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Tájékoztató országos népszavazásról

Meghívó

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött 
ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása 
nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra tör-
ténő kötelező betelepítését?”

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni 
abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegy-
zékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 
2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási 
Irodától. A szavazókörök helyszíne a következő:

1. szavazókör: Szabadság út 32. (Új Általános Iskola)
2. szavazókör: Szabadság út 2. (Régi Általános Iskola)
3. szavazókör: Szent István út 1. (Művelődési Ház)
4. szavazókör: Szabadság út 77. (Pap Kastély)
5. szavazókör: Szabadság út 32. (Új Általános Iskola)

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen 
szavazhat. A szavazóhelyiségek akadálymentesek. A mozgásában 
egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, 
meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet 
nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 
óráig a jászfényszarui Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 
15.00 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek 
tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési 
helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel sza-
vazó választópolgár igényel mozgóurnát a kérelemnek tartalmaz-
nia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. 

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazat-
számláló bizottság megállapította a választópolgár személyazo-
nosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi szám) vagy 
lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.

A személyazonosság igazolására alkalmas:
· magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány 

(személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi)
· magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító 

igazolvány
· magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
· magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél

A személyi azonosító igazolására alkalmas:
· személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
 (lakcímkártya)
· hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító 

jelről

A lakcím igazolására alkalmas:
· lakcímet igazoló hatósági igazolvány
· lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény
· régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány 

amennyiben a lakcímet tartalmazza
Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a 

szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolha-
tó. A választással kapcsolatos bővebb tájékoztatás kérhető a He-
lyi Választási Irodától (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1, +36 
57/520-101), vagy a www.valasztas.hu honlapon.

Helyi Választási Iroda

Jászfényszaru Város Önkormányzata szeretettel várja Jászfényszaru lakosságát
2016. október 21-én, pénteken

a Forradalom 60. évfordulója alkalmából kezdődő ünnepi megemlékezésre

Program:
15:00 – Október 23-i emlékmű avatása a Pap-kastély udvarán

A Szabó Imrefia Béla alkotását méltatja Dr. Bene Ildikó JNSZ Megyei fejlesztési miniszteri biztos
Az avatón közreműködik Dinnyés József daltulajdonos

16:30 – Ünnepi szentmise Kiss Gábor esperesplébános, érseki tanácsos celebrálásával, a Római Katolikus Templomban
Az ünnepi szentmisét követően a Cantata Nobis kórus előadását hallgathatjuk meg a Régi Kaszinó étteremben

 Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
 polgármester jegyző
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FELHÍVÁS
Jászfényszaru Város Önkormányzata az önkormányzati lakások bér-

letéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. (XII. 15.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) alapján bérleti ajánlatot 
tesz közzé a Jászfényszaru Arany J. út 23. szám alatti ingatlanra.

I. Bérbeadás módja:
A lakások bérbeadása az igénylő és családja szociális helyzete alapján 

történik. A pályázat elbírálásakor figyelembe vehető szempontokat a 
Lakásrendelet, valamint Jászfényszaru Város Képviselő-testülete hatá-
rozza meg. A Lakásrendelet szerinti feltételeket a Jászfényszarui Közös 
Önkormányzati Hivatal előzetesen megvizsgálja.

II. Pályázati feltételek:
1. A pályázaton történő részvétel feltételei:
 A bérlő és házastársa, illetve a vele együtt lakó vagy vele együtt köl-

töző közeli hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében nincs 
másik beköltözhető lakása és nem rendelkezik határozatlan idejű 
önkormányzati lakásbérlettel.

 Mind a bérlő vagy házastársa (élettársa) és a vele együtt költöző 
vagy vele együtt lakó közeli hozzátartozók egy főre jutó havi net-
tó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 2-szeresét. Az egy főre jutó jövedelem szá-
mításánál a kérelem benyújtását megelőző háromhavi jövedelmet 
kell alapul venni.

2. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül:
 A pályázó vagy a vele együttköltöző családtag határozatlan idejű 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, nyugdíjban, megvál-
tozott munkaképességűek ellátásában, korhatár előtti ellátásban 
vagy gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben, 
gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, időskorúk ellátá-
sában részesül; illetve álláskereső, és nyilatkozza, hogy a felajánlott 
közfoglalkoztatást elfogadja.

· alacsony jövedelemmel rendelkezőek,
· gyermeket nevelők,
· fogyatékkal élők,
· házastársi, élettársi viszonyban élők

III. A pályázat benyújtásának szabályai:
A pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell 

benyújtani. A formanyomtatvány térítésmentesen átvehető a Jászfény-
szarui Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának szociális 
ügyintézőinél (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) hivatali ügyfél-
fogadási időben, illetve letölthető a www.jaszfenyszaru.hu honlapról. 
A pályázat benyújtásának határideje 2016. október 14.

IV. A pályázat elbírálása, egyebek:
A beérkezett pályázatok elbírálására Jászfényszaru Város Képviselő-

testülete jogosult. Az elbírálás határnapja 2016. november 9. A laká-
sok birtokba vételének időpontja az elbírálást követő 30 napon belül 
megegyezés szerint történik. A bérleti jogviszony időtartama a Képvi-
selő-testület döntése alapján legfeljebb öt év.

A lakbér mértéke a pályázat kiírásának időpontjában: összkomfortos 
lakás 291 Ft/m2/hó. A lakás alapadatai: Arany J. út 23. szám: hasznos 
alapterülete 55 m2, komfortfokozata: összkomfortos, szobák száma: 2.

A meghirdetett lakásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás Jász-
fényszaru Város Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgál-
tató Szervezeténél (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1; tel.: 57/520-
142) kérhető. 

A pályázati eljárással kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Jászfény-
szarui Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának szociális 
ügyintézőinél (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1; tel.: 57/520-111) 
kérhető.

Jászfényszaru, 2016. szeptember 15.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Korábbi lapszámban (2016./4. szám 
5.oldal) tájékoztattam Önöket, hogy 
a lakáshoz jutás feltételeinek támoga-
tásáról és az ösztöndíjrendszerről szóló 
rendelet-tervezeten dolgoznak kollégá-
im. A jogszabályi változások figyelembe 
vételével készülő tervezeten az utolsó 
korrekciókat végezzük és reményeink 

szerint 2016. év végén a képviselő-testület elé terjeszthetjük megvita-
tásra. A rendeletről, elfogadása után, természetesen az újság hasábjain 
részletesen fogjuk Önöket tájékoztatni. Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester

Tisztelt meglévő és leendő
Ingatlantulajdonosok!2016. augusztus 19-én 

valamennyiünket megdöbbentett, 
hogy Vígné Zsámboki Ildikó meghalt. 
E napon futótűzként terjedt a hír és 
senki, de senki nem akarta elhinni, 
hogy a mindenkinek segítőkészen ren-
delkezésére álló, sohasem fáradó, lanka-
datlanul tenni akaró, kiváló közösségi 
ember elment közülünk. 

Ildikó az ORION-ban, majd a Pol-
gármesteri Hivatalban, a közigazgatás 
átszervezését követően a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Jászberényi Járási Kormányablakában 
dolgozott Jászfényszarun.

Ildikó beteg volt, amelyet olyan ti-
tokban tartott, hogy körülötte, illetve a 

munkájában azt senki sem vehette észre. 
Településünkön talán nincs is olyan, aki nem ismerte, és aki ismerte 

az szerette is. Ildikó arra született, hogy másokon segítsen és mind-
ehhez illeszkedő főiskolai végzettséget is szerzett. Iskolapéldáját adta 
az odaadó szeretetnek szülei, testvére részére, barátainak, munkatár-
sainak, de mindenkinek, aki hozzá fordult szociális munkája során a 
munkaidején túl is. Legnagyobb boldogsága az volt, mikor kislánya 
egyetemi tanulmányait befejezvén kézhez vehette a diplomáját, me-
lyet még megélhetett. Arra nevelte, hogy olyan tudása legyen, amely 
szabaddá teszi, legyenek gyökerei és szárnyai.  Nóri munkába állt és 
tudását jól hasznosítja, most Őt idézzük édesanyját illetően: Ő azért 
élt, hogy Én szabad lehessek! Sikerült!

A hivatalban mi, a munkatársak, az ügyfelek már érezzük hiányát és 
nehezen éljük meg azt.  Emlékét, jóságát és kedves mosolyát megőriz-
zük. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár valamint a IV. Béla 
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkor-
mányzata szeretettel meghív mindenkit 2016. október 6-án, csütör-
tökön 16 órakor a Városháza előtti térre, hogy közösen emlékezzünk 
az aradi vértanúkra! 

Gyertyagyújtásra várunk mindenkit, aki kegyeletét szeretné leróni 
a nemzet nagyjai előtt. Az eseményről Farkas Kristóf Vince történész 
emlékezik meg. Közreműködnek az iskola tanulói.

Búcsúzás

Az aradi vértanúkra emlékezünk
Vígné Zsámboki Ildikó

(1963–2016)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

VálTozások, elVárások, célkITűzések Az IskolábAn
A JászTrió TV kérdéseire lovászné Török Magdolna

iskolaigazgató válaszolt

A képviselő-testület augusztus hónapban két ülést tartott. Az 
üléseken született döntések alapján meghozott határozatokról az 
alábbiak szerint nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak. 

2016. augusztus 10.
A képviselő-testület döntött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

felhívása alapján 2 db sportpark építtetésére benyújtandó pályá-
zatról, valamint sikeres pályázás esetén menedzsment feladatok ellá-
tására lefolytatott beszerzési eljárásról szóló tájékoztató elfogadása, és 
ehhez forrás biztosítása tárgyában.

Jóváhagyták az Európa a polgárokért program „Testvértelepülé-
sek találkozója” című felhívásra, a pályázat elkészítésére és online 
benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén pályázat kezelésére 
lefolytatott beszerzési eljárásról szóló tájékoztató elfogadására, forrás 
biztosítására vonatkozó előterjesztésben foglalt javaslatot.

A képviselők egyhangúlag támogatták, hogy a Jászberényi Szent 
Erzsébet Kórház ellátási területéhez tartozóként 1.000.000 Ft 
anyagi támogatást biztosítsanak a Gyermekosztály kórteremszám 
bővítése, valamint a „Mama-szoba” kialakítása kapcsán felmerülő 
felújítási munkálatok kivitelezéséhez, melynek fedezetét a 2016. évi 
költségvetés terhére irányozták elő.

Módosító határozatot hoztak a központi orvosi és gyermekorvosi 
ügyelet szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátásáról.

Erdősávok telepítése érdekében egyetértettek a Gyékényes és Sóstó 
lapos területtel határosan megjelölt telkek megvásárlásával. Egyben 
felhatalmazták a polgármestert a területtel érintett telektulajdono-
sok részére a 100 Ft/m2 áron történő árajánlat megtételére és ez 
alapján a tárgyalások lefolytatására.

Elfogadták a közforgalmú utak elnevezésére szóló javaslatot a szó-
beli előterjesztésnek megfelelően.

Határozatot hoztak a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság társasági szerződésének módosításáról, melyben egyetér-
tettek az ügyvezető azon javaslatával, hogy a társasági szerződés ak-
ként kerüljön módosításra, hogy az írjon elő pótbefizetést a tagok 
számára.

Jászfényszaru Város Önkormányzata mint a Hatvan és Térsége Hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazta Jász-
fényszaru Város Önkormányzatának polgármesterét a szükséges 
cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok alá-
írására.

A testület Donnert Richárd kérelmét támogatva jóváhagyta a 
búcsú területének bérletét 2016. évben is, és a vállalkozó részére 
200.000 Ft, azaz (kettőszázezer Forint) bérleti díjat állapított meg a 

rendezvény bérleti díjaként. Megtárgyalták a jászfényszarui birkózók 
munkájáról szóló beszámolót, és elismerését fejezte ki a testület az 
elért eredményekért. Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvsielő-
testülete az elmúlt évekhez hasonlóan 150.000 Ft támogatást java-
solt megállapítani, melynek fedezetét a 2016. évi költségvetés terhére 
biztosítja.

Támogatták a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola részére a cafeteria támogatását 
11.800 ezer Ft-os összegben, melyre vonatkozó megállapodás aláírásá-
ra felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert.

Jóváhagyták a 25 éves lengyel kapcsolatokat bemutató könyv 
megjelenését, valamint a megjelenő kötetéből 150 EFt keretösszeg-
ben megrendelést eszközöltek, melynek fedezetét a 2016. évi költség-
vetés terhére biztosítják. 

Zárt ülésen döntés született önkormányzati tulajdonban lévő bér-
lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról változatlan felté-
telek mellett. Továbbá ingatlanok adásvételével kapcsolatosan tárgyal-
tak. Értékbecslést követően felhatalmazást adtak a polgármesternek 
ingatlan vételére vonatkozó áralku lefolytatására.

2016. augusztus 24.
Egyetértettek a támogatási kérelem benyújtásával a TOP-3.1.1-15 

jelű, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című kiírásra 
Boldog – Jászfényszaru települések között kerékpárút megépíté-
sére.

Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Közép- 
és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapít-
vány által kiírt KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” 
felhívásra az 1956-os emlékmű felállításának támogatásához.

Az önkormányzat pályázatot nyújt be az adósságkonszolidáció-
ban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek tá-
mogatására a kiírás szerinti 181.000.000 Ft összegben. A képvise-
lő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, 
hogy gondoskodjék a pályázat benyújtásáról.

Döntést hoztak a 05/16 hrsz.-ú erdő vonatkozásában művelési ág 
változási vázrajz készítés módosításának jóváhagyásáról.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfény-
szarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola részére további 15.955 ezer Ft működési és felhalmozási 
célú támogatást állapított meg, mely támogatás egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatás. a testület által meghatározott feladatok megvaló-
sítására használható fel.

A testület elfogadta az Ép-Ért-Terv Bt. által kerítésépítésre adott 
árajánlatát, és a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazást adtak. 

Dr. Voller Erika jegyző

Változások a tavalyi évhez képest:
Még mindig kevés a gyermek. Így a tavalyelőttihez hasonlóan az idei 

tanévben is csak két első osztállyal (47 fővel) tudunk indulni. A tan-
évet 440 gyermekkel, 21 tanulócsoporttal, 8 napközis és 1 tanu-
lószobai csoporttal kezdjük. Évfolyamonkénti csoportbontásban, 
azaz képesség szerint tanulhatnak tanulóink matematikából, magyar-
ból, angolból, informatikából, technikából. Szakköreink folytatód-
nak, lesz: sakkszakkör, felvételi előkészítő (már 7. osztály második 
félévétől), szaktantárgyi verseny felkészítők (biológia, földrajz, ma-
tematika, kémia, idegen nyelv, magyar nyelv), ECDL vizsga felké-
szítő, énekkar, kézműves szakkör stb. Az idei tanévben új szakkörrel 
bővült a tanórán kívüli foglalkozások köre. A jelentkezési feltételeknek 
megfelelően 4 csoportban indul a német nyelvi szakkör Kriston István 
tanár úr vezetésével.  Harmadik évfolyamtól bevezettük az óratervi 
angol oktatást. Folytatódnak a művészeti képzések.

Nevelőtestületünkben is következtek be változások. Fónagyné Vitai 
Mária tanító néni 40 év szolgálat után nyugdíjba vonul, és felmentési 
idejét tölti. Innen is jó egészséget és sok örömet kívánunk családja 
körében. Két új pedagógust köszönthettünk: Kovács Tímea és Tasi 
Szilvia tanító néniket.

Köszönöm a szülők bizalmát, köszönöm a fenntartónak, az Egri Fő-
egyházmegyének, hogy az oktató-nevelő munkánkhoz szükséges felté-
teleket a következő tanévre is biztosítja, köszönöm Jászfényszaru Város 
Önkormányzatának anyagi és erkölcsi támogatását a programok, esz-
közök, beruházások megvalósításához. 

Az elmúlt nyáron az iskola épületében kisebb felújítási és karbantar-
tási munkák történtek. A Nagyiskola tornaterme tisztasági meszelést 
kapott, kialakításra került egy kémia-biológia szertár, a Samsung 
dolgozóinak (önkénteseknek) köszönhető, hogy az udvari padok, 

(folytatás a 4. oldalon)
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Változások, elvárások, célkitűzések az iskolában
(folytatás a 3. oldalról)
asztalok és az ebédlő lefestésre került. Szak-
tantermeket alakítottunk ki. A művészeti 
iskola boldogi telephelye egy nagyobb kar-
bantartáson esett át. 

Változások a fenntartóváltásból
adódóan: 
A keresztényi értékek megismerése, elmé-

lyítése, a szeretet és összetartozás légkörének 
erősítése volt az egyik legfőbb célja a tavalyi 
tanévnek. A rendszeres tanórai hitoktatás 
lehetőséget adott és ad a hitbéli ismeretek 
megismerésére, elmélyítésére. Az Istennel 
való egyre mélyebb kapcsolat kialakulását a 
vallásos ünnepeken, a szentmiséken való rész-
vétel segítette elő. A tanulók szinte azonnal 
elfogadták a napot kezdő és napot záró imád-
ságot, az étkezés előtti és étkezés utáni imát, 
szinte beépült tanulóink életébe.

A karácsony és húsvét előtti lelki napon 
lelkiekben mélyebben tudtunk feltöltődni, 
felkészülni. Az adventi időszak reggeleit az 
iskolarádió segítségével és az új kis kórus köz-
reműködésével dallal, pedagógusaink által 
előadott szép adventi történetekkel, imával 
igyekeztünk meghitté varázsolni. Gábor atya 
ígéretéhez híven nekünk, pedagógusoknak is 
rendszeresen tartott teológiai, vallásfilozófiai 
előadást.

Igyekeztünk minden egyes gyermekhez 
keresni, megtalálni az utat. Sokszor nagy 
erőfeszítést igényel, és nem is sikerül mindig 
megfelelő tiszteletet, engedelmességet kivívni. 
Pedig csak akkor lehet kezdeni a tanulást, ha 
a nevelés rendben van. Házirendünket szoro-
sabbra húztuk.

Az egyházi ünnepeket, jeles napokat is be-
illesztettük a rendezvényeink körébe. Azokat 
iskolánk elvárásaihoz méltóan, színvonalas 
megünnepeltük.

Egész éves DÖK-programjainkat Szent 
Margit, iskolánk védőszentjének alakja 

köré szőttük. Célunk az ő személyiségének 
megismerése, példájának követése. Csatla-
koztunk karitatív szervezetek munkájához. 
Megrendeztük az első katolikus bált, a Lili-
om bált. A programok megszervezésében és 
lebonyolításában a DÖK felnőtt vezetője, 
iskolánk pedagógusai, a munkaközösségek 
segítettek, de számíthattunk a szülők segít-
ségére is.

Az idei tanévet a 2017-es országos Szent 
László-év témájához kapcsoljuk, a lovagki-
rály trónra lépésének 940., szentté avatásának 
825. évfordulója alkalmából.

Szerteágazó, új és kemény feladatokkal, 
programokkal, eseményekkel, és örömteli 
pillanatokkal teli év áll mögöttünk. Ide illő az 
Albert Schweitzertől való idézet: „Isten nem 
a sikert várja tőlem, hanem az erőfeszítést. 
Nem a célba érést írja elő, csupán menet 
közben akar találni visszatéréskor.” Ezt 
úgy fordítanám le, hogy az akarat, erőfeszítés 
megvolt, és még messze nem értünk célba, 
de úton vagyunk. Legalábbis igyekeztünk jó 
úton járni.

Egyházmegyei elvárások:
Az Egri Főegyházmegyének, de szerintem 

minden katolikus iskolának a célja olyan 
iskolák megteremtése, ahol a gyermekeket 
megtanítják írni, olvasni, számolni és imád-
kozni. Ahol a gyermekeket nem bántják, 
hanem megsimogatják, emberi hangon szól-
nak hozzá. Tartással teli, tiszta lelkű, művelt, 
valódi tudással rendelkező fiatalok nevelése a 
cél. A keresztény szellemű nevelés megterem-
ti a szeretet légkörét az iskolai közösségben, 
segíti a fiatalokat abban, hogy személyiségük 
kibontakozzék a nevelés és az oktatás szoros 
egységében.

A pedagógusoknak tartott tanévnyitón 
érsek úr rendszeresen kiemeli a tanév fő ve-
zérfonalát, amelyen haladjunk. A tavalyi tan-
évben a szeretetet, a hűséget, az egymásért ér-

zett felelősséget emelte ki. Ha ezek az erények 
elültetésre kerülnek a gyermekekben, akkor 
egyre több család maradhat együtt szeretet-
ben. Az idei tanév mottójául a Hit, Hűség, 
Hivatás hármas egységét jelölte meg. A hit 
segít a nehéz élethelyzetekben egyenesnek 
maradni, aki hisz, annak könnyebb. A hű-
ség egész életre szóló elkötelezettség, a tartós 
boldogság titka. És a hivatás: Nekünk, peda-
gógusoknak és szülőknek, mint hivatásgya-
korlóknak egyre inkább arra kell törekedni, 
hogy elfogadjuk Jézus tanításait, olyan fiata-
lokat kell nevelni, aki képes másokért élni, 
aki bekapcsolódik az egyház életébe, ahol jól 
és otthon érzi magát. Jó, ha nem küldjük, 
hanem visszük. Nekünk, pedagógusoknak a 
feladatunk: vonzó módon bemutatni a hitet, 
hűséget, hivatást.

Személyes célkitűzések:
Gyermekeink érdekében szeretném, ha a 

következő tanévben is napi, élő munkakap-
csolat lenne a szülői ház és az iskola között. 
Hiszem, csak ily módon lehet orvosolni a fel-
merülő problémákat, csak ily módon lehet a 
gyerekeket úgy irányítani, hogy a helyes úton 
maradjanak.

Oktató munkánkban e tanévben is a leg-
fontosabbnak tekintjük a tantervi követel-
ményrendszer mind hatékonyabb elsajá-
títtatását tanulóinkkal. 

Emellett fontos feladatunk a kiemelt kom-
petenciaterületek fejlesztése, a magatartási 
devianciák kezelése (ennek érdekében szo-
ros együttműködés a szülőkkel, Gyermekjó-
léti Szolgálattal), jó gyakorlatok, módszerek 
bevezetése, a katolikus értékrend, erkölcs 
erősítése.

Év végén IV. Béla-díj kitüntetést szeret-
nénk adni egy olyan tanulónak, aki a tanul-
mányi munkája, közösségi tevékenysége és 
hitbéli magatartása miatt is a legméltóbbnak 
találtatik. Szeretném, ha az előttünk álló tan-

év mindenki számára 
sikeres lenne, és tovább 
növelnénk iskolánk 
jó hírét! Mindehhez 
Hamvas Béla üzenetét 
ajánlottam kollégáim fi-
gyelmébe: „A fény csak 
abban válik áldássá, aki 
másnak is ad belőle... 
Amit szerzel, amit el-
érsz, amit tudsz, amit 
átélsz, oszd meg!

Mindennapi mun-
kánkhoz sok örömet, 
jó egészséget, a gyerme-
kekben a lehetőségek 
birodalmának felfede-
zését, a szülőkben igaz 
segítőtársakat, velük 
együtt elért és megélt 
sikereket, optimizmust 
várok az idei tanévtől!

Ehhez kérjük a Szent-
lélek segítő erejét és Is-
ten áldását.Tanévnyitó szentmise. Fotó: Kovács Marci
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A Thyssenkrupp konszern nyílt napja

sAJTókÖzleMény

A 30 milliárdos költséggel épülő jászfényszarui gyár beruházója a német thyssenkrupp konszern szeptember 13-i nyílt napja keretében bemu-
tatta az itt gyártandó alkatrészeket, illetve a magyar fejlesztési központ eredményeit. A rendezvényre szerkesztőségünk is meghívást kapott, melyet 
köszönettel fogadtunk. Az eseménnyel kapcsolatos, és az alábbiakban olvasható Sajtóközleményt valamint fotókat a FORTE Communications 
Kft. pr-ügynökség bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönjük!

MAGyAR FEJLESZTÉSű ÖNVEZETő AuTóT ÉS OKOS
KORMÁNyRENDSZERT MuTATOTT BE A THySSENKRuPP

Világszerte több millió autó fut a budapesti fejlesztésű rendszerekkel

Magyar mérnökök által készített önvezető autót és a legújabb 
elektromechanikus „okos” kormányrendszereit mutatta be ma a 
thyssenkrupp budapesti E/E (elektromos és elektronikus) fejlesz-
tőközpontja. A hazai központ különlegessége, hogy magyar mér-
nökök innovációja vonzotta ide a német thyssenkrupp konszernt 
és működteti a mai napig a centrumot. Az E/E központ jelentősé-
ge hatalmas a magyar gazdaság számára, mert az autóiparon belül 
is high-tech fejlesztések újabb befektetéseket vonzanak az ország-
ba: a thyssenkrupp gyárat üzemeltet Győrben és jelenleg zajlik egy 
harmincmilliárd forintos zöldmezős beruházása Jászfényszarun.

Vizuális jelfeldolgozás alapján működő önvezető autót és a leg-
újabb fejlesztésű elektromechanikus, szoftverekkel vezérelt kormány-
rendszereket mutatott be ma a zsámbéki Drive Camp-ben a német 
thyssenkrupp konszern: a világ autóiba szerelt kormányoszlopok ne-
gyedét adó thyssenkrupp budapesti kompetenciaközpontjának közel 
500 mérnöke a világ egyik legjobb csapatának számít. Az itt fejlesztett 
okos kormányrendszerek a hagyományos, folyamatosan energiát fel-
vevő hidraulikus rendszer helyett elektromotoros rásegítést alkalmaz-
nak, így csak akkor fogyasztanak energiát, ha a kormányt ténylegesen 
elforgatják, ezért autótípustól függően akár 0,3 liter üzemanyagot is 
megtakarítanak száz kilométerenként, valamint műszakilag megbízha-
tóbbak a hagyományos rásegítéseknél. A szoftveres vezérlés biztonsági 
és kényelmi funkciók egész sorát teszi lehetővé, mint amilyen az ol-
dalszél-kompenzáció vagy a parkolási asszisztens, ráadásul az önvezető 
autók számára nélkülözhetetlen hozzáférést képes biztosítani a kor-
mányrendszer irányításához. 

„Különleges, a konszernen belül sehol máshol nem található fejleszté-
sek folynak nálunk, rendkívüli eredményekkel: már tizenöt éve a világ 

legjobbjai között van mérnök-csapatunk a saját 
szakterületén. Az önvezető autókkal kapcsola-
tos kísérleteink pedig minden várakozásunkat 
felülmúlják. Nagyon büszke vagyok a ma-
gyar csapatra.” – emelte ki Marc de Bastos 
Eckstein, a thyssenkrupp Presta Hungary 
ügyvezetője. Az ügyvezető szerint az önvezető autók megjelenése ha-
talmas paradigmaváltást okoz majd a világban, ugyan ma még kér-
dés, hogy milyen feltételekkel vezethetnek automatikus rendszerek 
az utakon. Az elektronikus rendszerek ugyanis mindig odafigyelnek, 
soha nem fáradnak el, reakcióidejük pedig már most is megelőzi az 
emberekét.   

A thyssenkrupp hazai fejlesztőközpontja eredetileg azért fogott az 
önvezető autókkal való tesztekbe, mert Budapesten olyan kormány-
rendszereket fejlesztenek, amelyek majd csak 10-15 év múlva kerül-
nek utcai autókba, viszont a magyar fejlesztőknek már most szükségük 
lenne ilyen autókra a tesztekhez. 

„Ha valami nem áll rendelkezésre, azt kifejlesztjük mi magunk. Az ön-
vezető autó projektben valójában a jövő autóinak tulajdonságait szerettük 
volna látni, hogy meg tudjunk felelni a várható piaci igényeknek a kor-
mányrendszerek területén, de az eredmények egyre inkább azt igazolják, 
hogy van mit keresnünk itt is. Önvezető autót más is készít, viszont a 
mi rendszerünk már most kompatibilis szériaautókkal, és árában még 
egy középkategóriás autó számára is elérhető lehet.” – húzta alá Fitos 
Csaba, thyssenkrupp Presta Hungary technológiai fejlesztésért felelős 
vezetője, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy mind technikai, mind 
szabályozási oldalról még rengeteg kérdést meg kell válaszolni az ön-
vezető autók szériaszerű megjelenéséig.  

A thyssenkrupp Presta Hungary a budapesti fejlesztőközponton 
kívül futómű gyárat üzemeltet Győrben és jelenleg zajlik egy har-
mincmilliárd forintra rúgó zöldmezős beruházás Jászfényszarun, ahol 
2017-től kezdve elektromechanikus kormányrendszereket (C-EPS) és 
hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket gyárt majd a konszern.
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Jászfényszarui Művésztelep 2016!

Jászfényszaru Város Önkormányzata támo-
gatásával idén harmadszorra került megren-
dezésre a településen a kultúra, valamint a 
magasabb szintű kortárs képzőművészet hir-
detését szolgáló művésztelep. Húsz művész 
dolgozott együtt tíz napon keresztül a helyi 
általános iskola alsós épületében.

Az ország több pontjáról érkeztek ide alko-
tók, sőt még a határon túlról is.

Íme, a III. Jászfényszarui Művésztelep 
névsora: Berze Éva (Budapest), Börcsök At-
tila (Debrecen), Bugyi István József (Boldog-
Jászfényszaru), Danka Attila (Székesfehér-

vár), Dormán Adrienn (Törökszentmiklós), 
Farkas Rita (Budapest), Kun Péter (Kazár), 
Kubinyi Katalin (Fülöpszállás), Lőrincz 
Róbert (Mályi), Maldrik Gábor (Hatvan), 
Mátyássy Gábor (Hatvan), Ghyczy György 
(Budapest), Rudics Mónika (Zenta, Szerbia), 
Sinka Péter (Szolnok), Somodi Tibor (Tó-
szeg), Szente-Szabó Ákos (Szolnok), Szilágyi 
Anna (Hajdúszoboszló), Szilágyi Dezső (Jász-
fényszaru), Szpisják Pál (Boldog), dr. Vígh 
Annamária (Jászfényszaru)

A remek közösség jó hangulatának, össze-
szokottságának és profizmusának köszönhe-
tően ontotta magából az alkotásokat, műfaji 
korlátok nélkül. A festészet, a grafika, a szob-
rászat, a zománc és a fotográfia különböző 
válfajai, tendenciái mellett nagy örömömre 
megjelent az elektronikus tervezőgrafika is 
a tábor életében. Igyekeztünk a művésztelep 
ideje alatt programokat biztosítani a részt-
vevők és a település számára is. Ezek között 
voltak szakmai előadások, gasztronómiai 
érdekességekkel teletűzdelt estek, illetve egy 
nyílt délután is, ahová kicsiket és nagyokat 
egyaránt vártunk sok szeretettel nyitott mű-
termeinkbe valamint képzőművészeti és kéz-
műves foglalkozásainkra.

Augusztus 19-én a városi rendezvények ke-
retén belül a művésztelep anyagából egy igen 
színvonalas kiállítás nyílt a Régi Kaszinó ét-
terem és kávézóban, mely október közepéig 
az étterem nyitvatartási idejében látogatható.

Bugyi István József
grafikusművész, rajztanár

Balra Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszönti a kiállításon megjelenteket,
jobbra Szilágyi Dezső fafaragó festés közben

Lássuk a boldogi rózsát!

Somodi Tibor fotográfus

Dr. Szepessy Béla grafikus tart előadást az érdeklődőknek

A Művésztelep résztvevői és látogatói

Bugyi István József és Ghyczy György a nyílt napon fiatalokkal
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A kiállítás képei

A III. Jászfényszarui Művésztelep alkotásaiból rendezett kiállítás a Régi Kaszinó étterem és kávézó termeiben tekinthető meg
október végéig nyitvatartási időben. Fotók: Sugár Istvánné
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VI. kemence ünnepe
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2011-

ben indította útjára a Kiss József Helytörté-
neti Gyűjteménynél az akkor elkészült kö-
zösségi kemence kapcsán augusztus 20-ához 
kapcsolódóan a Kemence ünnepét. A kez-
deményezésből hagyomány lett, és a rendez-
vényt kezdetektől támogatja a Jászfénysza-
ruért Alapítvány.

Az ünnepséget megelőző napon, már 19-én 
este munkához látott Németh Ákos pékmes-
ter. Víg Antal fűtőmestert más irányú elfog-
laltsága miatt Dobák Viktor helyettesítette, 
így szombat hajnalra hat kenyér sült meg. 
Néhány órás pihenés után szombaton reggel 
folytatódott a munka, s az ünnepség kezde-
tére újabb hat kenyér sült ki szép barnára az 
udvari kemencében.

Huszadikán délután 3 órakor a Kiss József 
Helytörténeti Gyűjtemény udvarán kellemes 
kenyérillat fogadta az érkezőket. Az aszta-
lok, lócák elhelyezésében és a megterítésben 
Gorcsakovszki Györgyné, id. Ördög János, 
Pető Lászlóné, Szlávik József és Varga Gá-
borné FÉBE-tagok segítettek. Az érdeklő-
dőkkel hamar megtelt a közösségi tér és kör-
nyéke. A jelenlévők örömmel kóstolták meg 
a hagyományosan kovásszal készült kenyeret. 
A friss, meleg kenyér gyorsan beszívta a ka-

csa- és libazsírt, margarint, vajkrémet, melyre 
lila hagyma, paradicsom, és ízlés szerint pap-
rika került. Az édesszájúak különböző gyü-
mölcsökből készült lekvárt, mézet kenhettek 
a kenyérre. Bors és Gát testvérvárosi küldött-
ségének tagjai is megérkeztek a sportprog-
ramról, így nemzetközivé vált a rendezvény.

A szellemi táplálékul szolgáló műsor 16 
órakor vette kezdetét Pető Lászlóné Sándor 
Kati által előadott, az alkalomhoz illő Szent 
Istvánról szóló énekével.

A Kemence ünnepe műsorban először lé-
pett fel humorista. Ürmös Zsolt Gödöllő 
városából érkezett. Nemcsak kiválóan paro-
dizálta humorista példaképeit, többek kö-
zött Galla Miklóst, Fábry Sándort, Maksa 
Zoltánt, Sándor Györgyöt, hanem humoros 
poénjaival is nevetésre késztette a közönséget.

Műsorának második részében saját tapasz-
talatait ültette át a humor nyelvére. A 45 
perces műsor után a gáti középiskola diákja-
inak irodalmi összeállítása a hazaszeretetről, 
a lokálpatrióta érzésekről, érzelmekről szólt a 
jelenlévőkhöz.

A közös baráti beszélgetésnek kedvezett a 
kellemes idő, így jó hangulatban 18 óra tájt 
zárult a VI. Kemence ünnepe.

Köszönjük mindazok munkáját, akik a ren-
dezvény sikeres megtartásához munkájukkal, 
adományukkal hozzájárultak.

Tóth Tibor
Fotó: Glonczi RudolfGáti, borsi és helyi fiatalok népi körjátéka a tájház udvarán

Kenyérszeletelés. Id. Ördög János, 
Gorcsakovszki Györgyné és Varga Gáborné

Gáti középiskolás diákok műsora

Ürmös Zsolt Maksa Zoltán humorista bőrében

Az érdeklődőkkel hamar megtelt a közösségi tér
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Testvértelepülések találkozója Jászfényszarun
A 2016. augusztus 19-től 22-ig Jászfénysza-

ru város testvértelepüléseinek delegációi ven-
dégeskedtek városunkban. Lengyelországból 
Zakliczyn település 21 fős delegációja érke-
zett Dawid Chrobak polgármester vezetésé-
vel, Ukrajnából (Kárpátalja) Gát településről 
Lokita István polgármesterrel 29 fős, míg Ro-
mániából (Erdélyből) Bors településről Báto-
ri Géza polgármester vezette 20 fős delegáció 
látogatta meg Jászfényszarut.

A vendégek pénteken rész vettek a városi 
ünnepségen, ahol Győriné dr. Czeglédi Már-
ta polgármester köszöntötte őket. Az ünnepi 
műsorban fellépő borsi és gáti gyermekek 
produkciója osztatlan sikert aratott a nézők 
körében, csak úgy, mint az esti tűzijáték kel-
lemes hangulata.

Augusztus 20-án a Testvértelepülések foci-
kupája keretében 2-2 mérkőzést játszottak a 
csapatok, mely mellett a vendégek megtekin-
tették a települést, majd részt vettek a Kiss Jó-
zsef Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház) ud-
varán rendezett Kemence ünnepén. A lengyel 
testvértelepülés delegációja Jászberényben a 
Jász Múzeumot tekintette meg, megismer-
kedve a jász történelemmel. Este Jászberény-
ben tűzijátékkal ért véget az aznapi program.

Másnap a térség országgyűlési képviselője, 
Pócs János segítségével a 70 fős delegációnak 
és a kísérőknek lehetősége volt a Parlementet 
idegenvezetővel megtekinteni. Az esemény 
jelentőségét mutatja, hogy a gáti delegáció 
egyik tagja meg is könnyezte, mondván: 
„Nem gondoltam, hogy életemben eljutok 
a Magyar Parlementbe, és látni fogom a ko-
ronát.” Az idő kedvezett a kirándulóknak, a 
Parlement után a Várat és a Hősök terét is 
meg tudták nézni.

Este Jászfényszarun a záró vacsora kereté-
ben az alaposan elfáradt vendégek annyira jól 
érezték magukat, hogy az élőzenés vacsorából 
élőzenés táncos vacsora lett, ahol mindenki 
jól kitáncolta magát.

Hétfő délelőtt egy pedagóguskonferencia 
keretében a települések iskoláinak együttmű-
ködési lehetőségeit vitatták meg a résztvevő 
pedagógusok, míg a gyermekek a művelődési 
házban játékos vetélkedőben tették próbára 
tudásukat. Ebéd után – szakadó esőben – 
vettek búcsút a vendéglátóktól a delegációk, 
kifejtve, hogy mennyire jól érezték magukat 
és mennyi szép és emlékezetes élménnyel 
gazdagodtak az itt eltöltött pár nap alatt. Gát 
településről a 10 fős, 7-14 év közötti gyer-

mekekből álló csapat itt maradt 2 pedagógus 
kíséretében, akik 25-éig Jászfényszarun tábo-
roztak. Jászfényszaru önkormányzata ezzel a 
gesztussal is jelezte, hogy mennyire szívén vi-
seli az Ukrajnában kialakult helyzetből adódó 
nehéz sorsú gyermekek ügyét.

A gyermekek 22-én délután – esős időből 
adódóan – kézműves foglalkozáson vettek 
részt, mely nagyon tetszett nekik, majd este 
a művelődési házban jászfényszarui gyerekek-
kel ismerkedtek meg.

Kedden Jászberényben az állatkertbe tettek 
kirándulást. Az ott töltött idő hamar eltelt, a 
gyermekek újabb felejthetetlen élményekkel 
gazdagodtak. Délután a Szent József Szabad-
idő Parkban játszottak egy fergetegeset (alig 
akartak eljönni onnan), majd a Teaházban 
egy gasztro klub keretében gulyáslevest főz-
tek, és palacsintát sütöttek.

Este a művelődési házban helyi gyermekek-
kel drámás foglalkozáson zárták le a napot, 
melyen a főszerep a mókának és a kacagásnak 
jutott.

Szerdán a csapat strandolni volt: a nagyká-
tai strandon felhőtlen meleg időben felhőt-
lenül boldognak és felszabadultnak érezték 
magukat. Visszaérkezés után, kora este egy 
pizza vacsorával leptük meg őket, melyet ki-
törő lelkesedéssel fogadtak. A napot és a tá-
bort egy esti „mini” diszkóval zárták le helyi 
gyermekek részvételével.

Csütörtökön nehéz volt a felkelés, szörnyen 
elfáradt az itt töltött napokban a csapat. A 
reggeli után egy kis számháború következett, 
majd az ebéd után eljött a búcsú pillanata. 
A velük eltöltött napok után a helyi gyerme-
kek is eljöttek a búcsúra. Hazafelé egy igen 
elfáradt gyermekcsapat indult, szinte még el 
sem hagyták Jászfényszarut, és már páran el is 
aludtak a buszon.

Reméljük, sikerült emlékezetessé tenni ezen 
pár gáti gyermeknek a nyarat, és olyan élmé-
nyekkel gazdagodhattak, melyet otthon, a za-
varos és igencsak nehéz körülmények között 
nem tudtak volna átélni.

Urbán Csaba
JKÖH Projektiroda munkatársa

Borsi gyermekek. Fotó: Glonczi Rudolf

Testvértelepülések kupája focitorna
Fotó: Glonczi Rudolf

Gáti gyermekek – ismerkedés helyi gyermekekkel. Fotó: Katinka

Látogatás a Parlementbe. Fotó: Tanczikó Ruis Bea
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ÓVodAI HÍrEk

A Napsugár Óvodában ebben az évszakban is megrendezésre került 
az Ovigaléria nyitó. Mézeskalács címmel Pető Lászlóné Sándor Kati 
néni által készített gyönyörű, díszes mézeskalács emlékek kerültek ki-
állításra, valamint Debrecenbe kéne menni címmel a vásári hangulat 
felidézésére tükrös szív, lovas huszár, hintaló és Debrecen címere te-
kinthető meg ugyanitt.

Kati néni a mézeskalács készítésekor kérésre mindenféle igényt kielé-
gített. Esküvő alkalmából köszönő ajándék, diplomaosztó alkalmából 
díszes emlék, adventi koszorú, Lehel kürtje és még sok számos kreatív 
ötlet megformálásra került a kezei között.

Kati néni vallomása önmagáról: „…a régiségek, régi tárgyak iránti 
vonzódás és szeretet, valamint a hagyományőrzés végigkísérte az éle-
temet. Gyerekfejjel régész szerettem volna lenni, de az élet úgy hozta, 
hogy nem tanulhattam tovább. Utam során amit találtam régiségnek 
látszó tárgyat, mindig hazavittem. A paraszti életet szerettem.”

Kati néni! Köszönjük a kiállításra kapott emlékeket. Jó egészséget 
kívánunk! Szöveg: Dobák Ágota Zsuzsanna

Kép: Boros Sára Ildikó

A nyári szünet után örömmel vették birtokukba a gyerekek az óvo-
dát. Elkezdődött az új gyerekek befogadása. Van aki félve, anya kezét 
fogva, van ki bátran felfedező útra indulva ismerkedik az óvodával, az 
óvó nénikkel. A csoportbeosztások, csoport létszámok a következő-
képpen alakultak.

NAPSuGÁR óVODA
Süni csoport: 23 gyermek
Óvónők: Cseszkóné Zsámboki Tímea, Kovácsné Papp Andrea
Dajka: Garasné Zsólyomi Katalin

Méhecske csoport: 26 gyermek
Óvónő: Dobák Jánosné Kati, Perediné Pál Miléna ped. asszisztens
Dajka: Langó Miklósné Ica 

Ficánka csoport: 28 gyermek 
Óvónők: Mezei Zsoltné Paula, Sinkovics-Gebura Katalin
Dajka: Urbán Tiborné Ilonka

A legkisebbek a Maci csoport folyamatos beszoktatás mellett
májusra 28 gyermeket fogad.
Óvónők: Dobák Ágota Zsuzsanna, Boros Sára Ildikó
Dajka: Rajna Józsefné Györgyi

A SZIVÁRVÁNy óVODA CSOPORTJAI
Pillangó csoport: 17 gyermek.
Óvónők: Petrezselyemné Rimóczi Anett, Szarka Gáborné Judit
Dajka: Bőti Józsefné Marika

Süni csoport: 26 gyermek
Óvónők: Földvári Edit, Mezeiné Folyó Angéla 
Dajka: Kókainé Mészáros Éva

Katica csoport: 26 gyermek
Óvónők: Csuzzné Lovász Mária, Jarábikné Sinkovics Andrea
Dajka: Csépány Miklósné Izabella 

 A legkisebbek itt a Csiga-biga csoportosak. Folyamatos beszokta-
tás mellett 26 gyermek várható a csoportba.
Óvónők: Szakaliné Hesz Katalin, Klippánné Jáger Melinda
Dajka: Kóródi Antalné Kati Földvári Edit

ovigaléria
Mézeskalács

Létszámok alakulása és
csoport beosztások az óvodában

A Szivárvány Óvoda Pillangó csoportosai ismerkednek
a rovarok világával. Fotó: Petrezselyemné Rimóczi Anett

Megérkeztek az első fecskék a Szivárvány Óvoda
Csiga-biga csoportjában. Fotó: Földvári Edit
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ÓVodAI HÍrEk

Szeptembertől két új munkatársat köszönthettünk a Napsugár 
óvodában. Közös vonásként véltem felfedezni, hogy mindketten 
gyermekcentrikusak, halkszavúak, s képesek jó partneri kapcso-
latot kialakítani és ápolni a szülőkkel. Biztosan többen szeretnék 
őket egy kicsit közelebbről is megismerni, ezért kértem, hogy mu-
tatkozzanak be az Olvasóknak…

Boros Sára Ildikó vagyok. 2000-ben nappali tanrendben végeztem a 
Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógusi szakán. Aztán Mo-
sonmagyaróváron dolgoztam kis-középső csoportban, majd Gödöllőn 
vegyes csoportban. Zsámbokon élünk, van egy 6 éves fiam és egy 8 
éves lányom, akik a Jászfényszarui Általános Iskolába járnak.

Úgy tudom, hogy ál-
latbarát család vagy-
tok, s ezen belül is 
kifejezetten a lovakat 
szeretitek.

Szeretek lovagolni, 
saját lovakat és pó-
nikat tartok, gyak-
ran jönnek hozzánk 
gyerekek lovagolni. 
Történelmünkre visz-
szatekintve ez kétség-
telenül igaz, hogy lo-
vas nemzet a magyar, 
lovas gyökereink meg-
őrzése mellett nem 
szabad elfelejtkezni a 
lovas terápia gyógyító, 
fejlesztő eredménye-
iről. 

Esetleg el tudod 
képzelni, hogy ilyen 
irányban gazdagítsd 
a pedagógiai képzett-
ségedet, ha lehetőséged 
nyílik rá?

Céljaim közt szere-
pel a lovas terapeuta 
képzés elvégzése.

Remélem, hogy sike-
rül majd részt venned egy ilyen jellegű képzésen is, mert – véleményem 
szerint - nagymértékben hozzájárulhat a gyermekek komplex szemé-
lyiségfejlesztéséhez a lovas terápia. Országszerte kialakult már ebben 
a témában az un. „jó gyakorlat”!

Kedves Miléna! Most te mondj néhány szót magadról és a családodról!
Peredi Tiborné Pál Miléna vagyok. 2016 szept. 1-től dolgozom Jász-

fényszarun a Napsugár Óvoda Méhecske csoportjában. Munkám: pe-
dagógiai asszisztens. A főiskola befejezése előtt állok, remélem sikerül. 
Az óvodában és a városban ismernek, hiszen itt születtem, itt éltem. 
Általános iskola után Hatvanban egészségügyi szakközépiskolát végez-
tem, de nem gyakoroltam a szakmámat. Úgy adódott, hogy vendég-
látással kezdtem el foglalkozni, majd 20 évesen férjhez mentem, és 
férjemmel mezőgazdasági tevékenységet folytatunk a mai napig. Már 
23 éve élek Pusztamonostoron férjemmel és nagy fiammal, aki 1997-
ben született. Jelenleg gimnáziumba jár Jászberénybe. Jászfényszarura 
napi szinten átjártam eddig is szüleimhez. Nagyon kötődünk ide, hi-
szen testvéremmel itt nőttünk fel. Gyermekem is sokat tartózkodik 
Fényszarun, a focicsapat tagja. 

Számodra milyen érzés a Napsugár Óvodában dolgozni?
Az óvodát gyermekkorom óta ismerem, mert Anyukám itt volt óvó-

nő nyugdíjba vonulásáig. A testvéremmel ebben a légkörben nevel-
kedtünk, ide jártunk be Anyuhoz és szívtuk magunkba az óvoda illa-

tát. Szeretem a környezetet, az ismerős arcokat, a mai szülőket, akiket 
gyerekkorom óta ismerek. Szívesen jöttem, amikor lehetőségem nyílt 
rá, hogy itt dolgozhassak és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszö-
nöm a bizalmat a vezetőimnek! Boldogság számomra a gyermekek 
között lenni, dolgozni, tanítani őket minden szépre, jóra. A kolléga-
nőimtől sok segítséget kapok. 

Az óvodai nevelés területén mit tartasz a legfontosabbnak?
Az óvodában a nevelés minden területét egyaránt fontosnak tartom 

a gyermekek számára, hiszen az egész személyiségük fejlődik az itt 
töltött évek alatt. Kiemelném a mese jelentőségét. Minden nap kell 
mesélni a kicsiknek, hiszen a mese mindenre megtanít, ami az élet-
ben fontos: gondolkodtat, viselkedési példát ad, képzeletet fejleszt, 

érzéseket vált ki be-
lőlünk, stb. Minden 
alkalmat megragadok 
arra, hogy a tanulás 
egyéb területein is 
segítsem fejlődésüket. 
Örömmel tölt el a 
mosolygós, gyermek-
zsivajos környezet. 
Jól érzem itt magam 
és igyekszem a rám 
bízott feladatot ellátni 
felelősségteljesen és 
az elvárásoknak meg-
felelni. A gyermekek 
testi és szellemi képes-
ségét ápolni.

Nagyon örülök, 
hogy kiemelted a mese 
fontosságát a peda-
gógiai munkában! 
Azt tartjuk, hogy a 
mese többek között a 
legjobb érzelmi intel-
ligencia fejlesztő mód-
szer is és a gyermekkel 
töltött minőségi idő 
egyik legértékesebb 
módja. 

Köszönöm szépen, 
hogy bemutatkoztatok! Kívánok Nektek könnyű beilleszkedési folya-
matot a közösségben és sok, motiváló szakmai sikert az óvodánkban!
 Kovácsné Papp Andrea

Új kolléganőkkel bővült a napsugár óvoda kollektívája

Boros Sára Ildikó Perediné Pál Miléna

Megérkeztek a Napsugár Óvoda Maci csoportjába az első  kiscsoportosok
Fotó: Dné Kati
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„Az emberek cselekedeteinek csakis a szándék szabja meg az érdemét, s 
az önzetlenség teszi tökéletessé.” (Jean de La Bruyére)

Az elmúlt félévben sokan gondoltak a városi könyvtárra adakozás 
apropóján, rengeteg könyvet kaptunk ajándékba. Baranyiné Altorjai 
Katica, Kiss Zsuzsanna és Csehi Lajos, Marton László, Tóth Katalin 
és egy hölgy, aki a névtelen jószívűségével járult hozzá a könyvállo-
mányunk jelentős gyarapításához. Mivel a polcainkon a hely szűkös, 
szerettük volna az irányunkba tanúsított önzetlenséget megosztani 
másokkal is. A legjobb megoldásnak azt találtuk, hogy számbavétel 
után az iskolai és gyermekkönyvtárnak és a magyarajkú testvértelepü-
lések könyvtárainak is juttattunk a hozzájárulásból. 

Ezúton szeretnénk nagy tisztelettel megköszönni a névtelen és neve-
sített adományozóinknak, hogy a könyvet örök értékként kezelték, és 
mások örömét szolgálva a könyvszerető emberek rendelkezésére bo-
csájtották.

A könyvtár szép hagyománya, hogy ilyen esetekben a könyvekbe is be-
lekerül az adományozó neve, lássa mindenki, hogy adni (és olvasni) jó!

„A könyvek oltalmat nyújtanak a világ ellen; megszabadítanak a gon-
doktól; magukba gyűjtik a szépség töredékeit. És olykor egészen megzavar-
nak, annyira lenyűgöznek.” (Laurence Plazenet)

Nagy Ildikó könyvtáros

· Október 4. Kedd Gasztro Klub
· Október 5. Szerda Együtt az új Óvodáért
· Október 11. Kedd Gasztro Klub + Játszóház
· Október 20. Csütörtök Filmklub + Játszóház 
· Október 25. Kedd Gasztro Klub + Játszóház
· Október 28. Péntek Csináld magad Klub + Filmklub
· November 2. Szerda Gasztro Klub+ Játszóház
· November 3. Csütörtök Csináld magad Klub+ Játszóház
· November 4. Péntek Filmklub + Játszóház
· November 8. Kedd Gasztro Klub 
· November 15. Kedd Gasztro Klub
· November 18. Péntek Filmklub 
· November 22. Kedd Gasztro Klub
· November 29. Kedd Gasztro Klub

Szeretettel várunk minden érdeklődőt

Október 9-én, vasárnap 10 órakor a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klub-
termében tartjuk a Jász Fény vers-és prózamondó 
találkozó második fordulóját. 

A területi találkozó az országos Illyés Gyula és Jó-
zsef Attila versmondó versenyek elődöntője is egyben, ahol középisko-
lás és felnőtt versmondók mérik össze tudásukat. 

A találkozót a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.  
Töltsön velünk egy kis időt a költészet bűvkörében!
Szeretettel várjuk nemcsak résztvevőként, hanem nézőként is! 

Katinka

nagylelkű könyvadományok
a városi könyvtárnak

Teaház októberi,
novemberi program

Versbarátok figyelmébe!

2016-17-os évad
Műsorterv:

· november 5. szombat 18 óra Thália Tanoda (Budapest) 
  Molnár Ferenc: Liliom – színmű 2 felvonásban zenés betétekkel
· január 21. szombat 17 óra – Gergely Theáter (Budapest) 
  Pasik pácban – zenés vígjáték 2 részben
· február 25. szombat 17 óra – Jászapáti Színjátszó Kör 
  Hippolt a lakáj – zenés vígjáték 3 részben 

Bérlet ára: I. rendű 5.000 Ft, II. rendű 4.000 Ft. Fizetési kedvezmény 
 2 részletben! 1. részlet nov. 5-ig, 2. részlet jan.21-ig.
Jegyek ára előadásonként: 1.000 és 1.500 Ft.
 Gergely Színházra 2.000, 2.500 és 3.000 Ft.

Megvásárolhatók a művelődési házban (57/422-137, muvhaz@
jaszfenyszaru.hu), valamint Basa Éva, Görbéné Amálka és Lukács Pál 
közönségszervezőknél. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Jó szórakozást kíván a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és 

Könyvtár, a FÉBE és a SZIBAKÖ!

Petőfi színházbérlet

2016. év nyarán a Teaház adott otthont a Fotószakkörnek,  amely 12 
fővel heti 2 alkalommal került megrendezésre. Ezt a kezdeményezést a 
jövőben szeretné a Teaház  folytatni, elmélyíteni a fotózás iránt érdeklő-

dők tudását. A szakkör tagjai 
fotóversenyen is részt vettek. 
Ünnepélyes keretek között a 
IV. Béla Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola igazgatója Lovászné 
Török Magdolna adta át a 
legjobb fotókért járó okleve-
leket. Radics Ivett

Fotó: Glonczi Rudolf

befejeződött a nyári Fotószakkör!
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Gyermekünk, unokánk született!
Amikor ez a mondat elhangzik a boldog és 

büszke apukák, nagyszülők részéről, minden-
ki elérzékenyül. Ebben az örömben osztozik 
a családot gondozó védőnő is. Különleges 
hivatás a védőnőké. Jelen lehet a családok 
életében. Tanácsaival, véleményével, tapasz-
talatával segít a családtervezés, a várandósság, 
születés és a gyermeknevelés időszakában, de 
az óvodás és iskolás korban is folyamatosan 
követi a gyermekek testi, lelki fejlődését. 
Eközben szoros kapcsolatban van a szülők-
kel, nagyszülőkkel, az idősebb generációkkal 
is, hiszen a családgondozás is a tevékenységei 
közé tartozik. Elsősorban a várandós, csecse-
mő- és kisgyermek-tanácsadások, a családlá-
togatások azok, amelyek a munkájuk jelentős 
részét képezik.

Jászfényszarun jelenleg két védőnő – Fózer 
Tiborné 41 éve, Kaszainé Ocskó Györgyi 24 
éve – látja el azt a 288 családot, ahol váran-
dós, és 0-7 éves korú gyermek él. Ezekben a 
családokban 406 fő áll a gondozásunk alatt. 
Leggyakoribb a kapcsolattartás a várandósok-
kal és a csecsemőkkel. Jelenleg 26 várandós 
kismamánk van és 56 csecsemőnk (egy év 
alatti kisbabák). Örvendetes tény, hogy a há-
zasságot kötő és gyermekeket vállaló családok 
száma emelkedést mutat. /Amíg 2011-ben 
38 baba született, addig 2015-ben 48 baba./ 
Családlátogatást egy évben közel 1900 alka-
lommal teszünk. A tanácsadásokon megjelent 
kismamák és csecsemők, kisgyermekek száma 
1400 fő. A családlátogatásokon és a tanács-
adásokon kívül rendszeresen járunk óvodába 
és iskolába tisztasági vizsgálatokat és szűrő-
vizsgálatokat végezni. Nemcsak az iskolásko-
rúak számára, hanem a felnőtt lakosság köré-
ben is fontos a betegségek minél hamarabbi 
felismerése, ezért lakossági szűrővizsgálatokat 
szervezünk évente két alkalommal, május-
ban és ősszel. A Jászságban elsőként 16 éve 
kapcsolódtunk a kitelepüléses mellrákszűrés 
szervezéséhez. Nőgyógyászati rákszűrést a 
hatvani és jászberényi kórházak támogatásá-
val tudtunk végezni. Lehetőség van díjazás el-
lenében ultrahang vizsgálaton is részt venni. 
Az önkormányzat jelentős anyagi támogatá-
sával valósulhatnak meg a szűrő programok, 
amelyeket elsősorban önkéntesek segítségével 

bonyolítunk. Nagy sikere van a Baba-mama 
kluboknak, a babamasszázs tanfolyamoknak. 
Születés hete programsorozatot is szervezünk 
évek óta. Rendszeresen konzultálunk a Gyer-
mekjóléti és Családsegítő Szolgálattal a nehéz 
helyzetbe került családok megsegítéséről. A 
gyermek és felnőtt háziorvosokkal a kapcso-
latunk rendszeres, mivel a gondozottak ellá-
tása közös feladatunk. A Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtárral közösen sikeres 
programokat szervezünk. A jó konzultáció, 
ismeretterjesztés érdekében szülői Facebook-
oldalt is működtetünk.

A nagy gondozotti létszám ellátása komoly 
erőfeszítésbe kerül, hiszen a védőnői munka 
folyamatosan bővül, és az adminisztrációs 
terhek is megsokasodtak. Ezenfelül a védő-
női méhnyakrákszűrés is 2018-tól bekerül a 
feladataink közé. Az elvárásoknak megfelelni 
néha fárasztó, nyomasztó teher. A családok 
elismerése, köszönete, a mosolygó kis arcocs-
kák az, ami bennünket a pályán tart.

Védőnők

Baba-mama klub Születés hete 2.

Magasságmérés

Babaúszás

Születés hete 1.

Vérnyomásmérés
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erdély kincsei I. rész
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete - a sikeres 2015. évi lengyelországi 

négynapos út folytatásaként – 2016. évi programjában ötnapos erdélyi 
út megszervezését határozta el. Az egyesület az elmúlt évhez hasonlóan 
Jászfényszaru Város Önkormányzata külkapcsolati kerete terhére pályá-
zatot nyújtott be, mivel a programnak része volt Bors testvértelepülés 
megismerése is. Az utat az önkormányzat 350 ezer forinttal támogatta, 
mely személyenként hétezer forintot jelentett. A támogatást köszönjük. 
A 2.200 km-es körutazás – általunk javasoltak szerinti – programjának 
összeállításával a Credo Tours Utazási Irodát bíztuk meg. A szervező 
és koordináló munkát a FÉBE részéről Mészáros László és Tóth Tibor 
vállalta fel.

Az út iránt jelentős érdeklődés mutatkozott, a meghirdetés és a helyi 
lapban történő felhívás megjelenését követően az 50 férőhely gyor-
san betelt. Az első nap programja sűrűnek ígérkezett, így július 30-án, 
szombaton a művelődési házhoz fél öt órakor megérkezett az autó-
busz, melyet Mészáros Attila tulajdonos vezetett. A gyors bepakolás 
után pontban 5 órakor útnak indultunk, egy pihenő után Ártándnál 
léptük át a magyar határt.

A testvértelepülésünkre, Borsra az ottani idő szerint 10 órakor ér-
keztünk meg.

A vendéglátóink az iskola előtti parkban fogadtak bennünket, a 
60-70 éves fűzfa árnyékában asztaloknál foglaltunk helyet. Bors köz-
ségben július utolsó szombatján tartják a falunapot. A nagyszabású 
rendezvényre a környező településekről és még magyar honból is 5-8 
ezer ember érkezik az 1500 lakosú - körzet központi szerepet is betöltő 
– községbe. Az iskolával szemben lévő sportpályán már ennek minden 
előkészülete látszott. A plakáton Fenyő Miklós és Wolf Kati nevét is 
olvashattuk. Bátori Géza polgármester – a falunapi előkészületek köz-
ben – is szakított ránk időt. Nagy-Máté Enikő iskolaigazgató képvise-
lő társával és néhány pedagógussal szívélyesen fogadott bennünket. A 
kávé, üdítő elfogyasztása után a polgármester úr tájékoztatást adott a 
településről. Elmondta, 26 éve vezeti a települést, és a közelmúltban 
még újabb négy évre kapott bizalmat. Úgy érzi, 30 év után némi kor-
kedvezménnyel már jó lenne nyugdíjba vonulni, pihenni és élvezni, 
amit vezetésével a település elért. Bors község már a 13. században 
említve van a Váradi regestrumban, Bursa néven. A település kedvező 
elhelyezkedése folytán ipari parkjuk megtelt vállalkozásokkal, egyes 
szakmákban munkaerőhiánnyal küszködnek. A település az uniós 
csatlakozás, a nagyszámú vállalkozás eredményeit kihasználva nagyot 
fejlődött, az itt élők életszínvonala, életkörülménye sokat javult.

A FÉBE elnöke szólt az egyesület tevékenységéről, majd az egyesület 
kiadványaiból 20-20 db-ot adott át az iskola igazgatójának, hogy a 
település könyvtárai között osszák el.

A település intézményeinek bemutatása során először az emeletes 
iskolát, a tetőtéri beépítéssel kialakított kollégiumi szobákat néztük 
meg. A szaktantermek láthatóan jól felszereltek. Utána a bölcsődét, 
sportcentrumot látogattuk meg, majd útba ejtettük a helyi tanács tu-
lajdonában lévő négyhektáros szolárparkot. A település határában a 
tágas területen fekvő idősek otthonának impozáns épületével és az ott 
lakók életkörülményeivel ismerkedtünk meg.

Visszatértünk a fűzfa árnyékába, ahol már ebédre terítettek a szorgos 
kezek, erdélyi töltött káposztával és rétessel láttak vendégül bennünket. 
A szíves vendéglátást megköszönve 13 óra tájt búcsúztunk el vendéglá-
tóinktól és indultunk úti célunk következő állomására, Nagyváradra. 
Nagyvárad a romániai Bihar megye székhelye, megyei jogú város a 
Partiumban, a Körös-vidéken, a Sebes-Körös partján. A település a 
régió legnagyobb városa, 200 ezer lakossal, melynek egynegyede ma-
gyar ajkú. Itt már várt bennünket Kovács Levente, aki Csíkszeredán 
lakik, és ott tanárként dolgozik. Tíz éve kalauzol Erdélyben magyar 
turistákat, ebben az évben mi voltunk a 17. csoportja. Szerencsénk 
volt, hogy ilyen nagy tudással, gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező 
felkészült idegenvezetőt fogtunk ki, nem is beszélve kellemes humo-
ráról, mert szinte minden épülethez, helyhez kapcsolódóan rögtön 
elszórakoztatott bennünket egy székely viccel.

A Váradi püspökséget és a várost Szent László király alapította 1093-
ban. Nagyvárad legszebb barokk épületénél, az 1752-80 között épült 
kéttornyú püspöki székesegyháznál állt meg autóbuszunk. A monu-
mentális méretű épületbe belépve a látnivalók sokasága mindenkit 
lenyűgözött, a gyönyörű freskók, a színes ólomüveg ablakok, a fala-
kat beborító carrarai márvány, a főoltár és az oldaloltárok szépsége, a 
Mária Terézia által adományozott orgona. A padokban eltöltött rövid 
áhítat után a székesegyház galériáján berendezett egyházművészeti ki-
állítást néztük meg, melynek legértékesebb és legismertebb alkotása a 
19. században készült Szent László herma (az ereklye a szent királynak 
a győri hermában őrzött koponyacsontjából lepattintott darabja). A 
kincstárban még láttunk szebbnél szebb egyházi kegytárgyakat, főpapi 
miséző ruhákat, kisebb szobrokat.

A székesegyház mellett 1761-77 között épült püspöki palotához 
sétáltunk át. Az U alaprajzú, kétemeletes, manzárdtetős, 100 szobás 
építmény a 2. világháború után állami tulajdonba került, 1971-ben 
felújították. Itt helyezték el a Körös-vidéki Múzeumot. 2005-ben a pa-
lota visszakerült a római katolikus egyház birtokába, felújítása jelenleg 

(folytatás a 15. oldalon)

A székesegyház szentélye a főoltárral

Nagyváradi székesegyház külső

Mátyás király szülőháza

Fotók: Zsólyom
i Jánosné
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(folytatás a 14. oldalról)
is folyik. A palota kertjét egzotikus fafajták díszítik. A palota és a szé-
kesegyház közötti téren 1923-tól áll Szent László király szobra, amely 
Tóth István alkotása. Az autóbuszba szállva a Kanonok sor mellett 
haladtunk el, idegenvezetőnk folyamatosan sorolta Nagyváradon át-
haladva az érdekes látnivalókat. A Királyhágó látványa lenyűgöző volt. 
Bánffyhunyadnál a főút mellett a közelmúltban épült és épülő „cifra 
paloták, kastélyok” érdekes látványt nyújtottak.

Délután 4 óra is elmúlt, mire Erdély legnagyobb városába, a Kis-
Szamos völgyébe, a Gyalui-havasok északkeleti előterébe települt Ko-
lozsvárra érkeztünk. Először a Farkas utcában lévő 1486-1516 között 
épült gótikus református templomot néztük meg, melyet híres erdé-
lyi családok 17-20. sz.-i temetési címerei még érdekesebbé tették. A 
templom előtti teret a Kolozsvári testvérek, Márton és György 1373-

ban készült Szent György szobrának másolata díszíti. A 2010-ben új 
arculatot kapott főtérre a Szent Mihály-templomhoz sétáltunk, mely 
az erdélyi gótika legszebb alkotása. A templom déli kapuja előtt Fad-
rusz János 1902. évben készült alkotása, a 2010-ben restaurált Mátyás 
király lovas szobor minden részletét megismertük idegenvezetőnktől, 
többek között azt is, hogy a szobor a 1901. évi párizsi világkiállításon 
szobrászati nagydíjat nyert. Ma az UNESCO műemlékszobor-jegy-
zékén az ötödik. Megnéztük Mátyás király szülőházát is. Neves ki-
rályunk Méhffi Jakab házában 1443. március 27-én született, amint 
azt az 1888-ban elhelyezett emléktábla is hirdeti. A házban ma Ion 
Andreescu Képzőművészeti Főiskola működik. Városnéző sétánk so-
rán a házsongárdi temetőben nyugvó néhány híres ember sírhelyét 
is meglátogattuk, többek között Apáczai Csere János, Jósika Miklós, 
Reményik Sándor, Dsida Jenő, Kós Károly.

Némi szabadprogram után Kolozsvárt elhagyva Nagyenyed felé vet-
tük utunkat, mivel az éjszakát a Két Fűzfa Hotelben töltöttük. Július 
utolsó napján időben keltünk, hogy 9 órakor már a Tordai Sóbánya 
Múzeum nyitására odaérkezzünk. A tordai sóréteg a nyugati vonulat 
részét képezi, amely északon Máramarostól indul, délen pedig Nagy-
szeben vidékéig húzódik. Ugyanezen vonulathoz tartozik a Désakna, 
Szék, Virágosvölgy, Marosújvár közelében található sókészlet is.

A Torda város É-K-i részén kezdődő sóréteg 45 km2-en terül el, vas-
tagságának átlagértéke 250 m. A gyűrődés központi részén a sóréteg 
gyakran meghaladja az 1200 m vastagságot, tömege 38.750 millió 
tonnára becsülhető. A sót takaró, szárazföldi származású képződmé-
nyek 0,5 és 20-25 m vastagságúak. Virágos-völgy és Sósvölgy vidékén 
a sót fedő réteg erodálódása miatt a só a felszínre bukkant, s emiatt 
a só megléte a legrégibb időktől kezdve köztudott. A ma ismert leg-
korábbi, Erdéllyel kapcsolatos dokumentumot a magyar kancellária 
állította ki 1075-ben. A XIII. században említés történik a tordai sóbá-
nyáról. Eszerint 1271. május 1-jén a tordai sóbányát Erdély káptalanja 
kapta adományként. A tordai sóbánya tevékenysége 1918. után to-
vább hanyatlott, az 1932-ben bekövetkezett bezárásig.

A PHARE projektnek köszönhetően, melynek elsődleges célja a tu-
risztikai központok felújítása volt, a tordai sóbánya Erdély egyik leg-

ismertebb turisztikai központjává vált. A PHARE 2005 projekt 5,8 
millió euró összeget tartalmazott, amely 63% európai támogatás volt, 
a maradék összeget pedig a helyi és a megyei önkormányzat állta. A só-
bánya legmélyebb pontján óriáskerék, mini golfpálya, bowlingpálya, 
sportpálya, koncertterem, biliárdasztal, asztalitenisz és csónakázási le-
hetőség földalatti sós tavon is várta a turistákat. Közülünk néhányan 
a csónakázást próbálták ki. A fáradtabbak felfelé már a liftet választot-
ták, s a bazársoron végigsétálva következő úti célunkhoz, Marosvásár-
helyre indultunk. Az autóbuszból megcsodáltuk a Tordai-hasadék me-
sés látványát. Marosvásárhely a legmagyarabb város. Fő látványosságai 
közé tartozik a belváros, a Rózsák tere a számtalan barokk, szecessziós 
épülettel, mint a Keresztelő Szent János-templom, a Barátok temp-
lomának híres tornya, a Közigazgatási Palota vagy a Kultúrpalota. 
Csoportosan ezt az épületet néztük meg. A Kultúrpalota 1911-1913 
között épült 2093 m2 területen, három emeletes. Komor Marcell és 
Jakab Dezső műépítészek alkotása, építészeti stílusa a XIX-XX. sz. 
fordulójára jellemző szecesszió. A tető Zsolnay-cserepei, a külső dom-
borművek, freskók látványa fogadja az arra járókat. A 45 méter hosszú 
előcsarnok carrarai márványból készült, két végén hatalmas velencei 
tükrök állnak. Az előcsarnokból a 800 személyes hangversenyterembe 
léptünk be. Orgonája 1914-ban készült 4463 síppal és 63 regiszterrel, 
a terem akusztikája rendkívüli. Az emeletekre vezető lépcsőházak szép-
ségét a történelmi személyiségek portréit ábrázoló ólomüveg ablakok 
színes ragyogása tette felejthetetlenné. Az első emeleten a két legjelen-
tősebb helyi polgármester emlékszobája látható, a második emeleten 
található a 200 személyes kamaraterem. A kiállítótermekben jelentős 
festők képeit és szobrászok kisebb plasztikáit, szobrait láthattuk. A két 
órás szabadprogramban a megyei jogú város számtalan egyéb látniva-
lója között nemzetközi viszonylatban is különleges műemlékek, temp-
lomok, barokk, klasszicista, neoreneszánsz, eklektikus és szecessziós 
stílusú középületek és lakóházak, múzeumok és galériák, valamint a 
köztéri szobrok és emlékművek sokasága közül ki-ki kedvére válogat-
hatott. Egy pihenővel a Jászfényszaruhoz legmesszebbre lévő Csíksze-
reda Hunguest Hotel Fenyő szálláshelyünkre érkeztünk. Vacsora után 
sokan a környék felfedezésére indultunk, kihasználva a kedvező időjá-
rás minden percét. Tóth Tibor

Dsida Jenő nyugvóhelye
Szent László király hermájáról beszél

a helyi idegenvezető A Kultúrpalota földszinti folyosója

A Kultúrpalota emeleti kiállításán láthattuk
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Majnár Anett vagyok 1988. 07. 24-én 
születtem Eger városában. Főiskolai ta-
nulmányaimat a Károly Róbert Főiskolán 
végeztem Gazdasági és Vidékfejlesztési Ag-
rármérnöki szakon. A főiskola mellett meg-
szereztem a német középfokú nyelvvizsgát. 
Fiatal pályakezdőként Egerben a Nemzeti 
Közlekedési Hatóságnál dolgoztam, majd 
a városban lévő Nemzeti Agrárkamaránál 
találtam állás lehetőséget. Egerben határo-
zott ideig kaptam munka szerződést, ezért 
egy percig sem volt kérdés számomra, hogy 

a Jászberényben meghirdetett falugazdász állást elvállaljam.
Falugazdászként fő feladatom a gazdák segítése, ezen kívül a követ-

kező problémákkal kereshetnek még fel:
· Az agrártámogatások igénylésében,
· A pályázatok elkészítésében, a földalapú támogatások igénylésében, 
· A jogszabályok értelmezésében, a családi gazdaságok kialakításában, 

a piaci viszonyokkal kapcsolatos információk szolgáltatásával, az 
elemi károk felmérésében.

· Az őstermelői igazolványok kiállítása, érvényesítése és nyilvántartása, 
a termelők regisztrálása, a földalapú támogatások adminisztrációja.

Az ügyfél fogadásom helye:
Jászfényszaru, Kossuth Lajos. út 4. (Családsegítő Szolgálat épülete)

Napja: Minden szerdán 8-12 óráig.
Tel.: 06-70/436-4537

A fent említett ügyek intézésével kapcsolatos problémákkal
szeretettel várok minden kedves gazdálkodót!

Bemutatkozás

Sokan emlegetik, és csupa jót mondanak róla, élete példaértékű volt 
számunkra.

Küldetése az volt, hogy másokat támogasson, s az embereknek re-
ményt adjon, segítse őket ügyeik intézésében. Mindig rátalált az el-
esettekre, mindig volt hozzájuk kedves szava, reményt keltő derűs 
mosolya.

Halála után sem feledjük, mindig emlékezni fogunk Rá. Igaz ember 
volt, akit nagyon szerettünk.

Nyugodjék békében.

„Égre nézek, felhőket látok,
S a felhőkben a Te arcodat látom.
Csendes szélben a hangod hallom,
Ha elbújik a Nap, akkor is tudom,
Hogy szeretlek és hiányzol nagyon.”

-J-

oLVASÓI LEVéL
Ildikó

Emlékezés 
Fájó szívvel emlékezünk

KOVÁCS LÁSZLó
halálának 3. évfordulóján.

„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket. Ezek a fények világítsanak neked.
Emléked örökké itt van velünk. Amíg élünk, te is élsz velünk!”

Szerető családja

A ROMED2-ROMACTH Európai Uniós program (melyhez Jász-
fényszaru Város Önkormányzata is csatlakozott) keretén belül működő 
közösségi akciócsoport szeptember 10-én tanulmányi kiránduláson vett 
részt Pécsen, ahol dr. Lakatos Szilvia egyetemi adjunktus, a Khetanipe 
a Romák Összefogásáért Egyesület vezetője, és Orsós Anita a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület munkatársa fogadott minket.

Pécsen megvalósuló jó gyakorlatok kerültek bemutatásra, melyet 
hasznos tapasztalatcsere követett. A találkozó végén a jelenlévők meg-
fogalmazták, hogy hosszú távú, maradandó értéket képviselő progra-
mokat kell tervezni, melyek megvalósítása példaként szolgál a későb-
bi generációk számára is. A csoportot a Partnes Hungary Alapítvány 
munkatársai is elkísérték. Radics Ivett · Fotó: Glonczi Rudolf

Fekete Sándor és neje, Ézsiás Mária 2016. szeptember 15-én
ünnepelték 65. házassági évfordulójukat szeretett családjuk körében

Pécsett jártunk

65. házassági évforduló
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KÁDÁR LÁSZLóNÉT
utolsó útjára elkísérték,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
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ép testben ép lélek
Talán már közhellyé koptattuk a fenti szlogent, ettől függetlenül 

igaz, és mai rohanó világunkban még inkább igazzá válik. A testmoz-
gásnak mindennapos szükségletté kell válnia, ehhez a legjobb mód-
szer, ha gyermekeinket minél kisebb korban fertőzzük meg a testmoz-
gás örömével. Ebből kifejlődhet a versenysport iránti elköteleződés, de 
a rendszeres szabadidős mozgás iránti vágy feltétlenül.

Miért is fontos ez?
Növeljük az ellenálló képességünket a betegségekkel szemben. A tel-

jesítő képességünk is nő, melyre az élet minden területén szükségünk 
van. Közösségek alakulnak ki, még egy lehetőség a kapcsolathálóza-
tunk építésére.

Nem tudhatjuk, mikor, kinek a segítségére támaszkodhatunk. Szóval 
lehetne a témát ragozni, komoly szakirodalma is van, mégis újra meg 
újra ki kell emelni a fontosságát!

Azért terhelném a tisztelt olvasót gondolataimmal, mert kedves 
kisvárosunkban örvendetesen sok lehetőség adódik a sportolásra, 
rendszeres testmozgásra. Persze messze vagyunk még a Kánaántól, de 
nagyon jó az irány. Elkötelezett közösségek működnek, és az ajtajuk 
mindig nyitva áll az új tagok előtt. Előre is elnézést kérek, ha valakit 

kifelejtenék, de sietős a dolgom, így sorolnám is. A zumbások, akik 
a sportsátrat is szinte kinövik. A karatésok, akik apróktól a felnőtte-
kig egész évben szünet nélkül edzenek, versenyeznek. A futóközös-
ségek, akik a fitnesz parktól a sportpályáig a főút mellett mindenhol 
megtalálhatók. A kerékpárosok, akik egyre többen használják az új 
kerékpárutat egészen Hatvanig. A kis pályán és teremben vagy épp 
műfüvön focizók, akik akkor sem szomorúak, ha veszítenek, mert a 
játékot űzni már maga az öröm. Rengeteg remek asztaliteniszezőnk is 
van, akik kortalanul bűvölik a labdát, és teniszezők, akik a sátorban 
télen is pólóban és rövidnadrágban játszanak. Egy szuszra talán ennyit, 
jó sokan vagyunk a mozgás szerelmesei, akik nem vallják magukat 
amatőröknek, mi az örömsportolók vagyunk, vagy ha úgy tetszik, a 
tömegsportolók.

És el ne felejtsem! Idén is lesz korcsolyázási lehetőség Jászberényben, 
rövidesen a konkrétumokról is be tudok számolni. Idén az úszással 
kapcsolatos adósságot is szeretnénk leróni az iskolásoknak, rövidesen 
erre is lesz lehetőség.

Néhány mondat kell hogy essék a versenysportról is. Biztosan sokan 
hallottak róla, de ha nem elmondom. Újra van országos bajnokságot 
nyerő csapata városunknak! A strandfoci magyar bajnokságot idén a 
Jászfényszaru-Goldwin Pluss csapata nyerte. Remek játékot láthatott, 
aki az M4 sportcsatornára kapcsolt. Egy ország ismerte meg Jászfény-
szaru nevét. Ez lehetőséget biztosított, hogy helyi fiatalok is kipróbál-
hassák eme remek játékot.

Augusztus 12-től 15-ig Siófokon edzőtáboroztak csapataink. Az 
edzéseket a felnőttcsapat nyolcszoros bajnok edzője, dr. Csomós Ta-
más tartotta. A fiatalok megmérkőztek a Plázs Siófok U-17-es magyar 
bajnok strandfoci csapatával, melytől tisztes 6:2 arányú vereséget szen-

vedtek, de a szakember nagyon biztatónak találta fiataljaink játékát. 
Megtekintették a válogatott mérkőzéseit Dánia, Bulgária és Azerbaj-
dzsán ellen, de élőben láthatták az aktuális világbajnok Portugália mér-
kőzéseit is. Remek hozzáállásuk és kifogástalan magaviseletük jutalma 
fürdőzés, vízibiciklizés és dodzsemezés volt a Donnert-vidámparkban. 
A játékosok és a sportvezetők egyöntetű véleménye szerint nagyon sok 
lehetőség van ebben az új szakágban, és a lehetőség megteremtéséhez 
külön köszönik a képviselő-testület támogatását.

Hasonló újdonság, hogy beindult a kézilabda utánpótlás képzés. 20 
játékos alkotja a keretet, akik igen kemény alapozáson lesznek túl rö-
videsen, majd készülnek első éles meccsükre Kóka csapata ellen. Nem 
is igazi csapat, akinek nincs utánpótlása, így a Kisiskolában megkez-
dődött a szivacskézilabda oktatása is. Az eszközök beszerzésére a támo-
gatást a JVSE-n keresztül az önkormányzat biztosította, ezer köszönet 
érte. A felnőtt labdarúgócsapat a cikk írása idején örvendeztette meg 
szurkolóit magabiztos 3:0-ás győzelemmel. Bízom benne, hogy az 
elkövetkezendő fordulók újabb sikereket hoznak. Nem szeretném az 
olvasókat számokkal bombázni, minden eredményünk a legelső for-
dulótól kezdve elérhető az adatbank.mlsz.hu oldalon.

Annyit azért illik elárulni, hogy csapatunk jelenleg 5 forduló után a 
11. helyen áll. Az U-19 csoportjában a megyei bajnokságban a 6., a 
jászságiban 4., az U-16 szintén a 4. helyen áll a megyei bajnokságban.

Végül, de nem utolsó sorban a sakkról. Évek óta a legsikeresebb 
sportágunk, gyermekeink folyamatosan szállítják a dobogós helyezé-
seket a diákolimpiákról és országos bajnokságokról. Ezúttal egy friss 
hírről szeretnék beszámolni, ami felnőtt, sőt szenior kategóriában 
született. Sásvári Róbert a III. Országos Egyéni Rapid Sakkbajnokság 
döntőjében 6. helyezést ért el Nagykanizsán. Gratulálunk neki!

Még egyszer elnézést mindazoktól, akik most feledékenységem vagy 
tájékozatlanságom okán kimaradtak, ígérem a következő alkalommal 
beszámolok róluk is, és mindazokról, akik a maguk örömére és telepü-
lésük dicsőségére sportolnak. Matécsa László Csaba

Anyakönyvi hírek – AuguSzTuS
SZÜLETTEK: Czuczu Vanessa (Kolompár Vivien), Kátai Debóra 

(Kolompár Beatrix), Kirják Alexandra (Ricsák Alexandra), Laczkó  
Adél (Földvári Rebeka), Rafael Aisa Kornélia (Rafael Renáta), Rezes 
Máté (Víg Erzsébet), Vörös Dorka (Nagy Mária).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Rajna József és Dobák Beáta, Völ-
gyi Zoltán és Baranyi Beáta, Farkas Péter és Bali Evelin.

ELHUNYTAK: Cserháti József (75), Holló Sándor (59), Kádár 
Lászlóné Papp Piroska (67), Langó Ferencné Seres Klára (84), Langó 
Nándor (83), Mócó József (64), Palócz Erzsébet (87), Sibalin Nándor-
né Borbély Teréz (67), Vígné Zsámboki Ildikó (53).

JVSE U15-17 strandfocicsapata a válogatottal és a Plázs-Siófokkal. Fotó: Csizmarik Gyula
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Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik

CSERHÁTI JóZSEF
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot 

hoztak, fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
Szívünkben mindörökre megmarad. A gyászoló család

„Te máshol élsz!
Csodára kész tenálad minden pillanat!”

Köszönet mindazoknak, akik

VíGNÉ ZSÁMBOKI ILDIKó
temetésén részvételükkel

és virágaikkal osztoztak gyászunkban.
Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes,

álma felett őrködjön az iránta érzett szeretetünk!
A gyászoló család

köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

LANGó NÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

KOLLÁR ZOLTÁNNÉ
FÖLDVÁRI ERZSÉBET

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Istenem, súgd meg neki halkan,
lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam.

Álmomban keressen meg engem,
még egyszer hadd lássam, hadd öleljem.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÖZV. LANGó FERENCNÉ
SERES KLÁRA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, csokrot,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Emlékezés

MELEGH PÁL
halálának 13. évfordulójára.

„Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
Halálod, míg élünk, fájó emlék marad.”

Szerető családod

Emlékezés Apukám,

MÉSZÁROS JóZSEF
halálának 9. évfordulójára, Anyukám,

SZABó ÉVA ROZÁLIA
halálának 5. évfordulójára, Húgom,

MÉSZÁROS HENRIETTA
halálának 20. évfordulójára.

„Megállunk a sírotok előtt, könnyezünk.
Fájó szívvel örökké Rátok emlékezünk.”

Lányotok, testvéred és családja

Emlékezés haláluk 20. évfordulójára.

 LANGó MÉSZÁROS BAKó
 TIBOR HENRIETTA LÁSZLó

„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek.
S míg élünk őrizzük őket.”

Szülők és testvérek

1932. december 
28-án született Jász-
fényszarun kisbirto-
kos családban. Jó ké-
pessége és szorgalma 
már a jászfényszarui 
Vasút-tanyai iskolá-
ban kitűnt. Szülei el-
határozták, hogy nem 
kis nehézségek árán, 
de taníttatják gyerme-
küket.

A középiskolát napi 
bejárással Hatvanban végezte, ott érettségizett. Tanulmányait a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen folytatta, ahol 1957-ben élelmiszervegyész 
diplomát szerzett, később munka mellett szaktudását bővítve a kör-
nyezetvédelmi szakmérnöki másoddiplomát is megszerezte.

1959-ben Székesfehérvárra került a Közép-Dunántúli Vízügyi Igaz-
gatósághoz, ahol osztályvezetői beosztást kapott. Felettesei elismerték 

vezetői kvalitását, nagyfokú szakmai tudását, tapasztalatát. A nyolc-
vanas évek második felében főtanácsosként közvetlenül segítette a 
menedzsment munkáját nyugdíjazásáig. Özvegyen maradt édesany-
ja mellett saját családjáért élt és dolgozott. 1967-ben megszületett 
szeretett leánya Andrea, majd 1973-ban az édesapa nevét viselő fia, 
Nándor. Gyermekeik boldogulásához mindent megadtak. Öröm volt 
számára, amikor leánya unokával ajándékozta meg, melyet rajongásig 
szeretett. Fia is összekötötte életét Virág Zsuzsannával, így lett teljes a 
Langó család. Langó Nándor igazi lokálpatrióta volt, ha csak tehette 
mindig hazajött Jászfényszarura; míg özvegy édesanyja élt, addig hoz-
zá, majd halálát követően a szülői házhoz.

1993 októberében alapító tagja lett a Fényszaruiak Baráti Egyesüle-
tének, melynek mindenkor aktív tagja maradt, az egyesület nagyobb 
rendezvényeire mindig hazalátogatott, sok esetben családjával együtt. 
Ebben az évben is részt vett a februári egyesületi jótékonysági rendez-
vényen, majd márciusban az egyesület által kiadott CD ünnepélyes 
bemutatóján is jelen volt.

Hamvait augusztus 22-én helyezték el a fényszarui Szent Kereszt te-
metőben lévő családi sírba katolikus szertartás keretében.

Nándor, nyugodj békében, Isten legyen veled, nem feledünk, emlé-
kedet megőrizzük. Tóth Tibor· Fotó: családi archívum

In memoriam langó nándor

Langó Nándor
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10.

Tel.: 70/224-4179
Szemvizsgálat minden pénteken 14.30-tól (bejelentkezés alapján).

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy telefonon.

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA!
Ingyenes szemvizsgálat szemüveg készítés esetén.

Keretek: -30%, -40%, -50% kedvezmény
Lencsék: -20% kedvezmény

Multifokális lencsék: -30% kedvezmény
Fényre sötétedő lencse: -30% kedvezmény

Napszemüveg: -30% kedvezmény

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Konténeres sittszállítás
Rendelhető: +36-20/621-8848

Friss vágott krizantém eladó,
élő koszorú rendelhető.

Jászfényszaru Petőfi S. u. 1.
30/676-1590, 70/378-2767
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októberi programajánló
Minden este rózsafüzér ájtatosság 
1.  Rocktóber feszt – Nyárbúcsúztató koncert,

  veterán járműtalálkozó
  és tábortűz a sportpályán

2. 8:00 Ünnepi szentmise a Vasúttanyai kápolna tiszteletére
 9:30 Koszorúzás a Vasúttanyai kápolna emlékművénél
3-7.  Országos Könyvtári Napok
6. 16:00 Gyertyagyújtás az Aradi vértanúk emlékére
  a Városháza előtt
6. 17:00 Múltidéző – Farkas Kristóf Vince előadása
  a könyvtárban
7. 17:00 Változtass, hogy változhass – Sápi Diána előadása
  a fenntartható életmódról a Zöld könyvtár
  program keretében a könyvtárban
9. 10:00 X. Jász Fény vers- és prózamondó találkozó 2. forduló
  középiskolás és felnőtt elődöntő a művelődési házban
15. 10:00 40 éves a Fehér Akác Népdalkör – Jubileumi
  népzenei találkozó a művelődési házban
  számos vendég csoport részvételével
16. 13:00 Asconai szerelmesek – Szigligeti Színház
  bérletes előadása Szolnokon
19. 9:00 Szakmai konferencia a művelődési házban
  – 50 éves a ház
19. 14:00 Angolai kiállítás megnyitó a művelődési házban
21. 15:00 Október 23-i emlékmű avatása a Pap-kastély udvarán
  Dinnyés József daltulajdonos műsora 
21. 16:30 Szentmise, utána Városi ünnepség a Régi Kaszinó
  étteremben – közreműködik az Cantata Nobis énekkar
30.  Mindenszentek búcsúja a templomban

Novemberi előzetes
5. 18:00 Liliom – Petőfi bérlet évadnyitó színházi előadása
  a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· Tulipánvarázs – Erdélyi Anikó rajzai a művelődési házban
· „Na, milyen volt Afrika?” – Ízelítő Angola kultúrájából 
 – kiállítás 19-től a művelődési házban
· III. Művésztelep záró kiállítása a Régi Kaszinó étteremben

Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház) 
· Jézus és a 12 apostol – Penczner Pál grafikái
 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a facebook-on.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Ízelítő ANGOLA kultúrájából

Kiállítás megnyitó:
2016. október 19. 14:00 óra

Megtekinthető:
2016. október 19 – november 25-ig
a Petőfi Sándor Művelődési Ház

és Könyvtárban 
5126 Jászfényszaru,

Szent István út 1.

Na, milyen volt Afrika?


