Jászfényszaru város lapja
2005. január

Ára: 77,– Ft

16. évfolyam 1. szám

A magyar kultúra napja

Legyen jó évünk!

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be a Himnusz címû költeményét. 1989 óta
ezt a napot a magyar kultúra napjaként ünnepeljük. Városunkban idén január 24-én került sor az Oktatási, Mûvelõdési és Ifjúsági
Bizottság és a Civil Fórum összevont ülésére.
A napirend tárgyalása elõtt Erdei Gábor színész, elõadómûvész beszélt az ünnep kapcsán arról, mit jelent számára a kultúra, amelynek közvetítésében – Jászfényszarun különösen sokan tudjuk – neki is nagy része volt.
A tanácskozáson megjelentek a helyi civil
szervezetek és közintézmények vezetõi.
Megvitatták, egyeztették a 2005. évi városi
programokat, a Civil Fórum és az Oktatási
Bizottság aktuális feladatait.

Rendkívül kedves és megtisztelõ kérdést kaptam egyik saját elmondása szerint a lap
minden betûjét átolvasó lakosunktól:
„Mostanában ígéreteddel ellentétben nem írtál az újságban.”
A januári lapban ezt pótolom, megköszönve az észrevételt a magam és képviselõtársaim
nevében is, valamint azokat a kérdéseket, kéréseket és javaslatokat, amelyeket az Önkormányzat így ismert meg.
Mi is szeretnénk a lehetõ legtöbb és hiteles információval szolgálni, így ezúton kérjük a
lakosságot, hogy a 2005. február 8-ai közmeghallgatáson, melyen ismertetni kívánjuk a
2005. évi költségvetést, illetve néhány aktualitást, minél többen szíveskedjenek részt venni.
Azoknak, akik eddig szívesen vettek részt a fogadóóráimon köszönöm az érdeklõdést és
tájékoztatom a lakosságot, hogy ez 2005-ben is folytatódik (negyedévenként).
Az ez évi elsõ fogadóóra február 25-én 17.00–20.00 óráig lesz a mûvelõdési ház
földszinti klubtermében.
S nemrégiben egy másik kérdést is feltettek nekem, vagy inkább tanácsot kaptam, ami
így szólt: „- Hangsúlyozzad, hogy legyünk jók, merjük ezt!” Ugye elgondolkodtató kérdés?
Az ember sokféleképpen lehet jó: munkában, egészségben, tudásban, tanulásban, vagy
„csak úgy” emberként, közösségben.
S hogy kell-e ehhez bátorság? Megtudjuk-e tenni, amit szubjektíven jónak gondolunk és
akarjuk-e, amit mások is jónak hisznek?
Legyen hát jó évünk ebben az esztendõben!
Gyõriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

1 %-kal támogathatók
A „JÁSZFÉNYSZARUÉRT” Alapítvány
2004. évben is céljainak megfelelõen vett részt
a település életében.
8 fõ felsõfokú tanintézetben tanuló fiatal
részesül ösztöndíjba, tanévenként 40 ezer Ft
összegben. 150 ezer forinttal segítette több
gyermektábor megszervezését.
30 ezer Ft-tal támogatta két hallgató diplomamunkájának költségeit, és könyvjutalomban részesítette a kiemelkedõ munkát
végzett általános iskolai tanulókat.
Kérjük, ha Ön céljainkkal egyetért, támo gassa adója 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat! Adószám: 18823514-1-16
A „Jászfényszaruért” Alapítvány
Kuratóriuma
Az APEH átutalta a Bedekovich Lõrinc
Népfõiskolai Társaság részére az adózó
magánszemélyek által fölajánlott 1 %-os támogatást - 73.918,- Ft-ot –, amelyet a Be dekovich Füzetek „Gyökereink” c. kötetének
megjelentetésére fordítottunk.
Ebben az évben is köszönettel fogadjuk
támogatóink felajánlásait, amellyel segíthetik
programjaink, célkitûzéseink megvalósítását.
Adószámunk: 18822197-1-16
Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság
A „Jászfényszaru az Oktatásért” Alapít vány beszámolója jelen lapszámunk 4.
oldalán olvasható. Ebben közzéteszik, hogy
a magánszemélyek adójából felajánlott 1 %
támogatás összegét mely évben, mire
fordították. Ebben az évben is köszönettel
fogadják a felajánlásokat.
Adószám: 19219873-1-16

Emlékezés...

1943. január 12-én következett be a 2. magyar hadsereg legnagyobb katasztrófája a voronyezsi
fronton, a magyarok embervesztesége megközelítette a 150 ezer fõt. Erre a tragikus napra
emlékeztek az általános iskola 8. osztályos diákjai a január 13-ai történelem órákon.
Január 14-én 16 órakor Jászfényszaru Önkormányzata és a Diákönkormányzat közös
tiszteletadására került sor a II. világháborús emlékmûnél, ahol az áldozatok emlékére
gyertyát gyújtottak és koszorút helyeztek el.
(Fotó: Berze Lászlóné)
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2005-ben is vizsgázunk
2004-ben valaki úgy fogalmazott: „-Vizsgázik a település”. Mibõl is? – Településtisztaságból.
(Ki-ki döntse el, hányast érdemlünk!)
Az elmúlt évben Jászfényszaru összes
kül- és belterületi útjára szervezett köztisztasági akció, lomtalanítás eredménye természetesen meglátszott, meglátszik a településen. Elsõ sorban az ide érkezõk jegyezték
ezt meg, pozitívan.
Mi, akik itt élünk, nem lehetünk ezzel
elégedettek, tekintve, hogy még mindig
elõfordul, hogy valakik kül- és belterületi
útjaink mellett, mezõgazdasági területeken
helyezik el a keletkezett hulladékot. Úgy
tûnik, az egy utánfutónyi szemét térítésmentes elhelyezhetõsége a szeméttelepen
még mindig nem érte el a kívánt hatást.
Sokunk számára érthetetlen az a viselkedés,
hogy ha már egyszer otthonról kivisszük a
hulladékot, és azt ingyenesen elhelyezhetjük
a szeméttelepen, akkor miért kell illegálisan
megszabadulni a „csomagoktól”? Az
Önkormányzat (GAMESZ) munkatársainak emiatt sokszor olyan munkával kell
töltenie az idõt, amit a lakosság (vagy
átutazók) nagyobb figyelme, rendszeretete
esetén másra is lehetne fordítani.
A köztisztasági akciót a Környezetvédelmi Bizottság szervezésében 2005-ben is
folytatjuk, azaz ismét vizsgázhatunk, hogy
az utak mellé, esetleg a megmûvelt
földterületre helyeztük-e el azt az 1 utánfutónyi szemetet, amelyet ingyenesen a
megfelelõ helyre is vihetnénk.
A képviselõ-testület decemberben tekintette át a szemétszállítás, illetve a köztisztaság helyzetét. A hátralék megszüntetésére
tett intézkedések keretében ezúton is
felhívjuk a lakosság figyelmét a folyamatos,
pontos díjfizetésre, ugyanis a szemétszállítás igénybe vétele a törvény értelmében
kötelezõ és a hátralékot adók módjára kell
behajtani.
Több jelzést is kaptunk, hogy a munkaidõben otthon nem tartózkodó lakosaink
nem tudják kifizetni a díjat, ezért a BDT
kéri, hogy a mûvelõdési házban minden
negyedév utolsó hónapján a 10-e és a 20-a
környéki szerdai napokon 15.00-18.00 óráig
keressék fel a cég munkatársait, akik
félévente fogadóórát is tartanak. A BDT Bt.vel kapcsolatos egyéb megkeresések esetén
a 06/37-389-303 telefonszámot lehet hívni.
Az elmúlt évben tudomásunkra jutott
több olyan jelzés, hogy azért nem fizetik a
díjat, mert a lakás „üresen áll”. Tájékoztatjuk
a lakosságot, hogy szíveskedjenek jelezni a
BDT felé, ha ingatlanuk megüresedik,
értékesítésre kerül, vagy a használó szemé-

lyében változás történik. Nem kell ugyanis
szemétszállítási díjat fizetni akkor, ha az
üresen álló ingatlanról a BDT Bt-nek
tudomása van. Tekintve, hogy ezekrõl a
változásokról Polgármesteri Hivatalnál nem
tudunk, ezért ez a lakosság feladata tájékoztatni a szolgáltatót. Fõleg idõsebb állampolgáraink miatt, akik egyéb ok folytán az
év nagy részét vidéken töltik, kérjük,
jelezzék, mert részleges díjfizetésre is lehetõség van, ha elõzetesen írásban tájékoztatják
az érintett szállító céget.
A jogalkotó nem ismeri, hogy: Nincs kukám, nincs szemetem stb. Aki nem rendelkezik még kuka edényzettel, az az edény
beszerzéséig az edény helyett 1 db 110 l-es
zsákot tehet ki. Ha átmenetileg több hulladék keletkezik a háztartásban, a GAMESZ
irodájában, munkaidõben 50 l-es zsákot 92,Ft-ért, 110 l-es zsákot 184,- Ft-ért vásárolhat, amely kihelyezése esetén a szállító
cég ezt a járattal elviszi. A tapasztalataink
és a lakosság kérését figyelembe véve a
képviselõtestület meghatározta a szemét
szállítási díj mértékét. Az új tarifák, amelyek
az egyedül élõk és idõskorúak számára
kedvezményt biztosítanak jelen lapszámunkban olvashatók. (3. old.)
A szelektív hulladékgyûjtés fontossága
közismert, többen jelezték, hogy Jászfényszarun is biztosítani kellene ehhez a
feltételeket. Egyelõre 4 helyen kerül kihelyezésre az edényzet (errõl az újság hasábjain is tájékoztatjuk a lakosságot), az így
gyûjtött hulladékot a kezelõ elkülönítetten
gyûjti, majd szállíttatja el a szemétteleprõl.
Kérjük a lakosságot, hogy nyitvatartási
idõben az õr által megjelölt helyre helyezzék
el a hulladékot, mert a telep rendjének fenntartása is közérdek!
A telepünk megléte a záloga a helyben
szervezett szemétszállításának. Amint több
tájékoztatásban már szerepelt Jászfényszaru a Hevesi régióhoz csatlakozott. Az
ide tervezett központi hulladéklerakó megépüléséig viszont saját érdekünk, hogy
2008-ig a hulladék elhelyezése biztosított
legyen Jászfényszarun. Ezért 2005-ben több
intézkedést teszünk, melyrõl a helyi újságban adunk tájékoztatást.
Bizonyára feltûnt, hogy közterületi szemétgyûjtõkre a következõ felhívást helyeztük el: „Köszönjük, hogy igénybe vette
ingyenes szolgáltatásunkat”. Sokunknak
nem szól még a köszönet. Ugye van még
mit javítanunk, hogy a vizsgán átmenjünk a
saját mércénk szerint!
Gyõriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Változás történt...
2005. január 3-ával nyugdíjba vonult az Idõsek Klubja vezetõje, Kiss Zoltánné. Ezúton
köszönjük hosszú évek fáradságos munkáját és egyben boldog nyugdíjas éveket kívánunk.
Az új klubvezetõ Folyó Ottóné Rimóczi Márta lesz.
Gyõriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Kiss Jánosné
Gond. Kp. vezetõ

Szép napok
Jászfényszarun
December, advent. Várjuk a Megváltót.
Háromnapos lelkigyakorlattal készülünk,
hogy méltók legyünk fogadására.
A ferences Márk atya jön hozzánk, de az
idõ ellenünk fordul. Esik az esõ, ami le is
fagy. Jégpáncéllá válik az út, az atya lassan,
óvatosan halad, s a kellõ idõre megérkezik,
hiszen várják. Várják a tisztulni vágyó
lelkek, fiatalok, idõsek. Idõsek, akik jó úton
is nehezen járnak. És ebben az idõben, a
csúszós úton? Valahogy mégis elérnek a
templomba s kezdõdik a lelkigyakorlat. Itt
vannak a szomszéd településrõl, Pusztamonostorról, Boldogról is. Elgondolkodunk
a szentbeszéden, amely figyelmünket arra
irányítja, hogy kik vagyunk mi, ki vagyok
én?
Másnap még nagyon síkosak a mellékutak,
de még többen jönnek, s halljuk, az Isten
mennyire szeret minket. A járni nem tudó
idõseket elhozzák. Megkapják a betegek
kenetét, majd agapéban vesznek részt.
A lelkigyakorlat harmadik napján fáklyás
férfiak állnak az oltár mellett. Vendégeink
érkeznek erre a szentmisére. Hittig Gusztáv
a Károly Király Imaliga magyarországi
képviselõje, Hegedûs István szobrászmûvész, aki Boldog Károly Apostoli Király
dombormûvének alkotója, Fõglerné Kolozs
Marcella, akinek adományából készülhetett
a dombormû.
A dombormû elõtt gyertyák fénye ragyog,
mellette huszárok és cserkészek állnak
õrséget.
A szentbeszédben halljuk az örömhírt,
eljön az Üdvözítõ. Emmánuel - Velünk az
Isten. A szentmise végén Hittig Gusztáv
két élményérõl szól. Az elsõ, amikor Boldog Károly csontereklyéjét a Tihanyi Apátságban elhelyezték és beléphetett abba a
szobába, amelyben Károly király Magyarországon töltötte utolsó napját. A király, a
népben kereste a boldogságát, nem magával
volt elfoglalva. Isten állandóan vele volt.
Második élménye a Vatikánban való látogatása, ahová bár kevesen mentek a boldoggá avatásra, mégis úgy érezték sokan
vannak, mert itthon sokan imádkoznak
velük.
Köszönte a meghívást, mert így, Boldog
Károlyra együtt emlékezhetünk.
Csõke György esperes – plébános urunk
megköszönte Hittig Gusztáv úr jelenlétét,
Hegedûs István úr munkáját és jelenlétét,
Fõglerné Kolozs Marcella néninek adományát, aki ekkor „Utolsó apostoli királyunk
emlékére” címû saját költeményét olvasta
fel.
Ezek után a dombormû megáldása következett. A huszárok a kijelölt helyre vitték
és elhelyezték, amíg az énekkar énekelt.
Befejezésül a pápai himnuszt, a magyar
himnuszt énekeltük, majd a Boldogasszony
Anyánk kezdetû énekkel zártuk ezt a meghatóan szép felemelõ eseménysorozatot.
Kohári András
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Költségvetési kilátásaink, avagy mekkora lesz
a „nagy kalap” 2005-ben
Új év kezdõdik, s ilyenkor számot vetünk
eredményeinkkel, megfogalmazzuk a
közeljövõ elképzeléseit, az ahhoz szükséges
anyagi és nem anyagi ráfordításokat is
mérlegre tesszük. Így van ez az egyének,
családok életében is, de így van az önkormányzatoknál, de az ország költségvetésénél is. Ez utóbbi alapvetõen meghatározza a
mi, azaz az egyének jólétének az alakulását.
A költségvetés makrogazdasági mutatóinak alakulása befolyásolja a várható költségvetést. Így az alábbiakra kell tekintettel
lenni: Míg a gazdasági növekedés (GDP)
tervezett mértéke 2005-ben 4 %, az infláció
tavalyi közel 7 %-os mértékét 4,5 %-ra
szeretné az állam visszaszorítani.
Az államháztartás várható hiánya 5,3 %
körül prognosztizált. Hosszú távon ez
utóbbi mértéke 3 % alá kell hogy csökkenjen,
ez az egyik fõ kritériuma az euro bevezetésének.
A másik oldalról viszont a nyugdíjak és
bérek értékállóságának biztosítása érdekében
emelkedés következik be. Pl. a minimálbér
53.000 Ft-ról 57.000 Ft-ra nõ, ez 7,5 %. A
közszféra béreinek alakulása az alábbiak
szerint alakul: a köztisztviselõi illetmény
alap 6 %-os mértékben nõ, míg a közalkalmazottaknál januártól 7,5 %, szeptembertõl további 4,5 % béremelés következik be. Hozzá kell azonban tenni, hogy
ezekhez a kötelezõ béremelésekhez az állam
nem, vagy csak csekély mértékben nyújt
támogatást. Ez azt jelenti, hogy országos
szinten a béremelések fedezetét a „létszámkorszerûsítés” adja. A racionális létszámgazdálkodás akár létszámleépítést, átcsoportosításokat is jelenthet.
Városunk esetén elmondható, hogy igen
nehéz megfelelni ennek a célkitûzésnek.
Hiszen az egyre növekvõ feladatoknak mind
önkormányzati, mind pl. közoktatási oldalon szinte minimalizált létszámmal, de

Díjváltozások 2005.
január 1-jétõl
Szemétszállítás:
- 1 fõ 75 év feletti háztartás 825,- Ft/
negyedév (aki/k 2004. december 31-ig a 75.
életévüket betöltötték)
- 2 fõ 75 év feletti háztartás 1.238,- Ft/
negyedév (aki/k 2004. december 31-ig a 75.
életévüket betöltötték)
- egyéb háztartás esetén 1.650,- Ft/negyedév
Vízdíj:
- 177,- Ft/m3
Szennyvízdíj:
- lakossági fogyasztói díj: 139,- Ft/m3
- közületi fogyasztói díj: 217,- Ft/m3
- egyéb fogyasztói (tengelyen szállított
szennyvíztisztítási és kezelési) díj: 268,- Ft/m3
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a helyi
adó nemben és mértékében változást az
önkormányzat nem kezdeményezett, ezért
ezek 2005. évben ugyanolyan mértékûek,
mint 2004. évben.
Jfsz. Önkormányzata

magas színvonalon kell és kellett már korábban is megfelelni.
2004. decemberében elfogadta az Országgyûlés a 2005. évrõl szóló költségvetést.
Önkormányzatunk a törvény célkitûzései
és keretszámai birtokában jelenleg nagy
erõkkel dolgozik Jászfényszaru Város
költségvetésének összeállításán. Mivel a
költségvetési törvény számos szakmai területet érint, pl. a közoktatási törvény, vagy a
szociális ellátásokkal kapcsolatos törvény
változásai is beépültek a szövegbe, igen
hatékony közremûködést igényel a helyi
közszféra intézményeinek vezetõivel
költségvetésünk összeállítása. A változások
munkajogi vonatkozást is hordoznak. Pl.
megváltozott a közoktatásban dolgozók
kötelezõ óra száma mellett a heti munkaidõbe beleszámító feladatok köre. E feladatkörök bõvülése maga után vonhatja a
túlóra számának csökkenését is.
Mi változik 2004-hez képest? Összességében elmondható, hogy az állami normatívák kis mértékben emelkednek. Jellemzõ
még a normatívákra, hogy csökkent az
általános, pl. lakosság arányos támogatások
köre, és bõvült a feladathoz kötött, gondozottak, ellátottak, oktatottak számától
függõ támogatások skálája. Ezen belül nagymértékben ösztönzik a kihasználtsági
mutatók javítását, pl. csak akkor jár bizonyos közoktatási normatíva, ha az egyes
osztályok létszáma eléri a kapcsolódó
törvényben megszabott mértéket.
A közalkalmazotti béremelések fedezetének egy hányada az alig emelkedett
normatívákban rejlik, míg 1 % béremelés
fedezetét az állam nyújtja, (kivéve a köztisztviselõknél, ahol 0 Ft a központi
fedezet), a többit ki kell „gazdálkodni”. A
normatívák emelkedése ellenére összességében kevesebb központi forrás áll rendelkezésünkre, melynek két fõ oka van. Az

egyik, hogy a településeket megilletõ személyi jövedelemadó jelentõs hányadát (65
millió Ft-ot) elvonnak tõlünk, mivel
településünk méretéhez képest „túl erõs”
iparral rendelkezünk. A forráscsökkenés
másik oka minden önkormányzatot érint.
Ennek megfelelõen a központi támogatások
egy hányadát „Államháztartási tartalék”
címén céltartalékba kell helyezni, melynek
lényege, hogy azt meg sem kapjuk, sorsa
attól függ, hogy az államháztartás hiánya
hogyan alakul az év folyamán.
Igen költségtakarékos gazdálkodás várható
2005-ben is, de szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hiszen a 2004-ben feszített
munka eredményeként több pályázatunk is
sikeres volt, melyhez kapcsolódó nagyszabású beruházásokat ez évben megvalósítjuk.
Ilyen a Sárga iskola átalakítása (95 %-ban
pályázati forrásból), a Rimóczi kastély
teljes felújítása (75 %-ban pályázati
forrásból), áthúzódik a szennyvíztisztító
bõvítése is. Ezen felül sikerül néhány kövesút kialakítását is megvalósítani (Szivárvány
út és Damjanich út). Önkormányzatunk
ezen túl is azon fáradozik, hogy a lehetõségekhez képest további fontos fejlesztéseket is meg tudjon valósítani a kevesebb
központi forrás ellenére is. Számos fejlesztési cél kapcsán rendelkezik önkormányzatunk megvalósíthatósági tanulmánnyal,
engedélyes tervvel, melyekhez folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati
kiírásokat. Adott lehetõséggel élve 2005-ben
is pályázni fogunk.
A várható költségvetésrõl tájékoztatást
nyújtunk, melyet KÖZMEGHALLGATÁS keretében ismertetünk a lakossággal
2005. február 8-án 16 órakor a mûvelõdési házban. Számítunk minden érdeklõdõre, hiszen a lakosság véleménye igen
fontos számunkra.
Polgármesteri Hivatal

Az illetékfizetés új módjáról
Az Országgyûlés - az illetékbélyeghamisítások visszaszorítása érdekében
tett kormányzati intézkedések egyik elemeként – elfogadta az adóhatóságoknál
(APEH, önkormányzati adóhatóság,
Illetékhivatal) és a vámhatóságnál indított – egyes illetékköteles – államigazgatási ügyek utáni eljárási illeték megfizetésének új módját tartalmazó illetéktörvény-módosítást.
Illetékköteles adó-, illeték-, és vámügyben az eljárási illetéket 2005. január
1-jét követõen - néhány kivételtõl eltekintve - nem a megszokott módon a kérelemre (beadványra, nyomtatványra) ragasztott illetékbélyeggel, hanem pénzben az adóhatóság, a vámhatóság által
megadott számlára történõ banki átutalással vagy készpénzes-átutalási
megbízás feladásával lehet megfizetni.
Az eljárási illeték megfizetésének új

módja az elsõ fokú adóhatóságnál indított illetékköteles elsõ fokú ügyekre
(méltányossági ügyek, igazolási kérelmek) – ide nem értve a másolat, kivonat
illetékét, melyet bélyegben kell leróni –
valamint az elsõ fokú adóhatóság által
hozott határozat elleni fellebbezésekre
vonatkozik.
Az illetékfizetés határideje továbbra
is a kérelem elõterjesztésének napja.
Az Okmányirodáknál 2005. március
31-ig jogosultak az ügyfelek az államigazgatási eljárási illetéket illetékbélyegben leróni.
A fentiekben foglalt ügyek esetén befizetési csekkért szíveskedjenek felkeresni az adócsoportot, illetve az Okmányirodát az illeték befizetése elõtt.
Kérdéseikkel szívesen állunk az ügyfelek rendelkezésére.
Adóhatóság
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A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Gazdálkodók!
A 2005. esztendõ elsõ napjaiban azokhoz
a termelõkhöz fordulok, akik nem igényelték
még vissza 2004. évre a gázolaj jövedéki
adójának 80 %-os visszatérítését. A falugazdász irodán az érintettek átvehetik a szükséges nyomtatványokat. A gázolaj számlák
nyomtatványra történõ felvezetése után
minden segítséget megadok a visszatérítés
kiszámításához. Az igénylésnek elvileg nincs
határideje (5 éven belül igényelhetõ), de a
nyomtatvány postázásától számított 60
napon belül nem várható az igényelt összeg
kiutalása.
A 2005. évre igényelhetõ területalapú
támogatás akkor indul, amikor a gazdál-

kodók az MVH-tól postán kézhez kapják a
fizikai blokk igénylõ lapokat. Az indítás
márciusra várható és az ügymenet megegyezik a tavalyi év tennivalóival.
A megyei Földmûvelésügyi Hivatalt is
érintõ létszám leépítés miatt a Jászság
falugazdászainak a létszáma is csökkent, így
az egy falugazdászra jutó települések száma
is megnõtt. A munkarend változása miatt
Jászfényszarun a jövõben szerda délutánra
korlátozódik a fogadóóra. Amennyiben
tehát – esetenként – központi program nem
akadályoz, szerdánként 13 órától 16 óráig
várom ügyfeleimet a Polgármesteri Hivatalban.
Tiborcz Zoltán
falugazdász

Köszönjük a támogatást
A magánszemélyek elõször az 1996. évre
fizetett személyi jövedelemadójuk 1%-áról
rendelkezhettek úgy, hogy valamely
alapítvány javára ajánlják. Az alapítványoknak minden évben igazolniuk kell az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal felé,
hogy megfelelnek a törvényben elõírt feltételeknek: ténylegesen mûködik az alapítvány;
az alapító okirata igazolja, hogy a lakosság
érdekében mûködik; politikai tevékenységet
nem folytat, pártokat nem támogat; köztartozása nincs. A „Jászfényszaru az oktatásért” Alapítvány a törvény megszületése óta
minden évben megfelelt ezeknek az elõírásoknak, így juthatott az Önök támogatásához:
1997-ben 365.353,- Ft iskola - nyelvi labor
1998-ban 318.302,- Ft
106.101,- Ft - iskola - tanulói székek
106.101,- Ft - többfunkciós udvari mászóka
106.101,- Ft - hangszerek, képességfejlesztõ tornaszerek
1999-ben 312.693,- Ft
156.350,- Ft - mászókészlet: hinta, egyensúlyozó, függeszkedõ

156.343,- Ft - 4 csoportba fenyõbútor
2000-ben 347.081,- Ft iskola - digitális
fényképezõgép, táborozáshoz vendégágyak
2001-ben 427.092,- Ft
213.600,- Ft - videokamera,
képességfejlesztõ játékok
213.492,- Ft - csoportszobába fabútor és
öltözõszekrény
2002-ben 496.144,- Ft iskola - udvari játékok
(Fotó: 5. oldal)
2003-ban 525.138,- Ft
- könyvszekrény, szemléltetõ szekrény
(Fotó: 5. oldal)
- csoportszobába bükk székek, asztal,
öltözõszekrény (Fotó: 4. oldal)
2004-ben 452.552,- Ft
A gyerekek nevében köszönjük eddigi
felajánlásukat, s örömmel fogadjuk az
elkövetkezendõ években is.
Adószám: 19219873-1-16
„Jászfényszaru az Oktatásért”
Alapítvány kuratóriuma

Gazdaképzés
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari,
Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakképzõ Iskola (Jászapáti) gazdaképzést szervezett Jászfényszarun –
együttmûködve a Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társasággal. A képzést már 2003
tavaszán szerettük volna elindítani, de sajnos
az iskola pályázatait – mint az országban
mindenütt – a minisztérium nem fogadta el,
anyagiak hiányában támogatni nem tudta.
2004-ben az FVM elfogadta a pályázatokat, így ismét indítani tudtuk az Ezüstkalászos gazda tanfolyamot (OKJ 21
6201 01). Az elméleti képzés (150 óra) a
jászfényszarui Petõfi Mûvelõdési Házban,
a 84 óra tangazdasági gyakorlat bonyolítása
Jászapátin, s a 9 hét (303 óra) mezõgazdasági
szakmai gyakorlat a választott gyakorlati
helyeken történt. Az elsajátítandó ismeretek:
- szakszerû növénytermesztés, állattartás,
kertészeti termelés folytatása;
- gazdálkodáshoz szükséges erõ- és munkagépek kiválasztása, üzemeltetése;
- piaci ismeretek, szerzõdéskötések alapszabályai;
- EU-s ismeretek, munkavédelmi és környezetvédelmi ismeretek.
A képzés idõtartama: 2004. május 14-tõl
október 25-ig (keddi, csütörtöki, pénteki
napokon). A vizsga november 8-án és 9-én
volt.
A résztvevõk (34 fõ): Jászfényszaru és
kistérsége mezõgazdasági gazdálkodói,
õstermelõi, akik nem rendelkeztek mezõgazdasági szakmai elõképzettséggel. A képzés
díja: 16 000 Ft/fõ tanfolyami díj és 20 000
Ft/fõ vizsgadíj. A befizetésekrõl a képzõ
intézmény számlát és igazolást adott ki,
amely biztosítja mindenki számára a 30%os adó-visszatérítési lehetõséget a befizetett
összegekbõl.
Az iskola benyújtotta pályázatát azAranykalászos gazda tanfolyamra is (OKJ 32
6201 01), amelyet az FVM pozitívan bírált
el. A tanfolyam elvégzése már középfokú
szakmai végzettséget biztosít a sikeres
vizsgázók számára, s így lehetõvé válik
egyes kedvezmények igénybevétele. Az
aranykalászos gazdaképzést így elindítottuk
38 fõvel 2004. november 26-tól 2005.
március 10-ig (keddi, csütörtöki, pénteki
napokon, 30 alkalommal 6-6 órában), a
vizsga várható ideje március 18-19. A
képzésen a korábbi szakmai alapismeretek
körét bõvítjük, különös tekintettel az EU-s,
közgazdasági, ügyviteli, jogi ismeretekre. A
mezõgazdasági szakmai gyakorlat anyagát
(304 óra) saját vagy vállalkozó gazdaságában, körzeti falugazdász vagy vállalkozó, õstermelõ által igazoltan, az irodai
könyvvitel gyakorlati feladatait a szaktanár
által igazoltan szükséges teljesíteni.
További tanfolyamot is szerveztünk (25
fõvel): Növényvédelmi tanfolyam „II.
kategóriájú” növényvédõszer felhasználására (86 óra elmélet és 14 óra gyakorlat),
amely bonyolítása 2004. december 6. és
2005. február 23. között történik. A vizsga
várható idõpontja 2005. március 3.
Kovács Béláné Petõ Magdolna
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Bemutatkozik a Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekjóléti szolgálat 1997. november 1-je óta mûködik Jászfényszaru városában. Feladatkörünk 2004. december 1-jével
a családsegítõ szolgáltatással bõvült. A
családsegítõ szolgálat családgondozójaLangó Zsuzsanna, a gyermekjóléti szolgálat
családgondozói Bollókné Ferencz Magdolna
és Turjányi Annamária. Irodánk a Polgármesteri Hivatal 3. és 10. számú helyiségében
található. Ügyfélfogadási idõnk: hétfõ 8-16
óráig, szerda 8-12 óráig valamint péntek 814 óráig.
A gyermekjóléti szolgálat feladata:
- a gyermek testi, lelki egészségének, a
családban történõ nevelésének elõsegítése;
veszélyeztetettségük megszüntetése aktív
családgondozás által;
- tájékoztatást ad a gyermekek és szülõk
jogairól, gyermekvédelmi, szociális támoga-

tásokról, egyéb gyermeket és családot érintõ
szolgáltatásokról,
- rászorulókat hozzásegíti a támogatások,
ellátások igénybevételéhez;
- segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében;
- információs, észlelõ-, jelzõrendszert mûködtet, amely segítségével figyelemmel kíséri
a gyermek életkörülményeit, szociális helyzetét, feltárja a gyermeket veszélyeztetõ
tényezõket, ezek alapján megoldási javaslatokat készít;
- fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket és segíti problémája megfogalmazásában és annak megoldásában.
A családsegítõ szolgálat feladata:
- tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról;

- közremûködik a szociális gondok megoldásában;
- érdekérvényesítés, hivatalos ügyek intézésének segítése;
- adományok közvetítése;
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadást nyújt;
- családgondozással elõsegíti a családban
jelentkezõ krízis, mûködési zavarok, illetve
konfliktusok megoldását;
- szolgáltatásokat szervez és közvetít az
egyén és a család számára.
Forduljon hozzánk bizalommal:
- ha családi konfliktusai vannak, és nem
tudja egyedül megoldani azokat;
- ha gyermekei nevelésével nehézségei
vannak;
- ha ön válsághelyzetben lévõ várandós
anya, és támogatásra, segítségre van szüksége;
- ha családtervezési, életvezetési tanácsra
van szüksége;
- ha nem ismeri a családtámogatási formákat vagy többet szeretne megtudni azokról;
- ha nem tudja, kihez forduljon segítségért
hivatalos ügyeinek intézésekor;
- ha családoddal, iskoláddal konfliktusod
van és ennek megoldásához segítségre van
szükséged;
Végezetül engedjék meg, hogy megosszuk
Önökkel Dorothy Law Nolte gondolatait:

Ha egy gyerek…

A gyermekbarát óvodabútorok.

Az uniós elvárásnak is megfelelõ mászóka alapítványi támogatásból és a szülõk kétkezi
munkájával készült. (Fotók: Nagy Józsefné)

Ha egy gyerek szidalmakban él,
megtanulja az ítélkezést.
Ha egy gyerek haragban él,
megtanulja a harcot.
Ha egy gyerek félelemben él,
megtanulja a rettegést.
Ha egy gyerek szánalomban él,
megtanulja az önsajnálatot.
Ha egy gyerek gúnyban él,
megtanulja a szégyent.
Ha egy gyerek féltékenységben él,
megtanulja az irigységet,
Ha egy gyerek szégyenben él,
megtanulja a bûnbánatot,
Ha egy gyerek biztatásban él,
megtanulja az önbizalmat.
Ha egy gyerek megértésben él,
megtanulja a türelmet.
Ha egy gyerek dicséretben él,
megtanulja az önbecsülést.
Ha egy gyerek megértésben él,
megtanulja a szeretetet.
Ha egy gyerek helyeslésben él,
megtanulja magát szeretni.
Ha egy gyerek elismerésben él,
megtanulja, hogy jó, ha van célja.
Ha egy gyerek önzetlenségben él,
megtanulja a nagylelkûséget.
Ha egy gyerek tisztességben és õszinteségben él,
megtanulja, mi az igazság és a becsület.
Ha egy gyerek biztonságban él,
megtanulja, hogy bízzon magában és a
többiekben.
Ha egy gyerek barátságban él,
megtanulja, hogy jó a világban élni.
Ha egy gyerek nyugalomban él,
megtanulja megtalálni a saját békéjét.
A te gyereked miben él?
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Gyökereink – Kiállítás és könyvbemutató
Az elmúlt esztendõben többszöri megbeszélést és település-bejárást követõen részletes tervet készítettünk a leendõ fotók témáiról. Pontos információt állítottunk össze
a felkeresett helyekrõl, eseményekrõl; neveket, címeket, telefonszámokat gyûjtöttünk,
majd az érintettekkel személyesen egyeztettünk.
A nyár folyamán, 2004. augusztus 1015. között került sor – együttmûködve a
Duflex Fotográfiai Stúdióval – a fotómûvészeti alkotótábor megvalósítására. A hét
folyamán 14 fotós járta a települést s az
információink, térképünk alapján hatalmas
fotódokumentációs anyag készült (kb. 800
db). Ebbõl került sor a válogatásra: mintegy
100 db képet a vándorkiállítási anyagba s
70 db fotót az albumba válogattunk, s közben
dolgoztunk az album szerkesztésén, amely
végül is a Gyökereink címet kapta. A megfeszített munka eredményeként létrejött és
2004. november 19-én sor került a jászfényszarui Petõfi Mûvelõdési Házban a „Gyökereink - Jászfényszaru a Duflex Fotográfiai
Stúdió szemével” címû kiállításra és könyvbemutatóra. A könyvet a Bedekovich Füzetek tagjaként jelentettük meg. Fényszaruiak
Baráti Egyesülete, Homoki Erdõbirtokossági
Társulás, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyûlés, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Népfõiskolai Társaság, Jászfényszaru az
Oktatásért Alapítvány, Jászfényszaru
Város Önkormányzata, Jászfényszaruért
Alapítvány, Jászok Egyesülete, Jászságért
Alapítvány, Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány. A kiállításon elhangzottakról a „Mi újság Fényszarun?” címû
lapból é s a n é p f õ i s k o l a h o n l a p j á n
(www.bedekovich.hu) olvashatunk. A
honlap tervezésére, szerkesztésére szintén
ez idõ alatt került sor, s feltöltése folyamatosan történik.
Folytatásként a kiállítási anyag Duflex
Fényképtár No. 30. címmel a Gödöllõi
Mûvelõdési Központban került bemutatásra
2004. december 19-én. Ezt a kiállítási
anyagot szeretnénk még számos településen, úgy a Jászságban, mint az országban az
érdeklõdõ közönség elé vinni. Az alkotómûhely munkája eredményeként létrejött
fotóanyagot szeretnénk majd más céllal is
feldolgozni (prospektus, képeslap, turisztikai célú kiadvány, egyéb dokumentációs
anyag).
A fotómûvészeti alkotótábor résztvevõinek utazásai és a tervdokumentációk
elkészítése önerõbõl történt. Az elszállásolás a jászfényszarui Civil Házban, az
étkezés a város önkormányzatának, a
népfõiskolának támogatásával s részben

önerõbõl volt biztosított. A fotók elõhívását,
nagyítását a Duflex Stúdió bonyolította, a
könyv tervezését a stúdió és a népfõiskola
munkatársai közösen végezték. A könyv
szerkesztését a népfõiskola informatikai
munkatársai, Petõ István fõszerkesztõ és
Kovács Béla szerkesztõ végezték. A meghívók, a könyvek nyomdai költségét, a
kiállítási képek keretezésének költségét a
népfõiskola fedezte. A kiállítási anyag
szállítási költségeit szintén közösen, részben
a Duflex Stúdió, részben a népfõiskola
biztosította. Ezen túl magánszemélyek is
közremûködtek munkájukkal, vendéglátásukkal, információgyûjtéssel, utaztatással,
szállítással, technikai háttér biztosításával
(telefon, Internet, fényképezõgép, scanner,
és gépjármûvek). A megnyitón mûvészeti
produkciókkal emelték a rendezvény színvonalát. A mûvelõdési házak (Jászfényszaru, Gödöllõ) munkájukkal segítették a
program megvalósulását. A Jász Múzeum
vezetõje lehetõséget biztosított a Jászsági
viseletek címû bemutatón való részvételre,
fotózásra.
A Gyökereink c. kiadvány 1800 forintért
megvásárolható a Városi Könyvtárban, a
Takarékszövetkezetben és a sekrestyében.
Kovács Béláné Petõ Magdolna

A Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság
2005. évi programtervezete
- Éves közgyûlés: március 7.
- Vezetõségi megbeszélések: január 12.,
február 16., március 30., május 8.,
szeptember 7., november 2.
Drámapedagógiai Mûhely programjai
- Ökofoglalkozások: táborzáró, évértékelõ
(január)
- Felkészülés a nyári drámatáborra (február)
- József Attila emlékére: rendhagyó
irodalomóra; illetve pódium mûsor
- „Vándorszínész” drámatábor: 2005.
július 5-12.
Együttmûködõ partner: Általános Iskola
Január
- Aranykalászos gazdatanfolyam – minden
hét keddi, csütörtöki, pénteki napjain. Vizsga: márc. 18-19-én
- Növényvédelmi tanfolyam – minden hét
1-1 kijelölt napján (többnyire szerda).
Vizsga: márc. 3-án
- Mezõgazdasági vállalkozó valamint Falusi vendéglátó tanfolyamokra igényfelmérés, szervezés. Képzés indítása megfelelõ
számú jelentkezõ illetve pályázati támogatás
esetén, szeptember végétõl, október elejétõl
lehetséges.
Támogatás: FVM, együttmûködés:
JNSZM Szakképzõ Iskola, Jászapáti.
- Jászberényi, Regionális Oktatási Központ munkájába bekapcsolódás.
- Civil partnerségi együttmûködés: –
Vidékfejlesztési lehetõségek a Jászságban –
Civil Fórumok
január 24., február 28., április 4., május 23.
Workshopok pályázati támogatások
(NCA) függvényében.

Együttmûködõ partnerek: Megyei
Népfõiskolai Társaság, MINÕK, Térségi
Civil Fórum
- Gyökereink – Jászfényszaru a Duflex
Fotográfiai Stúdió szemével. A Gödöllõn
bemutatott fotókiállítás anyagának bontása,
új helyszínre való szállítása.
Február
- Honlap fejlesztése (www.bedekovich.hu):
Pályázati támogatás (NCA) függvényében
május végéig.
Március
- A nõk munkaerõpiacra való visszailleszkedésének ösztönzése HEFOP /2004/
1.3.1 képzési program, 2. komponens: A
nõk vállalkozóvá válásához és vállalkozásuk mûködtetéséhez nyújtott szolgáltatások pályázati kiírásra benyújtott és
elfogadott képzési program.
Címe: eNIVO (Együttmûködõ nõi vállalkozók hálózata a valóságban és virtuálisan.)
Fõpályázó: MINÕK, partnerszervezet a
népfõiskolánk.
A képzés struktúrája: négy helyszínen
(Jászfényszaru, Hódmezõvásárhely, Mezõkövesd, Szekszárd) 25 fõs csoportok részére, amelynek idõtartam: 1,5 év.
Ütemezés:
2005. március: stábtalálkozó, projekt
internetes támogatásának elõkészítése.
2005. április: nyilvánosság és rendezvényszervezés, tananyagfejlesztés, honlap.
2005. május: célcsoport-kiválasztás, nyitókonferencia elõkészítés, képzési és szakértõ tevékenység fejlesztése.

2005. június: nyitókonferencia, online
hálózatépítés.
2005. szeptember – december: I – IV.
workshop (havi bontásban).
2006. január – február: V – VI. workshop
2006. március – április: képzés és szaktanácsadás online.
2006. május – június. VII – VIII. workshop.
2006. július – augusztus: projektzárás.
- Gyökereink – fotókiállítás áthelyezése
Április
- Esély a nõknek, esély a vidéknek: Intenzív kompetencia alapú képzési program
eLearning támogatással. A nemek közötti
egyenlõség az Európai Unióban – stratégiák
és források.
(Pályázati támogatás – NCA - függvényében).
A képzés idõtartama 3 hét: 3x1 napos
intenzív tréninggel és 2x1 hét távtanulással.
Idõpontok: április 2, 9 és 16-án.
Együttmûködõ partnerek: MINÕK,
Prompt Bt, Térségi civil szervezetek.
- Gyökereink – fotókiállítás áthelyezése.
November
- Erzsébet napi kézmûves kiállítás és vásár:
november 18.
Civil Fórum – LEADER-konferencia: november 18.
Együttmûködõ partnerek: Térségi civil
szervezetek.
- Adventi készülõdés: kézmûves foglalkozások.
December
- Adventi Kávéház: december 3.
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Jó és tartós megoldást szeretnénk
Újra üres a 2. sz. felnõtt háziorvosi körzet.
A 2004. június 2-án kinevezett doktornõ
2004. december 20-án azonnali hatállyal,
egyoldalúan felmondta a vele megkötött
szerzõdést. Így a karácsonyi, újévi és a közte
lévõ idõszakot nem kis szervezést és
túlmunkát igényelve helyettes orvos(ok)
látták el. Köszönjük!
Tisztelt Lakosság!
Köszönjük, hogy megértéssel vették és
veszik tudomásul az ebbõl eredõ változásokat. Idézve sokak véleményét „Jászfényszaru megérdemelne végre egy jó és
tartós megoldást egy ilyen orvos személyében.” – Igaz.
Ennek érdekében az alábbi hirdetményt
tettük közé: „Jászfényszaru Város 2. számú
háziorvosi körzetébe a 4/2000. (II. 25.) EüM.
rend. 11. § (1) bek. szerinti képesítéssel rendelkezõ orvos jelentkezését várja. Az Önkormányzat a rendelõn túl a kinevezendõ orvos
részére lakást biztosít. Érd. Gyõriné dr.
Czeglédi Márta polgármester, Tel. 06/30
249-1544.”
Ezzel a hirdetménnyel minden jászfényszarui származású orvost is megkerestünk,
hogy a körzet mielõbb betölthetõ legyen.
Higgyék el, ez a helyzet a betegeken túl,
senkinek sem egyszerû.
Mindez csak tovább nehezíti az amúgy is
évek óta napirenden lévõ problémát. (Az
önkormányzat elsõ ciklusának elsõ
falugyûlése - jól emlékszünk - ezzel a kérdéssel kezdõdött: „Mikor jön vissza a helyi
hétvégi orvosi ügyelet?” Hosszas elõkészítés
és +1 (gyermek) orvosi státusz elnyerését
követõen közel 2 évi munka után bejelentettük: megoldottuk (orvosok, önkormányzat, egészségügyi minisztérium, egészségügyi pénztár, kiegészítve helyi önkormányzati forrásból mindvégig azt, amit erre
az eü. pénztár biztosított). A hétvégi és
hétközi készenlét szervezése, az egészségügy kérdései azóta nem kerültek szinte
egyetlen évben sem le napirendrõl a finanszírozás elégtelensége, az orvosok túlterheltség-érzete, a saját tulajdonú rendelõben
történõ munkavégzés stb. okok miatt.
Az elmúlt évben háziorvosaink már
többször is jelezték, illetve kérelmezték az
ügyelet díjazásának megemelését, párhuzamosan azzal, hogy munkaidejük illeszkedjék
(csökkenjen) az EU tagországok gyakorlatának megfelelõen (a csatlakozás után ez
kötelezõ).
Ugyanakkor a feltételek nem ugyanazok.
Sérelmezik a finanszírozás elégtelenségét, a
központi ügyelet hiányát (Jászberény),
valamint az ehhez történõ szervezõmunka
lassúságát az önkormányzat részérõl.
Valamint van közülük, aki nemcsak a központi ügyelet (Jászberény) újra szervezését,
hanem az ügyeletbõl történõ teljes kívülmaradását kéri, túlterheltség, fáradtság okán.
Jászfényszarun a hétvégi ügyeleteket minden 5. héten kell ugyanannak az orvosnak
ellátnia (a Tornai és Társa Bt. is ügyel), a 48
óra folyamatos ügyelet az azt megelõzõ

éjszakai készenlét is terheli az orvost, de
további külsõ helyettesítésnek nincsenek
meg a feltételei. (Nincs, aki erre vállalkozna
– helyettesítse a szerzõdésében ezt felvállaló
orvost –, a vállalkozó orvos pedig ezt tovább
eddig nem „szerzõdte ki”. Lehet, hogy a
MEP és az önkormányzat együttes finanszírozásának összege erre valóban nem elég.
Az önkormányzat többször értesült arról
is, hogy sajnos az orvost akkor is igénybe
veszik lakosaink, ha halasztható lenne a
kihívás, vagy rendelési idõben kellett volna
az illetékes háziorvost felkeresni. Ezért
kértük az elmúlt évben is a lakosságot, hogy
orvost, ügyeleti szolgálatot, csak indokolt
esetben célszerû hívni, kellõ mérlegelést
követõen, a doktorra is tekintettel. Természetesen nem a sürgõs, azonnali beavatkozást igénylõ eseteket nehezményezik az
érintettek.
Hogyan oldják ezt meg máshol Magyarországon? 2004-ben két térségi (Jászságot
érintõ) elõadásnak is otthont adtunk (Dr.
Rácz Jenõ jelenlegi egészségügyi miniszter,
Dr. Füredi Gyula egészségügyi minisztériumi fõtanácsos), hogy összevessük a
tapasztalatokat, és kellõ bizonyosságot
nyerjünk jogi és financiális téren egyaránt
helyesen járjunk el az eü. részérõl jött
kérelmek és a lakosság érdekeit is szem elõtt
tartva. Tájékoztattuk az ombudsmant jelezve, hogy az egészségügyet ellátók és ügyeletet szervezõ önkormányzatok egységes
jogi környezetet kívánnak. (Reméljük, a már
készülõ új jogszabály feloldja a jelenleg jól
érzékelhetõ anomáliákat (pld. 30 ezer lakosú
városban központi ügyeletben gépjármû,
ápolónõ biztosítása mellett 20 háziorvos
lévén 2 orvos ügyel központi rendelõben és
van olyan település, ahol a település egyetlen
orvosa hétköznap és ünnepeken is egyedül
látja el a települést. Nem beszélve a különbségekrõl, amik az önkormányzatok számára
e tevékenység finanszírozását illetik.
2004. novemberben minden jász település
részvételével megalakult a Jászsági Többcélú
Társulás, amelynek Egészségügyi Munkacsoportja jelenleg azon is dolgozik, hogy az
ügyeletek szervezése mely központokban
(a mi esetünkben Jászberényben várható)
lehetséges és válik megszervezhetõvé,
mikortól és milyen feltételekkel, mennyiért,
mibõl, milyen orvosi közremûködéssel,
milyen lakossági fogadtatással, úgy, hogy
az ellátás színvonala ne csökkenjen, illetve
emelkedjen.
Részlet Dr. Mike Miklós, az Egészségügyi
Munkabizottság elnöke javaslatából:
„A készenléti ügyeletet, a jelenleg érvényben lévõ jogszabályok csak 2005. december
31-ig teszik lehetõvé. Másrészt a jogszabályok szerint a munkavállalók, de a vállalkozók is csak 8 óra túlmunkára kötelezhetõek és még önként vállalhatnak 12 óra
túlórát, tehát maximum 20 óra túlmunkával
számolhatunk, ebbe a másodállások is
beszámítandók! Az érvényes jogszabályok
szerint a háziorvosi ügyeleti idõ 25 %-a

számít munkaidõnek, hétköznap a 16 órából
tehát 4 óra, hétvégén és ünnepnapokon, 24
órából pedig 6 óra munkaidõt kell számolni.
Ebbõl kiszámítható, hogy Jászberény kivételével az összes település csak úgy tudja
az ügyeleti ellátást megoldani, hogy törvényt
sért! A kisebb településeken jelenleg dolgozó
orvosok a fenti feltételekkel is ellátják az
ügyeletet, azonban nyugdíjba vonulásuk
után a fiatalabb generáció ezt már nem fogja
vállalni! Ahol kevés orvos, esetleg csak egy
orvos ügyel, egy orvos kiesése (pl.: betegség
miatt), az ügyeleti ellátás megszervezése
szinte lehetetlenné válik. (Erre a közelmúltban nem egy településen volt is példa.)
Ezek a tények azt hiszem, hogy elég nyomósak ahhoz, hogy belássuk: a jelenlegi rendszeren sürgõsen változtatni kell!
A központi ügyelet megszervezése mellett
azonban nem csak a törvényi kényszer szól,
szakmai szempontból is indokolt ennek
megszervezése. A jól felszerelt ügyelet magasabb szakmai színvonalat biztosít, a súlyos betegek ellátása magasabb színvonalon
történhet. Azok az orvosi mûszerek, melyekkel a központi ügyelet fel lesz szerelve,
csak bizonyos lakosság szám fölött mûködtethetõek rentábilisan.
A központi ügyeletet az OEP plusz 20 % kal finanszírozza. Amennyiben az ügyelet
közös diszpécser szolgálatot tart fenn a
mentõszolgálattal és a sürgõsségi betegellátó
osztállyal még 10 % többlet pénzt ad. Mivel
a jászberényi kórházban ilyen osztály nincs,
ez ügyben állásfoglalást kértünk az OEPtõl. Ennek értelmében lehetõségünk van ilyen
megállapodásra a szolnoki Hetényi Géza
kórházzal, ettõl a kórház igazgató fõorvosa
nem zárkózott el.”
Errõl folyamatosan tájékoztatást adunk
(január 24-én a lap szerkesztésével párhuzamosan tartjuk a többcélú társulás ülését,
amelyen a javaslatok elhangzanak.
Jászfényszarun jelenleg 2005. március 1jéig dr. Palencsár Csaba látja el a 2. sz. háziorvosi körzet helyettesítését rendelési
idõben az önkormányzat által biztosított
ápolónõvel.
Itt mondunk köszönetet a Tornai és Társa
Bt. orvosainak és Dr. Kiss Józsefnek, akik a
távozott doktor praxisához illeszkedõ
összes éjszakai és hétvégi ügyeletet átvállalták (így ez a többletmunka nem hárul az
ezt nehezen felvállalni tudó helyettesítõ
orvosra).
Tisztelt Lakosság!
Ez a szinte mindannyiunkat érintõ (érinthetõ) ágazat folyamatos változásokon megy
át, immár több évtizede. Reményeink
szerint az újabb és újabb problémák, jogszabályok finanszírozási hiányosságok,
orvoshiány, (a 2. sz. körzet háziorvosi állás
betöltésének nehézségei) után a pozitív
változásokról és megoldásokról a lap
hasábjain tájékoztatást adunk.
Gyõriné dr. Czeglédi Márta
polgármester
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

V

Köszönetünket fejezzük ki, minden rokonnak,
szomszédnak ismerõsnek, aki
MEZEI ANTALNÉ
temetésén megjelent, sírjára koszorút,
virágot hozott, részvétét kifejezte.

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak és mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapánk,
nagypapánk, dédpapánk
ÉZSIÁS VENCEL
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
LANGÓ VENCELNÉ
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

Fájó szívvel emlékezünk
KÓNYA SÁNDOR
halálának 10. évfordulójára.

A gyászoló család

Szeretõ családja

Emlékezés

Emlékezés

BERÉNYINÉ SZÛCS ÉVA
halálának 2. évfordulójára.

ifj. KONDREI FERENC halálának 5. évfordulójára.

„Múlhatnak órák, napok, évek,
nincs az a pillanat, amikor ne fájna szívünk Érted!
Senki és semmi nem pótol Téged!
A hiányod kínoz, fájón éget.
Nincs semmi a világon, ami ennél jobban fájhat!
Két éve már, hogy szívünket elöntötte a bánat.
Fájó szívvel kérdezzük, míg élünk:
Kegyetlen sors, miért vetted el Õt tõlünk.”

Szeretõ családja

Megemlékezés

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Örökké szeretünk és nem feledünk téged.

Szeretõ családod

Emlékezés

Emlékezés

BARANYI JÓZSEF
halálának 4. évfordulójára.
„Négy éve most, hogy mellõlünk elmentél,
egy szót sem szólva más világba költöztél.
Fáj a szívünknek csöndes távozásod,
de míg élünk, õrizzük az álmod,
örökké óvjuk csöndes nyugovásod.”
Szeretõ családod

ZSÁMBOKI JÁNOSNÉ KOVÁCS ANNA
halálának 4. évfordulójára.

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
TÖRÖKNÉ HARMATH ILONA
halálának 7. évfordulójára.
Szeretõ családja

Emlékezünk
PINTÉR JÁNOS
halálának 13. évfordulójára.
„Örökre elmentél,
már hiába várunk,
végsõ otthonodban
nyugalmat kívánunk.”
Feleséged és családod

„Ne hidd, hogy feledni fogunk,
a sors bármerre elvezet.
Emléked szívünkbe véstük,
a szív pedig soha nem feled.”
Szeretteid

Emlékezés
SÁNDOR VERONA halálának 1. évfordulójára.
„Megpihen egy szív, ami értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Tiéd lett a csend, a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.”

Éva, Jóska és Kati

2004. decemberi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Bakó Bernadett (Kovács Ildikó), Murvai Bálint
(Bálint Julianna).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Pintér Attila és Urbán Éva.
ELHUNYTAK: Baranyi Sándor (50 é.), Bozsik András (46 é.),
Dobák Sándor (74 é.), Ézsiás Vencel (79 é.), Farkas Bertalan (74
é.), Jáger József (69 é.), Juhász Erzsébet (69 é.), Kovács János (59
é.), Maczkó Károly (31 é.), Mezei Antalné Pál Margit (93 é.),
Tamus Imréné Veres Mária (72 é.), Vas László (51 é.).
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HIRDETÉSI
DÍJAINK
Apróhirdetés:

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

Szemüveges van a családban?
Nézzen be a FEDO OPTIKÁBA!
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

– Szemüvegkeretek
– Szemüveglencsék
– Tokok ,
szemüvegtisztítók,
láncok, zsinórok
kaphatók!
Egyéb ajánlatunk:
– kontaktlencsék – ápolók – kész olvasók
dísz-szemüvegtokban.
Nyitva: H-P: 9.00–12.00, 13.00–17.00 óráig,
SZ: 9.00-12.00
Tel.: 06/30/2933-834

Megnyílt!

AJÁNDÉK KUCKÓ

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

Kínálat: Dísz és illatgyertyák, fürdõolaj –
Samponok, parfümök, rúzs, szemfesték –
Kaspók, vázák, fûszertartók – Üvegfesték,
naptárak, órák – Üveg, fém, fa képkeretek –
Kosarak, tálcák kovácsoltvas díszítéssel,
díszcsomagolók – Társasjátékok, babák, autók –
Száraz, élõ, cserepes virág – Koszorúra rendelést
felveszünk – Bálint napi ajándékok.
Szeretettel várok minden érdeklõdõt!
Pótáné Marika

15 Ft/szó

Köszönetnyilvánítás
Egyszerû keretben: 15,- Ft/szó
Dekoratív keretben: 30,- Ft/szó
Vállalkozói szavas
hirdetés:
40,- Ft/szó
Vállalkozói keretes
hirdetés:
40,- Ft/hasábmilliméter
Politikai hirdetés:

30,- Ft/szó

A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák.
Hirdetések feladása a
szerkesztõségben.
Cím: Városi Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. l.
Tel.: 57/422-265

Fûtéstechnikai és Vas-Mûszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.
Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071
www.tusorkft.ini.hu

GÁZBOJLER AKCIÓ!
A LEGOLCSÓBB
MELEGVÍZELÕÁLLÍTÁS TÁROLÁS
GÁZBOJLERREL!
FÉG HT 80 L-es
FÉG HT 120 L-es
FÉG HT 150 L-es

49.900,-Ft
57.500,-Ft
62.500,-Ft

KOMBICIRKÓK, PURMÓ acéllemez
radiátorok még 2004-es árakon!
VASANYAG MINDEN TÍPUSBAN ÉS
MÉRETBEN!
MONOX 2000 gáz és szénmonoxid
érzékelõ riasztó készülék 9.900,-Ft
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Jászfényszarura ingyenes házhozszállítás.

Nyitva:
H-P: 8.00-17.00 ó. Sz: 8.00-12.00 ó.

A Fotósbolt hírei

ÚJ!
Jászfényszaru, Szabadság út 49. Tel.: 57/423-353.
Digitál
is
képkid
olgozá
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 13-18 óráig.
s!
Szombaton 9-12 óráig.
Családi fotók, gyereksorok, minõségi amatõr filmkidolgozás,
fényképezõgépek, filmek.
Kamerakazetták, fotó elemek és akkumulátorok. CD-k, CD és DVD boxok.
Audio és Video kazetták. Képkeretezés, sírváza betétek, virágvázák.
Koszorúk, sírcsokrok megrendelhetõk.

Penczner Pál ajándékai a Városi Könyvtárnak

APRÓHIRDETÉS
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.

GYÓGYCIPÕ Jászfényszaru Város Mozgáskorlátozottak Egyesületének Vezetõsége
tájékoztatja a lakosságot, hogy 2005. évben
a gyógycipõ felírások minden esetben szerdai
napon du. 13.00 órakor a Jászfényszaru Petõfi
Mûvelõdési Ház kistermében történik.
Idõpontok az alábbiak: 2005. február 23.,
április 20., június 22., augusztus 10., október
19., december 07.

Közmeghallgatás
2005. február 8-án 16 órakor a mûvelõdési házban közmeghallgatáson kerül sor az
idei költségvetés ismertetésére, amelyre
Jászfényszaru Város Képviselõ-testülete
szeretettel várja az érdeklõdõ lakosságot.

Penczner Pál festõmûvész, városunk díszpolgára évek óta gondoskodik arról, hogy egy
kitûnõ folyóirat, a National Geographic minden hónapban megérkezzen a Városi
Könyvtárba. Legújabb ajándéka Stirling György Hat évtized címû kötete, amely a szerzõ
magánkiadásában jelent meg 2004-ben.
Köszönjük Penczner Pál szíves támogatását és kívánunk neki és családjának jó
egészséget.
Városi Könyvtár, Jászfényszaru
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Pályázati felhívás

Ügyeletek februárban

Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyicivil egyesületek, közérdekû
tevékenységet végzõ (oktatási, kulturális, közmûvelõdési, egészségügyi, sport stb.) helyi
szervezetek részére, Jászfényszaru érdekében kifejtett tevékenység részbeni finanszírozására.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó megnevezését, tevékenységének fõbb adatait
- a pályázott cél részletes leírását, megvalósításának költségigényét, saját erõ vállalását,
résztvevõk, érintettek számát stb.
Az önkormányzat eredménytelennek nyilvánítja azon szervezetek pályázatát, melyek
az elmúlt évi támogatás felhasználásáról határidõre, 2005. január 31-ig nem számoltak el.
A pályázatokat 2005. február 21-ig kérjük benyújtani Jászfényszaru Város
Önkormányzatának Képviselõ-testületéhez.
Cím: Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
A pályázat eredményét a pályázóval írásban közöljük, és a helyi lap hasábjain
közzétesszük.
Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet és készenlét

Kiválasztották a kivitelezõt
Eredményesen zárult a Vidékfejlesztési Központ (volt Tsz iroda) kivitelezési munkáira
kiírt nyílt egyszerû közbeszerzési eljárás.
A közbeszerzési értesítõben 2004. október 27-én megjelent ajánlati felhívásra öt cég
nyújtotta be ajánlatát az alábbi vállalási összegekkel.
- Saturnus Építõipari és Szolg. Kft, Budapest. Vállalási ár: 66.389.374,-Ft.
- Gödöllõi Építõipari RT, Gödöllõ. Vállalási ár: 61.000.000,-Ft.
- Fõvárosi Építõ RT, Budapest. Vállalási ár: 58.382.699,-Ft.
- City-Centrum M Építõipari Szolg. Kft, Budapest. Vállalási ár: 50.327.941-Ft.
- Fehérép Kft, Székesfehérvár. Vállalási ár: 49.838.200,-Ft.
A kijelölt bíráló bizottság – melynek elnöke: Gyõri János, tagjai: Kiss Zoltán, Berényi
Ferenc, Nagy Sándor, Nagy Sándorné, Morvay Ferenc és a bonyolító a Szolnoki TERVBER Kft ügyvezetõ igazgatója, Kádár Zoltán – a pályázati felhívásnak megfelelõen a
legkedvezõbb árajánlatot benyújtó Fehérép Kft. 49.838.200,-Ft-os árajánlatát javasolta
elfogadásra a Képviselõ-testületnek.
A Képviselõ-testület a bírálóbizottság javaslatát egyhangú szavazással – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – elfogadta.
A nyertes ajánlattevõvel a vállalkozási szerzõdés megkötésére 2004. december 17-én
került sor.
A munkaterület átadása 2005. január 14-én megtörtént. A kivitelezési munkák napokon
belül megkezdõdnek.
M. F.

Jászfényszaru város 2005. évi programtervezete

Február
9-én Hamvazószerda – Egyházközség
13-án Bandériumi ülés, az Ezred Napján a Városházán – FÉBE Szûcs Mihály
Huszárbandérium
10-14-ig Szülõi értekezletek az alsó tagozatban – Általános Iskola és Diákönkormányzat
12-én Alsós farsangi bál
15-18-ig Szülõi értekezletek a felsõ tagozatban – Általános Iskola és Diákönkormányzat
15-én Ifjúsági hangverseny a mûvelõdési házban
18-án Civil Fórum – civil partnerségi együttmûködés, vidékfejlesztési lehetõségek a
Jászságban
19-én XII. Jótékonysági mûsoros est és bál a mûvelõdési házban – Fényszaruiak Baráti
Egyesülete
25-én Farsangi bál, télkergetõ, kiszebáb égetés – I. számú óvoda
25-én Csillagösvény – filmvetítés és beszélgetés Böjte Csaba atyával – Polgári Kör
26-án Farsangi bál a mûvelõdési házban – II. számú óvoda
Véradónap – Városi Vöröskereszt
Ifjúságnevelõ – segítõ program – Serdülõkori krízisek II. – csoportfoglalkozások az
általános iskolában – Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Színjátékos alapismeretek – 12 órás kurzus Kovács Andrásné vezetésével a kisiskolában
Drámapedagógiai Mûhely
Lét a tét – Táborozó szülõi értekezlet – Drámapedagógiai Mûhely
Vakok és Gyengénlátók helyi szervezete farsangi foglalkozás
www.bedekovich.hu honlap fejlesztése – Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság
Grafológiai elõadás – Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság
Filmklub – Általános Iskola és Diákönkormányzat
SPORT Felnõtt labdarúgó csapatunk pontveszteség nélkül nyerte az Új Néplap Kupáért
zajló terembajnokság selejtezõ csoportjának mérkõzéseit.
Jászboldogháza, Jászapáti II. és Jászjákóhalma csapatait megelõzve jutottak a január
29-i szolnoki középdöntõbe.
A Széchenyi Gimnáziumban együttesünk Tiszaföldvár, Újszász, Fegyvernek és Örményes csapataival mérkõzik meg, ahonnan a csoport elsõ két helyezettje kerül be a négyes
fináléba.

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
Jan. 31.–febr. 6-ig: Dr. Tóth Zoltán
(Fürst S. út 12.), febr. 7.-13-ig: Dr. Kocsis
András (Hunyadi út 1/a.), febr. 14.–20-ig:
Dr. Kiss József (Deák F. út 1.), febr. 21.–
27-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, február 12-én és 26-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 gyógyszertárakban készenlét szombaton
12.00–19.00 óráig, vasárnap 8.00–19.00 óráig
van, amely csak sürgõs esetben vehetõ
igénybe.
á

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

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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