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45 év után teljesen megújult a művelődési ház

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

2011. JÚNIUS 24-én,
pénteken 16 órától 23 óráig a
Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény
udvarán tartandó

III. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
– A JÁSZ KAMUKÉRÓ
– a furfang, a csalafintaság és a huncutság
éjszakája című rendezvényre
PROgRAM:
16 óra – bábelőadás, gyerekeknek kézműves foglalkozás
17 óra – tájház bővítésének ünnepélyes
átadása, Jászfényszaru újra város című kiállítás megnyitója
17.15 óra – furfangos játékok nemcsak
gyerekeknek – süteménysütő-verseny eredményhirdetése
18.15 óra – a jász humor bemutatása, kamukérós történetek előadása, borkóstoló
19 óra – vacsora élőzenével, önköltségi áron (600 Ft): pásztortarhonya, vagyis
jászsági legényfogó illetve kóstoló a fényszarusi gölődin levesből
19.30 óra – énekes-zenés műsor
20.30 óra – táncház és mulatság
21 óra – SZENT IVÁN éjjeléhez kapcsolódó hagyományok, népszokások felelevenítése, tűzgyújtás-tűzugrás
22 óra – jászfényszarui vidám, csattanós
történetek 3 percben, tiéd a színpad!
A program közben büfé működik, a rendezvényre a belépés ingyenes.
Jöjjön, és ünnepelje velünk a nyár legvidámabb éjszakáját!
A szervezők

1966. május 5-i Szolnok megyei Néplap
Jászfényszaruról szóló tudósításából tudjuk: „Emlékezetes nap volt a májusi ünnep.
Ebben a jászsági
községben. Elkészült a több mint
3 millió forintos
beruházással épülő
művelődési ház,
amelynek létesítéséhez a helyi erőforrást is felhasználtak, a lakosság
pedig társadalmi
munkával járult
hozzá. A négyszázötven személyt befogadó
színházteremben – amely zsúfolásig megtelt
– dr. Kuti György a megyei tanács vb titkára
mondott beszédet. … A kultúrműsorban dal,
tánc, szavalat váltogatta egymást. … Hubay
Anikó és Rózsa Sándor, a Szigligeti Színház
művészei, valamint a két szavaló szolnoki

diáklány is osztatlan sikert aratott. A műsort
bál követte.”
A 45 éves jubileumra kívül belül, környezetével együtt
megújult, megszépült városunk
művelődésének
háza. Megtörtént
a mintegy 20 millió Ft értékű saját
erős
beruházás
műszaki átadása,
amely az épületen
korábban ki nem
cserélt nyílászárók
hőszigetelt cseréjét és a szociális blokkok,
kor színvonalához igazodó felújítását jelentette.
Valamennyiünk közös felelőssége, hogy
megóvjuk, vigyázzunk közös értékeinkre!
Tóth Tibor
Fotó: Karizs Evelin

Megszűnik a zsúfoltság
2011. május 3-án vette kezdetét a jászfényszarui Coop Szupermarket átalakítása.
Az üzlet alapterülete 320 m2-rel bővül,
ebből az eladótér 200 m2-rel lesz nagyobb.
Jelenleg a bővítés alapozása folyik, melynek vázszerkezetét a budapesti Saturnus
Építőipari és Szolgáltató Kft. kivitelezi, a
belső átalakítási munkákat pedig a Simon
Építőipari és Kereskedelmi Kft. végzi.
A beruházás keretében új hűtő és hűtetlen berendezések kerülnek beépítésre, új
szárazáru hűtővel, valamint grillcsirke- és
fornetti sütővel gazdagodik a bolt. Mivel
az üzlet az elmúlt évek alatt kinőtte ma-

gát, célunk, hogy egy tágasabb üzletet
alakítsunk ki vevőink számára, szélesebb
közlekedő utakkal, korszerűbb berendezésekkel és még nagyobb választék megteremtésével jobban kiszolgálhassuk vásárlóink igényeit.
A belső átalakítás idejére az üzletet körülbelül egy hónapra be kell zárnunk. A bezárás tervezett időpontja 2011. július 4., a
műszaki átadás július 25., a várható nyitás
2011. augusztus 1.
Addig is várjuk minden kedves vásárlónkat régi, majd augusztustól megújult üzletünkben!

Fogadóóra
A Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában
minden hónap utolsó péntekén 15.00 – 17.00 óráig várja az érdeklődőket
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester.
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Ott voltunk május 1-jén és így láttuk

A Kolibrik szárnyaló csapata: 1. sor (b-j): Rózsa Cintia, Sulyok Flávia,
Berényi Melinda, Erdeiné Berényi Éva, Gajdics Anikó
2. sor: Juhász Nikolett, Kissné Kónya Orsolya, Török János-edző, Kisnémet Nóra, Seres Nikolett
Fotók: Török János

A legtöbb gólt Sulyok Flávia rúgta

Reggel még sütött a Nap és vártuk, hogy majd pont most számolja el magát a meteorológus és verőfényes napsugarak ünneplik
velünk május 1-jét. Röviddel később csalódottan vettük tudomásul, hogy most bezzeg nem tévedtek.
Valamivel tíz óra előtt. A Sportpályán, az ébresztőből érkező
zenészek, gyereksereg és a város májfája. Hamarosan kezdődnek
a sportprogramok. Női csapatok, a gólokért egymással viaskodó
amazonok. Izgalmas lehet!
Érkezés, melegítés, kezdés. A Kolibriknél a hazai pálya előnye.
Várták a III. városnapi kupát, mi tagadás. Minden ideális volt,
csupa jó várt rájuk. Lelkileg szuper formában néztek a viadalok elé.
Ez csak természetes, hiszen néhány héttel korábban eddig legyőzhetetlennek tűnő ellenfelüket, a Góliát Szolnokot verték meg egy
torna elődöntőjében, sőt az év elején aratták legnagyobb arányú
győzelmüket, 7 góllal! Ilyen előzményekkel nem lehettek már az
elején sem kétségeink... a kolibri-csajok szárnyalni fognak!
Két pálya, kétszer 15 perc, négy meccs. Kemény. De a gólok csak
záporoztak, ahogyan a délelőtt egésze folyamán az esőcseppek.
Előbbiek az esetek döntő többségében az ellenfél hálójába, utóbbiak mindannyiunkra.
Első mérkőzés, Kolibrik-Jászfényszaru – Főnix-Hatvan, 4:0 (2:0).
Második mérkőzés, Kolibrik-Jászfényszaru – Üvegtigris-Pusztamonostor, 2:0 (1:0). Harmadik mérkőzés, Kolibrik-Jászfényszaru
– Forrás SE-Kartal, 0:2 (0:1). Negyedik mérkőzés, Kolibrik-Jászfényszaru – Martfű, 2:1 (1:1). Góllövőink: Sulyok Flávia (4), Rózsa Cintia (2), Erdeiné Berényi Éva és Juhász Nikolett.
Azért a négy gól nem semmi! Nem is lőtt más ennyit, ezért a
gólkirálynői cím egyértelműen itthon maradt, Sulyok Flávia birtokába került. Ugyanúgy, mint a legjobb kapusnak szánt díj, ami
szintén otthonról haza talált, Berényi Melindához. Egyedül a legjobb játékosnak szánt díj került el tőlük.
A torna végeredménye: 1. hely: Forrás SE – Kartal 12 pont, 2.
hely: Kolibrik – Jászfényszaru 9 pont, 3. hely: Üvegtigris – Pusztamonostor 6 pont, 4. hely: Martfű 3 pont, 5. hely: Főnix – Hatvan
0 pont.
Az eredmények a játékvezetők egybehangzó véleménye alapján
születtek. Így ért véget egy igazán lendületes és sportos délelőtt, de
csak azért, hogy a sport lendületéből táplálkozhasson az esti buli.
Pál Katalin Alíz

Húsvéti készülõdés a Napsugár Óvodában

Húsvéti tojásfa

Húsvéti munkadélelőtt a Méhecske csoportban

Fotók: Dobák Jánosné
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Művészetekkel a gyerekekért már 11 éve!

Az alapfokú művészeti iskolában 4 tanszakon (képzőművészeti, színjátékos, tánc
és zene), a boldogi tanszakkal együtt több,
mint 300 gyermek „nevelődött” ebben a
tanévben.
Május 13-án az immár hagyományos
jótékonysági esten nemcsak a gyermekek
mutatták be hogyan fejlődtek, hanem a 4
órás műsorban a művésztanárok is szórakoztatták a nagyérdeműt. A produkciók
alatt a képzőművészeti tanszakosok közös
képet is alkottak. A végén elbúcsúztak végzős diákjaiktól és a közösen énekelt záródal
után elfogyasztották a finom tortát.
Jövőre is várják az érdeklődő diákokat,
hiszen a művészetekkel és a közösségi lét
megélésével válhat igazán teljessé az ember.
A szereplők hosszú felsorolása helyett álljon itt néhány kép kedvcsinálónak a következő tanévre.
szöveg: Katinka
kép: Tanczikó-Ruis Beatrix
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Európa Nap Jászfényszarun
A „Heuréka” vetélkedősorozat keretein
belül került sor az Európa projekt megvalósítására. Az első fordulója február 23-án
volt a Nagyiskolában, ahol osztályonként 4
fős csapatok vettek részt. A kutatás, a vetélkedő témája: Az Európai Uniós Elnökség
Magyarországon.
Mit jelent az Európa Nap?
1950. május 9-én történt a mai Európai
Unió létrehozásához vezető első lépés megtétele.
Ezen a napon Párizsban,
egy egész Európát elnyelő
harmadik világháború veszélyének fenyegető árnyékában, Robert Schuman
francia külügyminiszter
a sajtó előtt felolvasta azt
a nyilatkozatot, melyben
felhívta Franciaországot,
Németországot és más
európai államokat, hogy
egyesítsék szén- és acéltermelésüket, ezzel megteremtve az „európai szövetség első konkrét alapjait”.
Javaslatának
lényege,
hogy egy nemzetek felett
álló európai intézmény
volt, melynek feladata a szénbányászat és
az acélgyártás irányítása. Vagyis azoké az
ágazatoké, melyek akkoriban mindennemű katonai hatalom alapját képezték.
Javaslatával azokhoz az országokhoz fordult, melyek a háború folyamán majdnem
elpusztították egymást, s ennek következtében kénytelenek voltak viselni a konfliktus anyagi és erkölcsi következményeit.

Mivel tehát az egész folyamat ezzel a
nappal vette kezdetét, az EU vezetői 1985ben, a milánói csúcstalálkozón úgy határoztak, hogy „Európa Napja” május
9-én kerüljön megünneplésre.
A tanulóink körében februárban és május 9-én került sor játékos vetélkedősorozat
megszervezésére. Ez utóbbi napon az iskola
felső tagozatos tanulói a Sportpályán mér-

ték össze tudásukat, ügyességüket, erejüket. A program résztvevőit Dankóné Szabó
Edit (EIP Szolnok) köszöntötte, majd sor
került a játékra: Magyar városok (az Uniós
Elnökség résztvevő városai), Európa-totó,
Az egészséges Európáért: drog-prevenció,
Kötélhúzás, Az egészséges Európáért: rövidtávfutás évfolyamonként, Dínom-dánom:
„Az ország gasztronómiai specialitásai”, „A

főváros és 4 db nagyváros kiválasztása” stb.
és a Suli Kupa lebonyolítására.
A Suli Kupa vándorserlegét a 7. b.
osztály nyerte el. A rendezvénysorozatot
a Diákönkormányzat szervezésében, az
EUROPE DIRECT JNSZM Európai Információs Pont, az Arcadia Reklám Kft. támogatásával és az IPR pályázati forrásaiból
valósítottuk meg.
A program segítő partnerei voltak: Védőnői
Szolgálat, Gyermekjóléti
Szolgálat, Városi Könyvtár, Szülői Munkaközösség, Sport Egyesület,
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság képviselői és a felső tagozatos
tanárok.
Az alsó tagozatos csoportok, nevelőikkel ezt a
napot a jászberényi állatkertben töltötték.
Az EUROPE DIRECT
iroda munkatársai – Dankóné Szabó Edit, László
Cecília e nap alkalmából
iskolánknak egy tulipánfát ajándékoztak, amely a
nagyiskola udvarában, a győztes 7.c. osztály által került elültetésre.
Tulipánfa (Liriodendron tulipifera) – különleges megjelenésű díszfa, tulipán alakú,
hármas karéjú levelei vannak – reméljük,
emlékezve a sikeres napra – sokáig gyönyörködhetünk szépségében.
Kép és szöveg:
Kovács Béláné Pető Magdolna

Hulladékgyûjtés
Az idei tanév második hulladékgyűjtése április 15-16-án zajlott. Diákjaink ezúttal is szorgosan gyűjtötték a még hasznosítható hulladékot. Vegyes papírból 11.5 t, vasból 2.5 t, lemezből 7.5 t jött össze. Árából a Diákönkormányzat programjait és házi tanulmányi versenyeket támogatunk.
Fotók: Petõ Noémi
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Összefoglaló az önkormányzat üléseiről
Az április 13-án soron kívüli nyílt ülés
kiemelt napirendje Jászfényszaru 2011–
2014. évre szóló gazdasági programja volt,
amely teljes terjedelmében olvasható a város honlapján.
Előterjesztések keretében:
– „Jászfényszaru oktatásáért informatikai infrastruktúra fejlesztése” pályázat
eszközbeszerzés ajánlati felhívását, a belvíz
elvezetési pályázat előkészítését, a pályázat
benyújtását jóváhagyta.
– határozatot hozott a „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” pályázatban érintett
ingatlanok rendezésére.
Az április 19-én tartott soron kívüli ülés
összehívását a Jászfényszaru Szociális Város
Rehabilitáció és Integráció Jászfényszaru
Fejlődéséért című pályázattal kapcsolatos
ingatlan vásárlás indokolta. A Képviselőtestület a Deák F. téri (volt gyógyszertár)
kialakításra kerülő 2 db önkormányzati
lakás tendereztetési folyamat előkészítését
jóváhagyta.
Április 27-én soron következő nyílt
ülésre előterjesztés készült a „Jászfényszaru – Solar Park” projekt pályázati önrész
biztosításához. Az önkormányzati saját
forrás 78.155.275.- Ft, a KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege
442.879.891.- Ft.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
elmondta, hogy a gazdasági programban
is szerepel, az önkormányzatban is erős a
szándék a megújuló energiaforrások hasznosítására. (Megjegyzés: Solar Park pályázatról részletesebb tájékoztató a május 11-i
ülésnél olvasható.)
– A Képviselő-testület tárgyalta és elfogadta a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló beszámolót,
a gyermekvédelem terén végzett színvonalas, eredményes munkáért a résztvevőknek
köszönetét fejezi ki.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyta, megalkotta a 10/2011.(IV.28.)
rendeletét.
A polgármester a hozzászólásokat követően hangsúlyozta, hogy minden intézménytől joggal várható el előrelátó
gazdálkodás, előremutató tervezés, előkészítés, amelyek a következő időszakot alapozzák meg.
Az Önkormányzat intézményeiben, illetve a Polgármesteri Hivatalban 2010. év során lefolytatott ellenőrzéseiről szóló jelentést elfogadta. Az önkormányzat vagyona,
tartaléka, az önkormányzat előtt álló pályázatok lehető leghatékonyabb felhasználása
történjék meg. Az ellenőrzések megállapításai alapján felhívja az intézményvezetők
figyelmét az ellenőrzések tapasztalatainak

Ízhasáb
Csíkos süti

Ez is inkább klasszikus sütemény, de kifejezetten finom és látványos. 3 lapból áll, az
egyik kakaós, a második diós, a 3. mákos,
ezek pedig tejbegríz alapú krémmel vannak összeragasztva. Néztem a hozzávaló
mennyiségeket sütés előtt; ez is a „nemszeretem” kategóriába tartozik, mert kanállal kell kimérni. Próbáltam a lisztet kicsit
púposabb kanállal, a cukrot laposabbal
kimérni, összejött. Tényleg egyszerű ahhoz
képest, mint amilyennek látszik.
Hozzávalók a lapokhoz:
15 evőkanál kristálycukor, 3 tojás, 3 dl
tejföl, 15 evőkanál liszt, 3 mokkáskanál

szódabikarbóna, pici só 5 evőkanál darált
mák, 3 evőkanál kakaó, 5 evőkanál darált
dió
Hozzávalók a krémhez:
1 l tej, 8 evőkanál búzadara, 20 dkg margarin, 18 dkg porcukor, 1 evőkanál vaníliás
cukor, pici só.
A lapokhoz a cukrot a tojással habosra
kevertem, hozzáadtam a tejfölt, majd a
szódabikarbónával és a sóval elkevert lisztet
is. 3 felé osztottam; az első részbe a mákot,
a másodikba a kakaót, a harmadikba a diót
kevertem bele, kicsit folyósabb, nagyjából piskóta állagú tészta lett. Egy közepes
tepsiben sütőpapíron külön-külön megsütöttem mind a 3 lapot; 12-15 perc kellett
180 fokos sütőben. A krémhez a tejet felforraltam a sóval, állandó keverés közben
beleöntöttem a grízt, egészen keményre
főztem, majd teljesen kihűtöttem. Belekevertem a margarint és a cukrokat, majd
a lapokat ezzel a krémmel rétegeztem, a
tetejére is hagytam belőle egy vékonyabb
rétegre valót. Étcsokis tortadarával szórtam
meg.
Forrás: Internet

hasznosítására, a feltárt hiányosságok kijavítására, megszüntetésére.
Május 11-én soron kívüli ülésen tájékoztató hangzott el többek között az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program
keretében meghirdetett KEOP-2011-4.4.0
– Megújuló energia alapú villamosenergia,
kapcsolt hő és villamosenergia, valamint biometán termelés c. pályázati konstrukcióról.
A projekt közvetlen célja a település közintézményei által fogyasztott villamos energia
egy részét megújuló energiával – napelemes
rendszer – biztosítani. Az önkormányzat a
projekt keretében Jászfényszaru külterületén szolár mező (áramtermelő napelemes
rendszer) létrehozását és fenntartását tervezi
megvalósítani. A beruházás segítségével az
önkormányzat intézményei villamos energia
fogyasztásából származó költségei csökkenthetők. A tervezett beruházás teljes költsége
521.035.166.- Ft.
A Képviselő-testület határozatot hozott
Jászfényszaru Város hatályos településszerkezeti tervének és leírásának a közigazgatási területet érintő módosításáról, rendeletet alkotott Jászfényszaru Város hatályos
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a közigazgatási területet
érintő módosításáról. Az önkormányzat
rendeletei megtalálhatóak a Polgármesteri
Hivatal titkárságán és a honlapon.
Czeglédi Gabriella

A kátyúmese vége?

Előző lapszámunk 7. oldalán megjelent a
Mese a kátyúról című történet. Az illusztráció szerint ez a kátyúnk odalett, ám a
többiek boldogan élnek…
Fotó: Farkas Mónika
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Egyházközségi nap
Május 15-én, vasárnap egyházközségi napot tartottak. Képes beszámolónkat látják. Fotók: Pál Alíz

Beszélgetések

A gyorsaság is fontos tényező

Mindenki sorra kerül

Lendületben

A célba érés öröme

Jászságért Díj 2011
„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma
huszadik alkalommal kiírt Jászságért Díj
pályázatára tizenhárom személyre érkezett
javaslat. A kuratórium 1/2011. számú
döntésével a 2011. évi Jászságért Díjat, s a
vele járó 1.000.000 forint elismerést Kladiva Imre r. k. esperes-plébános, c. kanonok
(Jászapáti) részére ítélte oda, életpályája
elismeréseként, akinek ezúton is gratulálunk!
A Jászságért Díj 2011. július 2-án, az elszármazott és az otthon élő jászok világtalálkozóján kerül átadásra Jásziványon.
Kladiva Imre 1942. július 11-én született
Besenyőtelken. Gyermekként megtapasztalta földműves, kisbirtokos családja hortobágyi kitelepítésének keserveit. 1966-ban
szentelték pappá Egerben. Az Egri Főegyházmegye több községében szolgált káplánként. Első plébánosi kinevezését Abád-

szalókra kapta. A jászok közé 1988-ban
került, Jászalsószentgyörgy plébánosaként.
Tízévi szolgálat után pedig a jászapáti katolikus hívek és a főegyházmegye második
legnagyobb templomának plébánosa lett.
Tettre kész, friss erővel kezdett a hatalmas
szentegyház felújításához. A helyi hátország
mellé odakapcsolta az elszármazottakat, s a
pályázatok anyagi erejét. A megújuló egyházi lelkiségi csoportok tevékenységének
helyszínévé tette a 2003-ban megvásárolt
Szent István Közösségi Házat. Jótékonysági bálokat patronál, hangversenyek, kiállítások létrejöttét támogatja. Hivatali kötelezettségei mellett módot talált a Jászság
művelődéstörténeti hírnevének öregbítésére. Sokat tett apáti plébános-elődje, Pájer
Antal papköltő munkásságának megismertetéséért, műveinek újbóli közreadásáért.
Ösztönözte és maga is részt vállalt az egy-

házközség fíliái történetének megírásából,
így jelent meg a jászszentandrási templom
centenáriumának emlékkönyve, a jásziványi (hevesiványi) egyházközség története,
a jászkiséri katolikus egyházközség története. Kiadója és lektora volt a Jászapátin
szolgálatot teljesítő egyházi személyiségek
életútját összegző forrásértékű kézikönyvnek. Pártolja a helyi honismereti szakkör
munkásságát, baráti viszonyt ápol a kirajzott jász ősök utódaival Kocséron és Kunszentmártonban.
Kladiva Imre főtisztelendő úr ismert és
elismert személyisége Jászapáti és a Jászság közéletének. Munkásságáról, közösségi szolgálatáról tisztelettel és nagyrabecsüléssel nyilatkozik hívő és nem hívő
egyaránt. Ahogyan sokan mondják róla:
maga is jásszá lett az idegent nehezen befogadó jászok között.
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Mi történt
a látássérülteknél?
A februári lapszámban azt ígértem havonta tájékoztatom az olvasókat tevékenységünkről. Kezdő klubvezetőkén be kell
látnom, hogy mindent a maga idejében
kell megtenni. Így történik ez most is.
Március hónapban megemlékeztünk az
1848-49-es szabadságharc hőseiről. A városi megemlékezésen is részt vettünk, majd
koszorút helyeztünk el a Petőfi-szobornál.
Ebben az időszakban olvastam az Új Néplap hasábjain a pusztamonostori önkormányzat felhívását, mely civil szervezetek
támogatásáról szólt. Az interneten megnéztem a feltételeket, s mivel ott élő tagtársaink is vannak, bátorkodtam elkészíteni az anyagot. Roppant kevés időm volt,
mert március 18-a 12.00 óra volt a leadás
határideje ezért személyesen juttattam el az
anyagot. Időközben az eredményről megkaptam az értesítést, sajnos forrás hiány
miatt nem tudnak támogatni. Szomorúan
vettem tudomásul, hisz nagy volt bennem
a lelkesedés, viszont az élet megy tovább
és haladunk az utunkon. 2011. 04. 06-án
Megyei Egyesületünk közgyűlésén vettünk
rész Szolnokon az Aba-Novák kulturális
központban. Az előzetesen kiközölt napirendi pontok beszámolóját meghallgattuk
s elfogadtuk a 2010. év munkájáról. Döntés született a 2012-es évi tagdíj összegéről, ami jelenleg 2100 Ft, következő évtől
2200 Ft-ra növekedik. Az 5. pontban időszaki választás szerepelt, amiről már tudtam, mégis érzékenyen érintett. Elnökünk
Dr. Baranyi Imréné (Miks Mária) lemondott tisztségéről. Jelöltként szerepelt Pesti
Zoltánné (Marcsi), a közgyűlés egyhangú
igennel megválasztotta e felelősségteljes
tevékenységre. Baranyiné Marika 23 év
kemény és eredményes időszak munkáját
adta át. Pestiné Marcsi személyében jól
képzett határozott elnököt köszönthetünk.
Meg is tudjuk tenni 2011. 05. 11-én, mert
településünkre érkeznek, információs napot tartanak tagjaink részére klubfoglalkozásunkon. Lesz még közös programunk
06. 25-én Szolnokon, ahol „Egészség nap”
elnevezéssel a látássérült tagtársak hozzátartozóikkal együtt vehetnek részt különböző
vizsgálatokon. Gyermekeknek tandem kerékpározás, játékos programok lesznek. De
mindenről majd később.
Folyamatosan kapom a meghívókat képviselő-testületi ülésekre, részemre nagyon
megtisztelő, igyekszem számos meghívásnak eleget tenni. Ezúton szeretném megköszönni tagjaink nevében Önkormányzatunk
támogatását, melynek nagyon örültünk.
További sikeres munkát! Jó egészséget kívánunk mindenkinek.
Víg Zsuzsi
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Anyakönyvi eljárások változásai
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az egyes anyakönyvi események (házasságkötés, valamint
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése) engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről alkotott rendeletét.
E rendelet 2011. március 1-jén lépett
hatályba, a díjfizetést ezen időpont után
bejelentett anyakönyvi eseményeknél kell
alkalmazni.
Az anyakönyvi esemény történhet hivatali munkaidőben, valamint azon túl; és
hivatali helyiségben, illetve azon kívül.
Amennyiben az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben
jön létre, térítési díjat nem kell fizetni, az
önkormányzat díjmentesen biztosítja a
hivatali helyiséget. Hivatali munkaidőn kívül, de hivatali helyiségen belül – a Munka
Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével – 19 óráig, illetve
szombati napokon lehet házasságot kötni
vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni.
Ebben az esetben az anyakönyvi esemény
díja 10.000,-Ft + ÁFA, mely összeget készpénzátutalási megbízással kell teljesíteni az
eseményt megelőző 2. napig.
Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül (pl. az esemény méltóságának
megfelelő családi kert, művelődési ház
stb.) történő lebonyolítását kérelemre a
jegyző engedélyezi, a fizetendő díj 20.000,Ft +ÁFA.
Rendkívüli körülmény esetében – különös tekintettel közeli halállal fenyegető
egészségi állapotra, illetve súlyos mozgáskorlátozottságra – szociális intézményben,
továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi
esemény díjmentes. A rendelet teljes szövege megtalálható Jászfényszaru város honlapján (www.jaszfenyszaru.hu).
A házasságot a bejelentést követő 30 nap
elteltével lehet megkötni.
Minden anyakönyvi esemény (születés,
házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset) bejelentésekor igazolni kell a személyi adatokon túl a családi
állapotot és az állampolgárságot.
A személyi adatok igazolására alkalmas
érvényes okmányok: a személyazonosító
igazolvány, a kártya formátumú vezetői
engedély, és az útlevél, melyekhez lakcímigazolvány szükséges (kivéve az ún: „régi
típusú, könyv formátumú” személyazonosító igazolványt, mely tartalmazza a lakcímet is).
A családi állapot nőtlen és hajadon esetében nyilatkozattal; elvált esetében jogerős
bírósági végzéssel vagy e tényt tartalmazó
házassági anyakönyvi kivonattal; özvegy
esetében a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatával, továbbá a volt házastársat
holttá nyilvánító vagy halál tényét megállapító jogerős bírósági határozattal, vagy

e tényt tartalmazó házassági anyakönyvi
kivonattal igazolható.
A magyar állampolgárság igazolására érvényes magyar személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy egy évnél nem régebben
kiállított állampolgársági bizonyítvány fogadható el.
Egyszerűsített honosítási eljárás
Az egyszerűsített honosítási eljárás lényege, hogy a határon túli magyaroknak nem
kell letelepedni és állampolgársági vizsgát
tenni, nem kell magyarországi lakóhelyet
létesíteni és a megélhetést igazolni a magyar állampolgárság megszerzéséhez. Elegendő a magyar nyelv ismerete. E szabályokat a 2011. január 1-je után benyújtott
kérelmekre kell alkalmazni.
Az állampolgársági kérelmet a magyarországi anyakönyvvezetőnél, a Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál, illetve külföldön a magyar
külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselőknél egyénileg és csak személyesen lehet benyújtani. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy
nevében törvényes képviselője terjesztheti
elő a kérelmet.
Kérelmet az nyújthat be, aki maga vagy
felmenője magyar állampolgár volt vagy
valószínűsíti magyarországi származását;
magyar nyelvtudását igazolja a kérelmet
átvevő szerv előtt; a magyar jog szerint
büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs
ellene folyamatban; és honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.
A kérelem nyomtatvány mellett a kérelmezőnek be kell nyújtania születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát
igazoló okiratokat, valamint magyar származását igazoló dokumentumokat. Erre
elfogadható pl. a felmenők születési anyakönyvi kivonata, de lehet plébánosi vagy
lelkipásztori igazolás, vagy régi magyar okirat – pl. illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv stb. – Az idegen
nyelvű okiratokat minden esetben hiteles
magyar fordítással kell csatolni! A magyar
származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, a leszármazás végig követhető
legyen.
Mellékelni kell még egy magyar nyelven,
saját kézzel írt önéletrajzot, valamint két
darab igazolványképet abban az esetben,
ha lakcímigazolvánnyal rendelkezik a külföldi. Külföldön élőnek egy darab fénykép
szükséges.
A kérelmekről a köztársasági elnök dönt.
A honosított személy választása szerint
állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz
magyarországi polgármester előtt, vagy a
magyar külképviselet vezetője előtt.
A honosított ezen a napon szerzi meg a
magyar állampolgárságot.
Morvainé Palócz Éva
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A tudományok mAgyA
y r nAgyjAi
yA
Budapest Terézváros városrészében született 1900-ban. Édesapja, Günszberg Bernát,
a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaságnál (MÁK Rt.) dolgozott főkönyvelőként, majd cégvezetőként, végül igazgatói
rangban, 1928-ig. Édesanyja Jakobovits
Adél volt. Elemi iskolai tanulmányait a Szemere utcai községi elemi népiskolában, a
középiskolát a Budapesti V. ker. Markó utcai Magyar Királyi Állami Főreáliskolában
végezte.
Pályafutása elejére és a jövőbeni tudós képességeire jellemző, hogy Gábor Dénes még
tanulóként (!) jelentette be Budapesten,
1910 októberében, első szabadalmaztatási
kérelmét, amely egy aeroplán-körhintáról
szólt. Lényege az volt, hogy több, kisebb
méretű, különféle típusú és személyek befogadására alkalmas aeroplánokból (korabeli repülőgépekből) álló szerkezet volt
egymással rugalmas kapcsolás segítségével
gyűrűalakban összekötve, és mindegyik
egy, a körhinta közepén elhelyezkedő függőleges tengelyhez volt rögzítve. A körhinta középső főtengelyét egy motor hajtotta,
mely a repülőgépeket körben megforgatja.
A aeroplánokra ható centrifugális erő illetve a szárnyakra ható felhajtóerő együttese
segítségével a kis repülőgépek felemelkednek, és egy repülő körhintát alkotnak.
1918-ban érettségizett, ezután behívták
katonának, az észak-itáliai fegyverszünet
után tért haza. Ehhez kapcsolódik olasz
nyelvtanulása, mely már a negyedik (!)
nyelvismerete lett. Novemberben beiratkozott a Magyar királyi József nádor Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki osztályába. 1920-tól Berlinben
folytatta tanulmányait, elektromérnöknek

Gábor Dénes

tanult. Itt rendszeresen látogatta a tudományegyetem előadásait, többek között
Einstein szemináriumát, mely Szilárd Leó
kezdeményezésére jött létre, és aki az előadásokra meghívta Wigner Jenőt, Neumann Jánost és Gábor Dénest. 1924-ben
mérnöki diplomát szerzett Berlinben.

Gábor Dénes

Németországban több helyen is dolgozott kutatóként. 1933-ban a náci hatalomátvétel után elhagyta Németországot, és
hazatért Magyarországra. 1933–1934-ig
az Egyesült Izzó kutató-laboratóriumában
a gázkisülés fizikájával foglalkozott. 1934ben végleg letelepedett Angliában. 1934–
1948-ig a British Thomson-Houston Társaság kutatólaboratóriumában dolgozott
Rugbyben.
1936. augusztus 8-án feleségül vette
Marjorie Louise Butlert, akivel haláláig

harmonikus házasságban élt, gyermekük
nem született. 1947-ben itt találta fel a
holográfiát, ami azonban 1960-ig, a lézer
felfedezéséig nem terjedt el. 1956-ban a
Royal Society a tagjává választotta. 1958–
1967-ig az alkalmazott elektronfizika professzora volt az Imperial College-ban. A
fizikai kutatásokon kívül Gábor Dénes az
emberi kommunikációt és a hallást is tanulmányozta. Híres mondása volt, hogy a
„A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a
jövőnket fel lehet találni!”
1962-ben látogatott haza Magyarországra. 1967-ben nyugalomba vonult. 1968ban részt vett a Római Klub (az egész világot érintő gondok feltárásával foglalkozó
csoport) alapításában. „A holografikus
módszer feltalálásáért és a kifejlesztéséhez
való hozzájárulásáért” 1971-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat. 1974-ben súlyos
agyvérzést szenvedett. 1979. február 9-én
hunyt el Londonban. Nevét viseli a Gábor
Dénes Főiskola, amelynek Magyarországon
és a határon túl (Erdélyben, a Felvidéken)
több nagyvárosban van campusa. Halálának huszonötödik évfordulójára a Magyar
Nemzeti Bank ezüst emlékpénzt adott ki.
Személyiségére, a jövőbe vetett hitére és
optimizmusára jellemzőek a pályafutása vége felé leírt mondatai: „Nem félek a nyugdíjas kortól, mert egy új hobbit szereztem
magamnak, írni társadalmi kérdésekről.
Most, hogy a jövőm nagyrészt már mögöttem van, szenvedélyesen érdekel a jövő,
amelyet sohasem látok majd, azonban remélem, hogy írásaim hozzájárulnak a síma
átmenethez egy igazán új korszakba.”
(Forrásom az internet volt.)
Zsámboki Richárd

XVII. Jász Világtalálkozó, 2011. július 1–2. Jászivány
A településről első írásos említés 1234ből származik. A község még 1550-ben népes település volt, a török hódoltság alatt
azonban folyamatosan elnéptelenedett. A
XVIII. századtól 4000 ha földterülete a
szomszédos Jászapátihoz tartozott. 1950től önálló község lett, ma a Jászság legkisebb települése közel 400 lakossal.
A XVII. Jász Világtalálkozót július 1-jén
14 órakor Tari András polgármester ünnepélyes keretek között nyitja meg. Köszöntőt mond: dr. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke.
A délután folyamán több kiállítás, tárlat
nyílik, sor kerül a „Jászok Fája” ültetésére,
emlékhely avatásra.
Az este a szórakozásé lesz, Agócsné Balogh Mónika operett- és magyar nóta éne-

kes műsorát, AN-JU műsorát, valamint a
Jászmagyarok Együttes koncertjét nézhetik
meg az érdeklődők. A nap programja a 22
órakor kezdődő discoval zárul.
Szombaton 9 órakor ünnepi főpapi szentmisét tartanak, melyet dr. Ternyák Csaba
egri érsek celebrál. A jász települések felvonulását követően, ünnepi köszöntőt mond
többek között dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter.
A Jászságért Díjban részesül Kladiva Imre
r.k. esperes-plébános c. kanonok úr (Jászapáti). Az új jászkapitány beiktatását követően, történelmi képeket jelenítenek meg
a jászok múltjából. Az ünnepi műsorban
közreműködik a Jászszentandrási Andante
Kamarakórus, Fehér Anna színművész és
Nagy János.

14 órától a jászsági települések művészeti csoportjainak fellépésére kerül sor, lovas
programok, íjász bemutató, jászsági tűzoltóautók felvonulása színesítik a rendezvényt, továbbá a Jászapáti Színjátszókör, a
Miskolci Ütősök, Tóth Vera, Takács Nikolas műsora lesz látható.
Este utcabállal és tűzijátékkal búcsúzik
vendégeitől a jásziványi XVII. Jász Világtalálkozó.
A július 2-i szombati központi ünnepségre Jászfényszaru Város Önkormányzata 7 óra 45 perckor a Városházától,
buszmegállókban történő felszállási lehetőséggel autóbuszt indít Jásziványba,
a csoport 18 órakor indul vissza Jászfényszarura.
Tóth Tibor
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Zsámboki Richárd sikerei
Zsámboki Richárd idei legfontosabb eredményeit az áprilisi számban olvashatták.
Ennek kapcsán beszélgettem vele.
Ricsi, mesélj nekem, kérlek az általános iskolai éveidről! Hiszen fényszarui lakosként
Te is itt kezdted az iskolát.
Ahogy mondod, itt jártam iskolába 1.
osztálytól egészen 8-ig. Kovács Béláné Pető
Magdolna tanárnő volt a felső tagozatos
osztályfőnököm. Ő mindig is bíztatott és
támogatott. A matematikát Berényi Ferenc tanár úr óráin szerettem meg igazán,
ő keltette fel az érdeklődésemet a tantárgy
iránt.
8. osztály után a jászberényi Lehel Vezér
Gimnáziumba jelentkeztél. Hogyan teltek a
gimis esztendők? Akkor kezdtél el versenyezni?
Már az általános iskolában is jártam versenyekre – habár ez akkor még nem számított túlságosan „menőnek”, és ezt volt,
aki éreztette is velem. Szóval akkor is versenyeztem már, de nem voltak kimagasló
eredményeim (csak megyei 1.  – H. B.).
Azonban a gimnáziumi osztályom minden
tagja kivétel nélkül örült az elért eredményeimnek, sikereimnek. A Lehelben Buzásné Tábi Gizella tanárnő tanította a fizikát, és Magyar Géza tanár úr a matekot.
Mindketten olyan tanárok, akik igencsak
értenek az adott tantárgyhoz. Berkóné
György Ildikó kémia-biológia szakos tanárnő volt itt az osztályfőnököm. Ő is szintén
jó osztályfőnökhöz méltóan, amiben csak
tudott, segített. A gimnáziumi éveim alatt
bekövetkezett egy nagy szemléletváltás.
Mi volt az és mi váltotta ki?
Ez annyit jelent, hogy a matekról áttértem a fizikára. Még pedig azért, mert ez
jobban megy nekem.
Melyek a számodra legfontosabb versenyek?
A 2011-es fizika OKTV 17. hely, 2010es fizika OKTV 24. hely, Gordiusz Matematikaverseny megyei 1. helyek (9. és 11.

osztályban), KÖMAL (középiskolai matematika és fizika lapok) fizika elméleti verseny országos 11., valamint jelenleg is az
országos 1-10. közötti helyen állok. Részt
vettem még a Hatvani István Fizika Versenyen, ahol országos 11. helyen végeztem.

Ballagási emlék

A matekon és a fizikán kívül szerettem még
a földrajzot is, ez Bordásné Fábián Nikolett
gimnáziumi földrajztanárnőmnek köszönhető. Így 9-10. osztályban a Bacsó Nándor
Földrajz Versenyen indultam, előbb megyei 2., majd megyei 1. helyen végeztem,
11. osztályban pedig a földrajz OKTV-n
a II. fordulóig jutottam. Történelem versenyen is részt vettem, ahol a megyei 2.
helyet értem el. Berkóné tanárnő által eljutottam diák-szimpóziumokra, valamint az
Irinyi János Kémia versenyen megyei 1. és
3. helyen végeztem.
Úgy hallottam, hogy elnyerted a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány ösztöndíját.

Önkéntes diákok
Jót tenni jó! Bizonyára sokan tudják, hogy 2011 az ÖNKÉNTESSÉG éve. Nagyon jó közösség révén a 7.A osztály
úgy döntött, részt vesz ebben a tevékenységben. Első lépésben iskolánk környezetét szépítettük, virágládába növényeket
ültettünk. Ezután március 25-én mindenki a saját óvodájában munkálkodhatott. Szeretettel fogadták segítségünket s
mi is egy kicsit újra apró csemeték lehettünk.
Utunk tovább folytatódott a Jászság állatkertjében ahol az
ősz emlékeire utaló faleveleket gyűjtöttük össze. A munka után
egy órát barangoltunk az állatkertben, így enyhítettük fáradtságunkat. Pihenésképpen saját választásunk alapján egy filmet
néztünk meg a kis iskolában. Jótékony munkánk nem ért véget, a jászberényi Maci Óvodába fogunk menni legközelebb.
Varga Klaudia, Tóth Annamária, Horváth Alexandra 7. A
Fotó: Csépány Dániel

Igen, megkaptam, és ez azért is volt nagyon jó, mert kétszer nyertem el egymás
után, ami azért elég ritka.
Azt tudom, hogy most érettségizel. A Lehelből hova szeretnél tovább menni?
A BME (Budapesti Műszaki Egyetem)
mechatronikai szakára (tömören gépész-,
villamosmérnök és informatikus). És ha a
jogszabályok engedik, akkor egy gazdálkodási menedzsmenti képzésen is részt vennék párhuzamosan a mechatronikával.
Mivel foglalkozol a szabadidődben a tanulás mellett?
Szeretek olvasni, zenét hallgatni, gyakran
együtt a kettőt. És természetesen a számítógépet sem vetem meg. Szívesen járok
koncertekre, valamint osztályfőnökeimnek
köszönhetően szeretem a színházat is. Szabadidőmben készültem fel és tettem le az
ECDL* vizsgát, valamint tettem egy felsőfokú C típusú angol nyelvvizsgát, és egy
középfokú németet. A hobbim a fotózás.
Az általános iskolai osztályfőnököm szólt
nekem a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság fotóműhelyéről. A
társaság tagjaként volt egy csoportos és két
egyéni kiállításom. Egy a helyi művelődési
házban, egy pedig a Lehel Galériáján.
A sikereid tükrében mennyire volt fontos a
családi háttér?
Természetesen nagyon fontos volt számomra. Néha apa műszaki tudása lendített
át egy-egy nehezebb fizikai példán, anya
pedig mindig is támogatott, akármilyen
dologba is kezdtem bele. Nélkülük biztosan nem sikerült volna a fenti eredmények
közül elérni ennyit. Köszönöm nekik!
További sok sikert kívánok az érettségikhez, és remélem nemsokára újra hallunk
majd felőled!
Szöveg: Horváth Boglárka
Kép: Zsámbokiné Dugonics Krisztina
* European Computer Driving Licence Európai Számítógép-használói Jogosítvány
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Jarábik Dezső, Jarábik Dezsőné, Dugonics Györgyné

Megemlékezés
a Vöröskereszt világnapjáról
Május 8. a Vöröskereszt világnapja
A Vöröskereszt és a Vörösfélhold Világnapját 1948-tól világszerte
május 8-án, az alapító Henry Dunant, egy svájci üzletember születésnapján ünneplik. Az ő javaslatára alakult meg a Nemzetközi
Vöröskereszt, mint önkéntes segélyszervezet, amelyhez Magyarország 1881-ben csatlakozott. A Magyar Vöröskereszt tehát idén 130
éves.
Minden évben ezen a napon emlékezik meg a Szervezet azokról
a munkatársakról, önkéntesekről, akik sokat tesznek és tettek embertársaik megsegítéséért.
Ebben az évben május 10-én a Rimóczi Kastélyban mi is ünnepi
megemlékezést tartottunk. Azokat az önkéntes nyugdíjas tisztségviselőket köszöntöttük, akik ebben az évben töltik a 80. életévüket.
Az ünnepet méltató köszöntő után rövid kis műsort adtak a helyi Művészeti Iskola kis diákjai, majd Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármesterasszony meleg hangú szavai kíséretében emlékérmet
adományozott az ünnepelteknek. Ezt követték gratulációink, a
virágokkal, tortával való köszöntés és egy kis családias hangulatú
beszélgetés.
Ünnepeltjeink voltak: Dugonics Sándorné, Jarábik Dezsőné,
Dugonics Györgyné és Marton Gyuláné (sz. Paréj Terézia). Isten
éltesse őket nagyon sokáig! Márai Sándor szavaival élve: „ Az életnek értéket csak az a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé
fordulunk.” E gondolatok tükrében kívánunk még nekik hosszú,
boldog, örömteli életet.
Kővágó Jánosné
Városi Vöröskereszt titkára
Fotók: Tóth Tibor

Marton Gyuláné, Dugonics Sándorné

Föld napja a Napsugár Oviban
(április 22.)

Magyarországon 1990 óta rendezik meg. A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Célja, hogy különféle akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970. április 22-én
mozgalmat indított el a Föld védelmében. (Azóta az alternatív
energiaforrások világhírű kutatója és szakértője lett.) Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé,
ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett
mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne. (Wikipédia.
Szabad lexikon az interneten)
Mit is tehetünk mi óvónők a fenntartható világért környezetünkért, Földünkért?
Legfontosabb talán az, hogy a mindennapi cselekedeteink példaként álljanak a gyermekek előtt, hiszen a gyermek a felnőtteket
utánozza. Apró dolgok ezek. Olyanok, mint pl. az, hogy nem dobálom el a szemetet az utcán. Minden sétánk alkalmával felhívjuk
a gyerekek figyelmét erre. (Sajnos elég gyakori a negatív példa, hiszen lépten-nyomon találkozhatunk az utcai szeméttel.) Mindig
elmondjuk azt is, hogy a fák és bokrok ágait nem tördeljük le, a
virágokat nem szedjük le, csak megcsodáljuk a szépségüket. Azt
is elmondjuk mindig, hogy ezeket a fákat és a virágokat szorgos
kezek ültették és gondozzák, mi pedig tiszteletben tartjuk, és megbecsüljük ezeknek az embereknek a munkáját.
Az óvodában ebben az évben faültetéssel emlékeztünk meg a Föld
napjáról. A gyorsan növő juharfát Kisbalázs Jázmin nagypapájától
kaptuk, amit ezúton is köszönünk neki. A fát ezért „Jázmin fának”
neveztük el. Túsor Jancsi bácsi segítségével elkészült a fa helye is,
a gyerekek pedig nagy örömmel segítkeztek a nagy munkában. A
faültetés után szorgalmasan hordták a vizet a fa tövére, amit azóta
is minden nap megtesznek.
Ezenkívül még számos aprónak tűnő dologgal ismertetjük meg
a gyerekeket, hiszen a környezetvédelemre való nevelés nem lehet
csupán egynapos kampánymunka.
Dné Kati
Fotó: Sárközi Kati
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Könyvcimborák Klubja az Iskolai és Gyermekkönyvtárban
Könyvtárunk csatlakozott a Megyei Pedagógiai Intézet felhívására, a Könyvcimborák Klubja című, az általános iskolás korosztály olvasási kultúrájának fejlesztését célzó
kampány lebonyolítására. Ez a „TudásexpoExpressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
(TÁMOP – 3.2.4/08/01) pályázat része. A
versenyzőknek egy, a korosztályuknak megfelelő könyvet kellett elolvasni.
A verseny októberben indult a következő
művekkel:
1. évfolyam: Zelk Zoltán „Szavaseigaz Marci”
2. évfolyam: Csukás István „A téli tücsök
meséi”
3. évfolyam: Janikovszky Éva „Égigérő fű”
4. évfolyam: Csukás István „Keménykalap
és krumpliorr”
5. évfolyam: Nógrádi Gábor „Petepite”
6. évfolyam: Christine Nöstlinger „A cseregyerek”
7. évfolyam: Louis Sachar „Stanley, a szerencse fia”
8. évfolyam: Lois Lowry „Számláld meg a
csillagokat”
Minden könyvhöz a tanév során 3-3 feladatlapot kaptak a gyerekek. Így nemcsak
elolvasták az adott művet, hanem tudásukról
is számot adtak.
Diákjaink közül harmincan szerepeltek
eredményesen, a kiírt szabályoknak megfelelően.
1. évfolyam: 1. Dobos Debóra 1.a, 2. Pető
Petra 1.a, 3. Jakus Fanni 1.a, Farkas Vivien
1.a, Dobák Dominika 1.a, 2. évfolyam: 1. Balázs Lehel Bulcsú 2.c, 2. Drabos Réka 2.c,
3. évfolyam: 1. Mezei Balázs 3.c, 2. Bodnár
Johanna 3.c, 2. Borbély Viktória 3.c, 3.
Hornyák Boglárka 3.c, Urbán Ramóna, 3.c,
Patkós Andrea 3.c, Palotai Stella 3.c, Farkas
Friderika 3.c, Agócs Anasztázia 3.c, Rácz
Patrik 3.c, 4. évfolyam: 1. Berényi Levente
4.a, 1. Szűcs Levente 4.c, 2. Fekete Márk
4.a, 3. Kotán Csenge 4.b, Fábián Alexandra 4.a, Jakus Brigitta 4.b, Birinyi Vivien 4.a,
Johancsik Dóra 4.a, Rácz Laura 4.a, Maczkó
Liliána 4.a, 5. évfolyam: 1. Pál Zsófia 5.a, 2.
Zsámboki Dóra 5.b, 3. Ács Arnold 5.a
Ők lettek ebben a tanévben a Könyvcimborák Klubjának tagjai, ezt egy elismerő oklevéllel és osztályfőnöki dicsérettel jutalmaztuk. A
helyezettek oklevelet és a Diákönkormányzat
támogatásával egy-egy szép könyvet is kaptak. Köszönjük! A jövő tanévben folytatódik
a „könyvcimborák” toborzása. Nagyon jó
lenne, ha egyre több diák csatlakozna a klubhoz. A mai életben annyi minden elvonja a
figyelmüket az olvasástól, hogy a felnőttek
összefogására van szükség a változtatáshoz.
Fontos, hogy ne csak egy-két ember szívügye
legyen az olvasásra nevelés. Könyvtárosoknak, pedagógusoknak és szülőknek, együtt
kell ezen változtatnunk. Erősíteni a gyermekeinkben, hogy mindennapos tevékenységévé váljon számukra az olvasás.
Kép és szöveg: Berze Lászlóné
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Boldog Születés Hetét!
Május 1-jétől május 8-ig a Születés Hete
rendezvénysorozat zajlott Jászfényszarun.
A Születés Hetéhez már 6. éve csatlakozott
a Védőnői szolgálat. Minden évben egyegy előadással, beszélgetéssel voltak jelen
az országos palettán. Ebben az évben ténylegesen egy hétig zajlottak a programok.
A nyitó napon, május elsején – Anyák
napján – városnapi családi egészségügyi
szűrővizsgálat zajlott, melyen 62 fő vett
részt. A Mamamérföld programot az eső
elmosta így a következő hétvégén szombaton került megrendezésre.

A hét folyamán délelőttönként elsősorban a kisgyermekek és szüleik számára kínáltunk programokat. Megismerhették a
szülők a babamasszázs jótékony hatásait, a
kiscsecsemők pedig a saját bőrükön tapasztalhatták kellemes hatását. A dúdolóban
a sok apróság dr. Kocsisné Horti Monika
mondókáira, dalaira „táncra” perdült, egymás és a szülők legnagyobb örömére. A
nagyobb gyermekek már a gyermektornán
próbálhatták ki a játékokat. Szentirmai
Orsolya mozgásos fejlesztő játékai nagy sikert arattak az ifjú tornászok körében.
A délutánok inkább az ismeretszerzés, felvilágosítás jegyében teltek. A szülők, nagyszülők, érdeklődők, választhattak a szülésre
felkészítés /védőnők/, anyatejes táplálásra
felkészítés /védőnők/, homeopátiás előadás
/dr. Ördög János/, közönségtalálkozó a babafalva.hu internetes weblap alapítószerkesztőjével /dr. Péterfi Hajnal/, bababarát
szülés, születés /Csomnóné Lindmayer
Katalin/, valamint a szülőszoba látogatás
között. A serdülőkorú lányok a „Holdsátor” alatt nagylánnyá avatási szertartáson
vehettek részt.
A Születés Hete záró rendezvénye a Mamamérföld nagy családi programmá kerekedett. Anyukák apukák, nagyszülők indultak
sétára a sportpálya körül, hogy megtegyék
az 1 mérföldet, ami kb. 1,5 km.
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A próbatétel után a játszóteret vették birtokukba az apróságok. Ezúttal az idő kegyes volt a résztvevőkhöz, és a szervezőkhöz
egyaránt, így aztán egy igazán jó hangulatú
majálisban lehetett része a családoknak.
Minden résztvevő ajándékot kapott. A babakocsi toló versenyre is voltak vállalkozó
kedvű anyukák és gyermekek. Leggyorsabban Kasza Mariannának sikerült teljesíteni
a távot.
A szombat estét és a Születés Hetét egy
meghitt hangulatú pódium műsor zárta.
Az anyáról a családról szóló versek megindították a hallgatóságot. Nehéz volt a
könnyeket titkolni. Méltó zárása volt a
Születés Hete rendezvénysorozatnak. Köszönjük a versmondóknak!
Köszönjük a támogatóinknak, segítőinknek, hogy hozzájárultak a Születés Hete
programsorozat sikeréhez.
Támogatóink, segítőink voltak: Arcadia
Reklám Kft., Babafalva.hu internetes weblap, Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság – Drámapedagógiai Műhely, Csomnóné Lindmayer Katalin bába, szülésznő,
dr. Kocsisné Horti Monika ének-zene
tanár, Hipp Kft. – Laufer Antal, dr. Ördög János szülész-nőgyógyász, Jászberény
Szent Erzsébet Kórház, Jászfényszaru Város
Önkormányzat, Kocsisné dr. Péterfi Hajnal szakgyógyszerész, Könyvtár, Országné
Juhász Mariann szülésznő, Pető Lászlóné
Katika, Petőfi Sándor Művelődési Ház,
Születés Hete Egyesület, Szentirmai Orsolya gyógytornász.
Kaszai Martin Tamás, Fotók: Ruis Bea

Jubileumi visszapillantó
Mi újság Fényszarun?
1991. május
Sorozatom tizenkettedik utolsó visszapillantóját olvashatják kedves olvasóink.
A húsz éves helyi újság tiszteletére 2010
júniusában jelent meg az első emlékezésem. Egy éven keresztül igyekeztem a mának is tanulságos vagy érdekes múltbéli
eseményeket, történéseket felidézni.
Az 1991 májusi újság első oldalán olvashattuk, hogy a Jászság két parlamenti képviselője Dr. Kis Zoltán és Dr. Mizsei Béla
támogatták a jászsági települések szövetségének megalakítását. A jászsági önkormányzatok érdekképviseleti szövetsége
1991 áprilisában megalakult, az alapító
okiratban székhelyül Jászfényszarut jelölte
meg. A vezetőség soros elnökének Győriné
dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru nagyközség polgármesterét választották meg. Az
eredetileg egy évre szóló megbízásból 15
év lett.
Az alpolgármester választásról ugyancsak az első oldalon olvashattunk. Idézet
a tudósításból: „A nagyközség önkormány-

zati testülete áprilisi ülésén fontos személyi
kérdésben határozott. Korábban többször
is elhangzott a honatyák részéről a sürgetés:
legyen a nagyközségnek alpolgármestere. A
jelöltek kiválasztásánál meg kellett találni
azokat, akik az alkotmányos jogi elvárásoknak megfelelnek. Végül is a képviselő-testület
szótöbbséggel alpolgármesterré választotta
Győri János Bertalant.”
A lap harmadik oldalán a frissen megválasztott alpolgármester önvallomásából
idézek: „Az emberek jelenleg kilátástalannak
látják a helyzetüket, jövőjüket. Egy önkormányzat pedig arra nem vállalkozhat, hogy
gyárat építsen, munkahelyet teremtsen. Nem
írhatjuk ki egy üzem vagy egy gyár homlokzatára, hogy Jászfényszaru önkormányzatának vállalata. De vallom, hogy a vállalkozásokhoz infrastruktúrát kell létesíteni. Legyen
telefon, víz, villany, szennyvízhálózat. Ezek
megteremtése külső segítséggel az önkormányzat feladata. Természetesen a vállalkozások
menedzselése, a működő gazdasági egységek
és a mi kötelességünk.”
Győri János hatodik ciklusát tölti önkormányzati képviselő és alpolgármesterként.
A település az elmúlt 21 évben nagy változáson ment át. Az akkor még vágyálom,
a teljes infrastruktúrafejlesztés pályázati
és helyi forrásokkal megvalósult. Az önkormányzat így áttételesen a 100%-os
önkormányzati tulajdonú ipari park létrehozásával nagyban elősegítette a helyi
munkalehetőségek megtartását, bővülését. Mára egy pályázat révén az önkormányzat foglalkoztatóként is megjelent.
Az önkormányzat közelmúltban jóváhagyott gazdasági programja a további fejlesztések irányát az önfenntartó település
megvalósítása célként határozta el. Ennek
egyik fontos területe a helyi intézmények
villamosenergia szükségletének olcsó, helyi biztosítása.
A korábbi visszapillantó hasábjain is
szerepelt, hogy 1990-ben Jászfényszarun
megalakult a 868. számú Csörsz vezér cserkész csapat. Május hónapban a cserkészek
életében újabb fontos eseményre került
sor, az új csapatzászló megáldása, és új
cserkészlányok és fiúk avatása. Idézet az
ötödik oldalon megjelent fényképes tudósításból. „Litkei Antal prépost úr ezúttal
cserkész egyenruhába öltözve „új hivatásának” megfelelően, mint cserkész parancsnok
ismertette az ünnepség programját. Köszöntötte a résztvevők között megjelent dr. Kartal
Ernő apátkanonok urat, aki az ünnepi misét
is bemutatta, dr. Lukács Jánost az Országos Cserkészszövetség főtitkárát, Győriné dr.
Czeglédi Mártát a nagyközség polgármesterét. Méltatta Berényi Pálné érdemeit, aki a
csapatzászló hímzését mesterfokon készítette.
Jutott az elismerő szavakból mindazoknak,
akik anyagilag is segítik a cserkészcsapat újbóli és egyre kiterjedő tevékenységét.”
Tóth Tibor
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Jászfényszarui
nyári programok
• Fogathajtó verseny Jászfényszarun
június 5. 9–18 óráig
• Szentkúti zarándoklat
június 11–13
Római Katolikus Egyházközség
• Diákönkormányzat év végi rendezvényei:
– akadályverseny június 14-én a Vadászháznál
– június 15. Le a cipővel! Éljen a mezítláb!
– tóparti parti a Kalapgyári tavaknál
• Néptáncos edzőtábor
június 15–18-ig Tarnamérán
• Június hónaptól indul az iskolában az
úszásoktatás, amelyre jelentkezni a Nagyiskolában lehet.
Az egyhetes turnus ára 5000 Ft/fő.
Június 1-jétől hétvégenként, június 18tól pedig minden nap 14 órától 17 óráig
iskolásainknak lehetőségük lesz a medence szabad használatára 200 Ft-ért.
• A sportpálya nyári szolgáltatatásairól a
helyszínen érdeklődhetnek.
• Szent Erzsébet Ház vasárnap délutáni
szabadidős foglalkozások
– Római Katolikus Egyházközség
• Penczner Pál Közhasznú Alapítvány Művészeti tábora: 2011. június 22–23–24.
Nagyiskola.
Napi térítési díj: 500 Ft
• Múzeumok Éjszakája
június 25. 16–22 óráig Tájház
• Napközis tábor „Fáraók birodalma” címmel 2011. június 27 – július 1.
Kisiskola.
Térítési díj: 6000 Ft (teljes ellátás)
• Honismeretei, helytörténeti tábor
FÉBE szervezésében Jászfényszarun
június 28 – július 2.
• Jászok Világtalálkozója Jászivány
július 1–2.
• BLNT Fotóműhely alkotótábora július
első hetében Borortán,
szeptemberben Balatonszepezden
• Király leszek Moneyland-ben
– XIV. „mesetábor” Pusztafalun
július 3-10-ig
Iskola és BLNT Jászfényszaru
Drámapedagógiai Műhely
• Lumina live 2011 tábor
július 7–10-ig a Vadászháznál
Lumina Cornu Klub
• IV. Tarlófesztivál az Ipari Paknál
július 30.
• Hittan tábor
augusztus 7–13 Veszprém
– Római Katolikus Egyházközség
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25 éves a jászfényszarui nagyharang
Június 8-án ünnepeljük a Szentcsalád
nagyharangot
„A hívek nem felejthetik el régi harangjuk hívó hangját!” – ez a II. világháború
sajgó sebe. Ezért határoztak így: „Legyen
újra nagyharangunk!” – történt mindez
1982. február 1-jén. Az előző harangot a
háború éveiben beolvasztották, mint oly
sok településen.

A harang és a harangozó
Litkei Antal c. (címzetes, PKA) prépost vezetésével indult a szervezői munka nem sokkal
az elhatározás megszületése után és felkeresték
a harangöntőt, az őrbottyáni Gombos Lajost.
A mester számítása szerint a harang elkészüléséhez másfél millió forint anyagi ráfordításra
volt szükség, időben pedig négy évre.
A község lakói, mint a szorgos méhek, úgy
gyűjtötték kisebb-nagyobb adományaikat,
hogy minél előbb elkészülhessen az új harang. Érezhető volt, hogy ez mindenki szívügye, így a már akkor is sok pénznek számító
összeg gyorsan összegyűlt. A település álma
megvalósulni látszott, de még így is sok munka és várakozás volt hátra, ugyanis a harang
elkészülésére még hosszú éveket kellett várni.

Végül 1986. május 31-én Jáger Sándor fuvaros jóvoltából hazakerült új harangunk. A
hívek már Fényszaru határában virágcsokrokkal várták érkezését.
Hogyan kerül le a platóról? „Valahogy le is
kellene venni!” „Van itt kötél, lánc és csiga, de
mindez nem elég.” Itt vagyok én is, Sándor
Sándor, darus. – hangzott el egy új ötlet – a
megoldás! Segítségével került le a 16 tonnás
harang a templom elé.
Mivel mindenki magáénak érezte a haragot,
érthető, hogy szerették volna minél többen
megcsodálni, megérinteni vagy éppen csak
gyönyörködni benne. Hogy mindez megvalósulhasson, a hívek 8 napon át éjt nappallá
téve, dédelgetve őrizték az új jövevényt.
Elérkezett a beemelés napja. A nagy esemény előtti percekben Kovács Endre püspök
megáldotta a harangot, amelyet a Szentcsalád
tiszteletére készíttettek. Majd útjára indult,
hogy eredeti helyén szólíthasson meg mindannyiunkat. Jelezzen hangja örömet, az eltávozó lélek suhanását vagy csak a percek tovatűnő rohanását.
A beemelési munkához is nagy összefogásra
volt szükség, végül csörlő segítségével oldotta
meg a Sprint Ipari Szolgáltató Szakcsoport
jászfényszarui csapata. Az emeléshez ellensúly
is kellett, ami nem volt más, mint a lelkes férfiak puszta ereje. A folyamat 20 percig tartott, amely eredményként a harang mostani
helyére került.
Harangunk 25. éves évfordulóját az egyházközség szentmisével, harangjátékkal és a
munkálatokat bemutató fotókból készített
kiállítással szeretné emlékezetessé tenni.
Június 5-én, vasárnap reggel 8 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be, melyre mindenkit
hívnak, hiszen egyszer mindannyiunk örömét-bánatát hirdetni fogja a harang hangja.
A fotókiállítás egy héten keresztül látható a
templomban.
Pál Katalin Alíz

Állatkerti délelőtt
A 2009/2010-es tanévben határozta el az alsós munkaközösség első ízben, hogy közösen,
minden alsós kisiskolás és tanítója-napközise (és Nati néni) tegyen egy egész délelőttös
kirándulást a Jászberényi Állat- és Növénykertbe. Az akkori próbaút annyira sikeres és
élménygazdag volt, hogy folytatást kívánt.
Iskolánkban e tanévben május 9-én (hétfőn) tartottuk az „Európa nap”-ot, ehhez kapcsolódva tűztük ki a fenti időpontot az újabb
állatkerti kirándulásra.
Az előző napi csapadékos időjárás után mindenki bizakodva fürkészte az eget, szükség
lesz-e vajon a hátizsákokba bekészített esőkabátok a vagy sem. Szerencsénkre kellemesebb
kiránduló időt aligha „rendelhettünk” volna;
irány Jászberény!
Az állatkertben kijelölt bázishelyen hangolódtunk rá a délelőtt menetrendjére, ki-ki
tanító nénijével. Több látványetetést is lehetőségünk volt megtekinteni, pl. a kattákét,

szurikátákét, és barnamedvékét, bár utóbbiak
különösebben nem vették figyelembe a sok
kíváncsi tekintetet: még álmosan és már szerelmesen (ezt a gondozójuk árulta el) cammogtak vissza pihenőhelyükre.
Talán a legvidámabb látnivalót a közelmúltban Münchenből érkező – ám természetes
élőhelyüket tekintve Dél-Afrikából, Fokföld
környékéről, származó – pingvinek etetése és
megtekintése jelentette, akik igen kíváncsian
és barátságosan szemlélték viszont a gyerekeket, szinte még úszóbemutatót is tartottak a
hatalmas átlátszó falú medencében.
Örülünk, hogy szemmel láthatólag minden gyermek – és a legtöbb szülő is – megelégedéssel (köszönettel) fogadta a tartalmas
délelőtti programot, mely – a tavalyi évhez
hasonlóan – idén is az alsó tagozatos munkaközösség gyermeknapi ajándéka volt a tanulóknak, amihez fedezetet a farsangi bál bevétele biztosított.
Sz. A.
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ÉpítÉsz szemmel

Szigetelések – Falszigetelés

Épületeink külső falait leggyakrabban vízszigeteléssel és hőszigeteléssel kell, hogy ellássuk.
A talajnedvesség beszívódását, a felszálló talajpára behatolását
vízhatlan szigeteléssel akadályozhatjuk meg. A felmenő falak védelmét biztosító szigetelés a vízszintes falszigetelés. Beépítési helyét
a terep szintje, lejtése, alápincézetlen épületben a földszinti padló
helye, a lábazati fal (burkolat) anyaga, hézagrendszere határozzák
meg. A falszigetelést lehetőleg a pince padlószintje felett 15–25 cm
magasan helyezzük el. A külső falakat alul és felül vízhatlan vízszintes falszigeteléssel, a talajjal érintkező oldalon pedig e szigetelések
síkján alul és felül is túlnyúló fokozottan vízzáró függőleges falszigeteléssel kell védeni. A függőleges falszigetelést az alaptest felső
síkjáról indítsuk el, és felül a terepszint felett kb. 30 cm magasságig
vezessük fel, a szigetelés 10–30 cm-rel a terepszint alatt kezdődő
felső szakasza fokozottan vízzáró és fagyálló anyagú lábazatból is
kialakítható. Belső falaink vízszigetelése a használati víz elleni szigetelés, a helyiséget határoló falakat, a helyiség alatti szerkezeteket
(födémet, alapokat) az átázástól, rongálástól védi. Felvezetési magassága a használat módjától függ (pl. tusolóban 1,7–2,0 m, de a
padlószinttől mért 25 cm-nél kevesebb nem lehet).
A hőszigetelés fontosságát ma már elismerik, ám annak vastagságával még igen takarékosan bánnak az építtetők és az építészek is.
Mikor hőszigetelésről beszélünk az esetek 90%-ban ezt a falakra
értjük, mert itt a legnagyobb a hőveszteség, s ennek csökkentésével javul a legnagyobb mértékben az épület energiafelhasználása.
A hőszigetelés fontosságát nemcsak a téli energia-megtakarítások
esetében érdemes hangsúlyozni, hanem a nyári túlmelegedés elkerülése érdekében is. Nyáron a szigetelés nélküli épületek falait átjárja a meleg, és elviselhetetlen hőség keletkezik. Hőszigetelő rendszer alkalmazásával a belső tér hőmérséklete a falak közelében és a
helyiségek belsejében is azonos hőmérsékletű, ez pedig kellemes
komfortérzetet biztosít. Egy jól kivitelezett homlokzati hőszigetelő
rendszer alkalmazásával, hasznos energia, illetve pénz takarítható
meg, ugyanakkor a kisebb energiafelhasználással és a csökkentett
károsító anyagok kibocsátásával védjük környezetünket. Egy épület hővesztesége az alábbi utakon távozik:
• falakon keresztül: –40%
• tetőn keresztül: 20–30%
• ablakokon át: 15–25%
• padlón, födémen: 10–15%
a maradék pedig a kéményen keresztül, tiszta hő kibocsátás formájában és a fűtési rendszer hatásfokán múlik. Otthona felújítása
esetén nem elegendő csupán a homlokzat megfelelő hőszigetelése,
illetve az előállt hőszigetelési károk orvoslása, hanem teljes körű
munkálatokat tanácsos végezni, szükséges a tető, illetve a födémek
hőszigetelése, a régi, vagy károsodott nyílászárók cseréje, javítása.
Különböző vastagságú és összetételű falak hőszigetelési értékeinek összehasonlítására jó adat a hőátbocsátási tényező U (régebben

k), W/m2K értéke. Minél kisebb az értéke, annál jobb hőszigetelő
a fal.
falazat
anyaga

hőszigetelés vastagsága
nincs

5 cm

7 cm

10 cm

12 cm

kisméretű
tömör tégla

1,42

0,5

0,4

0,31

0,27

B30 falazóblokk

1,46

0,52

0,41

0,31

0,27

Porotherm
30 N+F

0,5

0,32

0,28

0,23

0,21

Porotherm
38 N+F

0,42

0,28

0,25

0,2

0,18

Porotherm
38 HS

0,36

0,25

0,22

0,19

0,17

A legjobb és leggyakrabban használt hőszigetelésre alkalmas anyagok: expandált polisztirol, extrudált polisztirol, kőgyapot, üveggyapot, fagyapot és faforgácslapok.
A megfelelő hangszigetelés az épületekben ma már kiemelkedő
fontosságú és sokszor az átvételnél mérésekkel ellenőrzik. A hangszigetelések 3 fő területre bonthatók a megoldandó probléma tekintetében.
1. hangszigetelés mód: A legáltalánosabb eset, amikor saját területünket (lakásunkat, birtokunkat) kívánjuk megvédeni a kívülről jövő hangoktól. Ezek közé tartozik az is, amikor lakótömbben
a szomszédos, illetve az alsó, felső lakás felől kívánjuk elszigetelni
magunkat, illetve a tömb általános zajairól (pl. csővezetékek zúgásáról) akarjuk leválasztani saját lakásunkat.
2. hangszigetelés mód: Amikor saját lakásunk zajától szeretnénk
megvédeni a külvilágot; hangszigetelni akarjuk nappali szobánkat,
hogy zavartalanul élvezhessük kedvenc zenéinket.
3. hangszigetelés mód: Olyan hangszigetelés, ahol se ki, se be
nem juthat zaj, és fontos a belső tér akusztikája is. Ilyen pl. egy
hangstúdió hangszigetelése.
Az épületeknél a hőszigetelés kimondottan gazdaságossági követelmény, míg a hangszigetelés csak fiziológiai igény, ám a bentlakók számára mindkettő egyaránt fontos. E két lényeges szigetelés
kivitelezése szerkezetileg gyakran hasonló ugyan, de az alkalmazott szigetelő anyagok olykor eltérőek. Célszerű olyan szigetelőanyagot választani, amely mind a két igényt egyszerre elégíti ki. A
Salgótarjánban gyártott Therwoolin(r) üveggyapot például ilyen,
hő- és hangszigetelő tulajdonsága egyaránt kiváló, gazdaságossági
és célszerűségi szempontból igen sokoldalúan használható szigetelőanyag.
Berze Éva, okleveles építészmérnök

Iskolai hírek – Tanulmányi versenyek eredményei
A 2010/2011-es tanév során iskolánk tanulói számos tanulmányi versenyen vettek
részt. Ezek közül az országos tanulmányi
versenyek megyei fordulóiban elért eredményeink:
– Teleki Pál Országos Földrajz Verseny
(felkészítő tanár: Palotainé Jánosi Krisztina), 4. helyezett: Mezei Bálint (7.b), Czakó
Patrik középmezőnyben végzett.
– Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny (felkészítő tanár: Tóth Sán-

dorné), 8. helyezett: Borbély Evelin (6.b)
– Herman Ottó Országos Biológia Verseny (felkészítő tanár: Tóth Sándorné), 6.
helyezett: Zsámboki Anna (8.b), 9. helyezett: Rohács Ádám (8.c)
– Hevesy Országos Kémia Verseny (felkészítő tanár: Mészárosné Dobák Ildikó), 7.
évfolyam: 1. helyezett: Czakó Patrik (7.c),
8. helyezett: Kovács Dániel (7.a) 12. helyezett: Bólya Kitti (7.c), 8. évfolyam: 5. helyezett: Zsámboki Anna (8.b) 7. helyezett:

Rohács Ádám (8.c) 8. helyezett: Pásztor
Zsófia (8.b)
Zsámboki Anna és Rohács Ádám a Curie Országos Kémia Emlékverseny megyei
döntőjébe is bejutottak.
– Kalmár László Országos Matematika
Verseny (felkészítő tanár: Balogh Zsuzsanna), 2. helyezett: Kovács Dániel (7.a)
Ezúton szeretnék gratulálni iskolánk tanulóinak és az őket felkészítő tanároknak
az elért eredményekért. Balogh Zsuzsanna
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Rendõrségi aktualitások
Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt hónapok
leginkább jelentős rendőrségi eredményéről szeretném Önöket először
tájékoztatni. Május 01-én a Jászfényszaru
rendőrőrs munkatársai egy hétvégi ház
betörésével kapcsolatban elszámoltattak,
majd előállítását követően kihallgattak egy
helyi, külterületen élő férfit. A gyanúsított
további 10 bűncselekmény elkövetését
ismerte be, miután jellegzetes elkövetési
módszerének nyomaival, és a rendelkezésre
álló bizonyítékokkal szembesítette a hatóság. A rendőrőrs munkatársai a Jászberényi
Rendőrkapitányság bűnügyi szolgálatával
együttműködve göngyölítették fel a bűncselekmény-sorozat további körülményeit.
Az eset érdekessége hogy az eljárás során
további 3 gyanúsított került kihallgatásra,
akik közül kettő személy fiatalkorú volt. Az
eljárást követően ismét nyugodtabb lesz az
élet a Jászfényszaru környéki tanyavilágban, az ott élők és pihenni vágyók megelégedésére.
Felhívom a figyelmet, hogy fémből ké-

szült használati tárgyaik megőrzése érdekében azokat elzárt, körbekerített helyen
tárolják, a vasat felvásárló személyekkel
szemben legyenek bizalmatlanok, kérjék
ki nyugodtan véleményünket velük kapcsolatban, az idegeneket pedig jelentsék a
rendőrség felé azonnal.
Megvalósult idős személy sérelmére lopás
a városban az utóbbi jelentkezésem óta, így
felhívom a figyelmet a házalók, idegenekkel szembeni bizalmatlanságra, kérem a
Tisztelt Olvasókat erről, és a megelőzés lehetőségeiről tájékoztassák idős korosztályhoz tartozó rokonaikat, ismerőseiket.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2011.
január 1-től egy országos program keretén
belül megyénkben, így illetékességi területünkön is működik a „Tett – program az
áldozatokért és a tettesekért” elnevezésű
bűnmegelőzési program. Az Áldozatsegítő
Szolgálat szolgáltatásai bővültek az Önkéntes Segítő Hálózat, valamint a nap 24 órájában hívható Áldozatsegítő Vonal kialakításával. A bűncselekmények áldozatainak
megsegítésére a Szolgálat személyre szabott
felvilágosítást nyújt, segít az ügyintézés-

ben, bizonyos feltételek teljesülése esetén
azonnali pénzügyi segélyt ad, lehetőség van
jogi segítségnyújtásra, illetve állami kárenyhítésre. Amennyiben bűncselekmény
áldozatává vált és segítségre van szüksége
hívja az ingyenesen hívható 06-80/225225 telefonszámot, ahol az Áldozatvédelmi Szolgálat munkatársaitól tájékozódhat
lehetőségeiről.
A személy- és vagyonvédelmi, valamint
magánnyomozói tevékenységet végző ügyfelek igazolványaik cseréjét a lejárat előtt
két hónappal kezdjék meg hatóságunknál. Lejárt igazolvánnyal nem végezhetnek
személy-, vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet. A Jászberényi
Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztályán minden héten kedden és szerdán
08.00-tól 12.00-ig és 13.00-tól 15.30-ig
van ügyfélfogadás.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőségek:
Tel.: 107, Rendőrőrs: 06-70/330-7626,
57/422-138
Terenyi Imre rendőr hadnagy
Rendőrőrs Parancsnoka

A zsebtolvaj nemcsak húsvétkor nyúl
Az ünnepi forgatagban is fordítsunk kellő figyelmet értékeink védelmére, hisz a
bűnelkövetők ilyenkor gyakran találnak
kedvező alkalmat bűnös szándékuk megvalósítására.
A hangsúly a megelőzésen van!
Szeretnénk segíteni, praktikus ötleteket
adni, amelyek nagyban növelhetik vagyontárgyaink biztonságát. Különösen veszélyes
helyek közé tartoznak a bevásárlóközpontok, autóbusz állomások, tömegközlekedési eszközök. Az alábbi tanácsok betartásával
elkerülhető az áldozattá válás:
– Fokozattan figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodik,
utazik!
– A pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját tegye biztonságos helyre! (pl.: kabát belső zsebe, kézitáska belső része)
– Ne tartson magánál sok készpénzt, vagy
ha mégis, egymástól elkülönítve tárolja!
– A bankkártyát és a PIN-kódot soha ne
tartsa egymás mellett!
– Ajánlott válltáskáját maga előtt fogva
közlekedni!
– Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben!
– Tömegközlekedési eszközön fel- és leszállás közben figyeljen környezetére is, táskáját,
csomagját lehetőleg szorítsa magához!
– A bevásárló központokban a táskáját,
csomagját mindig tartsa magánál! Vásárlás-

kor, az áru válogatásakor soha ne tegye le
táskáját, pénztárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba!
– Gyorséttermekben, nyitott terű kávézókban ne akassza a székre a táskáját, kabátját, mert ezt kihasználhatják a tolvajok!
– Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan
viselkedő személyt lát maga mellett, ellenőrizze értékeinek meglétét!
– Ne feledje, hogy okmányai elvesztése
esetén hosszadalmas utánajárásra számíthat és a pótlás is költséges.
FIGYELEM!
A zsebtolvaj általában nem egyedül dolgozik. A legtöbb esetben a bűnelkövetők
„munkamegosztásban” tevékenykednek.
Egyikük a figyelemelterelésért felel, míg
társa a tolvaj tevékenységét fedezni (eltakarni) hivatott. Szintén újabb „munkakört” lát el a kívülállókat figyelő jelző,
valamint a megszerzett zsákmány mielőbbi
– a helyszínről történő – eltávolítását kivitelező értékmentő.
Az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
– Ne hagyjon táskát, csomagot, mobiltelefont, GPS-t (a tartóját – konzolt – sem)
továbbá egyéb értékes műszaki cikket,
valamint személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és a gépjármű okmányait az utastérben, még a „kesztyűtartóban” sem! Még
üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak gépjárműben, hiszen az elkövetőkre jellemző,

hogy a legkisebb értékek miatt is képesek
betörni az ablakot, vagy feltörni a zárat.
– Mindig zárja be az ajtókat, az ablakokat
húzza fel, kapcsolja be a riasztót akkor is,
ha csak pár percre száll ki! Kiszállás után
ellenőrizze a gépkocsi lezárt állapotát, ill. a
riasztó élességét!
– Ha módjában áll, vegye igénybe az őrzött parkolókat és az értékmegőrzőket.
Mit tegyünk, ha már bekövetkezett a
baj?
Ha már bekövetkezett a lopás, haladéktalanul tegyen bejelentést a 107-es vagy 112es telefonszámon. Ezt bármelyik rendőri
szervnél megteheti, de célszerű a lopás helye szerinti illetékes rendőrkapitányságon.
A rendőrök kiérkezéséig a helyszínt ne
hagyja el, azt lehetőleg ne változtassa meg!
Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni fogják az ellopott tárgyak
listáját, egyéni azonosításra alkalmas jellemzőit. Az elkövetőről/elkövetőkről adott
személyleírás nagymértékben segítheti a
rendőrök munkáját.
Amennyiben elvitték bankkártyáját, mobiltelefonját, haladéktalanul tiltassa le. Ha
a lakáskulcsot, gépkocsi kulcsot is elvitték,
akkor cseréltesse le a zárakat.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

16

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/05

Sporthírek

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Folytatódtak a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság küzdelmei. Eredmények:
Pusztamonostor – JVSE 0-3 G: Szakali M., Jáger P., Bazsó, ifi: 3-3
G: Kirják 2, Radics 2, Kirják
Tiszapüspöki – JVSE 2-2 G: Szakali M., Luca M. ifi: 7-2 G: Radics, Bakta
JVSE – Zagyvarékas 2-1 G: Jáger P., Szakali M., ifi: 7-2 G: Radics
2, Kirják, Bakta
Jászszentandrás – JVSE 1-0, ifi: 1-3 G: Kirják, Varga, Szakali Zs.

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismer söknek, akik
édesanyánk, nagymamánk, dédink

Özv. VIG PÁLNÉ Csúsz Mária
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
hoztak, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

EmLÉkEZÉS

PÁL ANTAL
halálának 5. évfordulójára.
„Azt mondják, az id gyógyít, hogy feledni is lehet.
De a bánat, a könnyek mindig kínozzák szívünket.”

Szerető feleséged

EmLÉkEZÉS

NAGY TIBOR
halálának 1. évfordulójára.
„Megállunk a sírod el tt és könnyezünk.
Fájó szívvel örökké Rád emlékezünk.”

Szerető családod

Serdülő eredmények:
U16-os és U11-es csapatunk Húsvétkor az UTE Budapest Kupán vett részt, melyen pályára léphettek az újpesti stadionban is
fiaink.
Az idősebbek a 8. helyen végeztek a rangos mezőnyben. Eredményeik:
JVSE – Solessini (olasz) 1-1, JVSE – Rákosmenti FA 3-7, JVSE
– Debreceni Olasz Focisuli 1-3, JVSE – Újpest FC A 0-1, JVSE
– Újpest FC B 1-1
Fiatalabb csapatunknak több sikerélmény jutott, 22 csapatból a
10. helyet szerezték meg. Eredmények:
JVSE – Szeged 0-2, JVSE – Salgótarján 0-4, JVSE – FK Radnicki Red (szerb) 1-0, JVSE – MKS Znicz Pruszkow (lengyel) 1-0,
JVSE – Solessino (olasz) 1-0, JVSE – FK Rad White (szerb) 1-0,
JVSE – Újpest FC 0-0
Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs

NAGY ISTVÁN
halálának 14. és

NAGY ISTVÁNNÉ Rusai Ilona
halálának 6. évfordulójára emlékeznek
Szeretteik

Gyógycipő íratás
A Jászfényszarui Mozgáskorlátozottak Csoportja tájékoztatja az
érintetteket, hogy a gyógycipő íratás 2011. május 30-án 16.00
órától a művelődési ház kistermében lesz.
Orvosi beutalóra nincs szükség!
A közgyógyellátásra jogosító igazolványt figyelembe veszik.
Mindenkit szeretettel vár Dr. Voloscsuk Katalin főorvos asszony
és a PROTETIKÓ Kft.
Radics István

Rejtvény 
Előző számunk megfejtése: Sárkánygödör.
„A Sárkánygödör vagy más néven a Sárkánylyuk Jászfényszaru határában
a Makkoserdő kellős közepén található. A Zagyva kiöntött és kisodorta a
földet. Feneketlennek tartották, és úgy hitték, van benne egy sárkány.”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Meghatározások:
1. A Télapó másik neve.
2. Azt mondja: „i-á”.
3. Ez van a néptáncos fiúk fején.
4. Olyan színes tollú madár, aki gyakran ismétli, amit mondasz neki.
5. Kiherélt kakas.
6. Ezt csinálja a kutya, amikor azt mondja: „vau-vau”.
7. A baromfi udvar kotkodácsoló állata.
8. Olyan madár, amelynek nagyon hosszú, díszes farktollai vannak.
9. Így „beszél” a béka.
10. A nagy ellentéte.
11. A Péter becézése.
12. Állóvíz.
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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.

TAVASZI AKcIó!
• Keretek –30%, –40%
• Retro napszemüvegek –20%
• Fényre sötétedő lencsék és dioptriás
napszemüvegek –20%
• Komplett szemüveg már 7000 Ft/db
Üdülési csekket elfogadunk!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

építőanyag

áruházak

– kereskedő csoport tagja

III. téBa napOk 2011. június 2–3–4.
keDVezMények, SzakMaI FelVIlágOSítáS
– szakmai bemutatók
– gyerekeknek légvár, arcfestés
– fagyi, csapolt sör
– taekwondo bemutató
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!
helyszín: Jászberény, nagykátai út 1.
JáSzBerény, nagykátai út 1. t.: 57/415-242, 57/415-006
JáSzapátI, István király út 49. t./fax: 57/441-003, 57/440-356
e-mail: tebajaszbereny@gmail.com, tebatuzep@pr.hu

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

Áprilisi anyakönyvi hírek
SZÜLETETT:
Reményi Alexander Attila (Baranyi Beatrix)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Horváth Norbert György és Borbély Anita, Radics István és Farkas Annamária.
ELHUNYTAK:
Ézsiás Istvánné Fekete Ilona (80 é.), Petelen Lászlóné Palócz Erzsébet (75 é.), Rafael Józsefné Rafael Mária (63 é.), Vig Pálné
Csúsz Mária (76 é.).

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 Sugár Istvánné 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

A méltányossági ápolási díjról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Idős-, Vallásügyi Bizottsága a méltányossági ápolási díjban
részesülő személyek ápolási díjra való jogosultságát felülvizsgálja. A felülvizsgálandó személyek száma: 42 fő.
A felülvizsgálat előkészítése a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában történik 2011.
május 23-tól 2011. június 06-ig terjedő időszakban. Kérjük az érintetteket, hogy ügyfélfogadási időben a szükséges dokumentumok becsatolásával jelenjenek meg. A felülvizsgálat
eredményéről az újságban tájékoztatást fogunk adni.
Vígné Zsámboki Ildikó

Fogadóóra
Az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. értesíti a lakosságot, hogy fogadóóráját legközelebb
2011. június 6-án tartja a művelődési házban 14–16 óráig.

Fűnyírást vállalunk számlaképesen. Érdeklődés: 06-20/442-8749
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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55 év egy elhivatott pedagógus munkájából
A 2011 januárjában átvett Csokonaidíj és a közelgő pedagógus nap kapcsán
Kovács Andrásné Rozika nénivel beszélgettem pedagógusi pályafutásáról.
A kitüntetési felterjesztésében olvastam,
hogy számos elismerést mondhat magáénak,
csakhogy a legutóbbiakat említsem: 1994ben a Magyar Drámapedagógiai Társaság
egyik alapítójaként a drámapedagógia terén
végzett több évtizedes sikeres hazai és határon
túli munkájáért Életmű-díjas Drámapedagógus elismerést kapott. 1997-ben az elsők
között érdemelte ki városunk legnagyobb
kitüntetését, a Jászfényszaruért Kitüntető
Emlékérmet. 2001-ben a Magyar Kultúra
Lovagja lett, míg pedagógiai munkásságát
2006-ban Németh László-díjjal ismerte el az
oktatási miniszter. Ez a most kapott – amatőrök körében a legrangosabb – Csokonai Vitéz
Mihály Alkotói Díj pedig színjátszórendezői,
művészeti munkáját méltatta. Városunkban
generációk ismerik a munkásságát, de mi volt
előtte? Miket tart élete fontosabb, meghatározóbb szakaszainak?
Amikor kikerültem a kiskunfélegyházi
Tanítóképző Intézetből, épp vége volt a Rákosi-korszaknak. Mint minden csoporttársam, én is szerettem volna otthon tanítani, de akkoriban az volt a „szokás”, hogy
például a Dunántúlon végzett tanítókat
jó messzire, főleg az ország keleti régióiba
helyezték el. Így kerültem én a Borsod megyei Arlóba. Egy 56 főből álló másodikos
csoportot bíztak rám. Először, mint idegen
féltem, hogy elfogadnak-e, de hatalmas szerencsém volt, mert az iskolának csodálatos,
segítőkész tantestülete és igazgatója volt.
A faluban létrehoztam gyerek- és felnőtt
színjátszó és hagyományőrző csoportokat.
Itt ismerkedtem meg ugyanis szintén tanítóként idekerült férjemmel. Az esküvőnk
után a szomszéd faluba költöztünk, ahol
szolgálati lakást kaptunk, ami akkor nagy
dolog volt. Itt is megszerveztem a színjátszó csoportokat és egy asszonykórust, mert
erre is volt igény.
Nagy kihívás volt számomra Szuhafő,
ahová azért kerültünk, mert az előttünk ott
szolgált pedagógusok után rendet kellett
tenni az iskolában. Az alsó évfolyamot én,
a felsőt pedig a férjem tanította. Mellette ő
a könyvtárosi, én pedig a népművelői feladatokat is elláttam önszorgalomból. Igazi
„lámpás” tanítókként éltünk ott. Úgy érzem itt tanultam meg igazán tanítani, és a
megosztott figyelem képessége is itt alakult
ki bennem. Munkánkban sokat segített az,
hogy mi mindig elfogadtuk az embereket.
Esténként beszélgettünk a családokkal,
olyan alapvető dolgokat is tisztázni kellett,
mint például az iskolakötelezettség. Az em-

berek szerencsénkre változást vártak, így a
kezdeti bizalmatlanság eltűnt, visszajött a
tanítóba vetett bizalmuk. Természetesen
itt is megalakultak a színjátszó csoportok
és egy bábcsoport is, hisz legjobban a kultúrával, a közösségi léttel lehet „nevelni”.
Rengeteg rendezvényt tartottunk, még
Miskolcról is jöttek tanulmányozni sikereinket. Aztán sajnos jött az az év, amikor
Magyarországon az összes pici általános
iskolát megszüntették. Nem kerülte el Szuhafőt sem az átszervezés. Több remek állásajánlatot kaptunk, népművelés terén is,
mi mégis inkább a pedagóguspálya mellett
döntöttünk. Így kerültünk Domonyba,
ahol újra kezdtük a kisközösségek építését is. Ifjúsági klubot, színjátszó csoportot
alakítottunk. Itt az előző palóc vidéktől

volna meg együttműködő tantestületek
nélkül. Engem a kultúra tisztelete és szeretete vezérelt. Meghatározó élmény volt
a palóc kultúra gazdagságával való találkozás. Sok anyagot adtunk a néprajzkutatóknak, akik később könyveket is írtak a
palóc hagyományokról. Rájöttem, hogy a
tanítókat nemcsak a tananyag „leadására”
kell megtanítani, hanem az emberekkel
való bánásmódra, magas szintű módszertani kultúrára is. Én mindig néptanítónak
vallottam magam. Most is azt gondolom,
hogy felelősek vagyunk az értékeket hordozó kultúra átadásáért. A pedagógus mindig
egy híd a múlt és a jelen között.
1972 óta, az új iskola átadásától élnek
Jászfényszarun. Mi fogadta itt a tettre kész
pedagógus házaspárt?

A Csokonai-díj átadásán a Magyar Drámapedagógiai Társaság részéről
Szakall Judit gratulál Rozika néninek.
Fotó: Tóth Tibor

sokban különböző tót kultúrával ismerkedtünk meg, de a hagyományokba szerencsére itt is tudtunk kapaszkodni. Mivel
a szolgálati lakásunk lakhatatlanná vált, a
pedagógusfizetésből és a társadalmi munkákért kapott köszönőszavakból építkezni
pedig már akkor sem lehetett, újra váltásra
kényszerültünk. Így kerültünk Jászfényszarura.
Mindenhol sikerült jól beilleszkedniük. Mi
segítette ezt elő?
Úgy gondolom, sikerült jó kapcsolatot
kiépíteni a település polgáraival, ifjúságával, és nem utolsó sorban a vezetőivel is.
Többségében azt tehettük, amit tanultunk
és szerettünk is csinálni. Önmagunkat
adtuk. Persze mindez nem valósulhatott

Amikor ideérkeztünk, kevés állandóan
működő közösséget találtunk. A falu hagyományvilága eltűnőben volt. Először
úgy terveztem, hogy ellentétben az előző
helyekkel, itt csak a tanítással fogok törődni, ki akartam próbálni ezt a létformát.
de nem tudtam önmagam meghazudtolni.
Mint kiderült, Jászfényszarunak már az
1910-es évektől voltak színjátszó hagyományai, amit sok-sok emlékezés is igazol.
Szerencsére a fiatalok nyitottak voltak, a
tanács (ma önkormányzat) is segített, az
iskola hozzáállása is biztató volt. Ezért sikerült létrehoznom egy gyermek és egy
ifjúsági csoportot. A szakkör keretében
működő Napsugár Gyermekszínpad a helyi színjátszás biztos bázisává vált. Hosszú
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évekig minden évben volt kettő stabil csoport, így a 7. és 8. osztályosok már 2-3 éves
tapasztalattal mentek a versenyekre, a fesztiválokra, ahol a legmagasabb szintet mutatva mindig előkelő helyezéseket értek el.
Sokat hallottam a felnőtt színjátszók sikereiről. Hogyan sikerült ilyen magas szintre
fejleszteni a színjátszást itthon?
Elsődlegesen az emberek segítsége, támogatása adta az alapot a fejlődéshez. Mindig
mellém álltak, ha egy-egy nagy rendezvényen sütni-főzni, vendéget fogadni, lovaskocsikáztatni, szállítani és még ki tudja mit
kellett. No és én is igyekeztem minden lehetséges alkalmat, mesterkurzusokat, fesztiválokat, szakmai műhelymunkát megragadni saját továbbképzésemre.
A csoportnak állandó utánpótlása volt,
hisz a „kiöregedő” gyerek színjátszók jórésze visszajárt a felnőtt csoportba. Mivel
ők már 4 éves tapasztalattal rendelkeztek,
már nem kellett az alapokkal kezdeni, ez
a folyamatosság volt a titka a sikereknek.
Szinte minden fesztiválon részt vettünk és
szép eredményeket értünk el. Többen is
támogattak bennünket, többek között a
tanács, a helyi termelőszövetkezet, a KISZ
Központi Bizottsága, a Szövetkezetek Országos Szövetsége, a Termelőszövetkezetek
Országos Szövetsége, a Magyar Szovjet
Baráti Társaság és az Úttörők Országos
Szövetsége. Nem mindig állandó anyagi
támogatásra kell itt gondolni, inkább egyszeriekre, például segítettek eljutni és részt
venni egy-egy fesztiválon, ami akkoriban is
sok pénzbe került. A legnagyobb színjátszós élményt hazánk képviselete jelentette
a fehéroroszországi Grodnóban tartott világfesztiválon, ahol különdíjban is részesültünk Az Óz, a mi varázslónk előadásért.
A nyolcvanas évek végétől mi változott?
A rendszerváltáskor megszűntek az előbb
említett szervezetek és velük együtt eltűnt
a fényszarui színjátszók támogatása is. Ekkor nagyon nehéz helyzetbe kerültünk.
Csak az önkormányzatra és az iskolára
támaszkodhattunk. Azóta is próbálunk
fennmaradni. Igaz, vannak hullámvölgyeink, de sikeresen vesszük az akadályokat. A
szakmaiság igénye és szintje is megmaradt.
Kevesebben lettek a színjátszók, de annál
lelkesebben próbálunk. A fesztiválokon,
ahová saját erőnkből jutunk el, a legjobb
csoportok közé tartozunk. Szakmai körökben még mindig nagy neve van a jászfényszarui színjátszásnak. Az eredményeket e
lap hasábjain figyelemmel kísérhette mindenki. A művészeti iskola berkeiből most
kikerülő csoportomból remélem, sokan
csatlakoznak a Fortuna Együtteshez.
Több, mint két évtizede kezdeményeztük a nemzetközi kapcsolatok felerősítését,
azóta Erdélyben többször turnéztunk. A
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kárpátaljai magyarokkal is vannak kapcsolataink. Az elmúlt esztendőben nagy sikert
arattunk Gáton, Nagyberegen és Dercenben. Ezt a tevékenységet nagyon szeretnénk folytatni. Ezen a területen célunk a
színház segítségével erősíteni a határon túli
magyarok anyanyelvének ügyét.
Miért tartja fontosnak a színjátszást és a
drámajátékot?
Többek között azért, mert aki színjátszó
volt, jobban, szebben, bátrabban tud beszélni egy adott témáról. Mindig igényes,
érdeklődő és kíváncsi a környezetére, a világ eseményeire. Szeret közösségben lenni,
és ahhoz alkalmazkodni. Kezdeményező,
szervező, felelősséggel elvégzi azt, amit vállalt. Mindig művészetkedvelők, színházszeretők maradnak. Többségük diplomát
szerez, vagy jó és megbízható szakmunkás
lesz belőlük, illetve sokan töltenek be vezetői állást. Végül, de nem utolsó sorban
családcentrikusak.
Hogy telnek manapság a hétköznapjai?
Nem unatkozom, a színjátszás jelenleg
még kitölti az életem. Olvasom a szakirodalmat, a színdarabokat. Sokat járok színházba. Tanítok a hazai és határon túli drámapedagógiai műhelyekben. Besegítek az
egyesületi munkába. Próbálok, próbálok,
próbálok. Élvezem a két családom figyelmességét, szeretetét. Élem a nagymama
koromat.
Elbeszélésekből tudom, hogy élményszámba
mentek magyarórái, ahol a drámapedagógiai módszerek alkalmazását sokszor egész
busznyi tanár és tanító látogatta szerte az
országból. Olvastam, hogy elsőként tanította
ezt módszert a jászberényi tanítóképzőben,
ahol csoportja is volt, majd Zsámbékon és
Kecskeméten immár a szakos képzésben is
oktatott. A helyi „Bakancsos táborokban”
generációk ismerkedtek a módszerrel. Tyúkanyóként terelgeti az ifjabb pedagógusokat.
A szakmában különösen Kelet-Magyarországon kevés drámapedagógus van, aki nem
ismeri. Biztosra veszem, hogy sokan tekintik
önt példaképnek. Rozika néni kit tart a saját
példaképének? Mi a hitvallása?
14 éves koromig az első osztályos tanító
nénim számomra a legszebb, a legjobb, a
legügyesebb ember volt nemcsak Alpáron,
ahol születtem, hanem az egész világon. A
tanítóképzőben új példaképre leltem osztályfőnököm személyében. Máig csodálom
hatalmas szakmai tudását, mérhetetlen
emberszeretetét és eleganciáját. Ő nekem
az ÉRTÉK és MÉRTÉK.
Egész életemben szem előtt tartottam a
„követelek tőled, mert tisztellek” elvet. A
mai napig vallom, hogy a „módszer én vagyok”, mert a pedagógus a személyiségével
nevel.
Zsámboki Richárd

2011. június 4-én megemlékezés lesz
az I. világháborút lezáró
Trianoni döntésről.
A megemlékezés helye:
Templomkert, I. világháborús emlékmű.

Aratóétel főzőverseny
a Tarlófesztiválon
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a IV. Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan „Aratóétel főzőverseny”-t hirdet, amely egy tál hagyományos
jászsági étel elkészítést jelenti. A főzőversenyre előzetesen a 30-337-3336 mobiltelefonon július 29-ig, illetve 30-án, a helyszínen
9 óra 30 percig a nagyszínpad baloldalán lévő
sátorban lehet. A főzéshez szükséges minden
anyagot, eszközt a nevezőnek kell biztosítani.
A főzési helyszínt a rendezők jelölik ki.
Az elkészült ételt (egy főnek megfelelő
mennyiséget) 14 óráig a nevezésre is kijelölt
sátorba kell a zsűrinek felszolgálni. A zsűri
pontozza az étel minőségét és a régi hagyománynak megfelelő feltálalás módját. A pontozás 80%–20% arányban történik.
A benevezett csapatok a fesztivál résztvevőinek kóstoló jegyet is adhatnak.
A főzőversenyt meghirdető FÉBE a zsűri
döntése alapján az I. helyezettet 8000,- Ft,
a II. helyezettet 6000,- Ft, a III. helyezettet
5000,- Ft, a IV. helyezettet 4000,- Ft értékű
vásárlási utalványban, további helyezetteket
szakácskönyv és oklevél elismerésben részesíti.
Az eredményhirdetés a nagyszínpadon
15 órakor lesz.
Tóth Tibor

Kenyérsütő verseny
Jászfényszarun
A július 30-i IV. Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan a Fényszaruiak Baráti Egyesülete kenyérsütő versenyt hirdet. Nevezni az odahaza kemencében, sütőben, kenyérsütő-gépben
készült házikenyérrel lehet.
A legalább félkilós kenyeret a Tarlófesztivál
helyszínén (Jászfényszaru, a 32-es főút körforgalmi csomópont jobb oldalán (az elmúlt
évi helyszínen), a nagyszínpad bal oldalán
lévő sátorban délelőtt 10 és 11 óra között
kell leadni.
A szakemberekből álló zsűri az I. helyezettet
3500,- Ft, a II. helyezettet 3000,- Ft, a III.
helyezettet 2500,- Ft, a IV. helyezett 2000,Ft értékű vásárlási utalványban részesíti. Valamennyi nevező elismerő oklevelet kap.
Az eredményhirdetés a nagyszínpadon
15 órakor lesz.
Tóth Tibor

1 új üzenet – SMS rovatunk
Szia! Hogy vagy? Május 1-jén hol voltál? Itt
szupi program volt: Tolvai Reni, Aranyosi Péter. Délelőtt női foci, ahol másodikak lettek a
hazaiak. Csak egy baj volt: esett. Írj majd!
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Bensőséges hangulat
„A költészet és Mi” pódiumon
A város napja közelében lévő időpontban hagyománnyá vált, hogy a páros
években a megye határain is túlnyúló
vers- és prózamondó találkozóra kerül
sor, a páratlan években pedig a helyi költők, versmondók és irodalomkedvelők
találkozója valósul meg a Rimóczi Kastély nagytermében. Május 7-én mintegy
negyven fő fogadta el a Bordásné Katinka által koordinált és szervezett estre a
meghívást.
A rendezőkhöz – az általános iskola
Diákönkormányzata, a BLNT Drámapedagógiai Műhelye, a FÉBE és a Városi
Könyvtár – csatlakozott a Védőnői Szolgálat is, hiszen a pódium a „Születés Hete”
rendezvénysorozat záró programja is volt.

Az est háziasszonya Bordásné Kovács
Katalin köszöntötte a jelenlévőket. Külön
üdvözölte vendégünket, Ézsiás Lászlót, a
helyi születésű versmondót, költőt, aki a
Veresegyházán április 30-án megrendezett
„Anyám fekete rózsa” Nemzetközi Vers- és
Prózamondó Találkozó felnőtt kategóriájának I. díját – 2009 év után – másodízben is
elnyerte. Gratulációnkat nagy tapssal fejeztük ki. A hagyomány szerint Kovács Andrásné Rozika néni meggyújtotta az anyaság
szobra mellett elhelyezett és az összetartozást jelképező gyertyát.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterasszony köszöntője után Pető Lászlóné Sándor Kati most szép hangjával, egy
ballada eléneklésével örvendeztette meg a
közönséget. A diákok, Hornyák Melinda,
Zsámboki Dóra, Farkas Franciska, Tamus
Vince, Tóth Julianna, Bartus Marcell (Jász-

berényből), Balassa Bence (Lőrinciből)
egy-egy verssel mutatkoztak be. Hornyák
Boglárka furulyaszólója színesítette a programot. Farkas Lajos és Rácz Kati saját versüket olvasták fel. Elhangzott Harmath
József unokája születése ihlette verse is.
Ézsiás László a Veresegyházán díjnyertes, „Gyászom a Színészkirályért” című
Nagy László verset mondta el. A választás
aktualitását az adta, hogy 80 éve született
Latinovits Zoltán és már 35 éve nincs közöttünk. A vers megjelenítése méltó volt
a „Színészkirályhoz”. Bordásné Katinka a
szervezés és a levezetés feladatain túl vendégünk tiszteletére Csoóri Sándor „Anyám
fekete rózsa” című versével nyűgözte le a
közönséget. Ézsiás László saját verse, a

gyermeki szeretetről szóló „Jézuska ajándéka” is könnyet csalt a jelenlévők szemébe.
Hitelességét igazolta, hogy Laci születését
követően veszítette el édesanyját.
Fekete Csilla új oldaláról mutatkozott be,
a Mozart musical „Csillagok aranya” című
betét dalát énekelte nekünk. Katinka Nagy
László „Ha döng a föld” című versét követően zárásként Ézsiás László Dsida Jenő
„Az első csók” című költeményével varázsolt mosolyt mindenki arcára.
A 75 perces változatos, színvonalas est
után senki sem igyekezett haza, az irodalmat kedvelők baráti beszélgetése tovább
folytatódott.
A rendezvény megvalósulásához az önkormányzat és a drámaműhely nyújtott
anyagi támogatást. Fotói megtekinthetők a
www.febe.hu honlap galériájában.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Bérleti felhívások
2011/2012-es évadra
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre Raksányi Gellért bérletet biztosít az érdeklődőknek
– a Magyar Színházba (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.) a következő előadásokra:
Neil Simon-Cy Coleman-Dorothy Fields:
SWEET CHARITy musical. Rendező: Pelsöczy Réka.
Szép Ernő: LILA ÁKÁC szerelmes história
két részben. Rendező: Guelmino Sándor
Móricz Zsigmond: ROKONOK tragédia
két részben.
A három előadásra a Raksányi bérlet ára
5.000 Ft + alkalmanként útiköltség létszámtól függően maximum 1.600 Ft. Egy-egy
előadás árát 1.700 Ft-ot és az útiköltséget az
előadás alkalmával kell fizetni. Az előadások
szombat délután 15 órakor kezdődnek.
– a József Attila Színházba (1134 Budapest, Váci út 63.) a következő előadásokra
Bánffy György bérletet biztosít az érdeklődőknek.
Szabó Magda: AZ A SZÉP FÉNyES NAP
színmű.
Dobozy Imre: A TIZEDES MEg A TÖBBIEK vígjáték
Zágon-Nóti-Eisemann: HyPPOLIT, A
LAKÁJ vígjáték
Molnár Ferenc: A TESTŐR vígjáték
A négy előadásra a Bánffy bérlet ára 7.000
Ft + alkalmanként útiköltség létszámtól függően maximum 1.600 Ft. Egy-egy előadás
árát 1.750 Ft-ot és az útiköltséget az előadás
alkalmával kell fizetni. Az előadások péntek
este 19 órakor kezdődnek.
Bérletrendelés és bővebb felvilágosítás személyesen Tóth Tibornál a Rimóczi Kastélyban vagy a +36/30-337-3336 mobilszámon
lehetséges.
Tóth Tibor

Nagyszerű élmény
– baráti áron!
Színházbérlet Szolnokra
Az utóbbi időben sok jó előadást láttunk a
Szolnoki Szigligeti Színházban. Aki szeretne
csatlakozni az Örkény bérletesek táborához,
azt szeretettel várjuk! A vasárnap délután 3
órakor kezdődő előadásokra mindig 1 órakor
indul a különjáratú busz.
A bérleteket most kell megvásárolni, míg
a buszköltséget az előadások napján fizetik a
résztvevők. A 6 előadásra szóló bérletek ára
– amely nem változik az idén sem – helytől
függően 6500–9900 Ft-ba kerül. A sokat
ígérő műsorterv és minden egyéb információ
megtekinthető a színház honlapján (www.
szigligetiszinhaz.hu).
Jelentkezés, a régi bérletesek bérletmegújítása és bővebb felvilágosítás Bordásné Kovács Katalinnál a 422-002-es telefonszámon,
vagy személyesen június 15-ig!
Katinka
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Az 1849-es dicsőséges
tavaszi hadjáratra emlékezve
Boldogon április 2-án 11 órakor a szépen kialakított templom
előtti téren több száz fős tömeg várta a Balázs tanyára (a csata helyszínére) induló hagyományőrzők köszöntését. Püspökiné Nagy Erzsébet a település polgármestere köszöntőjében szólt az 1848/49-es
hősökről, felidézte a 162 évvel ezelőtti főbb eseményeket, majd így
folytatta: „…Véráldozatuk örök tanulsága ma is arra figyelmeztet,
hogy a hazáért mindenkor tenni kell és amennyiben a helyzet azt
követeli, bátran és emelt fővel kell küzdeni. E magasztos eszméket
ma is büszkén valljuk: szabadságszeretet, a nemzethez való hűség
és az áldozatvállalás.
A szabadság sikeres
megőrzése és a nemzet
felemelkedése
más tulajdonságokat
igényelnek, mint a
szabadság megszerzése. Nem hősi önfeláldozást, hanem szívós, kitartó munkát.
Nem egyéni harci
virtust, hanem türelmes összmunkát.
Nem lángoló, dühös
támadásokat, hanem
bölcs mérlegelést és
megfontolt döntést.
Nem testi erőt és bátorságot, hanem lelki erényt és becsületet. Nem a fegyverforgatás
ismeretét, hanem szellemi felkészültséget arra, hogy megálljuk
helyünket a nemzetek versenyében…” A színvonalas kultúrműsorban a kishuszároknak öltözött helyi óvodások, a népdalkör
és a vendég Vadkan dalárda közreműködött. A helyi plébános
lóáldását követően, az elöljáró által megszemlézett csapat hosszú
sora elindult a csata helyszínére. A vendégeket szállító hintótulajdonosok között volt Pál János és fia is.
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Húsvét a Szivárvány Óvodában
Az idei évben későn köszöntöttük a húsvétot, ami nem múlhatott
berzselt tojások nélkül. Elővettük a ragasztót, festéket, barkácsolt
kicsi-nagy. A hagyományokon kicsit változtatva kipróbáltunk egy új
„tojásdíszítési praktikát” is, amibe az összes szivárványos csemetét bevontuk. Az udvaron gyűltünk játszani, mindenki nyakába papírtojás,
erre lehetett matricát gyűjteni, hogyan? Tojást terelve akadálypályán
egy bot segítségével, fatojással célozni papír nyuszi szájába, kanálban
egyensúlyozni a tojással, így versenyezni a másikkal, nem maradhatott
el a locsolkodás, a nyuszifülesek táncra perdültek. Hangzott a bíztatás,
nevetés, figyelték egymás matricagyűjteményes tojását, amit boldogan vittek haza a többi kézműves munkájukkal. Elhozták hozzánk a
húsvét két jelképes állatát, a nyuszit és a kisbárányt, simogatta, etette
lelkesen a gyerekhad. Köszönjük a segítséget Kóródi Lászlónak, Farkas
Sándornak, Lukács Imrének és Vancsik Lászlónak.
Kép és szöveg: Mezeiné Folyó Angéla

Anyák napja

Szabó Zsolt Hatvan város polgármestere, országgyűlési képviselő
ünnepi köszöntője után kezdetét vette az osztrák és magyar csapatok ütközete. A csata menetét történelmi hűséggel dr. Hermann
Róbert történész, publicista, író, a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum főtanácsosa, szerkesztőségi igazgató kommentálta. A
magyar csapatot a Szűcs Mihály Huszárbandérium három tagja
erősítette. A csata során a magyar csapat részéről Ézsiás István párbajozott az osztrák csapat vezérével. A fölényes magyar győzelem
az osztrákok visszavonulásával záródott.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

A Szivárvány Óvoda gyermekei köszöntötték az édesanyákat
„Anyu, csak két szál ibolyát találtam, / Hogy csókot adjak, köszöntselek, /
Alig vártam. / Anyu, boldog vagyok nagyon,
S szívből kívánom: / Mindig vidám légy, szép, fiatal, –
Nekem a legjobb anyum ezen a világon.”
Faltysné Újvári Anna: Rigmusok
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Tiszaföldváron sakkoztunk
Az iskolai tanév utolsó versenyére került sor 2011. április 16-án a
Tiszaföldváron megrendezett III. Papp Bertalan Gyermek Országos
Sakkversenyen, melyen iskolánkat 9 tanuló képviselte. Tanulóink már
a tavaszi szünet megkezdődésének lelkesedésével érkeztek a versenyre.
70 diák részvételével elkezdődött a 4 korcsoportos verseny, mely egy
olimpiai büszkeségünkről* lett elnevezve. A délutánba nyúló verseny
díjkiosztásán ezúttal sem volt okunk szégyenkezni. Az I. korcsoportban a lányoknál Kovács Lilla /2. c/ ezúttal is az aranyérmet vihette
haza, és a mezőny legfiatalabb versenyzőjeként még egy kis ajándékot
is kapott. A II. korcsoportban Berényi Levente /4. a/ 6. helyezett lett,
a III. korcsoportban Czakó Patrik /7. c/ az ezüstérmet tudhatta magáénak és Kovács Dániel /7. a/ ugyanitt az 5. lett. A IV. korcsoportban
Cserháti Tamás /8. a/ 6. helyezést ért el. A versenyen szépen szereplő
további tanulóink: Balázs Lehel /2. c/, Garas Ede /2. b/, Nyers Dániel
/2. a/, Szücs Levente /4. c/.

és az IPR menedzsment vezetőjének a támogatást. Külön köszönet a
művelődési ház igazgatójának és minden dolgozójának, hogy kulturált, méltó helyszínt biztosítottak számunkra.
A fejlesztőpedagógusok

Zarándokúton Egerben

A két megyebajnokunk: Czakó Patrik és Kovács Lilla részt vesz május 27-29-ig Debrecenben az Országos Diákolimpiai megmérettetésen, melyhez sok sikert kívánunk előre is.
Most egy hosszabb sakkversenymentes időszak következik, de ősszel
a Jászfényszarun megrendezett versenysorozat folytatásán fogunk remélhetőleg szép eredményeket hallani a sakkozóinkról. Nyárra jó felkészülést kívánunk, a szép eredményekért gratulálunk a csapat összes
tagjának, Gáspár Imre bácsinak köszönjük a gondos felkészítést.
Kép és szöveg: Fáczán Izabella

A helyi Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 30-ra zarándokutat
szervezett Egerbe az Egyházmegyei Cigánytalálkozóra, amit a Bazilikában rendeztek meg. A találkozóra kb. 40-50 fővel utaztunk. Reggel
fél nyolckor volt a gyülekező a templom előtt, ahonnan György atya
egy közös imádságra invitált minket a templomba, majd áldást kért a
hosszú útra. Útközben beszélgettünk, az Atya mesélt 1-2 útba eső nevezetességről, közben süteménnyel, üdítővel kínáltuk a részvevőket.
Ahogy odaértünk, ámulva néztük az összegyűlt tömeget. Regisztrálás
után betértünk a templomba, ahol a mise előtt énekeket próbáltunk,
majd fél 11-kor elkezdődött a mise. A misén Ternyák Csaba egri érsek
köszöntötte a résztvevőket, majd a homíliát Székely János esztergombudapesti segédpüspök, püspökkari cigányreferens mondta.

* Papp Bertalan Tiszaföldváron született 1913-ban. 1948-ban Londonban és 1952-ben Helsinkiben vívás, kard csapatverseny számokban állhatott a dobogó legmagasabb fokára.

Sokszínű programjaink közül
2011. május 12-én csütörtökön került sor a roma-fejlesztő team által
szervezett kulturális délutánra a művelődési házban.
A fejlesztő foglalkozásokra járó gyerekek készültek immár hagyomány szerint rövid kis produkciókkal – vers, mese, tánc –; valamint
iskolánk volt és leendő tanulói közül öten színesítették a programot.
A 3. c-ből meghívott vendégként Hornyák Boglárka mutatta be fantasztikus furulya-tudását.
A jó hangulatú délután minden szereplője dicséretet érdemel szorgalmas felkészüléséért, a több éve szereplők egyre magabiztosabb fellépésükért, az először bemutatkozók bátorságukért. Suha Marika az 1.
c-ből kitűnt csodálatos énekhangjával, Német Vivien a 3. a-ból nem
mindennapi hastáncával.
A szervezők nagy szeretettel köszönik meg Török Imréné Jutka néninek a mai napig tartó segítőkészségét: hogy megteremtette és aktív
résztvevője most is ennek az eseménynek. Köszönjük az együttműködő partnerek részvételét: BLNT, CKÖ, Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Óvodai Intézmény; – valamint az Alsós Munkaközösség, a DÖK

Ezt követően vendégül láttak minket egy ebédre, majd sétálgattunk,
fényképezkedtünk, majd 14 órától újra bevonultunk a templomba,
ahol meghallgathattuk a tanúságtételeket, pár zenés, táncos előadást.
A program az egyes közösségeknek ajándékozott Boldog Ceferino-képek átadásával és ünnepélyes áldással zárult.
Azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon szép
élménnyel gazdagodtunk. Célunk az úttal többek között az is volt,
hogy a helyi cigányság egyre több tagja járjon templomba, reméljük
célunkat elérjük, és az Atya egyre több társunkat véli felfedezni majd a
padok közt egy-egy mise alkalmával.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani városunk plébánosának,
György atyának és kedves segítőinek, akik elkísértek minket, és sokat
segítettek, hogy megvalósulhasson a program. Köszönjük még városunk önkormányzatának és a képviselő-testületnek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az út költségeihez.
Köszönettel a Jászfényszarui CKÖ.
Szöveg: Farkas Lajos
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Költészet napot játszottunk
„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert
végül a játék komolyodik munkává. Boldog
ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát.” – Sütő András

veztünk, megvalósítottuk. Minden osztály
készült valamivel. Központi témánk a család volt. Láthattunk aranyos jelenetet egy
eltévedt fecskecsemetéről, aki nem találta

2011. április 11-én mi is játszottunk az
iskola alsó tagozatosaival. Méghozzá költészet napot játszottunk! Szerte az országban
ünneplik minden év e napján József Attila
születésnapját. Természetesen a jászfényszarui iskolások sem maradhatnak ki ebből
az élményből. A nagy kérdés: Hogyan?
A felső tagozatosok szavalóversenyt rendeztek, ami nagyon jól sikerült. Nekünk,
alsósoknak azonban más jutott eszünkbe.
Ne versenyezzünk, ne izguljunk, vehessen
részt benne minden gyerek, érezzük jól magunkat, élmény, szórakozva tanulás legyen,
hallgassunk, lássunk, énekeljünk irodalmi
műveket... Ezért aztán terveztünk, szer-

anyukáját; humoros idézeteket nagypapáról, nagymamáról, anyáról, apáról, gyermekekről; zenés koreográfiát; hallhattunk
vicces verseket, de olyat is, amitől könny
szökött a szemünkbe. Kis elsőseink is kitettek magukért! Szavaltak, mosolyogtak,
bájosan álltak a világot jelentő deszkákon.
Melengető érzésként hatotta át szívünket a
gondolat, mindenki fent lehet, verselhet,
nem baj, ha nem istenadta versmondó tehetséggel született.
Színesítette délelőttünket Jáger János és
gitárja. Mivel imádjuk hangját hallani, így
minden lehetséges alkalmat megragadunk,
meghívjuk, s vele énekeljük a jól ismert,

megunhatatlan gyermekdalokat. Ráadásul
pedagógiai érzékéről is megbizonyosodhattunk. Együtt „lélegzett” a csemetékkel,
bevonta őket produkciójába. Ezúton köszönjük neki a délelőttöt, s természetesen
jövőre is számítunk rá!
Elrepült az 50 perc szinte észrevétlen,
minden gyermek jól érezte magát, s megtanulta április 11. a költészet napja. Emellett tanult még toleranciát, önfegyelmet,
másokra figyelést, magabiztosságot... s ki
tudja hányféle képességet, készséget gyakorolt és fejlesztett, amelyre a későbbiekben
szüksége lesz az életben.
Bennünk – tanító nénikben – megerősödött a hit: érdemes hétköznapjainkat
különleges alkalmakkal színesíteni, gyermekeinknek szüksége van a tanulás sokféle módjára. Bebizonyítottuk ismételten,
hogy fél szavakból megértjük egymást, tudunk együtt dolgozni, gondolkodni, egy jó
ügyért egy emberként kiállni.

Köszönettel tartozunk még Puskás István
tanár úrnak, aki összeszerelte hangosításunkat, Kovács Lászlónak, aki megszerelte
az összeszereltet, Szabó Lászlónak, s Kis
Bandinak, aki kihangosított.
Alsós tanító nénik
Fotók: Jáger Adrienn

Anyák napja
Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba kerülünk, és akivel ez a láthatatlan
kötelék megmarad egész életünkben. Ő
az, akihez örömünkkel, bánatunkkal fordulhatunk. Ő az egyetlen, aki mindvégig
feltétel nélkül szeret, aki számára mindig
mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak,
akárhány évesek legyünk is.
Ő tartotta, és tartja ma is össze a családot, jelenléte, gondoskodása életünk része.
Ő az, aki aggódik miattunk, aki őszintén
örül sikereinknek, akihez mindig visszatérhetünk, és aki mindent megbocsát.

Május 6-án, pénteken a Petőfi Művelődési Házban gyűlt össze sok csillogó szemű
alsós csemete édesanyjával és nagymamájával. Ekkor tartotta ugyanis az alsó tagozat
anyák napi ünnepségét.
A műsorban minden osztály képviseltette
magát. Volt, aki verset mondott, volt, aki
zenés koreográfiát készített, fogalmazásrészletet olvasott fel, jelenetet mutatott be…
„Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném,
ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,

megtanulnék a hangján.
Ami csak szép s jó volna
édesanyámnak adnám.”
(Létay Lajos)
Ezzel a kis verssel adta át minden gyermek anyukájának a virágot. Természetesen
szem nem maradt szárazon. Mindennapi
életünkben sokat zsörtölődünk egy-egy
jegyen, ártatlan csínytevésen, de azért
minden édesanyának a saját gyermeke a
legszebb, a legfontosabb a világon, s minden gyermeknek a saját édesanyja jelenti a
mindennél fontosabb biztonságot!
Alsós tanító nénik
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Klubház Jászfényszarun

Szépkorúak köszöntése

Generációk találkozója korosztálytól független 0–99 éveseknek!
A Klubház célja a hagyományőrzés, idős és a fiatal generáció találkozása, segítése.
– Lelki segítésnyújtás.
– A családok egymásra találása.
– Idősek gyermekkori történeteinek elmesélése.
– Énekek, táncok tanulása.
– Jászfényszaru történelmének megismerése.
– Gyermekneveléssel kapcsolatos bármilyen probléma megbeszélése, közösen vagy egyénileg. Csecsemő kortól a tinédzser
korig!
– Jász ételek kipróbálása. Főzés, varrás fiatalok-idősek együtt!
– Régi, kihalóban lévő szakmák felkeresése. Ha lesz rá lehetőség
a kipróbálásuk is.
– Bármilyen hivatalos papír intézése, kitöltésében segítésnyújtás.

Kovács Ferencné Zlinszky Gizella április 26-án töltötte be 90. életévét. Ez alkalomból – kérésére – Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntötte, és adta át az oklevelet. Gizella néni férje
halálát követően a fővárosból költözött Jászfényszarura, itt élő lányához. Visszatekintve az elmúlt 90 évre, legnagyobb örömet és egyben
nehézséget is munkahely mellett a gyerekek felnevelése adta. Férje
ebben az időszakban szinte mindig katonai szolgálatot teljesített, de
édesanyjának hálával tartozik, aki segítette Őt.
Kép és szöveg: Morvainé Palócz Éva

Szeretnék olyan szakembereket vendégül látni, akik a felvetődő
problémákban segítségünkre lehetnek, ha lesz rá igény!
A művelődési házban biztosított a helyünk, de a Tájház, a Vadászház, a Lehel-tó, a Rimóczi Kastély alagsora, az új Zagyva-menti
játszótér használatára is van lehetőség.
Ha otthon vagy, és van időd, ha valamihez értesz és szeretnéd másokkal is megosztani, szeretnél közösséghez tartozni, itt a helyed!
Aki a fentiekben leírtak bármelyikében segítségemre tud lenni,
kérem, keressen fel személyesen, vagy telefonon!
A Klubház kezdésének várható időpontja: június 4-e, szombat,
15 óra a művelődési házban.
Közösen mindent könnyebb!
Hornyákné Borbély Melinda
Jászfényszaru, Gólya út 10. Telefon: +36-30-483-4772

FELHÍVÁS

a III. Múzeumok Éjszakája rendezvény kapcsán
Süteménysütő-versenyünkre várjuk a humoros elnevezésű finomságokat (pl. vízenkullogó, női szeszély, borzas kata). Nevezni
aznap a helyszínen lehet egy-egy tálca süteménnyel.
Továbbá várjuk helyi termelők jelentkezését (méz, virág, zöldség
stb.), akik a mesterségek utcáján bemutatkozhatnak portékáikkal.
Aki élni kíván a lehetőséggel, az a Városi Könyvtárban jelentkezhet
nyitvatartási időben.
Van egy jó történeted, amire a jász észjárás és humor jellemző?
Gyere, és mondd el Szent Iván éjszakáján, 3 percig tiéd a színpad!
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!

