiszen a népes közönség
tapsából minden fellépőnek kijutott.
A gyerekek műsorát az óvónénik meglepetéstánca követte, aminek
szintén nagy sikere volt mind a gyerekek, mind a felnőttek körében,
hiszen ilyen formában (pom-pom lánynak beöltözve) igazán ritkán
lehet az óvónénikkel találkozni.
Ezt követte a jelmezesek felvonulása, a tombolahúzás, a tánc, a mulatság. A büfében szorgos anyukáknak és nagymamáknak köszönhetően sütemény és szendvics vásárlásra is lehetőség volt. Az eszem-iszom
után pedig szörppel csillapíthatta mindenki szomjúságát.
Köszönjük az anyukáknak, nagymamáknak a sok finom süteményt
és szendvicset, valamint a szörpök felajánlását, minden anyukának,
aki kivette részét a sütemények és szendvicsek árusításából, segített a
belépőjegyek és tombolajegyek árusításában, és a ruhatárban.
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki valamilyen formában
hozzájárult a farsangi bál sikeres lebonyolításához.
Köszönet a sok-sok tomboláért:
Tóth Anna Szivárvány Óvodás, FÉBE, Héja Pékség, Kollár Ferencné, Réz Ferencné, Kővágó Jánosné, Urbán Lászlóné, Cseszkóné Zsámboki Tímea, Kovácsné Papp Andrea, Gergely Istvánné
A Méhecske csoportból: Kisbalázs Jázmin, Nagy Dorina, Földvári
Sára, Csesznyik Fanni, Rimóczi Máté, Harangozó Anna, Berényi Nikolett, Berényi Bianka, Mészáros Lili, Bakó Bálint, Geletei Barbara
szüleinek.
A Süni csoportból: Baráth Konor, Radics Alex, Székely Vera, Székely
Béla szüleinek.
A Mókus csoportból Pásztor Nóra, Farmosi Valentin, Rékasi Fanni,
Radics Olívia, Szénási Richárd, Nagy Bálint szüleinek.
A Ficánka csoportból Szécsényi Viktória, Kovács Márton, Baráth
Koppány, Vígh Hanna, észáros Hanna szüleinek.
Dobákné Sárközi Katalin, Fotó: Kisbalázs Zoltán

Ma még farsang, áll a bál

Farsangi bál
a Napsugár óvodában
„Táncra, táncra kisleányok, daloljatok fiúk, itt a farsang, haja-huj, ne
lássunk most szomorút!
Mert a farsang februárban nagy örömet ünnepel, múlik a tél, hajahuj, s a tavasznak jönni kell!” (Pálfalvi Nándor: Farsang)
2011. február 26-át már nagyon várta minden kis óvodás. Minden
csoport tánccal, műsorral, sajátos jelmezzel készült erre a napra. A
legkisebbeknél a virág- és kertészjelmezek készültek, a Süni csoportban nagy gonddal készült a totemoszlop és az indiánruhák, a Mókus
csoportosok gyűjtögették a kéményseprők seprűit, a legnagyobbak
pedig bohóckalapokat készítettek a műsorra. Az óvónénik minden

Már hagyomány a Művészeti Iskolában, hogy minden esztendőben farsang farkán, húshagyó kedden táncos vidámsággal elűzzük a
telet. Ez évben március 8-án „Az állatok farsangja” keretjátékra épült
a mulatság. A gyerekek jelmezben vagy „civilben” vehettek részt a játékokban. Járhattak a „Sasszemnél”, a „Büdös borznál”, a „Szorgos
hangyánál”, a „Vak tyúknál”, a „Fürge gyíknál”, ahol gyorsaságukat,
leleményességüket, ügyességüket, figyelmességüket tehették próbára.
Jó hangulat, nevetés kísérte az erőpróbákat, ahol a legügyesebbeket
apró ajándékokkal jutalmazták. A mulatság tetőfokát a táncházzal érte
el, melyet tánc pedagógusaink vezettek. A hosszúra nyúlt télbúcsúztató mulatságon a gyerekek éhesen sem maradtak, mert a szervezők és a
szülők finom falatokkal gondoskodtak erről. Az együtt töltött délutánt
a telet jelképező báb elégetése tette teljessé. Jó volt együtt! Köszönjük a
szülőknek és a segítőknek!

KHM műv. isk. tanára, Fotó: Kovács Eszter
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Európa nap – először
Február 23-án került sor a Heuréka! újabb
fordulójára a Nagyiskolában „Európa nap
– informatikai kutatás” címmel. A téma apropóját, aktualitását az adta, hogy Magyarország 2011. első félévében tölti be az Európai
Unió soros elnökségét. Ennek iskolai szintű
megünneplését május 9-re tervezzük, kedvező időjárás esetén az újonnan elkészült Tanösvény területén.
A felső tagozatos osztályokat négyfős csapatok képviselték, hogy összemérhessék tudásukat és képességeiket. A program az uniós
himnusz meghallgatásával kezdődött, majd
Dankóné Szabó Edit, a szolnoki EUROPA
DIRECT iroda vezetője köszöntötte a gyerekeket.
Ezek után kettéváltak a csapatok, így páros
munkában két helyszínen zajlott a versengés. Egy-egy feladat megoldása után forgószínpadszerűen cseréltek helyet egymással a
párosok. Az egyik társaság a számítástechnika
teremben végezte a tényleges kutatómunkát.
Az internet adta lehetőségeket kihasználva
oldottak meg keresztrejtvényt, melynek megfejtése árulta el számukra a délután témáját.
Kutattak az Unió történelmében, statisztikai
adatok sokaságában, és uniós tagországok
leírásai között is. Párhuzamosan a szomszédos teremben ügyességüket és kreativitásukat

tesztelhették diákjaink. Az uniós Himnusz
„egérrágta” (hiányos) történetét próbálták
helyreállítani, majd a tagállamokról készült
képeket igyekeztek apró darabokból összeállítani. Egy kombinatorikai feladatban négy
szín felhasználásával háromsávos zászlókat
kellett készíteniük, majd ezek közül kivá-

lasztani a valós zászlókat. Magyarországot
népszerűsítő plakátokat készítettek az általuk
gyűjtött képek segítségével. Hungarikumokat
is gyűjtöttek, nem kis meglepetést okozva ezzel. Nem sejtettük azt ugyanis, hogy milyen
sok mindent tudnak még a „kis” ötödikesek
is, eszükbe jut a halasi csipke, a Zsolnai porcelán, a magyar vándor, a szürkemarha , a
Munkácsy trilógia és még mi minden... Végül
a csapatok egy-egy uniós országot mutattak

be képekkel és körbeírással, amit a többiek
nagyon hamar kitaláltak.
Elmondhatjuk, hogy a diákok ezúttal is jó
hangulatban, lelkesen és nagy izgalommal
vettek részt a programon. Mi, pedagógusok is
jól éreztük magunkat, különösen akkor, amikor a gyerekek meglepően nagy tudásukkal
kápráztattak el bennünket. Reméljük, hogy
hasznos is volt számukra, nemcsak élményekben gazdag, hiszen a gyerekek a meglévő tudásukra építve, az internet adta lehetőségek
felhasználásával bővíthették ismereteiket, miközben képességeik is fejlődtek. A programot
a Diákönkormányzat szervezte, hasznosítva
az integrációs program adta lehetőségeket is.
A tanulók ellátásáról is az IPR gondoskodott,
a verseny izgalmas pillanataiban jól is esett
mindenkinek az üdítő és a keksz. Nem ment
haza üres kézzel senki sem, mert a szolnoki
vendégek, nem kis meglepetésre, minden
gyermeknek eu-s könyveket, ismeretterjesztőket és tollakat ajándékoztak.
Köszönjük minden résztvevőnek, szervezőnek és segítőnek a tisztes helytállást és a támogatást! Az „Európa nap” című projekt tehát
május 9-én folytatódik, reméljük ugyanilyen
sikeresen.
Szöveg: Kovács Lászlóné
Fotó: Kovács Béláné Pető Magdolna

Jászkun Világ
Művészeti Szemle
A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet, mint
minden évben újra útjára indított egy olyan rendezvénysorozatot, ahol
a figyelem középpontjába a gyermek és ifjúsági korosztály tehetsége
és művészi nevelése kerül. A JÁSZKUN VILÁG Gyermek és Ifjúsági Művészeti Szemle meghirdetésével biztosítani kívánja a 10-18 éves
korosztály több művészeti ágban történő versenyszerű megmérettetését, a bemutatókon résztvevőknek pedig az élményszerzés lehetőségét.
A Szemlére való bekerülést előválogatókon döntötték el, amelyeket
Tiszakürt és Kunhegyes mellett városunkban rendeztek meg. A helyi
fordulóra Pusztamonostorról, Jászberényből, Jászárokszállásról, Jászszentandrásról, Szolnokról, Jászladányról, Újszászról érkeztek a versenyzők. Természetesen a helyiek is megmérkőztek a mezőny többi
tagjával. A fellépők szebbnél szebb ruhákban pompáztak a színpadon,
humoros produkciókkal nevettették meg a közönséget, és pörgős zenével teremtettek igazán jó hangulatot.
A majd negyven nagyszerű előadás közül nem juthatott tovább mind.
A bekerülésről egy négytagú zsűri döntött. A zsűri tagjai Vajnai Katalin Csokonai-alkotói díjas karnagy, Kiss Zsuzsanna pedagógiai díjas
néptánc-pedagógus, Urbancsek Katalin verseny-és társastáncoktató és
Bukor Irén, a Verseghy Könyvtár és Művelődési Intézet Közművelődési osztályvezetője voltak. „Bár a döntés nagyon nehéz volt” – hogy
a zsűri elnökét idézzem –, azért szép számmal jutottak be a különféle
produkciók vokális zene, néptánc, vers, hangszeres zene, modern tánc,
valamint egyéb kategóriákban.
Városunk méltán lehet büszke, hiszen 2 csoport is tovább jutott a
döntőre, amit 2011. április 16-án, Karcagon rendeznek meg. Ez úton
is gratulálunk az Iglice Gyermeknéptánc Együttesnek, művészeti vezetőiknek: Péter Szilárdnak és Havrán Bettinának, valamint a helyi
Hip-hop csoportnak!
Horváth Boglárka

Könyvtári „Tudásdepó – Expressz”
a Jászságban
Projektzáró rendezvény
2011. február 2-án zárult a TIOP-1.2.3/08/1-2008-0035 pályázat,
a rendezvényre Jászberényben a Városi Könyvtár és Információs Központban került sor. A projekt eredményességéről és lebonyolításáról
Szabó Jánosné könyvtárigazgató tartott előadást, a gépparkot Sinka
Tamás informatikus „Vas” hardver, eszköz címmel tartott előadásában
ismertük meg, Nagy Nikolett informatikus könyvtáros a „lágy” tényezőről beszélt, Sominé Fenyvesi Olga a SZIE ABK könyvtárosa pedig
az RFID rendszerről tartott bemutatót. A pályázat együttműködésben
és megvalósulásban sikeres és eredményes volt. A konzorcium létrejötte távlatokban nyitotta meg a teret, lehetőséget adva a szorosabb
kapcsolatokra.
A Városi Könyvtár eredményei a 2010. évben
2010. évben 776 dokumentum került megvásárlásra, 67 folyóirat
járt, az állománygyarapításra szánt összeg 1 364 ezer Ft volt.
Regisztrált felhasználóink száma 339 fő (2009-ben 194), újonnan
regisztrált 175 fő (2009-ben 89), kölcsönzött dokumentumok száma 6483 db (2009-ben 3799), könyvtári rendezvényeink száma 30,
résztvevők: 1266 fő (2009-ben 22, 1390).
Könyvtárunk a 2011-es évben is szeretettel várja az olvasóit, kérjük,
válasszák ezt az intézményt a kikapcsolódás és feltöltődés színhelyéül.
Nagy Ildikó
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Építész szemmel

Szigetelések – Az alapozás szigetelése I.

Épületeink szigetelése alapvetően nedvesség
elleni szigetelés, hőszigetelés és hangszigetelés
lehet.
A hőszigetelés feladata az épület külső határoló szerkezeteihez kapcsolódik, illetve épületen belül, a különböző hőmérsékletű tereket
elválasztó szerkezethez válhat szükségessé kiegészítő hővédelem alkalmazása.
A hangszigetelés a külső kellemetlen és az
egészségre, tevékenységre vagy éppen a pihenésre károsan vagy zavarólag ható zajok mérséklését illetve kiküszöbölését szolgálja, ha a
szerkezet kiegészítő rétegek nélkül erre nem
alkalmas.
A nedvesség elleni szigetelés az épület legtöbb
szerkezetét érinti.
Az épületet sokféle nedvesség, víz támadja,
e hatások egy része kívülről, más része belülről éri. Kívülről a terepszint felett a csapadék,
a talajban pedig a talajvíz, a talajnedvesség és
a talajpára, míg belülről a használati víz, az
üzemi víz és a pára támadja.
A homlokzati falszerkezetek közül különösen a lábazati fal szakasza van csapóesőnek
kitéve. A csapadék lapostetőket, teraszokat
nedvesítő hatása ellen tetőszigeteléseket kell
alkalmazni. Az épület belső használati, illetve üzemi víz és pára elleni szigetelése szintén
a szerkezetek élettartama, használhatósága
szempontjából fontos műszaki feladatot jelent.
Teljes szárazsági követelményt kell teljesíteni állandó emberi tartózkodásra szolgáló
helyiségek, nedvességre érzékeny anyagok tárolására szolgáló helyiségek, laboratóriumok
stb. esetén. Ez esetben vízhatlan szigetelést
kell alkalmazni. Vízzáró szigetelés készítése

elegendő viszonylagos szárazsági követelmény
esetén, ilyenkor a szerkezeteken csak annyi
nedvesség hatolhat át, amennyi a szerkezet
másik oldalán elpárologni képes.
A nedvesség elleni védelem lehetőségei:
• a víznek az épülettől való távoltartásával,
illetve a víz gyors elvezetésével (helyesen
tervezett tereprendezéssel, megfelelő lejtésű épület körüli járdák építésével),
• a víz útját akadályozó szerkezetekkel (szivárgó aknák, résfalak építése stb.),
• a szerkezet egész tömegében vízzáró anyagból való kialakításával (különleges adalékokkal vízzáróvá tett beton),
• vízhatlan vagy vízzáró rétegeknek a szerkezet és a víz közé iktatásával (lemez és mázszigetelések),
• utólagos szigeteléssel (meglévő épület utólagos lemezszigetelése, kondenzátoros szárítása stb.).
Új épület tervezésekor több eljárás közül
választhatunk. A legrégebben alkalmazott szigetelési módszer a bitumenes (illetve manapság a modifikált szigetelőlemezes) megoldás,
ahol az épület körül olyan széles munkagödröt készítenek, hogy a szigetelőlemezt a talaj
szintjéig fel lehessen rögzíteni az épület falára. Fontos, hogy a falak szigetelését vízzáróan
össze lehessen kapcsolni az épület aljzatszigetelésével. Ha ez nem történik meg, illetve a
szigetelés valahol megsérül, a nedvesség ismét
szabadon áramolhat a falban, és legtöbbször
nem ott mutatja meg magát, ahol a sérülés
történt, hanem attól jóval messzebb, így a
hiba kijavítása is nehéz.
Szintén elterjedt a köpenyfalas szigetelés,
ahol a munkagödröt sokkal kisebbre lehet

Figyelni kell a helyiekre!
2011. március 10-én Tokajban, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
(MNVH) rendezte meg a Magyar Vidékakadémia második sorozata
keretében a Helyi Termékekről szóló záró konferenciáját – amelynek
vendégei voltunk. Az újság terjedelme miatt az alábbiakról adhatunk
rövid tájékoztatást.
„Életszerű rendeletek” jelentek meg a kistermelői jogszabályok
gyakorlati alkalmazhatóságáról. Bemutatásra került a Kisokos kistermelőknek c. kiadvány, amely korlátozott példányban (1-1 db)
átvehető Kovács Béláné Pető Magdolnánál. Tájékoztatást kaptunk a
hagyományos magyar termékek piacra juttatásáról, a HÍR védjegy
pályázhatóságáról, a kis- és közepes termelők áruinak értékesítési lehetőségeiről, a vállalkozás üzleti tervének fontosságáról. Példaértékű „jó
gyakorlatot” hallottunk Muhari Zoltántól, Panyola polgármesterétől
a helyi piac országos mozgalomról, a Molnár méhészet tulajdonosától,
Vizsolyból.
Ezt követően került sor a „Helyi termék” előállítók termékbemutatására.
Mindezekről bővebb információ olvasható a Pipafüst civil közéleti hírmondó újságban és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
honlapján: www.bedekovich.hu
Kovács Béláné Pető Magdolna
Civil referens

méretezni. Ebben az esetben egy téglából
készült vendégfal kerül felhúzásra, amelynek
belső felületére kerül a már említett szigetelőlemez. Amikor a szigetelés megtörtént és
az aljzatbeton alatti szigeteléssel is összekapcsolták, megkezdődhet a tartófal megépítése,
amely a mellette lévő köpenyfalat is tartja a
föld nyomásától, és annak szigetelése védi azt
a nedvességtől. A köpenyfalas eljárást más
formában is alkalmazzák. A köpenyfal és a
tartófal között pár cm-es légrést hagynak és
biztosítják az alsó és felső szellőzési lehetőséget. Ennek következtében a nedves köpenyfal
felületéről szabadon elpárologhat a víz, így az
már nem támadja meg az épület tulajdonképpeni tartófalát.
Más elvű, de szintén gyakorta alkalmazott
eljárás a drén-szivárgó rendszer kiépítése.
Ez esetben az épület alapjainak környezetében a víz elvezetésére alkalmas csőrendszert
fektetnek le, amely kapcsolatban lehet pl. a
szennyvízcsatornával. Az épület talajban álló
falai mellett vízzáró feltöltést (pl. agyag) végeznek, a csőrendszer fölé pedig ellenkezőleg,
a vizet jól áteresztő (pl. homokos, kavicsos)
anyagból készült szivárgó réteg kerül. Jól működő rendszer esetén a víz tehát lényegesen
kisebb mennyiségben juthat az épület falaihoz, számottevően csökkentve annak nedvességterhelését. Mivel a drén-szivárgó szigetelés
rendszeres karbantartása mellett is felléphetnek időben előre nem tervezhető események,
megváltozott külső körülmények, célszerű
ezt a fajta módszert a szigetelés „túlbiztosítására”, annak élettartamára gyakorolt előnyös
hatásai miatt betervezni.
Berze Éva, okleveles építészmérnök

Kiemelt régiós projektté vált
az Ipari Park fejlesztése
Jó hírt tartalmazó levelet kézbesített a posta a közelmúltban a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. címére. Az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács (ÉARFT) rendkívüli nyílt ülésén megtárgyalta a
régióban benyújtott kiemelt projektjavaslatok támogatásáról szóló
előterjesztést.
A Tanács úgy határozott, hogy a 801.179.022 Ft támogatási igényű,
a Jászfényszaru Ipari Park komplex fejlesztését célzó projektjavaslatot
támogatni kívánja, így ahhoz előzetes támogató nyilatkozatát adja. A
döntésről szóló levelet Pajna Zoltán úr, az ÉARFT elnöke írta alá, a
további munkához sok sikert kívánva.
A megyében Jászfényszarun kívül csak egy kiemelt fejlesztést talált
támogatásra érdemesnek a Tanács, így még értékesebb számunkra az
elvégzett előkészítő munka ily módon történt elismerése.
A döntés teljes összhangban van a kormány által az Új Széchenyi
Tervben is hangsúlyosan megjelenített céllal, a munkahelyek teremtésével és a befektetési környezet javításával.
Zsámboki Sándor
város- és vállalkozásfejlesztési vezető
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
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A Jászfényszaru Városi Polgárőrség bemutatkozása
Magyarországon a rendszerváltás után szerveződő önvédelmi csoportok összefogásából
alakult meg az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ). A polgárőrök
ezután egyesületekbe tömörülve végezték
feladatukat. A városunkban nemrég alakult
Jászfényszaru Városi Polgárőrség vezetőjével,
az OPSZ egyik alapító tagjával, Székely Bertalannal beszélgettem a témáról.
– Az Önök polgárőrsége már nem az első Jászfényszarun. Mi lehetett az elődök problémája és
önök mit tesznek azért, hogy megmaradjanak?
– A régebben alakult egyesületek tartós
működési feltételeinek kidolgozását nem
teljesen gondolták át, nem is csatlakoztak
az OPSZ-hez sem. Így nem tudtak hivatalos
pályázatokon részt venni, naprakész szakmai
támogatásban részesülni. Nálunk a hivatalos
bejegyeztetés nemrég ért véget, most már önállóan is tevékenykedhetnek polgárőreink.
– Milyen tényezők és kik segítették az egyesület megalakulását?
– Úgy vélem, az emberek rájöttek, hogy
igénylik a polgárőrök munkáját. Városunk
helyzete bűnügyileg országos viszonylatban
jónak mondható, mégis a lopások, betörések
számát amennyire lehet, minden eszközzel,
főleg megelőzéssel csökkenteni kell. Az egyesület megalapításának konkrét előzménye egy
lakossági fórum volt. A szervezésben tevékenyen részt vett Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszony, Halmai Ferenc rendőr
alezredes, jászberényi rendőrkapitány, Terenyi Imre rendőrhadnagy, a helyi rendőrőrs
parancsnoka és jómagam. Mindezek után
2010. október 9-én megalakult a polgárőrség
Jászfényszarun.
– Mik az eddig elért eredmények?
– Még nagyon „fiatalok” vagyunk, jelenleg
legfőbb feladatunk a szervezés. A kezdetben
29 tagú egyesület mára több mint 60 fősre
duzzadt. A feladatokat alkalmasság szerint
osztjuk be. Folyamatosak az egyeztetések a
rendőrséggel és az önkormányzattal. Sokan
láthatnak már minket gyalogátkelőhelyeknél
és a különböző rendezvényeken.
– Ki lehet polgárőr, mik a feladatai, jogai?
Polgárőr lehet minden olyan magyar állampolgár, aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, büntetlen előélettel rendelkezik és leteszi
az OPSZ polgárőr vizsgáját. A legfontosabb
feladat a bűnmegelőzés és a közbiztonság
javítása. A polgárőr a lakosság érdekeinek
figyelembe vételével próbálja megoldani a
problémákat. Folyamatosak a járőrszolgálatok, melyeknek két típusa van. Az egyik a
közismert polgárőr egyenruhás járőrszolgálat,
a másik a rendőrséggel együtt végzett civil ruhás operatív járőrszolgálat. Ezen kívül éjszakai
járőrszolgálatot is teljesít, felügyeli a közlekedés biztonságát, és rendezvényeket (pl. önkormányzati ünnepségek, diszkók) biztosít.
A környezet védelme is fontos számára, részt
vesz az illegális szemétlerakók felderítésében.
Rendkívüli események esetén segít a katasztrófa-elhárításban. Elterjedt tévhit, hogy a

polgárőrnek semmi különleges joga nincs. Ez
nem igaz, hiszen például, amikor rendőrségnek bejelentett szolgálatot teljesít, közfeladatot ellátó, személynek kijáró jogi védelmet
kap. Tehát ha munkájában gátolják, az 2-5
év szabadságvesztést vonhat maga után. Ha
erőszakot alkalmaznak ellene (például megütik), a büntetés mértéke közel olyan, mintha hivatalos személy (pl. rendőr) ellen követte volna el a cselekedetét. Természetesen az
összes állampolgári jog megilleti, így például
ha bűnelkövetőt fognak el, joguk van addig
visszatartani, amíg a rendőr kiérkezik. Külön
felhatalmazás és önkormányzati kérés alapján
szolgálatot teljesíthet. A közlekedés biztonsága érdekében rendőrségi felkérés alapján a
polgárőr irányíthatja a forgalmat. A bűnügyi
helyszínt biztosíthatja, igazoltatni csak rendőrrel együtt van joga. A polgárőrség teljesen
elhatárolódik az erőszaktól, önbíráskodástól,
a másokat sértő magatartástól és a politikai
érdekeket szolgáló megnyilvánulásoktól.

Székely Bertalan
– Kik támogatják az Önök egyesületét?
– Szoros az együttműködés a rendőrséggel
és az Önkormányzattal. Polgármester asszony
és a Képviselő-testület minden tőle telhetőt
megtesz, hogy polgárőrségünk működőképes
legyen. Természetesen támogat minket az
OPSZ és annak megyei szervezete, ahonnan
ruhákat, jelvényeket és várhatóan szolgálati
járművet kapunk. Ezeken kívül is folyamatosan keresünk támogatókat, szerencsére
számuk bővül. Itt kell megemlítenem, hogy
közvetlenül a Szolnok Megyei Bíróság és az
ügyészség felügyelete alá tartozunk.
– Mik az egyesület fenntartásának anyagi
vonzatai?
– Jelenleg 1,5 millió Ft az éves költségvetésünk, ami egyáltalán nem sok, hiszen egy
rendőr éves fizetése is több ennél, ebből pedig
egy egész csoport munkáját tehetjük lehetővé. A költségek között szerepel a szolgálati
gépkocsi fenntartása, a ruhaköltség (350.000
Ft-ból 30 embert ruházunk fel, de mindenkinek jár sapka és láthatósági mellény), egy
iroda fenntartása és technikai eszközök biz-

tosítása. A pénzt jelenleg a támogatóinktól
kapjuk, de a cél egy önfenntartó szervezet
kialakítása. Az ingyenes szolgáltatásaink (önkormányzati ünnepségek biztosítása, közlekedés biztonságának felügyelése) mellett vállalhatunk bevételt eredményező munkákat is
(pl. magánrendezvények felügyelete).
– Mik a jászfényszarui polgárőrség elérhetőségei?
– Nemrég kaptunk irodát a művelődési
házban. Ha rendesen kialakítjuk, itt hetente
kétszer lesz ügyelet. A rendőrség telefonszámán bármikor el lehet minket érni. Közvetlen elérhetőségeink: Csáki Zsolt elnökségi tag
(csakizso@pr.hu) – 0630/262-7593, Székely
Bertalan elnök – 0620/621-7972, Pető István
szolgálatvezető – 0630/720-2178. Lesz honlapunk is, ami most épp szerkesztés alatt áll.
– Milyen eszközök segíthetik a polgárőr munkáját?
– A védelmünk szempontjából a gáz spray
és az URH rádió a legfontosabb. A kommunikációnkat segíti még az egyik telefonszolgáltató kedvezményes rendszere, melynek segítségével a polgárőrök egymás között ingyen
beszélhetnek mobiltelefonon. Munkánkat
segíti még egy program (Matrix), amely a
gépkocsiba beszerelt eszközök segítségével a
lopott gépkocsik rendszámát felismeri.
– Vannak-e különleges terveik, elképzeléseik a
jövőbeli munkájukkal kapcsolatban?
– Tervezünk egy lakossági fórumot, melynek legfontosabb célja, hogy kevesebben váljunk áldozattá, különösképpen gondolok itt
főleg a gyermekekre és a nyugdíjasokra. Ezen
kívül a közlekedés biztonságára hívnánk fel
a figyelmet, főleg az iskolák környékén, ami
a szülők felelőssége. Egy másik tervünk a
Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM)
népszerűsítése. A mozgalom célja, hogy az
emberek figyeljenek egymásra, ha szokatlan
eseményt (pl. gyanús személyt, gépjárművet) észlelünk, nézzünk utána, ha baj van,
jelezzünk a polgárőrségnek, rendőrségnek.
Tervezzük, hogy a mozgalomban részt vevő
emberek házára a SZEM hivatalos jelzését
helyezzük el.
– A város gyermekeivel kapcsolatban vannak
elképzeléseik, terveik?
– Az osztályfőnöki órák keretében rendszeres polgárőri órákat szeretnénk az iskolákban,
amelyeken a diákok figyelmét a drogmegelőzés és a közlekedés biztonság fontosságára
hívnánk fel. Ezen kívül pályázat alapján és a
társszervek segítségével tervezünk csapatvetélkedőt iskolásoknak közlekedés témában, ahol
a győztes az év végén részt vehet egy azonos
témájú táborban.
– Mit üzen a város lakóinak?
– Kérem tőlük, hogy bízzanak a polgárőrségben, bátran vegyék igénybe segítségünket
szükség esetén. Akit érdekel a polgárőrség
munkájában való részvétel, annak üzenem,
hogy mi mindig várni fogjuk a jó szándékú,
és jogkövető emberek segítségét.
Kép és szöveg: Zsámboki Richárd
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A tudományok magyar nagyjai
A számítógép feltalálója, Neumann János
Neumann János 1903. december 28án született Budapesten. Apja, Neumann
Miksa 1913-ban nemesi címet kapott, és
felvette a Margittai előnevet, így a család
minden tagja jogosulttá vált ezen előnév
használatára. Miksa fia, János így lett hivatalosan Margittai Neumann János. János
későbbi külföldi tartózkodása idején
vette fel a John von Neumann nevet,
a világ nagyobbik részén ma is így ismerik.
János már korán kortársait jóval meghaladó képességekről tett tanúbizonyságot. Magyar anyanyelve, a francia és a
német nyelvek mellé megtanulta a latint
és az ógörögöt. Emlékezőtehetsége szinte fotografikus volt, és fejszámolásban is
rendkívüli eredményeket mutatott fel.
Ez utóbbi képessége felnőttkorában
szinte védjegyévé vált. Legenda járt
arról, hogy a korai elektronikus számológépek számításait ő maga ellenőrizte
fejben a gépekével azonos sebességgel.
Egyszerre végezte a matematika szakot Pesten és a vegyészmérnökit Zürichben, mellette Berlinben is hallgatott stúdiumokat.
23 évesen ledoktorált, és elkezdett tanítani
a berlini egyetemen. 1930-ban a princetoni egyetem meghívására Amerikába utazott, és ott tanított, végezte kutatásait élete
végéig.
A II. világháború idején addigi tevékenysége mellett – számos más természettudós-

hoz hasonlóan – ő is bekapcsolódott a haditechnikai kutatásokba. Rendszeresen járt
Los Alamos-ba, ahol részt vett az első atombomba megépítésével kapcsolatos titkos
programban – az előállítással kapcsolatos
elméleti munkában. Az 1930-as évek végétől érdeklődése egyre jobban az alkalmazott

Neumann János az IAS-gép előtt

matematikai problémák felé fordult. Az
Amerikai Társaság elnöke (1951–1954).
Megkapta az Egyesült Államok Érdemérmét (1954), amiért útjára indította a 20.
század második felének informatikai forradalmát. 1955-ben az öttagú Atomenergia
Bizottság (AEC) tagjává nevezték ki, amely
akkor a legmagasabb szintű kormánymegbízatásnak számított egy tudós számára. Az
atom- és hidrogénbomba kísérleti robban-

tásoknál, az ott keletkező lökéshullámok
tanulmányozásánál olyan bonyolult matematikai összefüggésekhez jutott, amelyek a
klasszikus módszerekkel már nem voltak
megoldhatók. Ekkor fordult érdeklődése
a nagysebességű elektronikus számítások
lehetősége felé.
Neumann 1944-ben az emberi agy
működésének mintájára alkotta meg a
számítógépet, az EDVAC-ot (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), az első olyan gépet, amely már
a programot is a memóriában tárolta,
majd a gyorsabb és olcsóbb IAS-t (amely
a princetoni Institute for Advanced
Study-ról kapta nevét). Az 1945-ben
megfogalmazott ún. Neumann elveket
(kettes számrendszer, aritmetikai egység
és központi vezérlőegység alkalmazása,
memória, belső program- és adattáro
lás) nem engedte szabadalmaztatni,
mert mint mondta: „A számítógép nem
egy vagy több ember tulajdona, hanem
az egész emberiségé.” Nagy eredményeket
ért el még a kvantummechanika és a numerikus analízis területén.
Washingtonban halt meg csontrákban
1957-ben, nyughelye Princetonban van.
Nevét holdkráter, egy kisbolygó és magyar
iskolák őrzik.
Forrás: Szívünk hungarikumai (Szalay
könyvek); Internet
Zsámboki Richárd

Jubileumi visszapillantó – Mi újság Fényszarun? 1991. március
1991 márciusától új címer van újságunk
fejlécében. A régi – új címer címmel az
első oldalon olvashattuk: „A Szolnok Megyei Levéltár az elmúlt év nyarán rendelkezésünkre bocsátotta községünk valamennyi
– náluk fellelhető – régi pecsétjének lenyomatát. A Képzőművészeti Alap lektorátusa címerünknek azt a változatát fogadta el, mely
a pecsétnyomatok alapján készült...”
A falugyűlés a jövőre szavazott – Pályázatokat szeretne nyerni Jászfényszaru
című polgármesteri írásban szerepel, hogy
az önkormányzat pályázatot nyújt be a
nagyközség szennyvíztisztító művére, és
az ehhez csatlakozó gerincvezetékre. Az
50 milliós beruházásból 30 millió forint
lehet a vissza nem térítendő állami támogatás. A fiúiskola (kisiskola) mellé Jáger
Ilona készítette a tornaterem pályázati
dokumentációját. A beruházás várható
költsége 9,8 millió forint, ennek 40%-a lehet pályázati támogatás. A tervezett épület
245 négyzetméter.

Megkérdeztük a képviselőt... rovatban
Szűcs Antal képviselőnek feltett kérdésre
„– Miben szeretne előrelépést a nagyközség
életében, milyen célok vezérlik munkáját?
Szeretném, ha olyan község lenne Jászfényszaru, amelyet szívesen vall otthonának az itt
lakók többsége. Mindenek előtt van még jó
néhány olyan utca, amely esős időben járhatatlan, s az ott élők minden napjait megkeserítik. Ezzel együtt is határozottan vallom,
hogy először a Dobó István utca kövezését
kellene megoldani, ami jelentősen csökkentené a Szabadság út forgalmát...” Húsz év
elteltével volt képviselőnk célkitűzése is valóra válik, elkészültek a még portalanításra
váró belterületi földutak tervei, a kivitelezés is megtörténik ebben az évben.
A lap ötödik oldalán található „Közgazdasági szakértőnk: Dr. Dobák Miklós
Községünk szülötte, tanszékvezető egyetemi
docens a Budapesti Közgazdaság Tudományi
Egyetemen. Az IEUA Consulting Kft. ügyvezetője, valamint a Szervezési és Vezetési Tu-

dományos Társaság alelnöke. Külföldi egyetemeken és vállalatoknál szerzett tapasztalatait
hazai publikációiban és tanácsadási munkájában hasznosítja. Az elmúlt év októberétől
folyamatosan segíti Jászfényszaru önkormányzatának munkáját...” Prof. Dr. Dobák
Miklós azóta is közgazdasági szakértője az
önkormányzatnak, sőt az utóbbi hét évben
a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. (100%ban Jászfényszaru Város Önkormányzata a
tulajdonos) Felügyelő Bizottságának tagjaként is segíti munkánkat.
1990-ben március tizenötödikét a Magyar Sajtó Napjává is nyilvánították, mely
nek második évfordulójáról a nyolcadik
oldalon megemlékeztünk.
Érdekességként idézem az új napközis
díjakat. „A GAMESZ tájékoztatja a kedves
szülőket, hogy március 1-től emelkedtek a
gyermekétkeztetés térítési díjai. Óvodai napközi: 38,- Ft, csak tízórai: 10,40 Ft. Iskolai
napközi: 49,- Ft, csak tízórai: 12,- Ft...”
Tóth Tibor
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A Didaktikai Műhelyről
„A Didaktikai Műhely (DM) egy megbízható, 1998 óta folyamatosan működő, bővülő oktatási cég. Fő profilunk az akkreditált
továbbképzési tanfolyamok (pedagógus,
szociális, közigazgatási) szervezése, vezeté
se, de foglalkozunk szakmát adó képzések
(OKJ) indításával is. A DM az elmúlt években
több módszertani, képességfejlesztő tréninget
akkreditáltatott az Oktatási Minisztériummal és a Szociális Minisztériumnál. Tanfolyamainkat saját szakember gárdánk dolgozza
ki. Minden tanfolyamunk az óraszámának
megfelelő pontszámmal, vagy szociális tanfolyam esetén a megállapított kredittel, beszámolható az adott továbbképzési rendszerébe.
Cégünket a Regionális Munkaügyi Központ
vette fel a felnőttképzési nyilvántartásba, ahol
minden előírt feltételnek megfelelt (nyilvántartási számunk: 01-0224-05). Tanfolyamaink folyamatosan indulnak, tájékoztatóink
minden évben megjelennek az OKM és az
SZMM közlönyeiben. Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy a továbbképzéseket érintő
iskolai, óvodai, szociális helyiérdekű pályázatokban is segítségére legyünk a közoktatási és
idősgondozási intézményeknek, ha azt igénylik, kérik.
A DM teamje folyamatosan bővül, létszáma változik. Minden oktatónk területének
hiteles, magasan képzett szakembere, aki a
mindennapi munkája során alkalmazza a
tanfolyamán tanított ismereteket. Kollegáink kifejezetten gyakorlati szakemberek (komoly elméleti felkészültséggel), akik képesek
egy csoportot kellő nyugalommal és erővel,
de nem autokrata módon kezelni, rávenni a
résztvevőket a közös munkára.
Tanfolyamainkat általában az intézményekbe kihelyezve (költségtakarékosan) szervezzük homogén és heterogén csoportoknak
egyaránt. Ugyancsak a hatékonyságot és a
költségkímélést szolgálják a munkanapokat
nem érintő időbeosztási módozataink (délutánok, hétvégék, szünetek és ezek minden
kombinációja).”
Forrás: www.didaktikaimuhely.hu
Kovács Béláné Pető Magdolna

Kezdetét veszi a
„Tavaszi Hadjárat”
Hatvan, Jászfényszaru, Boldog települések polgármesterei tisztelettel várják április
2-án az érdeklődőket Boldogra az immár
hagyománnyá vált Dicsőséges Tavaszi Had
járat első győztes csatájára emlékezni.
Boldogon a Polgármesteri Hivatal előtt 10
óra 30 perckor díszszemle és Püspökiné Nagy
Erzsébet polgármester köszöntője utána Katonai és Huszár Hagyományőrző csapatok a
csata helyére vonulnak. A szokott helyszínen,
a Balázs tanyán Szabó Zsolt Hatvan város
polgármestere, országgyűlési képviselő ünnepi köszöntője után kezdetét veszi az osztrák és
magyar csapatok ütközete.
Tóth Tibor



Szépkorúak köszöntése

Dobák Pálné Berze Erzsébet február 12-én töltötte be a 90. esztendejét. Hozzájárulásával került
sor a köszöntésére. Életének legszebb pillanataira emlékezve elmondta: nagyon boldogok voltak a
férjével, amikor saját házukba tudtak költözni. Nagyon büszke mindkét gyermeke sikereire, a négy
unoka pedig még boldogabbá teszi az életét.
Fotó: Farkas Mónika

Ismét lesz Tarlófesztivál
Jászfényszaru Város Önkormányzata
együttműködve és igényelve a jászfényszarui
gazdák, civil szervezetek, intézmények és minden jó szándékú helyi lakos segítségét várja a
IV. Tarlófesztivál sikeres lebonyolításához.
Az egész napos program 2011. július 30-án
szombaton, 9-20 óra között az elmúlt évi
helyszínen lesz. A délelőtt folyamán a „Tarló hétpróba” versenyre, benne a bálaépítésre,
ügyességi próbák lebonyolítására kerül sor.
Várjuk helyből és a Jászságból 4 fős csapatok nevezését. A rendezvényhez két gasztronómiai esemény is kapcsolódik, a Fénysza-

ruiak Baráti Egyesülete által meghirdetésre
kerülő főző és kenyérsütő verseny. A nap
folyamán minden korosztály talál magának
tartalmas és érdekes programot.
Várjuk helyi kistermelők jelentkezését, hogy
megtermelt portékájukat bemutassák, árusítsák. Gyermekek kézműves foglalkoztatását
felvállaló pedagógusokra, óvónőkre is számítunk. Ötleteiket, javaslataikat, felajánlásaikat személyesen a Rimóczi Kastélyban vagy a
+36-30/337 3336 mobilszámon Tóth Tibornak szíveskedjenek jelezni.
Tóth Tibor

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a költészetet, verseket kedvelő érdeklődőket április 13-án,
szerdán délután 14.30 órakor a Kisiskola színháztermébe az iskolai versmondó versenyre.
Téma: a természet.

REDEMPTIO,
a jász és kun települések honismereti lapja
A Jász Múzeumért Alapítvány kiadásában
kéthavonta megjelenő REDEMPTIO* terjesztését alapítása óta Jászfényszarun a Fényszaruiak Baráti Egyesülete vállalta fel. Az
újságot az előfizetőkhöz, alkalmi vásárlókhoz
önkéntes munkában Lukács Pál egyesületi
tag juttatja el. Az egyes lapszámok 300,- Ftba kerülnek, az évi előfizetési díj 1800,- Ft.
A fényszaruiak és az innen elkerültek közül,
akik érdeklődnek a páros hónapokban megjelenő kiadvány iránt, vásárlási igényüket április 15-ig jelezzék levélben az egyesület címén
(5126 Jászfényszaru, Fürst S. út 1.), e-mailben
(feebe@freemail.hu) vagy közvetlenül Lukács

Pálnak személyesen, telefonon (+36/20 514
6377). A nem helyben lakóknak egyesületünk postázza a 24 oldalas színes újságot.
*REDEMPTIO (latin szó, ejtsd: redempció) – visszavásárlás, megváltás, önmegváltás.
A szó az 1945-ös jászkun redempcióra utal,
amikor a jászok és a kunok példás összefogással, saját erejükből visszavásárolták régi
kiváltságjogaikat. Mária Terézia magyar királynő 1745. május 6-án írta alá a jászok és a
kunok redempcionális diplomáját. (Az újság
fejlécéből idézve.)
Tóth Tibor
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Sporthírek
Labdarúgó csapatunk befejezte a téli felkészülést, amely sok munkával telt és remélhetőleg remek tavasszal kecsegtet. Több felkészülési
mérkőzést is játszott csapatunk, legtöbbjüket hazai pályán, így az éhesebb szurkolóink már a szünetben is többször láthatták kedvenceiket.
JVSE – Jászalsószentgyörgy 6-2
Eredmények:
		
JVSE – Jánoshida U20 6-1
		
JVSE – Szentmártonkáta 0-3
		
JVSE – Jászapáti 0-3
A bajnoki küzdelmeket március 20-án, Tószegen kezdjük, míg az
első hazai mérkőzésre március 27-én 15 órától kerül sor, amikor is
Jászboldogháza lesz a vendégünk. Természetesen előtte 13 órakor ifjúsági mérkőzés is lesz. Csapatunk – amely még zömmel serdülőkorú
fiatalokból áll – végig dolgozta az egész telet, Szászi Gábor edző nem
engedélyezett pihenőt játékosainak, aminek meg is lett az eredménye,
hiszen a serdülők bajnokságának első fordulójában magabiztos játékkal, 5-2-re győzték le Jászapáti csapatát.
Tavasszal is várunk mindenkit a mérkőzéseken! Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs
2011. évi sorsolás – április
16. forduló 2011. 04. 02. szombat 15.30
Nagykörűi LC – Jászfényszaru VSE
17. forduló 2011. 04. 10. vasárnap 15.30
Jászfényszaru VSE – Tiszajenői KSE
18. forduló 2011. 04. 17. vasárnap 16.00
Pusztamonostori SE – Jászfényszaru VSE
19. forduló 2011. 04. 24. vasárnap 16.00
Jászfényszaru VSE – Kőteleki FK

Birkózók sikere
A jászfényszarui birkózók közül Bozsovics Márk és Marton Kristóf
vettek részt a 2011. március 13-án Kiskőrösön megrendezett Diák
Délkelet területi birkózóversenyen, ahol 13 egyesület 217 versenyzővel képviseltette magát. Márk a diák II. kategóriában a 35 kg-ban
lépett a szőnyegre, de az első fordulóban Szegedi ellenfelétől vereséget
szenvedett, így sajnos kiesett. Kristóf a diák I. korcsoportban a 63
kg-os súlycsoportban indult, ahol
négyszer birkózott. Két mérkőzésen
sima tus győzelmet aratott majd
két mérkőzésen szoros pontozásos
vereséget szenvedett, így a 3. helyen
végzett.
Száraz Tibor edző
A képen elől, balról jobbra:
Bozsovics Márk, Marton Kristóf.
Hátul: Száraz Tibor edző

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönjük együttérzését mindenkinek,
akik

özv. BORDÁS FERENCNÉ
Rimóczi Magdolna
gyászmiséjén, temetésén
részvétükkel és virágukkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Emlékezés

Szeder Ignác
halálának 16. évfordulójára.
„Azt mondják, az id gyógyít,
hogy feledni is lehet.
De a bánat, a könnyek mindig
kínozzák szívünket.”

Feleséged, gyermekeid
és családjaik

Emlékezés

Simon Kiss József
halálának 10. évfordulójára.
„Nem ezt akartam, szerettem volna még élni,
De a halál könyörtelen volt, el kellett menni.
Látom, hogy könnyes a szemetek,
érzem, hogy fáj a szívetek,
hisz’ elvesztettétek azt,
akit nagyon szerettetek.
De ne sírjatok, drága családom!
Én a csillagok közül figyelek és
vigyázok rátok!”

Szerető családod

Emlékezés

Farkas Attila
halálának 2. évfordulójára.
„Megállunk a sírod el tt
és könnyezünk,
Fájó szívvel örökké
Rád emlékezünk.”

Pontosítás
Előző lapszámunk 10. oldalán a Trianoni emlékmű tervek és az alkotók nevei felcserélődtek, amelyet most helyesbítünk:

Szerető családod

Emlékezés
édesapánk, Kun József
halálának 19. évfordulójára és

Kun Józsefné
Mészáros Rozália

édesanyánk,

halálának 1. évfordulójára.
„Aludjatok, Ti áldott jó szül k,
Pihenjetek, míg tart a végtelen.
Ringasson békésen a távoli szell ,
S ne bántson könny, mely értetek pereg.”

Szpisják Pál terve

Szabó Imrefia Béla terve

A szerető 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. B ejelentkezés személyesen,
vagy a 30/2933-834-es telefonszámon.

akció!
Ahány éves, annyi % kedvezmény
a keretből
(vékonyított lencse vásárlása esetén)
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Szemüvegkeretek –20%, –30%
• Lencsék –20% kedvezmény
Üdülési csekket elfogadunk!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

építőanyag

áruházak

– kereskedő csoport tagja

Készbeton még 2010-es árakon!
C8-24FN – 11.440 Ft/m3

Porfix falazó anyag
50x50x30 – 890 Ft/db

50x25x37,5 – 1100 Ft/db

Továbbra is tart a TONDACH AKCIÓ!
SATURN cserép – 155 Ft/db – 9,3 db/m2 – Rézbarna és piros színben

SZLOVÁK CEMENT 2.500 Ft/q
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

Februári anyakönyvi hírek
Születtek: Dugonics Dominik Tibor (Kasza Marianna), Kirják Ákos Osszián (Farkas
Éva), Polatschek Réka (Rimóczi Melinda.
Házasságkötés nem volt.
Elhunytak: Csontos Gyuláné Jakus Mária
(80 é.), Kubala Antal (77 é.), Menyhárt Istvánné Nagy Mária (91 é.).

Apróhirdetés
Angolból korrepetálást, érettségire és nyelvvizsgára való felkészítést vállalok! Spanyolból
különórát tartok! Tel.: +36-70/617-17-45

Közlemény
A Petőfi Művelődési Ház és a Városi Könyvtár felújítási munkálatok miatt 2011. április
30-ig zárva tart. Megértésüket köszönjük.

Szerkesztőségi fogadóórák
márciustól a Rimóczi Kastély (Pince) épületében minden pénteken 9–11 óráig.
Telefon: +36-30/3488-935
Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
A fejlécen látható fotót Pető Noémi készítette.
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Mobil: 06-30/3488-935
E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft. Jászberény
Tel.: 57/500-960

Lomtalanítás, járatmódosítás
Az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. Közleménye
a 2011-es év várható lomtalanítási, hulladékgyűjtési napjairól,
illetve az elkövetkező ünnepnapok miatti járatmódosításokról.
A tervezett lomtalanítás időpontja: 2011. április 8–13.
2011. évben az ünnepnapok miatt a következők szerint alakulnak járataink:
2011. április 25-e (hétfő) helyett 2011. április 23-án (szombat)
2011. június 13-a (hétfő helyett 2011. június 11-én (szombat)
2011. december 26-án (hétfő) helyett 2011. december 24-én (szombat)

Vállalom magánszemélyek

2010. évi ADÓBEVALLÁSÁNAK elkészítését

az APEH által közzétett program segítségével. Nyomtatvány nem szükséges.
Tel: 06-30/285-7847
Balatonszárszón csendes környezetben, udvaron parkolóval, 3 szoba komforttal
szobák kiadók.
2500 Ft/fő/éjszaka, 6 fő jelentkezése esetén.
Turnusváltás: szombat déltől vasárnap délig.
Telefon: 06/70/329-1600.
Ugyanitt MÁTRASZENTIMRE–FALLÓSKÚT-i nyaralás is előjegyezhető.
1700 Ft/éjjel.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): 422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/392-2602
Vízmű: hibabejelentés munkaidőben 57/422-631, munkaidőn túl 06-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456
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Óvodások a Samsungban
A Szivárvány Óvoda
Katica csoportja gyárlátogatáson
Az óvodai nevelés egyik területe a külső
világ tevékeny megismerése. Ismerkedünk
az élő és élettelen világgal, a néphagyományokkal a környezet védelmével. Célunk:
„Természeti és szűkebb lakókörnyezethez
való érzelmi viszonyulás alapozása. Az élő
és élettelen világ megismertetése, megszerettetése” (Helyi Nevelési Program) A
gyermekek minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körül vevő világról. Amit lehet, igyekszünk természetes környezetben
megmutatni. Így voltunk már az évek során kukoricát törni, szüretelni, kiskacsákat,
kiscsibéket figyeltünk meg családoknál. Sétáink során megfigyeltük milyen intézmények vannak közelünkben. Levelet adtunk
fel a postán, megnéztük a virágboltokat,
jártunk a könyvtárban. Beszélgettünk arról, kinek, hol dolgoznak a szülei.

Több csoporttal jártunk már a Samsungban, ahol mindig örömmel fogadtak bennünket.
Most is a nagyok, a Katica csoportos gyerekek kaptak lehetőséget gyárlátogatásra.
Sok gyermeknek dolgozik ott anyukája,
apukája, nagyszülője, ismerőse. Így valamilyen információval rendelkeznek a gyárról.
Egyikük nemrég így mesélte nekem: „Sanyi papa a Samsungba dolgozik. Tévéket
csinál újságpapírból.” Mondandója után
kicsit elbizonytalanodott, érezte valamit
összekevert.
Hogy is van ez? Milyen munka folyik a
gyárban? Most láthatták a gyerekek hogyan készülnek a tévék.
Egy ott dolgozó anyuka közben járásával
szervezték meg az óvónők a látogatást. Az
utazásban Csépány Miklós volt segítségünkre, ő fuvarozta busszal oda-vissza a
gyerekeket.
Az előtérben Szabó Andor fogadta őket,
neki adta át a csoport az ajándékba hozott
madáretetőt.
Pető István kalauzolta a gyerekeket végig
a gyáron, megmutatta a különböző munkafolyamatokat.
Mi tetszett a gyerekeknek?
– Hogy fel kellett venni a lábakra azokat
a kék nylonokat.
– Azok a robotok, amelyek az anyagokat,
a tévéket szállítják.
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– Fel lehetett rá ülni – súgta meg az óvónéni.
Köszönjük a gyár vezetőségének és dolgozóinak a lehetőséget, hogy ott lehettünk,
láthattuk, hogyan készülnek a televíziók.
Egy ilyen látogatást gyermekeink mindig
érdekes, izgalmas kalandként élnek meg.
„A környező világ iránti érdeklődés velünk együtt születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult és elkápráztató világ
felfedezői vagyunk.” (Gerald Durell)
Földvári Edit
A rajzot készítette: Kui Lili

Óvodai beíratás
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy Jászfényszaru Város Óvodai Intézményének
tagóvodáiba a 2011/2012-es nevelési évre
történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontban kerül sor:
2011. április 11-től – április 21-ig, 8
órától 16 óráig.
Minden gyermeket az Óvodai Intézmény
székhelyén a Szivárvány Óvodában veszünk előjegyzésbe. Itt nyilatkozhat a szülő
arról, hogy a Napsugár, vagy a Szivárvány
óvodába kívánja járatni gyermekét.
Cím: Jászfényszaru, Hunyadi út 2.
Kérjük a beíratáshoz az egyik szülő személyi igazolványát, valamint a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát.
Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2008.
június 1-től – 2009. május 31-ig töltik
harmadik életévüket.
Ácsné Csontos Mária
Intézményvezető

Iskolai beiratkozás
Az általános iskola 1. osztályába április
28-án, csütörtökön 8-17 óráig, és április
29-én, pénteken 8-12 óráig a Kisiskolában
Lovászné Török Magdolna igazgatóhelyettesnél lehet beiratkozni. Kérjük a szülőket,
hogy ne felejtsék el magukkal hozni az
óvodai szakvéleményt, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a gyermek
lakcímkártyáját. Az iskolakezdéssel kapcsolatos részletes tudnivalókról az óvodai
szülői értekezleten kapnak tájékoztatást.
A művészeti iskolai beiratkozásra májusban kerül sor.
Lovászné Török Magdolna
igazgatóhelyettes

Egy másik „szemmel”
Avagy nyílt nap az iskolában
Én személy szerint (és a család többi tagja
is) nagyon örültem a lehetőségnek, hogy
a fiamat megnézhettem egy másik hely-

zetben is – a tanítási órán. Ezt objektíven
nehéz kezelni, mert mindenki elfogult a saját gyermekével, unokájával szemben. Azt
viszont nem értem, hogy mások miért nem
éltek ezzel a lehetőséggel, hogy „megfigyelőként” részt vegyenek egy vagy akár több
tanítási órán is. Mi, alsós szülők még nem
vagyunk a gyerek által „letiltva” az ilyen látogatásokról.
Jó volt látni a sok apró gyereket, hogyan
dolgoznak, mint a szorgos hangyák az olvasás, írás, matematika vagy akár a felsza
badító testnevelés órán. Mi, a vizitorok
(anyukák, apukák, nagymamák) a diákok
minden szavát figyeltük, együtt olvastunk,
gondolkodtunk, számolgattunk velük. A
testnevelés órán a mozgékonyságukat irigyeltük. Visszagondoltunk azokra az időkre, amikor mi is csak 7-8 évesek voltunk.
Egy kicsit lélekben megfiatalodtunk.
A tanító néni fegyelemre nevelő tanítási
módszere ezen a napon is megmutatkozott. Rend, fegyelem volt, úgy, ahogy kell.
Én is ezt szeretem a saját óráimon.
Összefoglalva: jövőre is szeretném, szeretnénk megnézni „munka közben” a fiunkat,
hogy újra büszkék lehessünk rá.
Balázsné Dobák Angelika

Irodalomkedvelők figyelmébe!
Május 7-én, szombaton, a koraesti órákban ismét megrendezzük A költészet és Mi
című pódiumot a Rimóczi Kastélyban. Az
Általános Iskola és BLNT Jászfényszarui
Drámapedagógiai Műhelye, a FÉBE és a
Városi Könyvtár, mint rendezők, várják
azon versmondók és versírók jelentkezését, akik szívesen osztanák meg legkedvesebb „színpadképes” versüket, novellájukat, netán dalukat, legújabb alkotásukat a
jászfényszarui irodalomkedvelők körében.
Előadónak, bemutatkozónak jelentkezni
Bordásné Kovács Katalinnál az 57/422002-es telefonon, vagy a gyamhivatal@
jaszfenyszaru.hu e-mailen április 26-ig
(Húsvét keddig) lehet.
Katinka

Balázs Mester Díjban részesült
A Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz termében Budapesten, 2011. február 3-án,
Balázs napon adták át a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum egykori
igazgatója, dr. Draveczky Balázs (1938–
2003) tiszteletére alapított Balázs Mester
Díjakat.
A kitüntetettek kiválasztásánál kiemelten
kezeli a bíráló bizottság a hagyományos
magyar konyhaművészet és vendéglátás
még feltáratlan területeinek ápolását, megőrzését, bemutatását az utókor számára.
A négy díjazott között volt Hortiné dr.
Bathó Edit, a jászberényi Jász Múzeum
igazgatója.
Gratulálunk!
Tóth Tibor
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Műsorajánló:

A királyi ház titkai
A tavaly levetített sorozat, A Silla Királyság ékköve után egy újabb sikeres dél-koreai történelmi filmsorozatot tűzött műsorára az MTV. A nemrég elkezdett műsor A
királyi ház titkai címmel kerül a tv-nézők
elé. A hatvan részből álló 2010-ben készült
mű a 17. század végén játszódik és valós
történeten alapul, hiszen a sorozat egy
olyan koreai nő életét örökíti meg, aki saját
képességeinek köszönhetően a korabeli szigorú kasztrendszer ellenére a szegénysorból
a legmagasabb pozícióba kerülhetett.

A női főszereplőt, Dongit, a sorozat kezdetén még kislányként ismertük meg. Az
alacsony sorban élő lány apjával és bátyjával élt együtt. Dongi apja viszont kettős
életet élt. Hiszen egyszerre volt boncsegéd
és titokban a szegényekért küzdő titkos társaság, a Penge Szövetség vezére is. A lány a
történet kezdetén véletlenül rátalált a merénylő által leszúrt, haldokló főhivatalnokra, aki a lánynak titkos jeleket mutatott. A
főhős erről a csendőrség vezetőjének be is
számolt, de ő nem ismerte fel a különös
jeleket. Azonban az ország vezető hatalmasságai között óriási viszályok dúlnak.
Bűntetteiket pedig az ártatlan szövetségre
hárítják, aminek következtében a Penge
Szövetséget felszámolják, Dongi családját
pedig megölik. A lány elhatározza, hogy
édesapja és a Szövetség becsületét visszaszerzi és kideríti, hogy kik voltak az igazi
tettesek. Dongi üldözői elől végül a Királyi
Palotába menekült, ahol a Zeneakadémia
hangszertárának felelőse lett. Dongi nyomozása során véletlenül találkozott az álruhában vizsgálódó királlyal, akiről azt hiszi,
hogy csak nemes ember. A király viszont
megkedveli az eszes lányt és így kettőjük
sorsa egybefonódik.
A sorozat izgalmas és fordulatos eseményei közepette megismerhetjük a hagyományos koreai zenéket, hangszereket,
táncokat, ősi szokásokat, valamint a királyi
család életét is.
A királyi ház titkai dél-koreai sorozat hétfőtől-péntekig M1 18:20–19:30 ismétlés:
M2 éjszakánként változó időben.
Farkas Kristóf Vince
Kép forrása:
http://miyazakihu.files.wordpress.com
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Rendőrségi hírek
Uzsora jellegű bűncselekmények
A kölcsönt felvevő nincstelen családok jellemzően 50100%-os havi kamatra veszik fel a pénzt
és amennyiben a tőketartozást és a kamatot nem képesek egy időben visszafizetni,
akkor általában havonta duplázódik az
összeg, így esélyük sincs arra, hogy a tartozástól valaha is megszabaduljanak.
Az uzsorahitelt felvevők az erős tekintélyelvű személyi hátteret kialakító hitelezők
miatt rettegésben élnek, de nem fordulnak
külső segítőkhöz, mert mind ők, mind
baráti körük – a potenciális tanúk – arra
gondolnak, hogy bármikor kerülhetnek
pénzhiányos helyzetbe és csak innen látnak
pillanatnyi segítséget.
2009. március 1-jén lépett hatályba a
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
IV. törvény (Btk.) 330/A. §-ában szabályozott uzsora bűncselekmény tényállása.
A törvényhozás oka az volt, hogy utóbbi
években az uzsorás jellegű – és az ilyen cselekményekhez gyakran társult erőszakos
magatartással kísért esetek, valamint az
ezeknek kitett sértettek száma ugrásszerűen megnőtt.
Amíg a kölcsönvevők valamilyen formában törlesztenek, addig általában bántódásuk nem esik, hiszen bevételi forrásnak tekintik őket. Amennyiben a fizetés bármely
okból elmarad, abban az esetben fenyegetéssel, erőszakkal próbálják kikényszeríteni
bevételüket a kölcsönadók, melyről egyértelműen tudják, hogy az teljesen jogtalan,
hiszen már az alapösszegek többszöröséhez
hozzájutottak.
A nyomozások legnehezebb feladata a
bizonyítás. A bűncselekmény elkövetésekor ugyanis legtöbbször csak két résztvevő
– a kölcsönt nyújtó, illetve a sértett – van

jelen, vagy csak a kölcsönadói oldalról jelennek meg akár többen is. A pénzösszegek
átadásáról a legtöbb esetben nem készül
írásban nyilatkozat.
Bizonyítási nehézséget okoz továbbá az
is, hogy a sértettek pontatlanul nyilatkoznak kihallgatásuk alkalmával a tartozásukról, mivel azokat pontosan nem is tartják
számon, a sértett a megállapodás megkötésével, azaz az ajánlattétellel és annak elfogadásával tulajdonképpen aktív részese a
saját áldozattá válásának.
Sajnos gyakran előfordul, hogy a sértettek
az eljárás kezdetén az elkövetőkre tett terhelő vallomásukat gyakran visszavonják, vagy
megváltoztatják, mivel vagyoni helyzetük,
a mindennapi megélhetésük az uzsorásoktól való függőségüket alakította ki.
A bizonyítás érdekében a rendőrség kény
szerintézkedés alkalmazására törekszik, a
lehetőségek szerint minden esetben előter
jesztést teszünk az előzetes letartóztatásra, mert a tapasztalat az, hogy ez nagy
mértékben elősegítette a nyomozás sikeres befejezését. A sértettek ugyanis bátrabban merték elmondani a történteket,
nem érezték magukat megfélemlítve és
hajlandóak voltak a hatóságokkal történő
együttműködésre.
A rendőrség kiemelt figyelmet fordít e
bűncselekmény felderítésére és a jelenség
visszaszorítására, melyet az elmúlt időszak
ban az ország több pontján elfogások és
büntetőeljárások vádemelési javaslattal tör
ténő befejezése is bizonyít. Reményeink
szerint sikereink eljutnak az érintett rétegekhez és mind többen bíznak majd munkatársaink segítő szándékában.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Díjmentes pályázati tanácsadás a helyi Projektirodán!
Jászfényszaru Város Önkormányzata vállalkozóinak kíván új szolgáltatást nyújtani tevékenységük fejlesztéséhez, melynek eszközéül bővítette a polgármesteri hivatal projektirodai
csapatát, így 2011 áprilisától, minden hét csütörtökön délután tartanak az érdeklődőknek
személyes pályázati tanácsadást a jelenleg elérhető pályázati lehetőségekről.
Az Új Széchenyi Terv pályázatai kibővült támogatható tevékenységekkel állnak a helyi
vállalkozások rendelkezésére, így akár eszközbeszerzésre, információs technológia fejlesztésre, épület-építésre, -bővítésre, tanácsadásra, piacra jutásra, minőségirányítási rendszerek
kialakítására is lehet pályázatot benyújtani 3 millió Ft-tól 100 millió Ft-ig, 35-40%-os
támogatási intenzitással. Továbbá lehetőség van eszközbeszerzés, infrastruktúrafejlesztés,
információs technológia fejlesztésére 1-8 millió Ft visszatérítendő, és 1-4 millió Ft vissza
nem térítendő támogatás igénybevételére.
További mezőgazdasági, közbeszerzési, turisztikai, képzési és nem mezőgazdasági telephely-fejlesztési kiírások is bemutatásra kerülnek a 2011. április 14-én 16.00-kor Jászfényszaru Polgármesteri Hivatalban megtartandó Vállalkozói fórumon! (Bővebben:
önkormányzati hirdetőfal, és www.jaszfenyszaru.hu)
Amennyiben a pályázati lehetőségek felkeltették érdeklődését, kérjük jelezze azt további
időpont egyeztetés céljából a polgármesteri hivatal Projektirodáján:
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. Tel: 06-57/522-170 119. mellék E-mail: projektiroda@jaszfenyszaru.hu
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Nagyböjt Munkácsyval – 1. rész
Krisztus Pilátus előtt
Munkácsy Mihály három hatalmas „bibli
kus vásznához” – Krisztus-trilógia – álljon
itt néhány elmélkedő gondolat Karol Wojtyla – Boldogemlékű II. János Pál pápa egyik
nagyböjti lelkigyakorlatából. – Jászfényszaru
Egyházközség.
Mikor az agg Simeon karjába vette a negyvennapos gyermeket, Isten világosságát látta
meg benne, de egyúttal az „ellentmondás jelét” is (Lk 2, 32, 34). Az ellentmondás jele
az igazság letéteményéhez tartozik. A prófé-

és csúfságomra. Már azt gondoltam: Nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében.
De ilyenkor mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat.
S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak: belefáradtam és nem tudtam elviselni.
Hallom sokak gyalázkodását: „Rettegés
mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!”
Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek... De az Úr, mint hős harcos,
mellettem áll. (Jer 20, 8-11)” És mindenki,

táknak is részük volt benne. Némelyeknek,
mint Jeremiásnak is, nem volt könnyű küldetésüket elfogadni. Meg is próbáltak kibújni
az őket hívó Isten elől:
„Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem: „Erőszak! Romlás!”
Az Úr szava így mindennap gyalázatomra vált

aki az igazság mellett tanúskodik, a Názáreti Jézus is jel lett, amelynek ellentmondanak
mindazok, akikhez az Atya küldte.
Az isteni jelek, melyeket véghez vitt, a kenyérszaporítás, a vihar lecsendesítése, a betegek meggyógyítása, holtak feltámasztása,
nem tudták elnémítani az ellenzék hangját.

Húsvéti miserend
április 21–22–23.
07.00 Lamentáció a templomban
április 21. Nagycsütörtök
18.00 Utolsó vacsora – Szentmise a templomban
Nagycsütörtök éjszaka virrasztás a templomban
A templom egész éjszaka nyitva lesz
április 22. Nagypéntek
14.00 Keresztúti ájtatosság a temetőben
18.00 Nagypénteki szertartások a templomban
április 23. Nagyszombat
20.00 Húsvéti feltámadási szertartások a templomban
Szentmise, gyertyás körmenet
A Szent Sír egész nap látogatható a templomban
A templom egész nap nyitva lesz
április 24. Húsvétvasárnap
08.00 Ünnepi Szentmise a templomban
10.00 Ünnepi Szentmise a templomban
április 25. Húsvéthétfő
08.00 Ünnepi Szentmise a templomban
10.00 Ünnepi Szentmise a temetői kápolnában

Emberileg szólva az erősebbnek mutatkozott.
Jézus tanúságtételét saját vérével pecsételte meg. Ezt az örökséget hagyta egyházára.
Az üdvösséget hozó igazság örökségét, mely
súlyos örökség. Ezt az örökséget elfogadva
az egész egyház, püspökeivel és lelkipászto
raival, de különösképpen a legfőbb Pásztor,
néha szükségképpen „jellé” válnak, amelynek
ellentmondanak. Ez, úgy mondhatnánk, igazolja a krisztusi küldetést, mert ez az ellentmondás folytatódik ellene.
Az utóbbi évek folyamán az ellenállás megszilárdult, és nem csak ott, ahol ez egy nyíltan
evangéliumellenes program mögött szerveződik, hanem a keresztény tradíciókkal kapcsolatot tartó társadalmakban is...
Az ember méltósága csak a szabadság felelősségteli gyakorlatán nyugodhat. Kifejezést
nyer ez az egész életre szóló súlyos elhatározások alkalmával is, mint a házasság vagy a
papság.
Az egyháznak, a Szentszéknek és minden
lelkipásztornak kötelessége, hogy küzdjön az
emberért, nem ritkán magával az emberrel
szemben. Krisztus így küzdött és küzd ma is
a lelkekben, a szívekben és az emberek lelkiismeretében. Ezért van, hogy minden embernek, minden léleknek, szívnek a misztériuma
benne van. Ő a legmélyebb, a legvégső és
egyben a legegyszerűbb mérték. Mindannyian ennek a misztériumnak a szolgái vagyunk:
Krisztus, a nagy próféta misztériumának.
„Már csak rövid ideig van nálatok a világosság. Járjatok a világosságban, amíg a tiétek,
különben elborít titeket a sötétség” (Jn 12,
35).
„Ha szemed ép, egész tested világos lesz. De
ha szemed rossz, sötét lesz egész tested” (Mt
6, 23).

Ízhasáb

Vakondtúrás torta
Hozzávalók:
Piskóta: 5 tojás, 80 g kristálycukor, 1 dl étolaj,
100 g liszt, 40 g kakaópor, 1 csomag sütőpor
Töltelék: 2 csomag habfixáló, 1 evőkanál porcukor, 0,5 l habtejszín, 80
g kakaós tortadara, 3 db banán, citromlé
Elkészítés: A tojások fehérjét kemény habbá verjük, a sárgáját a cukorral
habosra keverjük és belecsurgatjuk az olajat. A lisztet összekeverjük a kakaóval és a sütőporral, majd a fehérjehabbal váltakozva óvatosan a tojássárgákhoz adjuk. A tésztát sütőpapírral kibélelt 26 cm átmérőjű tortaformába
öntjük. Előmelegített sütőben közepes fokozaton kb. 30 perc alatt készre
sütjük. Kiborítjuk a formából és rácson hűlni hagyjuk. Miután kihűlt, kiskanállal kikaparjuk a tészta közepét úgy, hogy a piskótalap szélén 2 cm-es
perem maradjon. A kikapart tésztát durvára morzsoljuk és félretesszük.
Elkészítjük a tölteléket: a tejszínhabot porcukorral, habfixálóval kemény
habbá verjük és lyukas fakanállal óvatosan beleforgatjuk a tortadarát. A
banánokat hosszában félbevágjuk és megkenjük citromlével. A lapos oldalával lefelé a kivájt torta aljára sorakoztatjuk.
A tejszínhabot félgömb alakban ráhalmozzuk a tortára. A félretett szétmorzsolt tésztával mindenhol befedjük, enyhén rányomkodjuk. Letakarva
hűtőbe tesszük.
A receptet beküldte és a fotót készítette: Karizs Evelin

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/03

15

Színes, képes
Télbúcsúztató a Napsugár Óvodában
Kiszeégetés

A húsvétvasárnapot megelőző virágvasárnapon egyházi szokásként
hordták az úgynevezett kiszét, a menyecskeruhába öltöztetett szalmabábot, melyet a falu szélén elégettek vagy vízbe vetettek. Úgy hitték,
hogy ezzel a halált, a betegséget, a böjtöt, a telet távolítják el a faluból.

is volt példa, hogy a közúti kátyúkba ültettek virágot, hogy felhívják
a figyelmet az út rossz állapotára. Vélhetően erről van most itt szó.
Bár Magyarországon a közterületen való virágültetés illegálisnak számít, ha az engedély nélkül történik, a „virágos” üzenetet eljuttatjuk a
főutunkat, mint országos közutat kezelő illetékes állami szervezethez.
Remélem, a korábbi hivatalos jelzésen túl ez is elősegíti, hogy ez a
kis virág kényelmesebb ágyásba kerüljön, a kátyúba pedig mielőbb
aszfalt.
Zsámboki Sándor
önkormányzati képviselő
Fotó: Zsámboki Richárd

Utóirat: Azt nem tudjuk kinek a szemét bántotta, mert először a virágok, majd a keret is eltűnt szerda reggelre! Vagy csak egyszerűen „Vidd
haza, amit az úton találsz, vagy a kezed ügyébe kerül!” mozgalom áldozata lett ez a kedves színfolt? (szerkesztőség)

A nagyon büdös csodagumó!

A farsang utáni héten közösen búcsúztattuk el a telet az óvoda udvarán. Az is szép hagyomány már, hogy évek óta a nagycsoportosok
készülnek műsorral erre az alkalomra. Ezúttal Tanczikó Bea óvónéni vezetésével készültek fel a téltemetésre, a tavaszvárásra. A Ghymes
együttes Tűzugrás c. zenéjére tánccal próbálták meg elkergetni a
hosszú, hideg téli időszakot. „Haj, ki kisze, haj, ki! Hulljon vízbe! Hulljon vízbe!” – énekelték a gyerekek a zene dallamára.
Reményeink szerint sikerült elkergetni a hideget és a betegséget, így
megújulva várjuk a jó időt, a meleget.
Kép és szöveg: Dné Kati

Kivirágzott a főút
Március 13-án reggel a járókelők meglepve tapasztalhatták, hogy az
éj leple alatt találékony polgártársaink virággal ültették be a Szabadság
út Takarékszövetkezet előtti szakaszán található kátyúját, megsüllyedését, sőt – védendő a virágokat – szabályos ágyásszegélyt is építettek
a kertecske köré.
Ötletadójuk talán a gerillakertész mozgalom, egy erőszakmentes civil kezdeményezés lehet, amely hivatalos engedély nélkül virágokat,
fákat helyez ki vagy ültet el különböző nyilvános helyeken, ahol arra
megítélésük szerint hosszú távon szükség van. A mozgalom résztvevői
a külföldi példákat követve országszerte (pl. Pécs, Miskolc, Budapest),
évek óta virágok, növények közterületi elültetésével hívják fel a figyelmet arra, hogy túl sok a betonfelület, és túl kevés a zöldterület. Arra

Ismerjük meg a csodagumót! A csodagumó (Amorphophallus titanum) Kelet-Indiából származik és a kontyvirág félék családjába tartozik. A növény attól különleges, hogy tavasszal először virágot hajt,
amely a romlott hús szagára emlékeztet. Amikor a gumót elültetjük
egy nagyobb edénybe vagy virágdézsába, már biztosak lehetünk benne, hogy tavasszal egy gyönyörű növényünk lesz az erkélyen, vagy a
kertben. A virágzás ideje alatt kevés vízre van szüksége a növénynek,
mert a gumóban minden tápanyag megvan, amire szüksége van a növénynek. Mint minden gumós növényt, ezt sem szabad túlöntözni,
főleg tavasszal, mert a gumó raktároz minden fontos tápanyagot.
Ha virágozni kezd, az egy
páratlan látvány. Tavasszal a
gumó akár föld nélkül is elkezd
hajtani, ha kitesszük a szabadba, a virágzás után kell elültetni
virágföldbe. A virágzás után
jönnek elő a levelek a furcsamód pöttyös száron, ami még
jobban emeli a növény díszítő
értékét. Nyáron óvjuk a növényt a széltől és a nyári nagy
zivataroktól, mert könnyen
kárt tehet a növényben. Ősszel
a levelek elsárgulnak, ilyenkor a
csodanövény téli nyugovóra tér,
ekkor emeljük ki a cserépből a
gumóját és tegyük el egy száraz
hűvös helyiségbe teleltetni.
Czeglédi Gabriella
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Sakk sikerek!
Egyéni Sakk Diák Olimpia

lyet szerezték meg. Az eredmény annál is nagyobb, hiszen a tavalyi versenyen a dobogó közelében sem járt az akkor a sakkot még
szinte csak elkezdő kis csapatunk. Gratulálunk nektek és kívánunk
legalább ekkora lendületet a tavaszi tiszaföldvári folytatáshoz.
Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Március 15-ei
ünnepségen vettünk részt
A pesti forradalom napján, délután négy órakor emlékezett meg
városunk a történtekről, a Petőfi-szobor előtt. Ünnepi beszédet
mondott Sándor Mátyás, a Pécsi Tudományegyetem joghallgatója,
melyben méltatta a márciusi ifjakat és a forradalom eredményeit.
Ezt követően koszorúval fejezte ki tiszteletét az Önkormányzat,
az alsó fokú oktatási intézmények vezetői és a helyben működő
pártok és egyesületek.
Közel másfél éve már, hogy Gáspár Imre vezetésével iskolánkban beindult a sakkoktatás. Ilyen kis idő távlatából is már jelentős
eredményeket értek el. Szerepelnek minden megyei és számukra
elérhető távolságban levő országos megmérettetéseken is. Az 1-8.
osztályos tanulókból álló 4 korcsoportban 20-25 fővel mozgó kis
csapat már nem először viszi el az aranyérmet más iskolák elől.
Egyik legnagyobb eredményüknek tekintik, hogy ebben a tanévben iskolánkban rendezték meg az I. Jászfény Kupa Országos
Gyermek Sakk versenyt, melyen 108 gyerek mérkőzhetett az elismerésért. 2011. február 5-én Újszászon vettek részt a megyei egyéni Sakk Diák Olimpián, mely az év legrangosabb eseményének
számít. Két korcsoportban is aranyérmet szereztek tanulóink: I.
kcs.-leány Kovács Lilla 2.c osztályos tanuló és a IV. kcs.-fiú Czakó
Az ünnepi megemlékezés a művelődési házban folytatódott. Itt
ünnepi műsort adtak elő Szabó Lászlóné rendezésében, melynek
témája a vágyott és elnyert szabadság volt.
Végül a Magyar Sajtó Napjára emlékezve köszöntötték a Mi újság Fényszarun? szerkesztőségének tagjai a legfiatalabb, legtöbbet
publikált újságíróit, cikkíróit és legtöbb képet beküldött fotósait.
Pál Alíz

Emlékezés a hősökre

Patrik 7.c, akik így jogot szereztek megyénket és nem utolsósorban
iskolánkat képviselve az egyéni Országos Diák Olimpián, melyet
május 27-29-e között rendeznek meg Debrecenben. Ennek a versenynek még nagy érdeme az is, hogy minden szereplő gyerekünk
bejutott az első 8 helyre a maga korcsoportjában: Garas Ede, Nyers
Dániel, Horváth Ádám, Berényi Levente, Szücs Levente, Kovács
Dániel. A versenysorozat folytatásaként február 12-én vesznek
vészt a csapatbajnokságon is.

Csapat Sakk Diák Olimpia
Az egyéni megyei döntő után február 12-án került sor a Szolnokon rendezett Csapat Sakk Diák Olimpiára. Az alsó tagozatosak
közül 2 csapatot tudtunk indítani. Kovács Bence, Nyers Dániel,
Balázs Lehel, Garas Ede csapata a 4. helyen, Berényi Levente, Kovács Lilla, Kovács Tamás csapata pedig a 2. helyen végzett. A felső
tagozatosak közül 1 csapat indult: Czakó Patrik, Kovács Dániel,
Cserháti Tamás, Rohács Ádám részvételével végig vezetve a 2. he-

Februárban országszerte több emléktúrát szerveztek a Budai Várból kitörő magyar és német katonák emlékére.
Budapest ostromakor az 50 napig tartó harc után a védők, végső
elkeseredésükben kitörtek a várból, 1945. február 11-én este 8kor. A körbezárt városon átküzdve magukat, megpróbáltak eljutni
saját erőikhez, akik Szomor térségében állomásoztak. A kb. 34 ezer
főből ez alig 700-nak sikerült csak. A túrák az ő emlékükre szerveződtek. A mi 6 fős csapatunk a többi 80 fővel együtt, február 19én, este fél hatkor indult a Nagybányai útról. A választható távok
(5–60 km hosszúak) közül mi a 45 km hosszúságút választottuk,
ami a Solymár–Nagykovácsi–Perbál–Tök–Zsámbék–Mány (hegyen-völgyön, erdőn-mezőn keresztül húzódó) szakasz volt.
Útközben 7 honvédsírnál helyeztünk el mécsest, koszorút. Reggel fél hétre értünk a mányi emlékműhöz. A csapat nagy része jól
bírta, de volt, aki szinte járóképtelenül érkezett meg. Célba érve a
szervezők teával, zsíros kenyérrel vártak, és a résztvevők emléklapot
is kaptak.
Ránk legalább nem lőttek, mégis kemény menet volt. A hősök
emléke ennyit megérdemel! Ideje lenne végre helyére tenni a dolgokat, a „felszabadítók” voltak-e hősök vagy a védők?
Kovács János

