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„Õrizzük, tartsuk fenn emlékeinket...”
2004. október 22-én ünnepi megemlékezés
volt a Városháza tanácskozó termében nemzeti ünnepünk, október 23-a tiszteletére. A
rendezvényen megjelentek az önkormányzat
képviselõi, a város civil szervezeteinek
tagjai, vezetõi, a közintézmények vezetõi
és dolgozói. A megjelenteket Gyõriné dr.
Czeglédi Márta polgármester köszöntötte.
A Himnusz közös eléneklése után Wass
Albert Üzenet haza címû versét Szabó Zsuzsanna szavalta.
Az ünnepi szónok Lóczi Miklós, a Megyei Közgyûlés alelnöke volt. Levéltári dokumentumokon is alapuló beszédének
szerkesztett változatát az alábbiakban
tesszük közzé.
»– Szerte az országban, így megyénkben
is emlékezünk történelmünk alig 50 évvel
ezelõtt zajló eseményére, tisztelgünk az elhunyt és az élõ hõsök elõtt, a kezdeményezõk és a harcot vállalók elõtt. Akik élnek
közülük, akik megérték korábbi eszméik
mostani gyõzelmét, azoknak elégtételként
szolgálhat az erkölcsi siker. Ma melléjük áll
a történelem igazsága, amelyet már senki nem
akar megmásítani. Valamennyiünkben él a
bizonyosság; igazuk volt, jó ügyért harcoltak.
Népforradalom volt 1956-ban, mely a
legkisebb településre is eljutott, hiszen
minden magyar ember vágyott szabad,
demokratikus országban élni, óhajtotta a
függetlenséget. Sok embernek lett elege a
beszolgáltatások kényszerébõl, az idegen
hatalomból. Ezért válhatott népmozgalommá 1956, ezért nem fordult a nép ellen
az ütõképes magyar hadsereg sem.
Legfiatalabb nemzeti ünnepünk 48. évfordulójára emlékezünk, s tudjuk, másként
emlékeznek a résztvevõk, a történészek
illetve a hõsi halált haltak családtagjai. Napjainkra sokan vannak olyanok, akiknek 1956
- már csak koruknál fogva is - csupán egy
történelmi évszám, egy fejezet a tankönyvben, vagy egy soha nem látott elesett rokon
képe a családi albumban. A szabadságharc
jelentõsége, a hõsök és az áldozatok nagy
száma indokolja, hogy a 48 évvel ezelõtti
õszi napok eseményeit vázlatosan felvillantsuk.
1956 nyarán, õszén Szolnok megyében is

egyre inkább érzékelhetõvé vált a politikai
rendszer fellazulása. Az értelmiségiek közül
sokan följártak Budapestre, a Petõfi-kör
vitáira, s terjesztették tovább a fõvárosban
hallott híreket. Szeptemberben, október elején Szolnokon és a nagyobb településeken,
járási székhelyeken nyilvános vitákat
rendeztek a szocialista törvényességrõl, a
vidéki értelmiség helyzetérõl és a termelõszövetkezetek problémáiról. Ez utóbbi
kérdés különleges súllyal bírt a túlnyomórészt agrárjellegû Szolnok megyében, ahol a
vagyonos parasztságot számtalan retorzió
érte, és a téesz szervezés erõltetése ellenére
a mezõgazdaság igazi szerkezeti átalakuláson
még nem esett át. A Jászságban csupán 195455-ben vett nagyobb lendületet a termelõszövetkezetek szervezése és az országos
átlagnál jóval kevesebb alakult.
Az október 23-ai budapesti tömegtüntetés
és az azt követõ fegyveres harcok híre
váratlanul érte Szolnok megye lakosságát, a
forradalom helyi eseményeinek sorozata
több napos késéssel, október 26-27-én
kezdõdött meg. A november 4-ei szovjet
beavatkozásig csak elvétve került sor atrocitásokra, a leváltott vezetõk, párt- és tanácsi
tisztviselõk bántalmazására. A jászsági
kisbirtokosok különösen józannak és
megfontoltnak bizonyultak ezekben a
napokban.
Szolnok megye lakossága nem radikalizmusával, hanem áldozatkészségével és
segíteni akarásával tûnt ki a sorsdöntõ napokban. Éppen a viszonylagos nyugalomnak, a rendezett közállapotoknak és a
helyi vezetõk megfontoltságának köszönhetõ, hogy a fõvároshoz közel esõ agrár
megyébõl érkezett a legtöbb élelmiszerszállítmány a budapesti lakosság megsegítésére. 1956. november 13-ig hatszáz gépkocsi
kenyeret, húst, lisztet és tejterméket küldtek
innen a fõvárosba.
Jászfényszarun, akárcsak a legtöbb jászsági településen, 1956. október 27-én vette
kezdetét a forradalom. A tanácsházára
összehívott gyûlésen, amelynek célja lett
volna a forradalmi tanács megalakítása, olyan
sokan jelentek meg, hogy a gyûlést a kultúrházban tartották meg. Azt az elképzelést,

mely szerint a községi tanács mellett mûködjön a forradalmi tanács, nem sikerült
megvalósítani az indulatokkal teli hangulatban, ezért a gyûlést berekesztették. Másnap
megalakult a községi forradalmi tanács és a
nemzetõrség, amelyek véget vetettek a kaotikus és ellenõrizhetetlenné vált állapotoknak. A községi forradalmi tanács tagjainak megfontoltságát tükrözi, hogy a
változó és kiszámíthatatlan politikai helyzet
miatt csak ideiglenesen, egy hétre vállalták
tisztségük ellátását. November 2-án néhányan közülük Szolnokra utaztak, hogy
tájékozódjanak a fejleményekrõl. Megbeszélést folytattak a Szolnoki Forradalmi
Munkástanács vezetõivel, akik a közbiztonság és a közvagyon megõrzésére utasították
õket.
Jászfényszarun a forradalom napjai – az
október 27-ei zavargásoktól eltekintve –
viszonylagos nyugalomban teltek el. A forradalom helyi résztvevõinek ügyében 1957ben hozott bírósági ítélet is leszögezi, hogy
„a községben nem történtek törvényellenes
cselekmények”. Bizonyára ennek köszönhetõ, hogy a Szolnok Megyei Bíróság a tíz
perbe fogott jászfényszarui lakost csak
rövid, néhány hónapos börtönbüntetésre
ítélte, és az õ ítéletüket is kitöltöttnek tekintették vizsgálati fogságukkal, egyiküket pedig
szabadlábra helyezték. Meghurcoltatásuk
azonban ezzel korántsem ért véget, életüket
még sokáig megkeserítette ’56-os múltjuk.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeirõl emlékezve nem hallgathatjuk
el azt, hogy bár a nyugati világ eleve nem
kecsegtetett hathatós támogatással, mégis
buzdított hitünk harcos megvallására…
Aztán mégis magunkra maradtunk.
De megrázta a világot, amit tettünk. Albert
Camus, a Nobel-díjas francia író a forradalom
és szabadságharc eltiprását követõ napokban A magyarok vére címet adta súlyos
szavainak, amelyek így szólnak: „A legázolt,
bilincsbe vert Magyarország többet tett a
szabadságért és az igazságért, mint bármelyik
nép a világon az elmúlt húsz esztendõben…
Nyomorúságuk, láncaik és számûzöttségük
ellenére királyi örökséget hagytak ránk,
(Folytatás a 3. oldalon)
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Múzeumi születésnap Jászberényben
130 éves a jászok múzeuma
A jászberényi Jász Múzeum, az ország
egyik legrégebbi vidéki múzeuma,
alapításának 130. évfordulóját ünnepli.
A város alpolgármestere, Sipos Orbán
még 1873-ban tett javaslatot múzeum
alapítására, hogy ott a jászok történelmének ereklyéit, dokumentumait, tárgyait õrizzék, s az ifjúság épülésére bemutassák. A helyi tanács errõl határozatot is hozott, sõt múzeumõrrõl is
gondoskodott. Így 1874
karácsonyán megnyílt a
múzeum a széles közönség
elõtt, mely akkor a
városháza egy termében
elfért.
Már ekkor is a legbecsesebb kincs, tárgyi emlék a
jászkürt, vagy ahogy a
közgondolkodásban egyre
inkább elterjedt, Lehel kürtje volt. A XI-XII. századi,elefántagyarból díszesen faragott
kürtöt a fõtemplom falára függesztették
fel, csak ünnepi alkalmakkor vette magához a jászkapitány. A múzeum megnyitása óta azonban ott a helye. A XIX.
század végén megindult régészeti ásatások leletanyaga is a múzeumba került,
de sok jeles jászsági család hagyatékát
ajándékozták a régiségtárnak, így a
gyûjtemény egyre gyarapodott. Hol ide,
hol oda költöztették, míg 1931-tõl – a
városháza egykori lóistállóját átalakítva –
mai helyén nyithatta meg kapuit.
Az évtizedek során jelentõs képzõmûvészeti, természetrajzi, néprajzi anyaggal
is gyarapodott. Jászberény és a Jászság
történelmi emlékeinek tárháza lett a múzeum, ahol a szakszerû nyilvántartásra,
leltározásra és bemutatásra is sor került.
Népszerûsítése terén a harmincas években Réz Kálmán igazgató tett sokat. Õ
találta ki a jászavatást. Aki a Zagyva

vizét a Lehel kürtbõl itta, azonnal jásszá
lett, s errõl egy díszes oklevelet is kapott
a múzeum igazgatójától. A látványos
kiállítás, az egyre szaporodó helytörténeti kutatógárda, s értékes publikációik,
a város érdekességévé tették a múzeumot, s a látogatók száma is egyre növekedett.
A II. világháború után a Jász Múzeum
is a Szolnok megyei múzeumi szervezet

tagja lett, önállósága és Jászberény
fenntartói szerepe megszûnt. A gyûjtemények azonban gyarapodtak, a tudományos munka folytatódott. Jelentõssé
vált a múzeum kiadói tevékenysége. Az
1967-ben indított Jászsági Füzetek sorozatban már 35 kötet látott napvilágot,
de helytörténeti lapot is szerkesztenek,
s hangkazettát is készítettek. Jelenleg is
sokféle, a Jászság történetérõl szóló
kiadvány kapható náluk.
A Jász Múzeumot évente 20-25 ezer
látogató keresi fel. Nagy jelentõsséggel
bír a jászsági honismereti mozgalom
kibontakozásában, s a tájházak szakmai
munkájának támogatásában is. Az 1998ban Élet a jászok földjén címmel megnyitott új állandó kiállítás, melynek része
a Lehel kürt szentélye, elnyerte az Év
Múzeuma rangos szakmai elismerést.
A 130 éves történetet október 15-én
elevenítették fel, ekkor tartották a

jubileumi ünnepséget, s ez alkalomból
egy új idõszaki kiállítást is megnyitottak. A Lehel kürtje és kultusza címû
tárlat feleleveníti a Lehel mondát, valamint azt, miként kapcsolódott össze a
monda és a jászok kincse a kürt, s miként
vált a köztudatban a kalandozó magyarok egyik vezérének becses tárgyává.
A kürt eredetének kutatása, ábrázolása,
leírása több évszázadra tekint vissza. A
jászok tulajdonában lévõ kürt
1642-ben már bizonyíthatóan
Jászberényben volt. A református egyház pecsétjében már
a kürt rajzolata látható.
Ábrázolása, a kürt-szimbólum felhasználása igen változatos, hiszen az 1731-ben
épített fogadót is Jászkürt
fogadónak hívják, de a helyi
újságot is. A kürt szimbólum a
gimnázium jelvényében is benne van, de a jász települések címerében
is szerepel, s zászlóikra is rákerült. A
kürtöt másolatban is készítették sok
mindenbõl. A kiállításban láthatunk
égetett cukorból, marcipánból, kristályból, porcelánból, szalmából, vesszõbõl, gombokból, gipszbõl és kerámiából.
A kürt logója rákerült sok mindenre,
pólóra, tejes zacskóra, sapkára, kiadványok százaira.
Érdemes e látványos kiállítást is megtekinteni, hiszen szûkebb hazánkról, a
Jászságról és nemzeti ereklyénkrõl, a
Lehel kürtrõl tudhatunk meg többet. A
kiállításokhoz – az állandóhoz és az
idõszakihoz egyaránt - ismertetõ füzet
is készült, mely késõbb is hasznos a
látogatók számára.
Kiss Erika

Mindenkit vár a jászok
múzeuma
Jászberényben, a Jász Múzeumban a
következõ kiállítások láthatók:
Állandó kiállítások:
Élet a jászok földjén
Lehel kürtje
A szabadságharc gyermekhõsei
Idõszaki kiállítás:
A Lehel kürt és kultusza
Nyitva tartás:
Hétfõ: zárva
Keddtõl - péntekig: 9-16 óráig.
Szombat-vasárnap: 9-13 óráig.
Belépõdíj: az iskolai csoportok, pedagógusok számára ingyenes a múzeumlátogatás
Felnõttek: 200,- Ft,
Diák és nyugdíjas: 100,- Ft.
Cím: Jászberény, Táncsics u. 5.
Tel/fax: 57- 502-610
Email: jaszmuzeum@mail.datanet.hu
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„Õrizzük
emlékeinket...”
(Folytatás az 1. oldalról)
melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot,
amelyet õk nem nyertek el, de egyetlen nap
alatt visszaadtak nekünk!”
A forradalmat eltiporták, de példáját nem
lehetett semmivé tenni. Javaslom, higgyük
és valljuk, hogy ez az a kincs, amivel ’56
örököseiként még jobban kell gazdálkodnunk, sáfárkodnunk, ezek azok az erények,
amelyekre nagy szükségünk van mai
hétköznapjainkban is. Higgyük és valljuk,
hogy áldozatainak és hozzátartozóiknak
teljesebb jogi és erkölcsi megbecsülésben kell
részesülniük. Higgyünk és reménykedjünk
abban, hogy a halállal sértettek és utódaik
megbocsátanak az ellenük vétõknek, s hogy
ezáltal teljesebb egységbe állhat a nemzet.
Ebben a hitünkben meggyõzõdve emlékezzünk meg 1956 hõseirõl, rójuk le kegyeletünket az áldozatok elõtt.
Ami 1956-ban Magyarországon történt,
s azért, amit akkor, mi magyarok tettünk,
arra minden nyugati demokrácia joggal lehet
büszke. 1956 szabadságharca nélkül pedig
Magyarország ma talán nem lenne az, ami,
nem lenne teljes jogú, aktív tagja a fejlett
nyugati demokráciának.
Cato, az ókori római bölcselõ figyelmeztetésével, tanácsával zárom mai megemlékezésünket: „Õrizzük, tartsuk fenn emlékeinket, gyûjtsük össze töredékeinket, nehogy elvesszenek végleg, s ez által is üresebb
legyen a múlt, szegényebb a jelen és kétesebb
a jövõ.«
A városi ünnepség alkalmából helyi
kitüntetés átadására került sor. (Errõl
olvashatnak alább „Elismerés” címmel.)
Az ünnepi alkalomhoz figyelemre méltó
ünnepi mûsor társult. Szabó Lászlóné általános iskolai igazgatóhelyettes zenés, irodalmi
mûsort szerkesztett a békesség, az összefogás, az egymás iránti tolerancia jegyében.
Elõadói a VIII. A osztály tanulói voltak. A
Pedagógus Énekkar kiváló elõadásának
központi témája a hazaszeretet volt.

Elismerés
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Szilágyi Dezsõné Bodor Katalin védõnõ
részére a több évtizeden át folytatott pontos, lelkiismeretes munkájáért a „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntetést adományozta.
Szilágyi Dezsõné 1970-tõl dolgozik településünkön. Fontosnak ítélte saját szakmai
továbbképzését, ezért munka mellett fõiskolai végzettséget szerzett. 1980-ban Kiváló
Munkáért kitüntetést kapott. Szívügyének
tekinti a prevenciós munkát, a lakossági
szûrések szervezését.
A kitüntetést Gyõridé dr. Czeglédi Márta
polgármester és Mészáros László címzetes
fõjegyzõ adta át Szilágyi Dezsõnének az
október 22-ei városi ünnepségen.
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A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Gazdálkodók! A múlt havi tájékoztatómban felsoroltam azokat a támogatási lehetõségeket, amelyek a Nemzeti
Vidékfejlesztési Terv alapján, az Európai
Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
Alap finanszírozásában pályázattal vagy
kérelemmel igényelhetõk. Az Önöket
leginkább érintõ területek beadási határideje
a következõ:
Környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai
elõírások megfeleléséhez
2004. november 1. és 2005. április 30.
között folyamatosan
2006. január 1. és április 30. között
folyamatosan
Félig önellátó mezõgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához (5-10 ha esetében)
2004. október 11. és november 7. között,
valamint
2005. évtõl minden április 1. és április 30.
között
Agrár-környezetgazdálkodási támogatások igényelhetõsége
2004. október 15. és november 26. között,
valamint
2005-tõl minden évben március 1. és
március 31. között

A kérelmek kitöltéséhez szükséges nyomtatványok egy (kisebb) része megtalálható
a falugazdásznál, másik része folyamatosan
jelenik meg az Interneten.
Az õszi munkák befejezése után kérek
minden termelõt, hogy a gázolaj jövedéki
adójának visszaigénylése érdekében keressen
fogadóóráimon. Az igénylés nincs határidõhöz kötve (javaslom, hogy 2005. március
végéig minden termelõ igényelje), de a
jövedéki adótartalom folytonos változása
miatt bonyolultabb lett. Emiatt kérem, hogy
személyigazolvánnyal, adókártyával és idõrendi sorrendben csoportosított gázolajszámlákkal keressenek meg, amelyeket az
általam biztosított számlajegyzékre kell
felvezetni.
Tisztelettel közlöm, hogy november 4-én
(csütörtökön) és 10-én (szerdán) a fogadóóra
szabadság miatt elmarad. November 3-án
Márton Jánosné falugazdász kollégám
helyettesít. November 11-tõl ismét várom
Önöket rendszeres (szerda délutáni, csütörtök délelõtti) fogadóóráimon.
Tiborcz Zoltán
falugazdász

Pályázati felhívás a Jászságért Díjra
A „Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított Jászságért
Díj tizennegyedik alkalommal történõ kiírását.
E díjat az a személy nyerheti el életmûve elismeréseként, aki a Jászság kulturális és
oktatási életében kiemelkedõ alkotómunkát végzett.
A díj adómentes összege: 500.000 forint.
A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium
magánszemélyektõl és jogi személyektõl egyránt.
A javaslatok benyújtásának határidejeí. 2005. február 28.
A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: A „Jászságért” Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest 114 Rb. 367.

Mire költötték?
A magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadóból (1 %) 525.138 Ft-ot
kapott a „Jászfényszaru az Oktatásért” Alapítvány 2004. évben. A kuratórium döntése
szerint a két óvoda egyenlõ arányban részesült a fenti összegbõl. Az I-es Számú Óvoda
könyvszekrényt, szemléltetõ szekrényt és a nevelési programjának megfelelõ szakmai
eszközöket vásárolt. A II-es Számú Óvoda csoportszobába bükk székeket és asztalt,
valamint öltözõszekrényt szerzett be. Köszönjük támogatásukat.
A „Jászfényszaru az Oktatásért” Alapítvány kuratóriuma
A „Jászfényszaruért” Alapítvány a magánszemélyek 2003. évi SZJA 1 %-ának felajánlásából 468.875,– Ft-ot kapott. A Kuratórium döntése alapján ebbõl az összegbõl támogatta
8 fõiskolai és egyetemi hallgató tanulmányait, tanévenként és diákonként 40.000,– Ft-tal,
30.000,– Ft-tal támogatta 2 hallgató diplomamunkájának költségeit, 150.000,– Ft-tal
támogatta 2 nyári gyermektábor megrendezését és 22.000 Ft értékû könyvjutalomban
részesítette a kiemelkedõ munkát végzett általános iskolai tanulókat.
„Jászfényszaruért” Alapítvány kuratóriuma

Októberben...
Október 23-án este ünnepi szentmise volt a templomban az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozatainak emlékére.
á

Október 23-án tartotta ünnepi állománygyûlését a Szûcs Mihály Huszárbandérium a
mûvelõdési házban.
á

Októbertõl szombat délelõtt is nyitva tart a Városi Könyvtár (Jászfényszaru, Fürst S. u.
1. Tel.: 422-265)
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Óvodáink nevelési programja
I-es Óvoda
Nevelési programunkkal – „Óvodai
nevelés a mûvészet eszközeivel” – 1999.
szeptember elseje óta dolgozunk.
Alapelvünk a szeretetteljes, biztonságot
adó, érzelem-gazdag óvodai légkör megteremtése, ahol a gyermekközpontúság a legfontosabb.
Az óvodáskorú gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, a zenéhez, az alkotó
tevékenységhez. Mindezen tevékenységek
játékos keretek között zajlanak. A gyermek
játszva tanul, és közben olyan képességek,
készségek birtokába jut, melyek segítik õt
az iskolai életre való felkészülésben.
E program révén úgy dolgozunk, hogy a
mûvészetek eszközeivel tudunk hatni a
gyermekek érzelemvilágára. Hangulatos
mesekuckóban folyik a mesélés, a verstanítás, a bábozás és a dramatikus játék. Ötletekkel, barkácsolt „csodákkal” készülünk a jeles
napokra, ünnepekre. A gyermek játszik és
játszva tanul – ez is egyik mottónk – Kodály
Zoltán szavaival élve: „Kezdeni már óvodában kell, mert ott a gyermek játszva megtanulja azt, amire az elemiben már késõ.”
Ovi-galériánk évszakonként mutatja be
egy-egy kiállítás keretén belül a mûvészeti
értékû tárgyakat.
Nagyon fontosnak tartjuk a szülõkkel való
szoros kapcsolatot és együttmûködést.
Ennek érdekében rendszeresen szervezünk
közös programokat, munkadélutánt és
kirándulásokat.

E programunkat a törvényi szabályozás
szerint átvizsgáltuk, átdolgoztuk. Nevelõtestületünk úgy döntött, hogy kevés változtatással marad ez a program, mert jól
illeszkedik nevelési elveinkhez és az adott
gyermekközösséghez. A programot a képviselõ-testület elfogadta.
Tisztelt Olvasó! Aki részleteiben is szeretné megismerni, mit tartalmaz nevelési
programunk, szíveskedjék felkeresni a helyi
könyvtárat, ahol a dokumentum megtalálható.
Kõvágó Jánosné
óvodavezetõ
II-es Óvoda
1999-ben, ahogyan az ország minden
óvodájának, a II. Számú Napköziotthonos
Óvodának is Helyi Nevelési Programot
kellett készíteni. Mivel óvodánkban már az
1994-95-ös nevelési évben is megjelent a
hagyományõrzés, környezetvédelem néhány eleme, így a Helyi Nevelési Program
megírásakor természes volt, hogy ezen az
úton haladunk tovább. A gödöllõi Néphagyományõrzõ programot adaptáltuk. Ezt
a már alkalmazott programot ebben az évben
törvényi elõírásokban megfogalmazott módon felülvizsgáltuk, a szakértõ jóváhagyásra
javasolta Fenntartónknak, így nevelõtestületünk továbbra is eszerint végzi munkáját.
Alapvetõ nevelési elveink:
- Szeretetteljes, elfogadó megerõsítõ légkör

Osztálytalálkozó

biztosításával, a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése.
- A családi nevelés elsõdleges nevelõhatásának elfogadása, tiszteletben tartása, a
gyermeki élményeken keresztül hatni a
család szemléletmódjára.
- Prevenció (megelõzés) alkalmazása:
-beszédhibák
-gyermekvédelem
-egészségvédelem (tartáshibák, lúdtalp
megelõzése)
-hagyományõrzést szolgáló feladatok
magvalósítása.
Programunk célja:
- A gyermek harmónikus fejlesztése a
néphagyomány-ápolás és természetóvás
gazdag eszközrendszerével.
- A gyermekben a hagyományok és a
természet iránti fogékonyság megalapozása.
- A néphagyomány-ápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelmein át,
a családok aktív együttmûködésével.
Aki a fenti gondolatokat olvasva többet
szeretne tudni munkánkról, hogyan is
jelennek meg a mindennapokban a hagyományõrzés elemei, milyen jeles napokkal
foglalkozunk, mi tölti ki a gyermekek egész
napját az óvodában, megismerheti egész
programunkat.
A Helyi Nevelési Program egy példánya
megtalálható a Városi Könyvtárban.
Ácsné Csontos Mária
óvodavezetõ

A mûvelõdési ház
novemberi
programja
November 8-án 11 órakor „A meglopott
tolvaj” – Szegedi Miniszínház elõadása
gyermekeknek.
November 13-án kerül sor a II. Sz. Óvoda
jótékonysági báljára.
November 19-én Erzsébet-napi népmûvészeti kiállítás és vásár, fotókiállítás a Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság szervezésében.

Szeptemberi
anyakönyvi hírek
Október 2-án az 1964-ben végzett VIII. A osztály tanulói találkoztak. „Köszönjük a
sorsnak, hogy szeretett tanárainkkal és osztálytársainkkal találkozhattunk 40 év után.”
(Fotó: Rohoska)

Véradás
2004. november 17-én 12 órától 16 óráig véradás lesz az Orvosi Rendelõben
(Jászfényszaru, Deák F. tér).
Szeretettel várjuk régi és új véradóinkat!
Kõvágó Jánosné
Városi Vöröskereszt titkára

SZÜLETTEK:
Agócs Alexandra (Veres Brigitta), Farkas
Krisztián (Juhász Marianna), Rimóczi
Patrik (Bordás Andrea), Sápi György
Brendon (Varga Mónika), Tóth Anna
(Klippán Hedvig), Vas Dominik (Bertalan
Andrea).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Ézsiás János és Harangozó Melinda,
Kovács János és Alatyáni Andrea.
ELHUNYTAK:
Juhász János (83 é.), Varga Pálné Tamus
Mária (81 é.)
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10 éves az Iglice

Az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány 2004. október 2-án rendezte meg a IV. Fény Fesztivált. A rendezvényen a házigazdákon
kívül 9 gyermektánc-együttes vett részt, köztük a lengyel testvérvárosból, Zakliczyn-bõl érkezõ „Kis Szögecskék” néptáncegyüttes
is vendégszerepelt.
A résztvevõk kézmûves foglalkozásokon, táncházakban szórakozhattak, illetve volt lovaglási lehetõség és felvonulás is. A csoportok az esti gálamûsoron bemutatták tudásukat egymás és a közönség
örömére.
Október 3-án az Iglice Gyermek-néptáncegyüttes 10 éves jubileumi mûsora várta. Ezen a mûsoron a kis és nagy Iglicéseken kívül a
már „kirepült” alapítótagok is visszajöttek néhány közös mûsorszám erejéig, s közülük páran, akik még jelenleg is táncolnak, a
Jászság Népi Együttes berkeiben is bemutatták tudásukat. Az ala-

pító táncosokhoz alapító oktatók is tartoznak – Bene Judit és
Gorácz József –, akik a jelenlegi oktatókkal együtt színesítették a
jubileumi gálát.
A kétnapos rendezvény alatt a gyerekeknek és szüleiknek is lehetõségük volt az önfeledt szórakozásra és barátkozásra.
A rendezvény támogatói voltak: Jászfényszaru város Önkormányzata Képviselõ-testülete és a Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola,
Kooperatív Mûvészeti Alapiskola és Szakiskola, Diákönkormányzat, Szûcs Mihály Huszárbandérium, Vágó Bt. dolgozói, Petõfi
Mûvelõdési Ház dolgozói, Luda Pékség, Szerencsés Istvánné, Lovaskocsisok, Iglicés szülõk, Észak-Alföldi Ifjúsági Regionális Szolgáltató
Iroda.
Ezúton köszönjük segítségüket!
Hajnalné

Fontos tudnivalók a gépjármû-biztosításokról
Ez év július 1-tõl az Európai Unióhoz való
csatlakozás miatt tovább szigorították a
kötelezõ gépjármû felelõsség-biztosítást
(kgfb) szabályozó kormányrendeletet (190/
2004. (VI. 8.) Korm. Rendelet). Ezen ismeretek hiánya adott esetben sokba kerülhet a
gépjármû tulajdonosának.
Az alábbiakban megpróbálom összefoglalni a gyakorlati szempontból legfontosabb
tudnivalókat.
A gépjármû tulajdonosának, vagy üzembentartójának kötelezõ fizetnie a kgfb díját,
függetlenül attól, hogy a gépjármûvet használja, vagy nem. Onnantól nem kell fizetnie,
hogy eladta (az adásvételi szerzõdésen szereplõ naptól), vagy pedig hivatalosan kivonatta a forgalomból (ideiglenesen vagy véglegesen) a jármûvet. Fontos, hogy mind az
eladást, mind a forgalomból való kivonást
be kell jelenteni a biztosítónak, az adásvételi
szerzõdés, illetve a forgalmi engedély fénymásolatával.
A biztosítás megszûnésétõl 2 évig lehet a

megszerzett bónuszt örökíteni egy másik
szerzõdésre.
Amennyiben a biztosítás díját nem fizeti
be a szerzõdõ, a díjfizetés esedékességétõl
számítva 30 nap múlva megszûnik a biztosítás. Ha valaki a díjnemfizetés miatt megszûnt biztosítást az adott naptári éven belül
újra köti, azt csak ugyanannál a biztosítónál
teheti meg, ellenkezõ esetben a biztosítást
semmisnek tekintik.
Amennyiben díjnemfizetés miatt szûnik meg
a kgfb, és 2 éven belül új biztosítást köt az
illetõ szerzõdõ, akkor nem csak a bónuszt
veszti el (pl. B10), hanem málusz 4 (M4)
osztályba sorolják, ami azt jelenti, hogy a
biztosítás alapdíjának (A0) a dupláját kell
fizetnie, ami bónusz 10-es besoroláshoz képest négyszeres díj!
A gépkocsi megvásárlásának idõpontjától
az új tulajdonosnak kell rendelkeznie biztosítással (kgfb).
Jelenleg 12 biztosító társaság rendelkezik
kgfb-sal. A különbözõ biztosítók díjai kö-

zött lényeges eltérések vannak, ez egy adott
szerzõdésnél akár évi 50-60 ezer forint is
lehet! Egy konkrét példa: egy 1600 ccm-es
személygépkocsira, 25 éves személynek a
biztosítás éves díja 60 és 120 ezer Ft között
van.
Az új díjakat minden év november elején
teszik közzé. A biztosítást november 30-ig
lehet felmondani, január 1-i hatállyal, és
minden évben ez az egy alkalom áll rendelkezésre, hogy valaki biztosítót váltson.
Aki kereskedõtõl, szalonból vásárol
autót, annak fontos tudnia, hogy elõre meg
kell kötnie a biztosítást, mert különben
ott kötik meg neki a szalonban, és a tapasztalat szerint nem a legolcsóbb helyre,
már csak azért sem, mert az autókereskedõk nem állnak szerzõdésben az összes
biztosítóval. Ez vonatkozik a casco biztosításra is, aminél viszont még nagyobb különbségek vannak, mind díjban, mind
szolgáltatásban.
Záhonyi György
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Emlõszûrés elõtt, után
Városunkban az Önkormányzat jóvoltából, már 4 éve helyben történik a mellrákszûrés. Október 12-13-14-én a 45 és
65 év közötti nõi lakosság személyre
szóló behívót kapott. A közel ötszáz
megszólított nõ közül csak 300 fõ ment
el a szûrésre (62 %). De mi van azokkal,
akik, noha értesítést kaptak, mégsem
jelentek meg? Lehetséges, hogy közöttük van néhány jó és rosszindulatú emlõdaganatos édesanya, feleség, nagymama, testvér...
Magyarországon a daganatos megbetegedések száma egyre nõ: évente 45000
új esetet diagnosztizálnak, és a késõi
felismerés miatt 35000-en halnak meg.
Ezen adatok alapján kimondható, hogy
a szív és érrendszeri betegségek mellett,
a daganat is népbetegségnek számít.
Mi is az a daganat (tumor)sejt?
Ez nem egy külsõ kórokozó, hanem a
szervezet saját sejtjeinek rosszindulatú
elfajulása. Ezért következik az be, hogy
az ember saját védekezõ rendszere (immunrendszer), nem harcol ellene. A daganat kialakulása felfogható az immunrendszer kudarcának is.
A tudomány rohamléptékben fejlõdik
a diagnosztika és a terápia terén is, de
sajnos a daganatok konkrét okát mégsem ismerjük. Tudjuk azonban azt, hogy
számos kockázati és hajlamosító tényezõvel számolnunk kell, amelyek szükségessé teszik a szûrõvizsgálatokat, a korai felismerés érdekében.
A szûrõvizsgálatok célja, a látszólag
egészséges, panaszmentes egyénekben
a még csak lappangó, kóros elváltozások
kiszûrése. Az ebben a stádiumban felismert daganatsejtek még az osztódás kezdetén, az elvándorlás elõtt állnak, így
korszerû módszerekkel akár a teljes gyógyulás is elérhetõ. A késõn felismert,
és már áttéteket adó daganat nagymértékben rontja a gyógyulás esélyét. A
daganatok általában már évekkel korábban kezdenek el fejlõdni, mint ahogyan
az elsõ tünetek megjelennek.
Néhány szó az emlõrákról
A nõk leggyakoribb rosszindulatú daganatos betegsége az emlõrák. (A világon évente 1 millió új, hazánkban közel
6.500, a nõ-férfi arány 100:1) Magyarországon minden 10. nõ találkozik élete
folyamán ezzel a diagnózissal: személyesen. Az okok az életmódban, a környezeti hatásokban, és persze önmagunkban is keresendõk, hiszen mi felelünk az életmódunkért, és a szûrésre sem
mehet el helyettünk más. Sajnos ez a
korántsem megfelelõ szûrési fegyelem
az oka annak, hogy a már késõi stádiumban felismert daganatos elváltozás
miatt a betegek felét elveszítjük.
Az emlõrák hajlamosító tényezõi
A nõi nem (bár kis százalékban a férfiaknál is elõfordul)

Az életkor (45-65 éves korban a leggyakoribb a hormonális változások
miatt)
A túl korai elsõ menstruáció (13 éves
kor elõtt)
A túl késõi klimax (52. életév után
kezdõdõ)
A késõi elsõ terhesség (30 éves kor
felett) illetve a szülés hiánya
A hormonális fogamzásgátló tabletták
tartós szedése
A túl rövid ideig, vagy pedig egyáltalán nem szoptatott kismamák
A klimax korú nõk hosszadalmas hormonpótló kezelése
Azok az egyének, akiknek már volt valamilyen emlõelváltozása, akár jóindulatú is
A nem megfelelõ életmód (elhízás, alkoholfogyasztás, dohányzás)
A radioaktív sugárzások
Végül, de nem utolsó sorban, ha elsõ
fokú rokonnál (szülõ, testvér) már ez
elõfordult.
Tévhit, hogy az emlõt ért ütés rosszindulatú elváltozást von maga után.
Tudnunk kell azt is, hogy az emlõben
észlelt elváltozások 2/3-a jóindulatú, és
„csak” 1/3-a rosszindulatú.
Kezelési lehetõségek emlõdaganatban
az emlõ mûtéti eltávolítása
sugárkezelés (a célhelyen, és nem az
egész testet érintõen)
kemotherápia illetve hormonterápia
a sejtek biológiai reakciót módosító
szerek alkalmazása
pszichoterápia, mely a kezdetektõl végig kell kísérje a beteget
Fontos tisztázni a rákmegelõzõ állapotot, amely a daganatos elváltozásokat
évekkel korábban már jelzi. Ezért fontos
tehát, hogy a még tünetmentes egyéneket szûrjük.
Akkor már rendszerint ugyanis késõ
a folyamat megállítása, ha a beteg a jelentkezõ panaszaival keresi fel az orvost
pl.: a környezetétõl elhatárolt, nagy kiterjedésû csomó az emlõben, az emlõbimbó
behúzottsága, váladékozó emlõ, az emlõbimbó megváltozott színe.
A szûrõvizsgálatok azonban csak akkor eredményesek, ha az érintettek minél
nagyobb százalékban megjelennek.
Végzetül Kedves Nõtársunk!
A védõnõi szolgálat együttesen az
Önkormányzattal, és a Mamma Klinika
közremûködésével azt tûzte ki célul,
hogy Ön felismerje a szûrõvizsgálatok
jelentõségét, és ne tekintse valami szükséges rossznak.
Kérjük, hogy amennyiben most nem
élt az ingyenes szûrési lehetõséggel,
úgy minél hamarabb pótolja azt.
A szolnoki MÁV Kórház Mamma Klinika részlegén, elõzetes idõpont egyeztetés után ezt megteheti!
Védõnõk

Búcsúzás

Berze László emlékére
Vannak gondolatok, amelyek nem az
agyunkban, hanem a szívünkben fogalmazódnak meg. A szeretet, a jóság, a békesség,
az egymás iránti tisztelet és megbecsülés
jellemezte a házasságban eltöltött 38 évünket.
Mély megdöbbenéssel és fájdalommal kell
tudomásul venni a felfoghatatlant, a megmásíthatatlant: Lacikám nincs többé fizikai
valójában. Emléke azonban örökké élni fog
a szívemben.
Pedig hogy küzdöttünk a gyógyulásért!
Megpróbáltuk legyõzni a legyõzhetetlent.
Aggódó, féltõ szeretet vette körül testvérei
részérõl is. Különösen kiemelném Pali bátyja
és Pali lányának, Katinak a segítõkészségét.
Velük együtt összefogva vittük kórházról
kórházra, orvostól orvosig. Le akartuk gyõzni a gyilkos kórt, de ebben a küzdelemben
alulmaradtunk. Férjem, aki úgy tudott küzdeni, soha nem adta fel a reményt. Most is,
utolsó pillanatig bíztunk és vártuk a „csodát”, ami nem következett be.
Itthon, szülõhelyén, ahová mindig visszavágyott – hazai földben nyugszik.
Halála pótolhatatlan veszteség számomra.
Itt szeretném megköszönni mindenkinek:
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
ismerõsöknek mindazt a szeretetet és segítséget, amit kaptam a fájdalom elviseléséhez.
Mindent nagyon köszönök.
Azzal búcsúzom, hogy az élet elmúlik, de
az emlékek élnek, míg élünk, õrizzük õket.
Berze Lászlóné

Köszönetnyilvánítás,
emlékezés
Köszönetet mondunk
mindenkinek, akik
BERZE LÁSZLÓ
temetésén részt vettek és lerótták
kegyeletüket, fájdalmunkban
együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet a
rokonoknak, barátoknak, ismerõsöknek,
szomszédoknak és mindazoknak,
akik szeretett halottunk
CSONTOS GYULA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély fájdalmunkban
õszinte részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Megemlékezés
PATRISKOV JÁNOS
halálának 2. évfordulójára.
„Ne hidd, hogy feledni fogunk, a sors bármerre vezet.
Emléked szívünkbe véstük,
a szív pedig soha nem feled.
Számunkra Te sosem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Felesége és leánya
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Körzeti Képes Krónika
JÁSZFÉNYSZARUI TUDÓSÍTÁSOK
a

Kör.Kép címû mûsorában minden szombaton 14.00, 18.00 és 23.00 órakor (ismétlések
vasárnap 16.00 és hétfõn 21.30 órakor).

Megnyílt!

FEDÓ OPTIKA

Jászfényszaru, Szabadság út 69. alatt
Nyitva:
Hétfõtõl péntekig 9.00-12.00, 13.00-17.00 óráig.
Szombat: 9.00–12.00
Tel.: 06/30/2933-834

Nyitási akció!
Szemüvegkeretek
20-30 %-os kedvezménnyel
Multifokális és egyes szemüveglencsék 20 %os kedvezménnyel kaphatók
Kontaktlencsék és kontaktlencse ápolók is
kaphatók.
Nézzen be hozzánk!

BIZTOSÍTÁS
Gépjármûbiztosítás (casco, kötelezõ).
Lakás- és vagyonbiztosítás.
Életbiztosítás, befektetés.
Felelõsségbiztosítás.
Cégünk 16 biztosítóval áll szerzõdésben.

Kiválaszthatja az Önnek
megfelelõt!
Ingyenes tanácsadás.
Záhonyi György
Mobil: (06 30) 219 7764
Záhonyiné Varga Julianna
Mobil: (06 30) 370 0574
E-mail: zahonyigy@freemail.hu

Megnyílt!

AJÁNDÉK KUCKÓ

A nagy iskolánál a falatozó helyén.
Jászfényszaru, Szabadság u. 32.
06/30/544-9341

Kínálat: Gyertyatartók, díszgyertyák - Üvegáru,
bögrék - Kaspók, vázák - Konyhai kiegészítõk Tükrök, képkeretek – Díszcsomagolók. - Egyéb
ajándéktárgyak – Virág. Szeretettel várok
minden érdeklõdõt.
Pótáné Marika

APRÓHIRDETÉSEK
Akác, hárs, selyemfû, facélia és vegyes virágméz termelõi áron télen, nyáron folyamatosan kapható. Edényt hozzon magával.
Csúz Lajos Jászfényszaru, Aradi út 1.
(Tüzépnél). Tel.: 423-122.
Idejében gondoskodjon fenyõfáról. Megrendelhetõ, kijelölhetõ a helyszínen. Jászfényszaru, Vasvári P. u. 32. Tel.: 06/30/484-1246
Jonagold és idared alma eladó. Csépány
László Jászfényszaru, Árpád út 1. (Kastély utcája)
Körbálás lucernaszéna eladó, sertésgondozót felveszünk. Jászfényszaru Sertéstelep.
Tel.: 06/30/2399-301
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Fûtéstechnikai és Vas-Mûszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.
Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071

Környezetvédelmi Kft.
3021 Lõrinci, Szabadság tér 12/A
Tel.-fax: 37/389-303,
mobil: 06/20/419-5170

VESTA M 4T
VESTA Komfort kombi

Konténeres sitt és hulladékszállítás
megrendelhetõ!

FÉG HT 120 literes
FÉG HT 80 literes

Szállítási és elhelyezési díjak:
3 m3-es 11.604 Ft
4 m3-es 12.467 Ft
5 m3-es 13.330 Ft
6 m3-es 14.193 Ft
7 m3-es 15.056 Ft
Konténer bérleti díj: 336 Ft/nap
1-2 napos igénybevétel esetén,
illetve hétvégére bérleti díjat nem
számolunk.
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Fenti telefonszámokon várjuk
szíves megrendelésüket!

GÁZTÛZHELYEK
GÁZBOJLEREK

43.900,–
63.550,–
57.500,–
49.900,–

KOMBICIRKÓK
WESTEN faligázkazánok –12 % engedménnyel
BERETTA 24 kW-os kéményes
108.000,–
SOLARIS 24 kW-os zárt égésterû 119.900,–
JUNKERS 24 kW-os kéményes
133.900,–

PURMÓ acéllemez radiátorok még raktárkészletrõl, minden méret azonnal!

FÉG, LAMPART, PELGRIM
gázkonvektorok AKCIÓS ÁRON!
ALU gurulóállvány 7 m-es

199.900,–

VASANYAG MINDEN MÉRETBEN,
TÍPUSBAN!
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A házhozszállítás térítésmentes!
Nyitva: H-P: 7.30-17.00 ó. Sz: 7.30-12.00 ó.

ELEKTRO OMEGA BT.
Villamossági Bolt

Jászfényszaru, Dobó István út 16.
Tel.: 06/30/9483-994, 06/57/522-420
fax: 06/57/522-421
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9-17 óráig,
Szombaton 8-13 óráig.
Villanyszereléshez minden egy helyen!

Dobozok, csövek, vezetékek, kábelek,
szerelvények, lámpatestek.

Szolgáltatások:
Érintésvédelmi, villámvédelmi,
tûzvédelmi felülvizsgálatok.
Elektromos szerelések.
Áramszolgáltatói ügyintézés.
Szabványos fõvezeték és fogyasztói
mérõhely elkészítése.

Hirdetésfelvétel, ügyfélszolgálat:
Keddi napokon du. 3–5 óráig
a Fürst S. u. 23. sz. alatt várja Önöket Tamus Angéla.
Tel.: 06/30/232-2303

D ÚJ!
kép i g i t á
l
kid
Jászfényszaru, Szabadság út 49. Tel.: 57/423-353.
olg i s
o
zás
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 13-18 óráig. Szombaton 9-12 óráig.

A Fotósbolt hírei

Családi fotók, gyereksorok. – Minõségi amatõr filmkidolgozás. – Fényképezõgépek,
filmek. – CD-k, CD és DVD boxok, audió- és videókazetták. – Kamera kazetták.
Képkeretezés. – Sírváza-betétek, virágvázák. – Koszorúk, sírcsokrok megrendelhetõk.

Gyermekruházati és pelenka üzlet
Telefon: 57/423-350

Jászfényszaru központi helyén, a
Fotó üzlettel szembeni (fõ útról
nyíló) kis utcában található.

Nyitva:
H-P: 8.00–19.00 ó.
Akcióink:
Sz: 8.00–13.00 ó.
Kötött lányka pulóverek 116-os méretig: 1.150,-Ft
V: 9–12.00 ó.
Fiú, lányka pamut pulóverek: 1.550,- Ft Szabadidõ alsók: 1.650,- Ft
Egyes felsõk és alsók (pamut, és thermó): –20% árengedménnyel
Zoknik, harisnya nadrágok, csíkos combfixek, trikók nagy választékban
Pelenkák, törlõkendõk:
– Pampers törlõkendõ: 590,- Ft/cs,
– Johnson’s törlõkendõ: 610,-Ft/cs
– Libero baby comfort jumbo nagycsomag : –15 % árengedménnyel, a készlet erejéig
– Új textiles, tépõzárás, gumisderekú maxi pelenka: 34,- Ft/ db áron (eddigi vevõink szerint jó minõségû)
– Fixies (midi): 1540.- Ft/cs
– Labell minõségû pelenka mini: 1.050,-Ft/cs midi: 1.000,-Ft/cs maxi: 900,-Ft/cs
– Moltex midi pelenka (szintén textiles, tépõzárás, gumisderekú): 30,-Ft/db
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Flamingó

Étterem
és Pizzéria

Jászfényszaru, Szabadság út 17. – Telefon: 06-57/424-171, 06-20/383-0669
Üzemeltetõ: Dávid Norbert

Lakodalmak, osztálytalálkozók, családi összejövetelek,
munkahelyi ebédek rendezését vállaljuk.
Hidegtálak készítése!
Pizza nagy választékban!
Nyitva tartás: Vasárnaptól csütörtökig 11.00-23.00 ó.
Pénteken és szombaton: 11.00-24.00 ó.
SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

Földtulajdonosok figyelmébe!
A földbérleti díj számfejtése, valamint az EU adta lehetõségek megbeszélése céljából
személyesen keressék meg társaságunkat 2004. november 8-ig.
Külön felhívjuk azok figyelmét, akik a Magyar Állammal
- Értékesítési (életjáradéki) szerzõdést kötöttek vagy ez
- Folyamatban van
Szíveskedjenek haladéktalanul értesíteni bennünket.
A szerzõdés másolatát kérjük eljuttatni, vagy írásban közölni a jogosultság dátumát.
Elérhetõségeink:
Személyesen: Jászfényszaru, Hajtató telep 8-15 óráig
Levélcím: Magtápker Kft. 5126 Jászfényszaru, Dobó I. u. 11.
Cserháti Vencel, 5126 Jászfényszaru, Dobó I. u. 11.
Telefon: 57/423-872, 06/30/636-0054, 06/30/222-3649

Horgászbál
Értesítjük a horgászokat, hogy 2004. november 20-án 19 órától HORGÁSZBÁL
megrendezésére kerül sor a Kaszinó Étteremben.
Jelentkezni lehet november 15-ig Jáger Jánosnál (József A. u.) a Papírbolt mellett.

Sport
Változatos képet mutat labdarúgócsapatunk szereplése a megyei bajnokságban. Felnõtt
csapatunk a 11. fordulót követõen 15 ponttal a 9. helyet foglalja el a tabellán, 4 gyõzelemmel,
3 döntetlennel és 4 vereséggel.
Az õszi idénybõl még négy forduló – benne három élmezõnyhöz tartozó csapat elleni
mérkõzés – van hátra.
Eredmények:
8. forduló: Újszász–Jászfényszaru 0:0
9. forduló: Jászfényszaru–Kunszentmárton 2:2. G.: Podhorszky Zs., Balogh B. (11esbõl).
10. forduló: Tiszafüred–Jászfényszaru 3:2. G.: Vaszicsku Z. (2)
11. forduló: Jászfényszaru–Szajol 3:1. G.: Balogh B., Ecker T., Horváth D.

Focinaptár
12. forduló
13. forduló
14. forduló
15. forduló

október 31.,
november 6.,
november 14.,
november 20.,

vasárnap
szombat
vasárnap
szombat

13.00 óra
13.00 óra
13.00 óra
13.00 óra

Jászfényszaru–Kunhegyes
Martfû–Jászfényszaru
Jászfényszaru–Berekfürdõ
Jánoshida–Jászfényszaru

FELHÍVÁS Ultrahangos (hasi) szûrõvizsgálat lesz az Orvosi Rendelõben 2004.
november 5-én 8 órától. A térítési díj: 1500 Ft. Jelentkezés és idõpontkérés a Védõnõi
Szolgálattól lehetséges a 422-268-as telefonszámon.
ÉRTESÍTJÜK a város lakosságát, hogy november 1-je (hétfõ) helyett november 3-án
(szerda) történik a lakossági kommunális hulladékszállítás a város egész területén.
BDT Környezetvédelmi Kft.

Ügyeletek novemberben
Orvosi ügyelet és készenlét
Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
1-jén: dr. Kiss József (Deák F. u. 1.) 2-7ig: dr. Palencsár Csaba (Ságvári E. u. 8.) 814-ig: dr. Tóth Zoltán (Fürst S. út 12.) 1521-ig: dr. Kocsis András (Hunyadi út 1/a.),
22-28-ig: dr. Márhoffer Ildikó (Deák F. u.
1.) 29-30-ig: dr. Palencsár Csaba (Ságvári
E. u. 8.)
Az ügyeleti szolgálat baleset vagy életveszély esetén vehetõ igénybe.
á

Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út
Tel.: 522-460
Készenlétes telefon: 422-868
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 8.30-12.00
óráig, 15-19 óráig, november 6-án és 20-án
8.00-12.00 óráig.
á

Kleopátra Patika
Szabadság út 40. Tel.: 424-046
Készenlétes telefon: 06/30/244-1456
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 8-18.30 óráig
és minden szombaton 8-12 óráig.
A gyógyszertárak nyitvatartási idõn túl
felváltva készenléti szolgálatot tartanak,
amely csak sürgõs esetben vehetõ igénybe.
á

Készenlét a vízmûnél

Hibabejelentés munkaidõben a 57/ 422631-es, munkaidõn túl a 06/30/275-3350es telefonszámon.
á

Közérdekû telefonszámok

Orvosi ügyelet: 06/30/9-150-600
Mentõk: 104
Tûzoltóság: 105
Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06/30/9-745-690
Rendõrség (Jászberény): 107
Rendõrõrs (Jászfényszaru): 422-138
és a mobil 06-70/330-7626
TIGÁZ hibabejelentés: 06/28/430-488
Falugazdász: 06/30/312-8959
Szennyvízügyelet: 423-938 (munkaidõben)
Mobil: 06-30/450-0847
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