
Jászfényszaru város lapja

2005. június 16. évfolyam 6. számÁra: 77,– Ft

A tanulás és a tanítás becsülete

Június 8-án fogadáson vettek részt az általános iskola kimagasló tanulmányi eredményt
elért diákjai.

A jó tanulók fogadásáról készített képes összeállítás a 4–5. oldalon olvasható.

Hírek a jászfényszarui általános iskolából

Részlet a Tigáz Tiszántúli Gázszol-
gáltató Rt. elõzetes tájékoztatójából

„A fogyasztóinknak nyújtott szol-
gáltatások folyamatos fejlesztése érde-
kében, augusztus hónaptól kezdõdõen
új, informatizált gázdíjszámlázási
rendszert vezetünk be. A Tigáz által
alkalmazott szervezeti és informatikai
megoldások nemcsak az érvényben lévõ
törvényi rendelkezésekkel vannak össz-
hangban, hanem magas színvonalú
ellenõrzéseken mentek keresztül és
kipróbálásra kerültek mind a hazai, mind
a nemzetközi piacon. Különös figyelmet
szenteltünk azon kritikus tényezõkre
vonatkozó megelõzõ és biztonsági
intézkedéseknek, melyek elsõsorban a
régi rendszerbõl az újba történõ adat-
áttelepítés során merülhetnek fel.

2004. november elején indult az új
rendszerben történõ számlázás elsõ pi-
lot szakasza, mely a nyíregyházi területi
egységünk által ellátott körülbelül
140.000 fogyasztót érintett. Az itt
szerzett tapasztalatok alapján kerül sor
az új rendszer alkalmazására társasá-
gunk teljes szolgáltatási területén. Ezen
folyamat keretében módosítottuk és
javítottuk a gázszámla formátumát, mely
ezentúl kizárólag postai úton kerül
kézbesítésre. Fogyasztóink részére új és
több féle lehetõséget biztosítunk a
gázszámla befizetésére, mely a további-
akban a postahivatalokban, a pénz-
intézeteknél és/vagy társaságunk
ügyfélszolgálati irodájában is lehetõvé
válik.

Az új rendszerben folyamatosan –
naponta – készülnek és kerülnek kikül-
désre a számlák. A gázmérõk leolvasási
gyakorisága nem változik, a mérõleol-
vasók azonban pénzbeszedéssel a jövõ-
ben nem foglalkoznak.”

Változás lesz a
gázdíjszámlázás

módjában

Június 11-én elballagtak a végzõs diákok. (Fotó: Berze Lászlóné)



Ajándék a Samsungtól
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A vendéglátók és vendégeik május 24-én.

Május 24-én a Samsung Electronics – Magyar Rt. jászfényszarui gyárába kaptak
meghívást a megyei és a helyi önkormányzat vezetõi. Dr. Facskó István gyárigazgató rövid
prezentációval ismertette a cég fontosabb mutatóit. A Samsung jászfényszarui gyárában
1990-ben kezdõdött a színes televíziók elõállítása, összeszerelése. Akkor kb. 90 dolgozót
foglalkoztattak. Ma 1400 fõ az állandó dolgozók száma, és csúcsszezonban átlagosan
300–400 fõ kölcsön-munkaerõt alkalmaznak. 1997-ben az egymilliomodik, 2003-ban a
tízmilliomodik színes tévé készült el Jászfényszarun. Az utóbbi években nem a mennyiségi
mutatók növelése a cél a termékek vonatkozásában, sokkal inkább a minõségi termékek
elõállítása. Tavaly kezdték meg a csúcstechnológiát igénylõ projektoros tévék, LCD-tévék
gyártását, de jelen vannak a piacon informatikai, szórakoztatóipari cikkeik, háztartási
gépeik is. J. K. Hong, a koreai világcég magyarországi elnöke ezt követõen jelentette be,
hogy eddigi szponzori tevékenységüket szeretnék átalakítani a jövõben. Mindenek elõtt
nyitni szeretnének a régió felé, támogatni kívánják a megye különbözõ közintézményeit.
Ezért 80 db televíziót adományoznak a térségnek. Az adományozásról szóló tanúsítványt
Tokár István, a Megyei Közgyûlés elnöke vette át.

A készülékek elosztásánál a megyében lévõ intézmények öt célcsoportját választották
ki: óvodák, általános iskolák, hagyományos nevelõszülõk, idõsek nappali intézményei,
civil szervezetek kapták az ajándék készülékeket.

Június 23-án ünnepélyes keretek között került sor a Samsung Electronics Magyar Rt.
által felajánlott televíziók átvételére a jászfényszarui mûvelõdési házban. Az ajándék tévék
egynegyede a Jászságba került.

Tokár István a régió nevében megköszöni az ajándékokat.

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma
1/2005. sz. döntésével a Jászságért Díjat, s
a vele járó 500.000 forint elismerést Tálas
Ernõ operaénekes, a Svéd Királyi Ope-
ra magánénekese (Stockholm) részére
ítéli oda, életpályája elismeréseként.

Tálas Ernõ 1926-ban született Jászla-
dányban. Középiskolai tanulmányait Jász-
apátin, a Királyi Katolikus gróf Széchenyi
István Gimnáziumban végezte. Elõször
német-olasz szakos tanári bölcsészdiplomát
szerzett, majd a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Fõiskolán énekmûvész-énektanár okle-
velet kapott. Néhány hónap múltán az
1956-os forradalom vihara Svédországba
sodorta, ahol a Svéd Királyi Opera magán-
énekese lett. Pályája során német és svájci
operák is szerzõdtették. Lírai tenorként fõleg
Mozart-operákat énekelt. Koncertmûsorai-
val beutazta Európát, s többször fellépett a
tengerentúli magyarok köreiben is. Mûvé-
szetét számtalan hangfelvétel és több hang-
lemez is megörökítette.

Hivatásos énekmûvészként mindig hang-
súlyozta jászsági kötõdését, gyökereit. A
Jászok Egyesülete alapító tagja. Évtizedek
alatt számtalanszor vállalt új és régi hazá-
jában jótékonysági fellépést. Énekesként
állandó közremûködõje a jászsági közösségi
rendezvényeknek, egyházi és világi esemé-
nyeknek. Egykori jászapáti Alma Mate-
rében ösztöndíjat alapított. Közismert és
köztiszteletben álló személyiség. A nemzeti
és jász kulturális örökség szolgálata életpá-
lyája egészének természetes és elválasztha-
tatlan része.

A Jászságért Díj az elszármazott és ott-
hon élõ jászok idei találkozóján, Jánoshidán,
2005. június 25-én került átadásra.

Jászságért díj
2005

2005. május 9-én, 17.30 órai kezdettel nyílt
meg Hatvanban a „Gyökereink - Jász-
fényszaru a Duflex Fotográfiai Stúdió
szemével” c. fotókiállítás-sorozat következõ
állomása, a hatvani Grassalkovich Oktatási
és Kulturális Alapítvány, a Bedekovich
Lõrinc Népfõiskolai Társaság és a Duflex
Fotográfiai Stúdió rendezésében, illetve
bemutatásra került a hasonló címû könyv is.

A rendezvényen köszöntõt mondott
Matiszlovicsné Horváth Éva, az Alapítvány
kuratóriumi elnöke és Gyõriné dr. Czeglédi
Márta Jászfényszaru polgármestere. A
kiállítást Pekár István újságíró nyitotta meg,
míg Kaszai Lili népdalokkal, Lovász Nóra,
Farkas Mátyás és Jávorcsik Dávid, az Iglice
Néptánccsoport szólistái három tánc-
produkcióval mûködtek közre.

A megnyitó után a Grassalkovich Oktatási
és Kulturális Alapítvány létrejöttének elsõ
évfordulója alkalmából nyerhettünk bete-
kintést az Alapítvány mûködésébe.    BLNT

„Gyökereink”
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Pályázat tehetséggondozó ösztöndíjra
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Közgyûlés a kívánatos társadalmi mobilitás
elõsegítése érdekében 2000. évben tehetség-
gondozó ösztöndíjat alapított. Az ösztön-
díjra fordítható keret a 2005/2006-os
tanévben 6.000.000,-Ft, melybõl 50 megyei
fiatal tanulmányait tudja támogatni a megyei
önkormányzat.

A pályázat célja:
Olyan felsõoktatási intézmény nappali

tagozatára felvett, elsõ diplomájukat szerzõ,
jó tanulmányi eredményt elérõ hallgatók
támogatása, akiknek szociális helyzete
egyébként lehetetlenné tenné tanulmányaik
megkezdését, illetve folytatását.

A pályázat benyújtására jogosult:
minden olyan felsõoktatási intézmény

államilag finanszírozott nappali tagozatára
felvett, elsõ diplomáját szerzõ elsõ, második,
harmadik, negyedik, illetve ötödik évfolya-
mát kezdõ hallgató, akinek

- állandó lakóhelye legalább 1 éve Jász-
Nagykun-Szolnok megyében van

- elsõ évfolyamot kezdõ hallgató esetében:
az érettségi eredménye legalább 4,5 ered-
ményû volt

- második, harmadik, negyedik, ötödik
évfolyamot kezdõ hallgató esetében: tanul-
mányi eredménye a felsõoktatási intézmény-
ben az elmúlt félévben legalább 4,0 eredmé-
nyû volt,

- a települési önkormányzattól rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban (korábban:
kiegészítõ családi pótlékban) részesült.

Elõnyben részesül az a hallgató, aki részére
a települési önkormányzat képviselõ-tes-
tülete igazolja, hogy az ösztöndíj folyósítás
ideje alatt a támogatást továbbfolyósítja.

A pályázatokat, a jogosultságot igazoló
iratokkal együtt, 2005. augusztus 15-ig kell
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzati Hivatal Mûvelõdési és Népjóléti
Irodájához (5000 Szolnok, Kossuth L. u.
2.) benyújtani.

Pályázati jogosultságot igazoló iratok
(mellékletek):

- I. évfolyamot kezdõ hallgató esetében a
felvételi értesítés és az érettségi bizo-
nyítvány

- II.-III.-IV.-V. évfolyamos hallgató ese-
tében a felsõoktatási intézmény tanulmányi
osztálya által igazolt tanulmányi eredmény

- tárgyévi rendszeres gyermekvédelmi

támogatást megállapító önkormányzati
határozat.

Az ösztöndíj egy tanévre, azaz 10 hónapra
kerül megállapításra. Az ösztöndíj mértéke
egy tanévre 120.000,-Ft, melyet havonta a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közok-
tatási Közalapítvány a hallgató bank-
számlájára utal át. A folyósításra az elsõ 5
hónapot követõen csak abban az esetben
kerül sor, amennyiben a hallgató a félévi
vizsgakötelezettségeinek eredményesen
eleget tett, és a második félévre beiratkozott.

Ezen feltételek meglétét a felsõoktatási
intézmény tanulmányi osztálya által a
hallgatónak kell igazolni.

A pályázati kiírás teljes szövege meg-
tekinthetõ a Polgármesteri Hivatal elõtti
hirdetõtáblán, a szükséges nyomtatvány
(pályázati adatlap) a hivatal szociális
irodájában szerezhetõ be.

Pályázattal kapcsolatos további infor-
máció:

Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei
Önkormányzati Hivatal Mûvelõdési és
Népjóléti Irodáján (5000 Szolnok, Kossuth
L. u. 2. Tel: 505-313., www.jnszm.hu)
kérhetõ.

Gyûjtsünk szelektíven!

Emlékeztetõül felidézzük a szelektív
hulladékgyûjtéssel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat. (A teljes cikk a Mi újság Fény-
szarun? 2005. áprilisi számában olvasható.)

Jászfényszaru területén az Önkormány-
zat és a BDT kft összefogásával, elsõ
lépésként 4 gyûjtõsziget kerül kialakításra,
szigetenként 4 db gyûjtõedény kihelye-
zésével.

A gyûjtõszigeteken kihelyezett 4 db
speciális konténer szolgál a szelektíven gyûj-
tött hulladékok tárolására, a megfelelõ
szövegezéssel, aszerint, hogy melyik kon-
ténerben milyen fajta hulladékot lehet
elhelyezni.

A szelektíven gyûjthetõ és fenti konté-
nerekben elhelyezhetõ anyagok köre:

Papír – csomagolódoboz, boríték, élelmi-
szer doboz (pl. müzlis doboz), papírzacskó,
reklámújság, újságpapír (napilapok,
magazinok), iroda és géppapír, leporelló,
telefonkönyv

A papírral nem keveredhet szalag, madzag,
mûanyag szatyor!

Mûanyag  – ásványvizes, üdítõs palack,
csomagolóanyagok

A konténer nagyobb kihasználása érdeké-
ben a flakont összenyomott állapotban kell
bedobni!

Fehér üveg – italos üveg, bébiételes, bébi
italos üveg, befõttes, lekváros üveg (kimo-
sott állapotban)

Színes üveg  – italos üveg
Az üvegekrõl el kell távolítani az esetleges

fedõt, kupakot!
Fém – fémbõl készült italos doboz, kon-

zervdoboz
A fémrõl el kell távolítani az esetleges

címkét!
Figyelem!
A fent felsorolt frakciókba nem sorolható

be az alábbi hulladékok köre:
Papír – matrica, indigó, faxpapír, tejes,

tejfölös, üdítõs doboz, melynek belseje
alumíniummal, vagy fóliával borított, mû-
anyag ablakkal vagy címkével ellátott boríték

Mûanyag – gyermekjáték, mikrohullámú
tálca ,  fó l iák ,  samponos ,  öbl í tõs ,
tisztítószeres flakonok, joghurtos - vajas -
tejfölös doboz, mûanyag rekesz

Fehér és színes üveg – ablaküveg, jénai,
tükör, tv képcsõ, szélvédõ üveg, kristály,

üvegedény és pohár, villanykörte, szemü-
veg, katedrálüveg, kerámia

Fém – festékes, növényvédõ szeres
doboz, nehézfémeket tartalmazó tárgyak

A gyûjtõszigeteken kihelyezett konténe-
rek tartalmát, a BDT kft autója telítettség
esetén elkülönítve összegyûjti és elszállítja
a befogadó telephelyére.

A lakosságnak lehetõsége lesz arra is, hogy
az általa összegyûjtött nagyobb mennyiségû
fent felsorolt hulladékot a hulladéklerakóba
kiszállítsa és ott helyezze el a megfelelõ
helyre, a telepõr útmutatása alapján, térítés-
mentesen.

Lehetõség lesz arra is, hogy a lakosság
által már használhatatlan fóliasátrat is
elhelyezzék a hulladéklerakó kijelölt ré-
szében, azonban felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy az elhelyezni kívánt fóliát
elõzetesen meg kell tisztítani a nagy mennyi-
ségû szennyezõdéstõl (föld, sár).

Az Önkormányzat és a BDT Kft bízik a
lakosság együttmûködésében, hogy a
jelenleg üzemelõ hulladéklerakót mentesíteni
tudjuk a szelektíven összegyûjtött és
elszállított, még újra hasznosítható hulla-
dékoktól.

A szelektív gyûjtéssel kapcsolatban
felmerülõ kérdésekrõl a BDT Kft 06-37-
389-303-as, vagy a 06-20-41-95-170-es
telefonszámán lehet érdeklõdni hétköznap
8-tól 14 óráig.

BDT Környezetvédelmi Kft.
Lõrinci Szabadság tér 12/A.

Szelektív hulladékgyûjtõ-helyek
Jászfényszarun:

Kossuth Lajos út és Kiss Ernõ út ke -
resztezõdése

Deák Ferenc tér (a volt Gyógyszertár
elõtt)

Piactér (Fürst Sándor út 7-9. között)
Ady Endre út és Viola út keresz-

tezõdése (olajkútnál)
Papírhulladék gyûjtõhely: a Vasvári

Pál út 4-8. szám közötti közterületen
elhelyezett konténer szolgál a papír-
hulladékok elhelyezésére.
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A tanulás és a tanítás becsülete

Alsó tagozatosok

Június 8-án került sor az általános
iskola legeredményesebb tanulóinak
fogadására, amelyet az önkormányzat
nevében Gyõriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszony adott a Kaszinó
Étteremben. Osztályonként két-két ta-
nulót jelölt a tantestület a legjobb tanul-
mányi eredményt elért diákok közül, akik
elismerõ oklevelet vehettek át a rendez-
vényen. (A fotókon õk láthatók.) A
fogadásra meghívást kaptak a búcsúzó
és az újonnan megválasztott diákpol-
gármesterek, a nyugdíjba vonuló peda-
gógusok, a 4. osztályos és a ballagó diá-
kok osztályfõnökei, a különféle tanul-
mányi versenyeken eredményesen sze-
replõ tanulók felkészítõ tanárai valamint
Szakali János  iskolaigazgató, Berze
Lászlóné gyermekkönyvtáros, a Diák-
önkormányzat felnõtt vezetõje, a DÖK
munkáját segítõ pedagógusok és az
óvodavezetõk. Meghívást kaptak a „Jász-
fényszaru az Oktatásért” Alapítvány és
a „Jászfényszaruért” Alapítvány kura-
tóriumának tagjai és dr. Gedei József,  a
Felsõ-Jászság országgyûlési képviselõje.

Gyõriné dr. Czeglédi Márta köszön-
tõjében elmondta, hogy számára ez a mai
a legszebb a település lokális ünnepei
között, mert ilyenkor azokat ünnepeljük,
akikért élünk és dolgozunk. Mészáros
László jegyzõ köszönetét fejezte ki a
pedagógusok áldozatos munkájáért,
amelynek gyümölcse a diákok eredmé-
nyeibe foglaltatik.

Az ünnepség valamennyi résztvevõ-
jét két elsõ osztályos tanuló köszön-
tötte, Mezei Bálint verset mondott,
Fekete Csilla énekelt, majd Török Olga
volt diákpolgármester gratulált a fogadá-
son megjelent tanulóknak a szép telje-
sítményhez.

Az emléklapok átadása után dr. Gedei
József országgyûlési képviselõ szólt
röviden a gyerekekhez, s kívánt vala-
mennyi fényszarui diáknak kellemes
vakációt.

A 2004/2005-ös tanév tanulmányi
versenyein helyezést értek el:

Fábián Anett (5. A) környezetverseny,
Erdei Benjamin (5. B) környezetverseny,
aki az országos döntõbe is bejutott.
Kocsis Edina (7. A), biológiaverseny –
felkészítõ tanár: Tóth Sándorné.

Zsámboki Richárd (6. A) matematika-
verseny, Biritz Dávid (8. C) matematika-
verseny – felkészítõ tanárok: Berényi
Ferenc, Berényi Ferencné.

Menyhárt Éva (6. C) rajzverseny –
felkészítõ tanáruk: Bartos Kinga.

Szalóki Csongor (8. A) földrajzverseny
– felkészítõ tanár: Virág István.

Az országos ZORKA 2004 innovatív
projekten belül az idõjárásjelentés készí-

(Folytatás az 5. oldalon)

5–6. osztályosok

7. osztályosok
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„Az elsõ benyomásra nincs második
lehetõség” – ez volt a mottója annak a záró
eseménynek, amely a jászfényszarui mûve-
lõdési házban zajlott 2005. május utolsó
hétvégéjén. Divat-, forma-, stílustant tartal-
mazó kiscsoportos tanácsadáson vettek részt
a hallgatók.

A teljes programsorozat képzésekbõl állt,
a Jászsági Civil Mûhely hirdetette meg, civil
szervezeti vezetõk, a mûvelõdésben és az
önkormányzatokban dolgozók számára. Ez
a programsorozat a Nemzeti Civil Alapprog-
ram támogatásával, és a Bedekovich Lõrinc
Népfõiskola szervezésében jött létre. A
támogatónak és a szervezõknek az volt a
céljuk, hogy ezekkel a képzésekkel (Kom-
petencia és kreativitás, PROMPT Oktató-
központ, non-profit ismeretek és képzés
SEED Alapítvány), valamint a megfelelõ
megjelenéssel a vidéken élõ szakemberek
esélyeit növeljék, segítsék a civil partnerségi
kapcsolatok kialakulását, erõsödését.

A záró eseményen két csoportban, össze-
sen 20 fõ részesült a színcsoport megha-
tározásban, amelyet Radics Edit a Nõk Lapja
Café állandó szakértõje tartott. Itt a követ-
kezõ ismereteket sajátították el a részt-
vevõk:

- mi a tél, tavasz, õsz, nyár színcsoport
fogalma

- melyik színt, hol, hogyan és mikor alkal-
mazzák

- fogyókúrás színek, egészségmegõrzõ
színek, emésztést javító, vérnyomást
karbantartó színeink.

- „karcsúsító, nyújtó színhatások”, rafi-
nériák.

A formai elemek meghatározásában,
melyet Holman Zoltánné Olga öltözködési
tanácsadó tartott, a hallgatóknak, a követke-
zõkrõl szereztek új ismereteket:

- milyen szabásvonalak az elõnyösek
- milyen anyagokból, milyen kiegészí-

tõkbõl válasszanak maguknak a hallgatók
- melyek számukra a karcsúsító, nyújtó

vonalak
- költségkímélõ, jól variálható ruhatár

kialakítása.
A csoportos tanácsadás végén mindenki

kapott egy dossziényi személyre szabott
anyagot arról, hogy ezeket a színeket a
ruhatárában hol, hogyan alkalmazza, a saját
testméretének, formájának és arányának
milyen szabásvonalak a legelõnyösebbek.
Valamint egy könyvecskébe szedett színkár-
tyát, a színcsoport szerinti vásárláshoz.

A „Stílus-hétvége” elé várakozással és
némi izgalommal tekintettünk, majd kelle-
mes órákat töltöttünk együtt s végül egy-
másra (tolerancia) és magunkra (önbizalom)
nagyobb figyelmet fordítva „színtudato-
sabban” tértünk haza.

Közreadja:
Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai

Társaság

Stílus-hétvége

tés kategória nyertesei Cserháti Anett
(7. A), Jáger Péter (7. A), Kozma Márk
(7. A), Lovász Nóra (7. A), Misztina
Zsófia (7. A), Sulyok Kinga (7. A),
Bordás Nóra (8. A) – felkészítõ tanárok:
Virág István, Berze Lászlóné.

Külön említést érdemelnek a diákszim-
pózium résztvevõi: Jávorcsik Márton (8.
A), Gyetvai László (8. C), Mészáros
Ádám (8. C), - felkészítõ tanár Kovács
Béláné. A sportban és táncban jeles-
kedõk: Tóth Márk (8. A), Vaszicsku
Gergõ (8. C), kiemelkedõ sporteredmé-
nyeket ért el Kovács Ákos (8. C).
Különféle szintû nyelvvizsgát tettek:
Ocskó Sós Csaba (8. C), Petelen Petra
(8. C), Biritz Dávid (8. C) – felkészítõ
tanár: Ézsiásné Szécsi Éva.

A „Jászfényszaru az Oktatásért”
Alapítvány könyvjutalmát kapták:

Biritz Dávid (8. C), Fábián Adél (5. A),
Erdei Benjamin (5. B) és Menyhárt Éva
(6. C).

A „Jászfényszaruért” Alapítvány
kuratóriuma a következõ tanulókat
jutalmazta: Bordás Nóra (8. A), Szalóki
Csongor (8. A), Harangozó Zsófia (8.
C), Ocskó Sós Csaba (8. C), Petelen
Petra (8. C), Gyetvai László (8. C),
Mészáros Ádám (8. C), Kovács Ákos
(8. C), Ördög István (8. C).

Fair Play-díjat idén Mészáros Ádám
8. C osztályos tanulónak ítélték oda.

A következõ tanév diákpolgármes-
terének választották Földvári Zsófia 7.
A osztályos tanulót, helyettese Szénási
Gyöngyi 7. B osztályos tanuló lesz.

A Diákönkormányzat sikeres tevé-
kenységét sokan segítették, a DÖK leg-
aktívabb tagjának Kozma Márk 7. A
osztályos tanuló bizonyult.

Szöveg: Sugár Istvánné
Fotók: Rohoska

(Folytatás a 4. oldalról)

A tanulás és a tanítás becsülete

8. osztályosok

Földvári Zsófia, az új
diákpolgármester

Mészáros Ádám, a Fair Play-díj idei
kitüntetettje
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Májusi anyakönyvi hírek

A parlagfû-mentesítésrõl
Újabb szigorításokat hozott a növényvédelmi törvény

módosítása
2005. június 15-én lépett hatályba a növényvédelemrõl szóló

2000. évi XXXV. törvény módosítása, mely többek között a parlag-
fû elleni védekezést is szabályozza.

Tízmilliárd forintot költ a magyar lakosság csak a parlagfû által
okozott allergia elleni gyógyszerek megvásárlására - s ebben még
nincs benne az orvosi ellátás, táppénz költsége, valamint az a
pénzben ki sem fejezhetõ szenvedés, amit el kell viselnie azon
embertársainknak, akik e gyom virágporától szenvednek - hangzott
el minap egy rendezvényen.

Európa legfertõzöttebb országa vagyunk, s a társadalmi nyomás
egyre erõsebb a jelenség visszaszorítására. Lassúnak és
körülményesnek ítélték a jogszabályalkotók a korábbi hatósági
gyakorlatot s ezen is módosított az érvénybe lépett változtatás.

A változás egyik legfontosabb mondatát szó szerint idézem: „A
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfû virágzását megakadályozni, és ezt követõen ezt az
állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Belterületen a jegyzõ, külterületen az illetékes megyei növény-
védelmi szolgálat rendelhet el közérdekû védekezést, ha valaki a
fenti kötelezettségének nem tesz eleget.

Új elem a jogszabályban a Földmérési és Távérzékelési Intézet
megfigyeléseinek a belépése a parlagfû által veszélyeztetett területek
azonosítása érdekében. Az intézet adatait megküldi az illetékes
földhivatalnak, valamint elektronikus formában közzé is teszi azokat.

A helyszíni ellenõrzéseket a parlagfû-mentesítés kapcsán az
illetékes földhivatal végzi, melyrõl a földhasználó elõzetes értesítése
mellõzhetõ. A hivatal - amennyiben bizonyítást nyer, hogy a föld-
használó nem tett eleget a parlagfû irtási kötelezettségének - a terület
azonosító adatait, valamint a rendelkezésre álló bizonyítási esz-
közöket - további intézkedésre megküldi a közérdekû védekezés
elrendelésére jogosult hatóságnak.

A közérdekû védekezést elrendelõ határozat fellebbezésre tekintet
nélkül azonnal végrehajtható. A határozatot közszemlére tétel útján
kell közölni, amelynek során a határozatot az ingatlan fekvése szerinti
település polgármesteri hivatalánál is közzé kell tenni.

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak, valamint a
Földmérési és Távérzékelési Intézetnek is kell a határozatból küldeni.

A helyszíni ellenõrzés, valamint a közérdekû védekezés során a
hatóság, valamint a vállalkozó, aki a közérdekû védekezést elvégzi,
az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvé-
gezheti.

Minden intézkedésnél ki kell szabni a növényvédelmi bírságot,
amelynek felsõhatára 2 millió forint, valamint a közérdekû védekezés
költségeit is be kell fizetni a mulasztóknak.

A parlagfû mentesítési hét kapcsán felhívok minden földhasználót
és tulajdonost tegyen eleget kötelezettségének, gátoljuk meg ezen
veszélyes, allergiát okozó növény virágporának kiszóródását.

Molnár Mihály
növényvédelmi felügyelõ

SZÜLETTEK:
Berényi Valentin Dávid (Zsobrák Gyöngyvér), Csámpai Mária

(Nagy Mária), Donnert Flávió és Donnert Kardina (Agócs Erika),
Füle Viktória (Nagy Tünde), Ignácz Máté (Mezei Ilona), Kecskés
Tamás István (Kecskés Mónika), Petrovics Patrik (Szunyogh Anita),
Rácz Boglárka (Glonczi Zsuzsanna).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Jenes István és Both Ildikó.
ELHUNYTAK:
Berze Imre (72 é.), Bognár Ilona (67 é.), Katona Mihály (63 é.),

Kolozs Jánosné Pál Margit (71 é.), Márkus József (83 é.), Rimóczi
Oszkár (49 é.), Szászi Imre (55 é.), Vas Tiborné Sõregi Elvíra (45 é.).

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BERZE IMRE

temetési szertartásán megjelentek,
sírjára virágot, koszorút hoztak,

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Szeretõ felesége, fia, lánya, nõvére és családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik férjem,

szeretett édesapánk
RIMÓCZI OSZKÁR

temetésén megjelentek, és részvétükkel
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

„Kórházban ért a halál, még elbúcsúzni sem tudtál.
De szinte hallani, hogy még szerettél volna valamit mondani,

hogy Te nem ezt akartad, szerettél volna még élni.
Küzdöttél türelmesen, és bíztál, de már nem lehetett,

a gonosz kór legyõzte szívedet.
De a mi szívünkben örökké élni fogsz,

ragyogsz le ránk föntrõl, akár a többi csillagok.”

Emlékezés

Emlékezés
HAJCSIK IMRÉNÉ

halálának 5. évfordulójára.
„Míg éltél szerettünk,

míg élünk nem feledünk.”

Szeretõ nagy családod

Fájó szívvel emlékezünk
BALI LÁSZLÓ

halálának 15. évfordulója
alkalmából.

BASA SÁNDORNÉ
Ágoston Magdolna

halálának 4. 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.”

A gyászoló család

Emlékezés

Szeretõ családja

„Telnek a hónapok, múlnak az évek,
kik szívbõl szerettek, nem felednek Téged.”

BERZE ISTVÁNNÉ Szívos Mária Zsuzsanna
halálának 1. évfordulójára.

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.

Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”

Szeretõ családja
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Kör.Kép címû mûsorában minden szomba-
ton 9.00, 14.00, 19.00 és 23.00 órakor.
Ismétlés hétfõn 9.00 órakor.

Körzeti Képes Krónika
JÁSZFÉNYSZARUI TUDÓSÍTÁSOK

a Fûtéstechnikai és Vas-Mûszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.

Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071

Szemüveges van a családban?
Nézzen be a FEDO OPTIKÁBA!

A Fotósbolt hírei

AJÁNDÉK KUCKÓ

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.  Szeretettel várok minden érdeklõdõt!

Pótáné Marika

APRÓHIRDETÉSEK
Akác, hárs, selyemfû, facélia és vegyes virág-

méz termelõi áron télen, nyáron folyamatosan
kapható. Edényt hozzon magával. Csúz Lajos
Jászfényszaru, Aradi út 1. (Tüzépnél). Tel.: 423-
122.

Jászfényszaru  Ady Endre út 49. szám alatt
jó állapotú sátortetõs, kertes családi ház eladó.
Érdeklõdni: Gyõri, 06/57/410-737

Olcsó pihenés Gyulán egész évben. Tel: 06/
30/7438-209, 57/422-558

Kecsketej kapható. 06/30/2710-452

Jó állapotban lévõ, szétnyitató rekamié
olcsó áron eladó. Érdeklõdni: 422-345

A nagy iskolánál a falatozó helyén.
Jászfényszaru, Szabadság u. 32.

06/30/544-9341

GÁZBOJLER AKCIÓ!

Családi fotók, gyereksorok, minõségi amatõr fi lmkidolgozás,Családi fotók, gyereksorok, minõségi amatõr fi lmkidolgozás,
fényképezõgépek, f i lmek.fényképezõgépek, f i lmek.
Kamerakazetták, fotó elemek és akkumulátorok. CD-k, CD és DVD boxok.Kamerakazetták, fotó elemek és akkumulátorok. CD-k, CD és DVD boxok.
Audio és Video kazetták. Képkeretezés, sírváza betétek, virágvázák.Audio és Video kazetták. Képkeretezés, sírváza betétek, virágvázák.
Koszorúk, sírcsokrok megrendelhetõk.Koszorúk, sírcsokrok megrendelhetõk.

Jászfényszaru, Szabadság út 49. Tel.: 57/423-353.
Nyitva:Nyitva: Hétfõtõl  péntekig 13-18 óráig.

Szombaton 9-12 óráig.

Jászfényszaru, Szabadság út 69.

ÚJ!ÚJ!
DigitálisDigitálisképkidolgozás!

képkidolgozás!

AKCIÓ!
Szemüvegkeretek 20%-os kedvezménnyel
kaphatók!

Megérkeztek az új napszemüvegek!

GYERMEKBIRODALOM
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.
Sz: 8.00–13.00 ó.

V: 9–12.00 ó.
Tavaszi, színes árukínálatunk már most megtekinthetik.
-20%, -30%-os akcióink maradtak továbbra is.
Bébi árukollekcióinkat kibõvítettük, a régóta keresett Leopoldi márkanevet
viselõ ruhákkal.
Pelenkák:

Pampers jumbo: 3.900,-Ft/csomag (legújabb)
Libera baby comfort: 1.650,-Ft/csomag
Midi méretû textiles, tépõzáras pelenka: 29,50,-Ft/db

Törlõkendõk:
Johnson’s: 610,-Ft (72 db-os) vastag
Pampers: 610,-Ft (72 db-os) vastag
Baby sitter: 490,-Ft (80 db-os) vastag
Baby bruin: 690,-Ft (240 db-os) vékony

Nézzen be hozzánk! Érd.: 06/30/293-38-34
Nyitva tartás:

H-P:9.00-12.00, 14.00-17.00 óráig. SZ:
9.00-12.00 óráig.

Computeres szemvizsgálat
minden második szerdán
10–13 óráig.

Bejelentkezés személyesen vagy
telefonon!.

Apróhirdetés:                          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.

HIRDETÉSI
DÍJAINK

Hirdetések feladása a
szerkesztõségben.

Cím: Városi Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. l.

Tel.: 57/422-265

KF-125 KN                             63.900 Ft
FÉG HT 120L KN                     57.500 Ft
FÉG HT 80L KN                      51.500 Ft

Vaillant 17/1 átfolyós gázmelegítõ   31.900 Ft
WESTEN falikazánok -6% kedvezménnyel.
Celsius szeneskazán 25 kW-os     119.152 Ft
SPLIT KLÍMA 2,6 kW-os                  48.630 Ft
SPLIT KLÍMA 3,5 kW-os                  51.130 Ft
WC csésze lapos alsós                    6.880 Ft
Mosdó 56x45-ös                              6.220 Ft
WC tartály víztakarékos                    3.580 Ft
O/ 110 PVC csõ 2m/szál                       770 Ft

á

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
A házhozszállítás térítésmentes!

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

ÚJ!

Jászfényszarun a sertéstelepre
állatgondozót és karbantartót

felveszünk.
Magtápker Kft.

Tel: 06/30/748-7432

Vasanyag minden méretben és típusban!

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy július 1-jétõl életbe lép a Városi Könyvtár
szokásos nyári nyitvatartási rendje:

Kedd: 9-12 óráig 13-18 óráig
Szerda: 9-12 óráig 13-18 óráig
Csütörtök: 9-12 óráig 13-18 óráig
Péntek: 9-12 óráig 13-16 óráig
Szombat: ZÁRVA

Címünk: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1. – Telefon: 56/422-265

Nyári nyitva tartás a Városi Könyvtárban
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Táskaszám: 3842
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Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
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Ügyeletek júliusban
Orvosi ügyelet és készenlét

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
júl. 01–jén: Dr. Palencsár Csaba (Ságvári

E. u. 8.), júl. 02-03-ig: Dr. Kiséry Péter
(Deák F. u. 1.), júl. 04-12-ig: Dr. Kiss József
(Deák F. út 1.), júl . 13-24-ig: Dr. Kocsis
András (Hunyadi út 1/A), júl. 25-29-ig:
Dr. Kiss József (Deák F. út 1.), júl. 30-31-
ig Dr. Kiséry Péter (Deák F. út 1

Az ügyeleti szolgálat baleset vagy életve-
szély esetén vehetõ igénybe.

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

Készenlét a vízmûnél
Hibabejelentés munkaidõben a 57/ 422-

631-es, munkaidõn túl a 06/30/275-3350-
es telefonszámon.

Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út
Tel.: 522-460

Készenlétes telefon: 422-868
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 8.30–12.00

óráig, 15.00–19.00 óráig, július 2-án és 16-
án 8.00-12.00 óráig.

A vízdíjbeszedés nyári rendje

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.

Meghívó

Rendõrségi felhívás

Tisza-tavi fesztivál

A GAMESZ értesíti a fogyasztókat, hogy július hónapban szabadságolások miatt nem
lesz vízdíjbeszedés. A júliusi számlát az augusztusival együtt szeptember hónapban fizetjük.

2005. július 11-15-ig szabadság miatt dr. Tóth Zoltán helyettesít.
Dr. Palencsár Csaba

A gyermekorvosi rendelés szabadság miatt helyettesítéssel történik június 27-
tõl július 1-jéig, továbbá július 5-12 és július 25-augusztus 5-e között. Kérem,
tájékozódjanak a kifüggesztett hirdetéseken, illetve a gyermek-rendelõben a
rendelési idõkrõl.                                                                                  Dr. Kocsis András

A Jászfényszarui Mozgáskorlátozottak Egyesülete tájékoztatja tagságát, hogy 2005.
július 7-én, délután 17 órakor a Mûvelõdési Ház nagytermében elnök- és vezetõségválasztó
ülést tart, melyre minden tagot szeretettel vár                                     a Szervezõ Bizottság,

az egyesület fennmaradása érdekében.

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Kormány rendelet 2004.
szeptember 03-án lépett hatályba. E jogszabály 54. §. 1. bekezdésében foglaltak alapján az
eddig szabadon megvásárolt flóbert fegyverek tulajdonosai kötelesek a fegyver tartására
engedélyt kérni.

A jogszabály szerint a flóbert fegyverek tartása iránti kérelmeket az ügyfelek 2005. júni-
us 30-ig nyújthatják be az állandó lakhely szerint illetékes rendõrkapitányságokon. Az
engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatás díja 2.000,-Ft, melyet a Rendõrségen kapott,
postai csekken kell befizetni. (A rózsaszín csekk nem jó, csak az, amit a kapitányságon
adnak!)

A flóbert fegyverek tulajdonosai a megadott idõpontig dönthetnek arról, hogy azt érték
nélküli megsemmisítésre átadják a rendõrségnek, vagy a tartására engedélyt kérnek. Aki
nem ezek közül választ, az bûncselekményt követ el, hiszen az új törvény szerint a flóbert
fegyver lõfegyvernek minõsül, így annak engedély nélküli tartásával lõfegyverrel való
visszaélést valósít meg. A jogszabály szerint pedig 2-8 évig terjedõ szabadságvesztés
büntetés is kiszabható az elkövetõvel szemben.

További felvilágosítást kérhetnek a Jászberényi Rendõrkapitányság Igazgatásrendészeti
Alosztály munkatársaitól az alábbi telefonszámon: 06 57/504-291, vagy személyesen a
Jászberény, Hatvani út 1. szám alatt.                                                    Lukács Anita r. szds.

Jászberényi Rendõrkapitányság

Már a flóbert fegyver is lõfegyver

2005-ben is folytatódik a Tisza-tavi Fesztivál!
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén ismét útjára indul a Tisza-tavi régió ingyenesen

látogatható nyári rendezvénysorozata a Tisza-tavi Fesztivál!
A családi-, sport-, kulturális és szórakoztató programokkal fûszerezett rendezvény-

sorozat minden korosztály számára tartogat valami meglepetést, kicsik és nagyok egyaránt
megtalálják a számításaikat. Napközben játékos vetélkedõk, település bemutató egyedi
programok (gasztronómiai versenyek, ökotúrák, faluséták, kézmûves vásár és bemutatók)
csábítják a Fesztivál felkeresõit, az esti órákban pedig népszerû együttesek koncertjeit
hallgathatja a nagyközönség.

A Fesztivál a nyár folyamán összesen 9 hétvégén keresztül (június 18. és augusztus
13. között), szombati napokon, 9 helyszínen kerül megrendezésre a Tisza-tó körüli
településeken.

Helyszínek és idõpontok:
Június 18. – Abádszalók
Június 25. – Tiszaroff
Július 2. – Tiszafüred
Július 9. – Kisköre
Július 16. – Tiszabábolna
Július 23. – Tiszacsege
Július 30. – Poroszló
Augusztus   6. – Sarud
Augusztus 13. – Tiszanána

A részletes programok letölthetõek a Tisza-tavi régió honlapjáról: www.tisza-to-info.hu
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