
Jászfényszaru város lapja

2006. április

A város napja programjai

Ára: 85,– Ft 17. évfolyam 4. szám

Jászfényszaru, 2006. április 29–május 2.

Az orvosi ügyeletrõl
idõrendben

Az önkormányzat ciklusokon átívelő,
gyakori, az ügyelettel kapcsolatos kérdések
tárgyalása legutóbb 2005. december 19-én
volt napirenden. Idézet a testületi ülés
jegyzőkönyvéből:

„243/2005. (XII. 19.) számú határozat
központi ügyeleti ellátásban való részvé-
telre

Jászfényszaru Város Önkormányzata
megtárgyalta a háziorvosi ügyelet működé-
sével kapcsolatos napirendet és úgy hatá-
rozott – a háziorvosok teljes egyetértése
mellett -, hogy a település központi ügyeleti
ellátását Hatvan és környéke térségi ügyeleti
ellátásban kívánja megvalósítani a költségek
arányos viselése mellett, melyben irány-
adónak tekinti az e célra biztosított minden-
kori MEP finanszírozást.

A háziorvosi ügyelet működtetésével kap-
csolatban a szükséges közbeszerzési eljárás
lefolytatásával egyetért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megté-
telére.”

Ezt követően ez évben folyamatos egyez-
tetés, levélváltás történt, szám szerint 6
alkalommal minden hónapban a döntés
szellemében.

Az ügyelettel kapcsolatos kérdésekre
szívesen adunk felvilágosítást, az érdeklő-
dők betekinthetnek a testületi ülések jegyző-
könyveibe is!

A lakosságot – ahogyan eddig - ezután is
folyamatosan tájékoztatjuk. Várhatóan a
következő lapszámban is újabb információt
tudunk adni.      Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester

A művelődési ház felújításának I. ütemére
benyújtott pályázatot az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács támogatta. A
28.452.000 Ft összköltségű felújításhoz a
Tanács 19.000.000 Ft támogatást nyújtott
2006-2007. évi ütemre.

Az I. ütemben megvalósított felújítás első-
sorban az épület homlokzatának hőszige-
telését, tetőfelújítást, akadálymentes közle-
kedés biztosítását, illetve a földszinti rész
átalakítását biztosítja, oktatást, közösségfej-
lesztést is segíteni hivatott termek kialakítá-
sával.

Felújítás

Jászfényszaru Árvíz, Gyöngyvirág, illetve Attila, Fecske út építésére ez évben benyújtot-
ta pályázatát az önkormányzat.

A pályázat előkészítésekor a rövid utakat ( Fecske, Gyöngyvirág ) az Attila és Árvíz
utakhoz párosítva készítettük, esélyt adva az új településrész útburkolat építésének
folytatására.

A Területfejlesztési Tanács első döntési körben az Árvíz és Gyöngyvirág út építését
támogatta. Forráshiány miatt az Attila és Fecske utat a második döntési körbe utalta.

2005. évben a közbeszerzést lefolytattuk, így a Magyar Államkincstárral a finanszírozási
szerződés megkötése után az utak építése elkezdődik.

A 16.187.000 Ft összköltségű fejlesztéshez 3 éves ütemre 8.000.000 Ft támogatást
nyertünk.

Útépítés

Április 29-én 9 órakor Jász Fény Vers-
és Prózamondó Találkozó a Rimóczi
Kastélyban jászsági és nagyváradi részt-
vevőkkel

Április 30-án 18 órakor Zakliczyn-i és
szlovén vendégek fogadása a művelődési
házban, utána a vendég fiataloknak tájé-
koztató, filmvetítés, ismerkedési est a ven-
déglátókkal az iskola ebédlőjében

Május 1-jén
6 óra A lengyelországi Zakliczyn település

ifjúsági fúvós zenekarának zenés ébresztője
a városban a Szűcs Mihály Huszárbandé-
rium szervezésében

9 óra Szabadtéri ünnepi szentmise a felső
temető kápolnája előtt, a kápolna külső
felújítási munkálatainak megáldása, valamint
a szentmise után az első májusi litánia imád-
kozása – celebrál Csőke György esperes
plébános

SPORTPÁLYÁN:
10 óra Május 1. Kupa - kispályás labda-

rúgó bajnokság minden korosztálynak az
alsó pályán nevezés 9 órától a helyszínen

13 óra Tűzgyújtás, főző és sütő verseny
a Fényszaruiak Baráti Egyesülete szerve-
zésében. Nevezni a sportpályán is lehet
bármilyen egytál étellel, amit saját alap-
anyagból a helyszínen kell elkészíteni.
Sütemény kategóriában otthon elkészített
édes süteményekkel lehet versenyezni.

15 óra Ünnepélyes megnyitó, a lengyel
és szlovén delegációk, és minden vendég
köszöntése a szabadtéri színpadon

15.15 Zakliczyn-i Ifjúsági Fúvós Zenekar
műsora

15.45 Helyi művészeti csoportok műsora

Iglice Gyermeknéptánc Együttes, Jászfény-
szarui Táncos Lányok, Borostyán TSE

16.45 Főző és sütő verseny eredményéből
a zsűri és a résztvevők kínálása.

16.45 Tűzoltó vetélkedő és bemutató az
alsó pályán lengyel, pusztamonostori és
jászfényszarui résztvevőkkel. Technikai és
sportos bemutatók, vetélkedők.

17.40 FÉBE Főző és sütő verseny ered-
ményhirdetése a színpadon

17.45 Jász Ijászok bemutatója a felső
pályán

18.15 FÉBE Szűcs Mihály Huszárban-
dérium és a szlovén dragonyosok bemutatója
a felső pályán

19 óra Hevesi Tamás könnyűzenei mű-
sora a szabadtéri színpadon

21 óra Zakliczyn-i fúvósok térzenéje a
főtéren

Megnyitja kapuit az Internet Kávézó a
Rimóczi Kastélyban

A város napján a sportpályán a szlovén
kulturális pultnál vendégeink étkeivel és
kulturális életével ismerkedhetnek az
érdeklődők.

A Vágó Bt. sátraiban étkezési lehetőség
és büfé szolgáltatás.

A rendezvény időtartama alatt a sport-
pályán és a Petőfi úton kirakodóvásár, a
búcsútéren pedig a Sági Vidámpark is
szórakoztatja a közönséget.

Május 2.
Külföldi vendégek látogatása az Ipari

Parkban, a Hirsch Porozell Kft.-nél

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a
rendezők. (www.jfsz2006.uw.hu)
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Költségvetés – 2006

(Folytatás a 3. oldalon)

TERVEZETT  BEVÉTELEK                              Összeg (ezer Ft-ban)

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 105854
1. Intézményi működési bevételek   96554

- Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.     1000
- Intézményi működéshez kapcs. bevételek       850
- Intézmények egyéb sajátos bevételei   30704
- Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás   50000
- Kamat- és hozambevételek   14000

2. Befolyt általános forgalmi adó     9300
II.  HELYI ADÓBEVÉTELEK 243100
III. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK   66943

- Személyi jövedelemadó helyben maradó része   43259
- Jövedelemkülönbség mérséklése  -72442
- Személyi jövedelemadó normatív módon
  elosztott része   78126
- Gépjárműadó   18000

IV. EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK     5336
V. NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS               250311 
VI. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK   18083

1. Működési célú bevételek
- TB-től átvett pénzeszköz   13083

2. Felhalmozási célú bevételek          –
Egészségügyi Minisztérium támogatása     5000

VII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL
ÁTVETT PÉNZ   38932

- SAMSUNG-tól átvett pénz     3000
- UNIO-ból átvett pénzeszköz   35932

VIII. FELHALM. CÉLÚ KÖLCSÖN
VISSZATÉRÜLÉS     2500

IX. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL  66180
Bevételek összesen: 797239

TERVEZETT  KIADÁSOK                        Összeg (ezer Ft-ban)

I. TERVEZETT FENNTARTÁSI KIADÁSOK 688580
- Park- és útfenntartás     6810
- Ingatlankezelés, város-község gazdálkodás       576
- Közvilágítás     7100
- Állategészségügy       193
- Vízellátás   36724
- Szennyvíz-gazdálkodás   19099
- Szociális feladatok (jövedelempótló tám.,

szoc. segély, temetési segély, ápolási díj,
gyermekvédelmi tám.)   41100

- Étkeztetés   35000
- Intézmények működtetése 304677
- Egészségügyi tevékenység (ügyelet, védőnők)   13683
- Igazgatási tevékenység 154025
- GAMESZ   50065
- Intézményi vagyon működtetés költsége   19528

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK   49926
- Gondozási központ bővítése-akadálymentesítése     5925
- Damjanich út építés áthúzódó kiadása     6731
- Utak építéséhez pályázati önerő     9828
- Művelődési Ház rekonstrukviója, pályázati önerő     6274
- Orvosi rendelő felújítása

  (tetőfelújítás, eszközbesz.)     6468
- Sárga iskola pályázatkészítés díja, áthúzódó
  munkák   10700
- GAMESZ-nél ebédszállító gépjármű beszerzése     4000

III. CÉLTARTALÉK   58733

Kiadások összesen: 797239

avagy  hogy tervezzünk „ma”, hogy a „holnap” ne legyen bizonytalan

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete hosszas előkészítés és egyeztetések sorozata után elfogadta a 2006. évre alkotott 1/2006(II.23.)
költségvetési rendeletét. A gazdálkodás főbb kereteit meghatározó számokat az alábbiakban tekinthetjük át:

Létszámmutatók   2003   2004   2005   2006

Lakosságszám   5892   5928   5936   5951
Iskola     587     566     536     514
Művészeti iskola     210     220     245     255
Óvodák     196     189     182     186

Normatív támogatások
(ezer Ft-ban) 15764 17106 17951 20887

Működési hiány 2003 2004 2005 2006
(ezer Ft-ban) 30000 20000 60000 85000

Önkormányzatunk költségvetésére alapvetően hat az, hogy a
költségvetési törvényben milyen normatív támogatási rendszert
fogad el az országgyűlés, tehát hogy az egyre szaporodó, és kötelező
feladatokhoz milyen mértékű állami forrást biztosít az országgyűlés.
Jelentős hatása volt az elmúlt években pl. a közszféra dolgozói
bérrendezésének. Törvény határozza meg az alkalmazotti béreket,
melyek kötelező emelkedéséhez Önkormányzatunk először (2002-
ben) részidőre kapott központi támogatást, majd a normatívában
kapta ennek fedezetét, mely közel nem fedezte a többletköltségeket.
Mi a normatíva? Az a központi forrás, melyet a különféle mutatók
alapján kap az Önkormányzat az adott feladat finanszírozására,
ilyen pl. a tanulói létszám, az óvodások száma, okmányiroda esetén
ügyiratszám stb. Az utóbbi néhány évben a normatívák mértéke
nem nőtt, sőt olykor csökkent is. Az intézmények működtetése
viszont egyre drágább, hiszen a közüzemi díjak is egyre emelkedtek.

Ezek a fő okai annak, hogy az utóbbi 4 évben relatív működési
hiány jelentkezett, azaz a feladatokhoz, intézményekhez kapcsolódó
kiadásokat a normatív állami támogatások nem fedezték,
önkormányzati kiegészítésre volt és van szükség.

Az alábbiakban áttekinthetjük, hogy az egyes intézmények milyen
mértékben szorultak önkormányzati kiegészítésre a működésük
fenntarthatóságához:

Láthatjuk, hogy nagyobb intézménynél, mint iskola a kiegészítés
mértéke is nagyobb. A normatíva alapját képező mutatószámok is
csökkennek, sajnos országos jelenség a gyermekszám csökkenése,
mely a központi támogatás egyidejű csökkenését, ill. az önkor-
mányzati támogatás növelését vonzza maga után a fenntarthatóság
érdekében. A könyvtár és művelődési ház esetében, ahol összesen
egyféle, lakosságszám-arányos támogatás létezik csak, leginkább
mutatkozik a forráshiány.

Az önkormányzati szintű működési hiány kiszámítása a normatív
állami támogatás és átengedett SZJA bevételeknek az intézményi
működési kiadásokkal (bér, járulék és dologi kiadások) való
összevetésével történt. SZJA bevétel 3 részből tevődik össze. Egy
részt a város lakossága által befizetett személyi jövedelemadó 10
%-át helyi forrásként visszajuttatja az állam. A másik összetevő a
normatív módon kapott SZJA, mely nem mást jelent, mint hogy
egyes feladatok, mint a szociális feladatok, körzetközponti feladatok
(okmányiroda, gyámügy) stb., normatív támogatása a központilag
befolyt SZJA terhére érkezik meg. A harmadik tényező, ami sajnos

Önkormányzati kiegészítés éves bontásban   (ezer Ft-ban)
(Költségvetési előirányzatok szerint)

2003 2004 2005 2006
Általános iskola 33262 28212 26790 41118
Óvodák 20034 18649 24688 27269
Könyvtár   6781   5425   7309   7536
Művelődési ház   9050   8453   9186   9118
Gondozási központ   7204   6718   5718 10781
ÖSSZESEN: 76331 67457 73691 95822
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(Folytatás a 2. oldalról)

Költségvetés – 2006
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nálunk nem bevételt jelent, hanem nagyarányú elvonást az úgy-
nevezett jövedelemkülönbség mérséklésének rendszere. A
költségvetési törvény országos átlagot von az egyes településeken
fellelhető vállalkozásokról, azok adóerőképességéről. Majd
megállapít egy normát, ami arról szól, hogy esetünkben egy 6000
fős város mennyi iparűzési adót és SZJA befizetést tud átlagosan
produkálni egy lakosra vetítve. Ott, ahol igen jelentős vállalkozás
van jelen, mint Jászfényszaru esetében, ott relatív magas az egy
lakosra eső iparűzési adóalap, így az átlagot meghaladó részt a
megállapított állami támogatásból visszavonják. Ez közel 70 millió
Ft, ami a város költségvetésének csaknem 10 %-a.

A 2005. évi működési hiány ellentételezése kamatbevételből és
működési bevétel-többletből valósult meg. A 2005-ös évet megelőző
években a tartalék terhére lehetett a hiányt kiküszöbölni.

A jövőre nézve el kell gondolkodni néhány dolgon. A közzétett
hivatalos információk szerint 2007. december 31. után megszűnhet
az iparűzési adó. Jászfényszaru gazdálkodásának sikerességéhez,
illetve tartalékainak keletkezéséhez nagymértékben hozzájárul az
iparűzési adóbevétel is. Ez is lehetőséget adott a hosszú évek óta
rendületlenül folytatott városfejlesztésnek, útépítéseknek,
intézmények, épületek felújításának (Rimóczi kastély, illetve Sárga
iskola felújítása, szennyvíztisztító bővítése, különböző útépítések,
melyekről a ciklusbeszámoló során részletes tájékoztatás készül
majd.)

Ha az iparűzési adó megszűnik, az adóelőleggel az adózók felé el
kell számolni. Ez a helyi vállalkozásoknak egyébként biztosított
adókedvezmények miatt várhatóan jelentős mértékű visszafizetési
kötelezettséget keletkeztethet az önkormányzatra nézve. Ezt
enyhítheti az iparűzési adó helyett remélhetőleg bevezetendő
kompenzációs központi támogatás. (A Pénzügyminisztertől a
polgármester asszony megkeresésére legutóbb érkezett vá-
laszlevélben az szerepel, hogy a „kieső önkormányzati bevétel
pótlásáról 2006. december 31-ig megalkotandó, külön törvény fog
rendelkezni.)

Mit jelent ez?
A meglévő tartalékunkat felélni az elkövetkező évek költségvetési

egyensúlya érdekében nem szabad, sőt, lehetőség szerint azt növelni
célszerű. El kell választani egymástól a működési és fejlesztési
költségvetést is. Ez azt jelenti, hogy a működési hiányt működési
bevétel-többletből kell kiküszöbölni, illetve takarékoskodással. A
felhalmozási bevételeket pedig továbbra is fejlesztésre okos fordítani,
hiszen a város további fejlődése érdekében erre szükség van. Ez
fordítva is igaz, hogy a beruházások előfinanszírozása miatt
átmenetileg „hiányzó” forrás nem oka a működésben jelentkező
negatív egyenlegnek. (A Sárga iskola projektről külön cikkben
olvashatják felvilágosításunkat)

A fentieket összevetve láthatjuk, hogy el kellett dönteni, milyen
módon fogadja el a Képviselő-testület a város költségvetését. Hosszú
távon gondolkodik: az országos közigazgatási reformokat megelőzve
megteszi azt, amit az egész közigazgatásban is meg kell majd várha-
tóan tenni, azaz racionalizálja gazdálkodását és takarékoskodik.
Hosszú, egyeztető stratégiai megbeszélések után, melyek az
intézmények vezetőivel, illetve a Pénzügyi Bizottsággal karöltve
valósultak meg, a Képviselő-testület elfogadta költségvetését, mely
ennek szellemében készült. Legfontosabb intézkedések az alábbiak:

1. Személyi juttatások és járulékok csökkentése
A működési kiadások legnagyobb hányadát a személyi jellegű

kifizetések adják.
A takarékossági intézkedés érinti a Polgármesteri Hivatalt,

GAMESZ-t, az összes intézményt és a Képviselő-testület vala-
mennyi tagját is. Van, ahol az engedélyezett létszámot kellett vál-
toztatni, racionalizálni, van ahol az összes bérjellegű kiadás
százalékos csökkentését irányoztuk elő, ezen belül az intézmény-
vezetőre bízva a munka megszervezését, ez általános érvényű elv.

Egyes létszámot érintő intézkedések megtakarításai csak az
elkövetkező évben realizálódnak majd. Megközelítő számítások
szerint 2006-ban várható megtakarítás összege járulékkal 3,3 millió

(Folytatás a 4. oldalon)
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Költségvetés – 2006
(Folytatás a 3. oldalról)
Ft, 2007-ben  8,7 millió Ft. (A becslés 2006. április 1-jére
vonatkoztatva készült)

Szempont: a szakmai munka minőségének fenntartása valamennyi
intézményben. Racionalizálás következtében feladatelmaradás
nem történhet.

2. Dologi kiadások
Önkormányzati szinten, normatív módon 5 % dologi kiadás-

csökkentést kell végrehajtani, nem érintve egyes feladatokat, mint
például a segélyezés, civil szervezetek támogatása. (Külön cikk ad
tájékoztatást a civil szervezetek támogatási lehetőségeivel
kapcsolatosan.)

A dologi kiadások csökkenését jelenti majd többek között a
művelődési ház részleges felújítása is, melyre időközben sikerült a
benyújtott pályázatunkkal támogatást nyerni. Nem csak szebb,
kultúráltabb lesz művelődési központunk, de az épületfronton
megvalósuló átalakítás, tetőfelújítás és a homlokzat hőszigetelése
valószínűleg jelentős energia-megtakarítást eredményez majd.
(Szintén külön cikkben olvasható bővebb tájékoztatás.)

3. Céltartalék
Önkormányzatunk bizonyos feladatok kiadásait a céltartalékban

szerepelteti, melyek év közben a szükségletekhez igazítva kerülnek
felhasználásra. (Települési vízellátás feladatai, jubileumi jutalmak,
kötelező bérfejlesztések, intézményi esetleges energiatöbblet-
igények stb.)

4. Fejlesztések
Felhalmozások között az elnyert pályázatok megvalósítását, az

egyes beruházások áthúzódó kiadásait szerepeltetjük, illetve egyes
utak építéséhez pályázati önerőt terveztünk. (Külön tájékoztatóban
részletezzük)

Az intézkedések várható, jelenleg számszerűen kimutatható
megtakarítási összege kb. 22 millió Ft.

Mint ismeretes, befejeződött két jelentős beruházás, (Sárga iskola
és a Rimóczi kastély felújítása) mely UNIO-s támogatással valósult
meg. Jelenleg az elszámolás szakaszában tart mindkét projekt
(előfinanszírozás keretében valósultak meg), így az önkormányzat
által megelőlegezett összeg visszatérül. Időben ez igen lassú
folyamat, de a támogatás lehívásával újabb fejlesztésekre nyílhat
mód. Különösképpen hangsúlyozandó, hogy 2007-től az UNIO új
költségvetési ciklusa megindulásával megsokszorozódnak a
pályázati lehetőségek Magyarország, ezen belül városunk részére
is. Hosszú távú terveinket csak úgy tudjuk megvalósítani, ha a
működési kiadások és a fejlesztések egyensúlyára ügyelünk. A
várható források (EU pályázatok) eredményességének záloga az
önkormányzati saját erő megléte és a likvid biztonságos
gazdálkodás.

Kimutatás
a 2006. évi költségvetési megtakarítások

számszerűsíthető tételeiről

A 2006. évi költségvetés elfogadásakor hozott intézkedési csomag
révén az alábbi tételek kerültek átvezetésre a kiadások között:

Személyi juttatások
Összes megtakarítás 11.673 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal
- Képviselők tiszteletdíja 1.223 ezer Ft
- P. Hivatal jutalma 2.250 ezer Ft
- Nyugdíjas bérmegtakarítása 250 ezer Ft
- Adminisztrációs személy bérköltsége 1 részének átadása Ipari

Centrum Kft.-nek 193 ezer Ft
Polgármester költségtérítése 200 ezer Ft
Összesen: 4.116 ezer Ft
GAMESZ
- GAMESZ-nél 2 fő nyugdíjas dolgozó felmentése
- Művelődési Háznál 2 fő engedélyezett létszám csökkentés
- Könyvtárnál az engedélyezett létszám 1/4 fővel csökken.
- Gondozási központnál: nyugdíjas bérmegtakarítása 307 ezer Ft
- Óvodánál 1 fő nyugdíjas korú dolgozó felmentése +

bérmegtakarítás (vezetői pótlék) 522 ezer Ft

- Iskolánál bér megtakarítása 6.296 ezer Ft
- Sport feladat átadása Városi SE-nek 432 ezer Ft (A

Sportegyesület saját kérésére)
Összesen: 7.557 ezer Ft
Járulékok
Összes megtakarítás 3.565  ezer Ft
(Az előző ponthoz kapcsolódó járulék megtakarítások)
Polgármesteri Hivatal
Képviselők tiszteletdíja járuléka 355 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal jutalma járuléka 720 ezer Ft
Nyugdíjas bérmegtakarítása járuléka 80 ezer Ft
Adminisztrációs bérköltség járuléka 62 ezer Ft
Összesen: 1.217 ezer Ft
GAMESZ
Gondozási központ nyugdíjas bérmegtak. Járuléka 98 ezer Ft
Óvoda bérmegtakarítás járuléka 67 ezer Ft
(További kb. 100 ezer Ft rendeletmódosításkor kerül

átvezetésre,jelenleg a tervezett megtakarításból 67 ezer Ft lett a
költségvetésbe beépítve)

Iskola bérmegtakarítás járuléka 2.014 ezer Ft
Sportfeladat kivezetése 169 ezer Ft
Összesen: 2.348 ezer Ft
Dologi kiadások
Összes megtakarítás 5.448 ezer Ft
Elvonás az intézkedési csomag alapján:
Polgármesteri Hivatal
1. elvonások
Dologi kiadások (5 %) 1.137 ezer Ft
Civil szervezetek támogatása 350 ezer Ft
Egyéb támogatások (Trió Tv.) 900 ezer Ft
Összesen: 2.387 ezer Ft
2. többletigények
Dologi kiadásokat növeli az Idősek napja
Támogatása 100 ezer Ft
Jászfényszaru honlap készítésére 100 ezer Ft
GAMESZ kiadásaiból kivezetett sportfeladat költségeivel a Városi

Sportegyesület támogatása nő 1.587 ezer Ft
Összesen: 1.787 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal dologi elvonása összesítve így - 2.387

ezer Ft és + 1.787 ezer Ft, azaz 600 ezer Ft
GAMESZ
Dologi kiadások csökkenése, mely tartalmazza a sportfeladat teljes

kivezetését, illetve egyes feladatok nélkül tartalmaz 5 % csökkentést
GAMESZ-nál és az intézményeknél, mindösszesen 4.848 ezer Ft

Céltartalék
Az intézkedési csomag 3. pontja alapján kivezetésre került a

díszkivilágítás tervezett költsége. Ennek összege: 1.300 ezer Ft
Az intézkedési csomag valamennyi pontja átvezetésre került a

költségvetésben a fenti részletezésben, így az elvonásokat,
átcsoportosításokat, illetve többletigényeket összesítve megtakarít-
ható mindösszesen: 21.986 ezer Ft

Ez az összeg nem tartalmazza a bérintézkedések várható pénzügyi
hatásait. Egyrészt, mert a felmentendő dolgozók egy része jelenleg
táppénzes állományukat tölti, így felmentésükre később kerül sor.
A felmentésekkel járó kifizetések először költségként jelentkeznek,
csak később jelentenek majd megtakarítást.

Önkormányzati szinten az engedélyezett közszolgáltatói dolgozói
létszám 2006. január 1-jén 172,25 fő. Az intézkedések után ez a
létszám fentiek szerint 5,25 fővel csökken, mely az eredeti
létszámkeret 3 %-a a nyugdíjas korúakkal együtt. Aktív korú
közalkalmazottak közül ebből 1,4 % (2 fő).

Pénzügyi csoport

A Polgármesteri Hivatal bejáratánál a falon lévõ zárt hirdetõ
táblán új rovat nyílt: MUNKAERÕ IGÉNY

Az érdeklõdõk itt is információt kaphatnak a gazdasági
egységek aktuális munkaerõ igényérõl, a jelentkezés módjáról,
helyérõl. (Jelenleg a Hirsch Porocell Kft. keres 12 fõt.)
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Ami a takarékossági intézkedésekbõl az iskolát érinti

A fenti grafikon alapján látható, hogy iskolánk tanulóinak száma
111 fővel csökkent az elmúlt évek során. Ez a csökkenés nem járt
tanulócsoport összevonásával, így az osztálylétszámok csök-
kentek. Az állami finanszírozás létszám alapján történik, így
ugyanannyi csoportot több önkormányzati támogatással tudtunk
fenntartani, bár a kieső gyermeklétszámmal járó normatíva
csökkenést plusz feladatok- különleges helyzetű és különleges
gondozást igénylő gyermekek- oktatásának vállalásával igyekeztünk
enyhíteni.

Az iskolát érintő takarékossági intézkedések, mintegy 5% elvonást
jelentett. Ez rosszul érintett bennünket, de a fentiek alapján és az
önkormányzat takarékossági megfontolásai alapján szükségszerű
volt.

Az intézkedés végrehajtására kidolgozott lehetőségek közötti
választás legfontosabb szempont a tantestületnek az volt, hogy a
munkánk minősége ne romoljon (kizártuk az osztály össze-
vonásokat, a csoportbontások megszüntetését, előkészítők,
szakkörök elhagyását), így a minőségi munkát elismerő minőségi
bérpótlék átcsoportosításával tudtuk végrehajtani az
elképzeléseket. Ezen megoldást az iskolai szülői munkaközösség
támogatta.

Az elmúlt években iskolánk technikai felszereltsége az átlagosnál
magasabb szintre jutott. A dologi megszorításokat a fejlesztés
ütemének lassításával, pályázatok írásával próbáljuk tartani.
Iskolánk 2005. illetve 2006. évi költségvetésének szerkezete a
következő:

gyermek létszámok változásai 
az októberi statisztikai létszámok szerint
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2006-os évi költségvetési takarékossági intézkedések iskolánkban
a gyermeklétszám alakulásának következménye

Normatíva 156 529 465 137 849 465 18 680 000
Bevétel     3 818 377     2 956 377      862 000
Önkormányzati
hozzájárulás   27 252 158   27 252 158        *
Összesen 187 600 000 168 058 000 19 542 000
Kiadás 185 176 217 162 991 601 22 184 616

    2005                Összesen Általános
Iskola

Művészeti
Iskola

* A hiányzó 2 642 616 Ft az Általános Iskola költségvetéséből
került kigazdálkodásra.

2005. bevételei: terembérlet, 1 %-okból befolyt összeg,
szakképzési alap vállalatoktól.

2006. tervezett bevétele: terembérlet (mivel 1 %-okból bevétel az
idei évben az óvodákat illeti, vállalatoktól támogatást nem tudunk
előre tervezni)

Az önkormányzat elvárása a Művészeti Iskola működésével
kapcsolatban az, hogy a fejkvótából fedezzük a kiadásokat. A fűtési,
energia költségeket teljes egészében az önkormányzat fedezi, ahhoz
külön hozzájárulást természetesen a Művészeti Iskolától sem kért.

Az évek során a Művészeti Iskola tárgyi fejlesztései növelték
iskolánk felszereltségét.

A költségvetési számok magyarázata, hogy a 2005-ös évben az
egyéni foglalkozásokat igénylő zeneművészeti ág arányaiban
megnőtt. A 2006-os tanévkezdésre törekszünk az arányok optimális
beállítására. A tantestület a művészeti nevelés fontosságát és a
szülői igényeket figyelembe véve úgy döntött, hogy a fent említett
önkormányzati elvárásoknak megfelelhessünk többletmunkát,
helyettesítést heti rendszerességgel ingyen is vállalnak.

Szakali János igazgató

Normatíva 149 319 380 128 432 380 20 887 000
Tervezett bevétel        900 000        900 000                 0
Önkormányzati
hozzájárulás   30 562 620   30 562 620                 0
Összesen 180 782 000 159 895 000 20 887 000

    2006                Összesen Általános
Iskola

Művészeti
Iskola

Tisztelt jászfényszarui
Választópolgárok!

Köszönöm Önöknek, hogy az ország-
gyûlési képviselõválasztás második for-
dulóján 1610 szavazattal (64,5%) támo-
gattak és ezzel parlamenti mandátumot
szereztem. Jászfényszaru további fejlõ-
dését Önökkel együttmûködve kívánom
elõsegíteni.                 Dr. Gedei József

Mi az, ami előbbre való Jászfényszarun: az intézmények
működtetése vagy a város fejlesztése? Miért kell takarékoskodni?
Mire és miért spórolunk? – A költségvetés készítésekor újra és újra
felmerülnek bennünk ezek a kérdések, amelyeket szeretnék
megosztani Önökkel.

Lényegét tekintve a város költségvetésében ugyanúgy a
bevételekhez képest tervezzük a kiadásokat, ahogyan a saját
háztartásunkban. S hogyan is gondolkodunk otthon? Milyen
sorrendet alakítunk ki: mire költünk többet a családi bevételből,
mikor gondoljuk meg kétszer is a költekezést? Nyilván nem az
utódoktól vonjuk el, ha mindenre nem futja a pénzünk. S utána mi
a sorrend: az egészség, a komfort, az energia? Kiadunk-e olyan
munkát másnak, amit úgysem tudnánk jól elvégezni, s közben a
ráfordított időnk is kárba vész? Ha elégedetlenek vagyunk az
elvégzett munkával, amiért fizettünk, megbíznánk-e még egyszer
ugyanazt a mestert? S azt a munkát, amit ránk bíznak, mi jól
végezzük-e el? Ha soknak tartjuk a munkánkat, elgondolkodunk-e
azon, hogy talán mi szervezzük rosszul? És a panaszkodásra
fordított időt nem sajnáljuk?

És hogyan vagyunk a takarékossággal? Szabad? Muszáj?
Lehetséges? Ehhez is érteni kell?

Mire gyűjtünk? S ha elértük egy-egy célunkat, tudunk-e örülni?
Megbecsülnek érte? És mi mások eredményességét tiszteljük?

S aki mindent felél, úgymond csak „jól működik”? Ez elég?
Fejlődés – fejlesztés?
Kényelmesebb? Szebb? A szükségszerű a hatékonyabb?
Idézet egy nyugalmazott kultúrigazgatótól: „Az emberek igényeit

mindig magasabb szinten kell tudni megjeleníteni.” - Hát ehhez is
kell kultúra? Igény a hiteles információra?

És válasz?                     Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Ha van egy percnél több ideje…
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Elismerõ oklevelet kaptunk

A Jászsági Mezőgazdák Értékesítő Szövetkezete 2003. évi
mélypontja óta újra nyereségesen tevékenykedik, az előző években
felhalmozódott tartozásokat ez év végére teljes egészében rendezni
tudjuk. A sikeres működésünk egyik kulcspontja a budapesti
székhelyű Garten Kft-vel kialakított együttműködésben rejlik, ami
főleg a paprika és görögdinnye exportra történő felvásárlására és
csomagolására épül. Az elmúlt évben már 1400 t paprikát és 1100
t görögdinnyét értékesítettünk, ezen kívül még csemege kukorica és
főzőtök szerepel az export listán, a belföldi szállításaink még HE
paprikával, sárgadinnyével és 10 féle salátakülönlegességgel bővül
ki.

Felvásárló telepet működtetünk 5 településen és szeretnénk
Jászfényszarun is egy felvásárlótelepet nyitni, de erre még konkrét
javaslat nincs. A sikeres működés másik sarkalatos pontja, hogy az
Önkormányzatok Szövetsége és a települések polgármesterei újra
bizalmat szavaztak nekünk és a támogatásukkal a szövetkezet
sikeresen megbirkózik az előttünk álló feladatokkal.

Távolabbi céljaink között szerepel a hűtőház technológiájának
felújítása egy 500-600 négyzetméteres szín felépítése, amelyben a
göngyöleg és csomagolóanyag tárolását biztonságosan megoldhatjuk.
Továbbá szeretnénk egész évben árut szállítani a belföldi
partnereinknek és így a hűtőházunkban folyamatosan tudnánk
dolgozni, jelenleg sajnos csak az év egyik felében vagyunk aktívak.
A partnerek és a különböző szabályozó rendszerek elvárásainak
megfelelően egy minőségbiztosítási rendszert is bevezetünk ebben
az évben és a későbbiekben ez a rendszer teljes egészében le kell,
hogy fedje a tevékenységünket a termelők magvásárlásától az áru
értékesítéséig.

Tehát van feladat bőven, és azért dolgozunk, hogy a termelőket
minél jobban tudjuk segíteni a munkájukban.

Kalla Gyula
a szövetkezet elnöke

Az értékesítõ
szövetkezetrõl

„Nők összhangban, avagy tapasztalatcsere a munka, család és
női önmegvalósítás egyensúlyáról – jó gyakorlatok, módszerek”
címmel indított program keretében a NőTárs Alapítvány és a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében a nyilvános
fórumot követően 2006. március 25-én, szombaton a témához
illeszkedően két ingyenes ingyenes workshopra került sor
ugyancsak Jászfényszarun.

 A rendezvény célja az volt, hogy a különböző életkorú és
élethelyzetű nők

- egymással párbeszédet folytassanak,
- a generációk értsék egymást,
- kicseréljék tapasztalataikat a munka, a család és a női

önmegvalósítás közti egyensúly megteremtéséről.
További célok voltak még:
- ismeretek nyújtása a nők és férfiak társadalmi egyenlőségéről,
- szakértők bevonásával gender érzékenyítés a gender tudatosság

érdekében, főként a nőkkel szembeni diszkrimináció, a nemi
szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák és előítéletek kapcsán,

- jó gyakorlatok, bevált módszerek bemutatása.
 A „Női összeegyeztetések” című műhelybeszélgetés során a

művelődési házban Csapó Ida tréner vezetésével az érdeklődő nők
a női szerepeket azonosították. A kezdő téma után - mire alkalmas
a nő, mire alkalmas a férfi – adott esetben ki-ki szembesülhetett
saját vagy mások előítéleteivel, illetve máris támogatást adhatott
társainak sikeres megoldási mintáival. Az egymásra figyelő, oldott
légkörben két nagy témakört jártak a körbe a jelenlévő nők: a
háztartásszervezést, illetve az anyaság kérdéskörét, ennek
összeegyeztetési kihívásait a munkával, a női hivatással és
szabadidővel.

 A megjelenés, stílus a női önmegvalósítás tükrében – ez volt a
másik work shop témája, amelyet Radics Edit stílustanácsadó
vezetett. A rendkívül gyakorlatias műhely során a személyiséghez,
az adott női egyéniséghez, arckarakterhez leginkább illő frizura,
illetve a testalkathoz ideálisan igazodó ruhaforma, az ideálisan
összeállított, praktikus ruhatár volt a téma.

Megjelenésünk önkifejezésünk része, és belső egyensúlyunk
egyfajta tükre – az ideális vonatkoztatási pont elsősorban belül
van, és lényege, hogy jól érezzük magunkat a saját bőrünkben,
adottságainkat és alkatunkat elfogadva.

A résztvevők visszajelzéseiből idézünk:
 Ami tetszett:
• minden,
• az előadók,
• a téma,
• a közvetlen stílus,
• az alkotó légkör,
• a változatosság,
• az előadások módja, a felkészültségük,
• kellemes hangulat, nagyszerű előadás,
• a családias légkör,
• a segítő szándék,
• az egyéni problémákra kapott válaszok,
• maga a téma, és hogy további fejlődési lehetőségeket vázolt fel,
• a haj-smink változtatás eredményére való rávilágítás,
• annyira női volt minden! Rólunk szólt!
• Nagyon gyorsan eltelt a nap, ami annak a jele, hogy nagyon

tetszett minden!
Min változtassunk?
• semmin,
• több időt hagyjunk a megbeszélésre,
• nekem így jó!
• legyen többször,
• minden jó volt így!
• így jó!

A műhelybeszélgetések, a műhelymunka képgalériája itt látható:
http://www.notars.hu/image/tid/53

A program az ICSSZEM Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége
Főosztály támogatásával valósult meg.

„Annyira nõi volt minden!
Rólunk szólt!”
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Választás 2006 – JászfényszarunIgény a rend,
a tisztaság

Szelevényben voltunk védekezni

Jászfényszarun 2006. április 9-én megtartott országgyűlési képviselő-választás első
fordulóján 4693 választásra jogosult állampolgár közül 2614 személy (55,69%) jelent meg
a szavazókörökben. A szavazatszámláló bizottságok 2589 db érvényes egyéni és listás
szavazólapot találtak az urnákban.

I. forduló eredménye
Az egyéni országgyűlési képviselő jelöltekre leadott érvényes szavazatok megoszlása:
Fehér Csaba (MCF Roma Összefogás Párt     12 szavazat      (0,46%)
Dr. Gedei József (MSZP) 1340 szavazat    (51,76%)
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ)   268 szavazat    (10,35%)
Szádvári Gábor (FIDESZ KDNP)   901 szavazat    (34,80%)
Szentesi Mihály (MDF)     68 szavazat      (2,63%)

A területi pártlistákra leadott érvényes szavazatok megoszlása:
FIDESZ KDNP   877 szavazat    (33,87%)
MCF Roma Összefogás Párt       3 szavazat      (0,12%)
MSZP 1393 szavazat    (53,80%)
MUNKÁSPÁRT     14 szavazat      (0,54%)
MDF     90 szavazat      (3,48%)
SZDSZ   155 szavazat      (5,99%)
MIÉP-Jobbik     57 szavazat      (2,20%)

II. forduló eredménye
Jászfényszarun 2006. április 23-án az országgyűlési képviselő választás második

fordulóján a 4688 választásra jogosult személy körül 2511 fő (53,56%) jelent meg a
szavazáson.

Az urnákban 2496 érvényes szavazat volt az alábbiak szerinti megoszlásban:
Dr. Gedei József (MSZP) 1610 szavazat    (64,50%)
Szádvári Gábor (FIDESZ KDNP)   886 szavazat    (35,50%)

Az 1. számú egyéni választókerület megválasztott országgyűlési képviselője az előzetes
eredmény szerint Dr. Gedei József (MSZP) lett.

Az országos listáról országgyűlési képviselői mandátumot kapott dr. Kis Zoltán
(SZDSZ).

2006. április 22-én, szombaton délután
16 óra 30 perckor a Megyei Közgyűlés
Elnökének utasítására 40 fős kontingens
indult el árvízvédelembe. A Körösök vidé-
kére, a legveszélyeztetettebb helyre, Szele-
vénybe irányították egységünket.

Odaérkezésünkkor a település elnépte-
lenedett utcáit rendőrök és polgári védelem
emberei zárták le és biztosították. A lakókat
kitelepítették, csak a védekezésben résztve-
vők tartózkodhattak a településen és né-
hány olyan lakos, aki saját felelősségére
maradt otthon, illetve azok, akik a magasabb
részeken laktak.

Egységünket a honvédség kétéltű szállító-
járműveinek kiszolgálására osztották be,
amelyeket sódertöltetű zsákokkal kellett
megrakni.

Egész éjjel folyamatosan ment a védeke-
zés. A Körös megrepedt és megcsúszott
gátszakaszához földön és vízen érkeztek a
sóderes zsákok. Nappal bekapcsolódtak a
védekezésbe a honvédség helikopterei is.

A gátszakaszon dolgozó katonák, vízügyi

szakemberek és civilek emberfeletti erővel
dolgoztak, voltak, akik 48 órája nem pi-
hentek.

Egységünket vasárnap délelőtt 10 órakor
váltották le, a Tiszaföldvárról kirendelt
polgári védelmi egységgel. Amikor eljöttünk
még bírta a gát. Az ember győzelemre állt a
természet erői felett.

Egységünk nem vallott szégyent. Elismerő
szavakat kaptunk a Polgári védelem hivatá-
sos szakembereitől és parancsnokunktól,
Kovács Antal alezredestől.

Amikor e cikket írom 2006. április 25-e
délelőtt 10 óra van. A gát még mindig áll és
remélem, hogy így is marad és akkor a mi
munkánk nem volt hiába való.

Morvay Ferenc

Jászfényszaru Város Önkormányzata ré-
széről köszönjük a védekezésben résztvevő
jászfényszarui kontingens példaértékű
hozzáállását és munkáját.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

A már hagyományosan megrendezett
köztisztasági napon a szervezés során rend-
kívül kedvező tapasztalatokat is gyűjtöt-
tünk. S bár senkinek nem öröm, hogy mások
után takarítunk, a mi városunk lett újra
tisztább kül- és belterületen.

A közösségi összefogáson sokkal többen
vettek, vettünk részt, a már szinte törzsgárda
csapatok újabb tagokkal bővültek. S olyanok
is sokan vannak már, akik „visszajárnak” a
„saját” területükre, valamennyi civilszer-
vezet, intézmények dolgozói, a képviselők,
sok-sok jóérzésű, rendszerető ember keze-
munkája nyomán rend lesz húsvétra!

A szünet előtti utolsó napon pedig a diá-
kok és nevelőik csatlakoznak a felhíváshoz.

A lomtalanítás során először külön
gyűjtöttük az elektronikai hulladékokat, a
konténereket a BDT biztosította.

A környezet iránti igényesség egy fok-
mérője a kultúrának az igény tapasztalható,
reméljük a címben jelölt tendencia is érzé-
kelhető lesz!

Tisztelettel köszönjük a várost szerető
lakosság nevében az önkéntes gyűjtésben
és szállításban résztvevők munkáját.

Győriné dr. Czeglédi Márta

Sokkal többen szedtük a
kevesebb szemetet

Jászfényszaru Város Önkormányzata a
Fényszaruiak Baráti Egyesülete tisztelettel
meghívja az érdeklődőket a Redemptio
(önmegváltás) 261. évfordulója alkalmából
tartandó rendezvényre 2006. május 5-én
(pénteken) 18 órára a Városháza Díszter-
mébe Dr. Selmeczi László régész előadására.

Az előadáson emlékezünk Horváth Pé-
terre, a Jászság első történetírójára szüle-
tésének 250. évfordulója alkalmából.

Emlékezés
Horváth Péterre

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre
különjáratú autóbuszt indít 2006. május 13-
án (szombaton) 17 órakor a József Attila
Színházba Ron Aldridge: Csak kétszer
vagy fiatal című vígjátékot és 2006. június
17-én (szombaton) 17 óra 30 perckor a
Madách Színházba Andrew Thomas
Meehan és Mel Brooks: Producerek musi-
calt megnézni.

Jegyrendelés és bővebb felvilágosítás Tóth
Tibornál a 30-3373336 telefonon lehetséges.

Színházat
kedvelõk

figyelmébe
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Megújult a Sárga Iskola
A márciusi számban csak röviden írtunk a

lapzárta után érkezett hír nyomán, most
részletesen.

A színvonalasan felújított és bővíttet alsó
tagozatos iskola ma már EU-konform körül-

ményeket biztosít a gyerekeknek a tanuláshoz és a művészeti
képzéshez is.

A megvalósítás az Európai Unió támogatása nélkül nem jöhetett
volna létre ilyen rövid idő alatt.

Az előkészítés azonban több mint három éve, 2003 elején
kezdődött. A beruházói igény már régóta világos volt: az épület
rövidesen teljes rekonstrukcióra fog szorulni, de az önkormányzat
saját erőből képtelen finanszírozni. Bármilyen pályázati pénz
elnyeréséhez jogerős építési engedély szükséges, amihez azonban
határozott célkitűzéssel el kell készíttetni az engedélyes terveket.
Közintézetről lévén szó, teljes körű szakhatósági egyeztetésekre
volt szükség, árazott költségvetésre, és nem utolsó sorban egy jó
tervezői csapatra. Mindezek adottak voltak, 2003 év végére
megszületett a jogerős építési engedély.

Ettől kezdve kezdődhetett a „hajtóvadászat”, támogatási pénzek
elnyerésének pályázata. Első körben nem sikerült, de másodszorra,
a ROP (Regionális Operatív Program) keretében elsők között
benyújtott pályázattal számunkra pozitív támogatási döntés
született. Ez volt a tényleges start kezdete, 2004 eleje, mikortól az
elnyert támogatást elő kellett készíteni szerződéskötésre. Ez
egyszerűen hangzik, de annál sokkal összetettebb. A ROP még az
országban nem alkalmazott, teljesen új támogatási rendszer. A teljes
irányító apparátus került felállításra, nem volt „kijárt ösvény”, mint
a SAPARD-nál, nekünk kellett kijárni együtt. A közvetlen kapcsolat
a VÁTI debreceni központja volt, akikkel állandó összeköttetésben
álltunk és állunk még mind a mai napig is, a saját kis projekt
menedzsmentünkkel. A szerződéskötés előkészítése nehezebb volt,
mint maga a megvalósítás. A versenyfutás még jobban elkezdődött
az idővel. Ahhoz hogy ez megvalósulhasson - a tanítás legkisebb
akadályoztatásával -, csak a nyári szünetben végezhetők el a munkák
többsége. Az építkezés nagyon balesetveszélyes tevékenység. A
kivitelezés kezdéséhez szükséges volt még számos fontos dologra:
szerződéskötés, kiviteli tervek és költségvetés, közbeszerzési eljárás,
finanszírozás biztosítása az Uniós pénzek lehívásáig. A
szerződéskötés országos szinten nagyon lassan haladt, hisz ez új
volt mindenkinek. De már körvonalazódott, hogy az eddigi összetett
előkészítő munka meghozza az eredményét. Ez a 6 hónap
intervallum semmi több biztosan, de az tudvalevő, hogy a
közbeszerzés minimum 3 hónap, előtte a kiviteli terveknek is kell
két hónap. A kivitelezésnek pedig közel 6 hónap, ha a nyári szünet
beleesik, ha nem akkor 1 év. A kiviteli terveket már készíttetni
kellett 2005 elején, hogy a közbeszerzést is kezdhessük a tavasszal,
legkésőbb márciusban. Támogatási szerződés még sehol sincs,
„csak” döntés a támogatás megítéléséről. A közbeszerzés folyik, a
nyertes kiválasztásra került. (Bár megtámadták a közbeszerzési
eljárást, a döntésünket a döntőbizottság helyben hagyta.) A leendő
kivitelezővel szerződést kellene kötni határidőn belül. Megszületik
a „csoda”, 2005. május elején aláírásra került a támogatási szerződés,
így az előírt határidőn belül megkötöttük a kivitelezői szerződést
is. Fordítva nem lehetett volna, akkor új közbeszerzést kellett volna
kiírni, az még 3 hónap, pont nyári szünet.

A kivitelezés sokkal egyszerűbb „rutinfeladat” a sok jó
szakemberrel, egyébként igen bonyolult műszaki feladat, a régi
épületben lévő teljes körű feltárások során előkerülő többrétű, eddig
nem teljesen ismert műszaki problémák (pld.: A nevelői iroda fölött
gerendatörés volt tűzeset miatt, csodával határos módon nem
szakadt le. Az udvarban széntároló gödör volt, mélyalapozásra
volt szükség, stb.). A pótmunkák gyűltek és gondolni kellett a
kifizetésére is.

A megítélt támogatási összeg az építésre 192.642.742 Ft, a
kivitelező ajánlata és a megkötött szerződés értéke: 178.347.318
Ft. A különbség 14.295.424 Ft, ennyivel vállalta kevesebb díjért a
vállalkozó. Az összes pótmunka értéke 26.519.589 Ft, a vállalkozói
szerződésben szereplő 10 % tartalékkeret terhére elszámolva
13.420.298 Ft, elmaradó munkák: 5.449.687 Ft. A pótmunkák
értékéből 7.649.605 Ft a pályázatban eredetileg magasabb összeggel

elfogadott költségvetési megtakarítás (~14 millió Ft) terhére meg
lehet valósítani.

A megkötött szerződés átalányáras vállalkozói szerződés, amiben
a többletmunkát nem lehet elszámolni, de a megvalósítás közben,
mivel régi, közel 100 éves épületet kellett felújítani szinte teljes
körűen, feltáráskor előre fel nem mérhető, nem látható feladatok
merültek fel. A kivitelező az árajánlatát a pályázatban szereplő
építési engedélyezési tervek és az ahhoz készült költségvetést
figyelembe vett, de minimális mértékben módosított kiviteli tervek
és az ahhoz szervesen kapcsolódó módosított költségvetés alapján
adta meg. A konkrét műszaki tartalom nem módosult, csak
pontosítva lett a kiviteli tervek alapján. A kivitelező összeállította
a pontos pótmunka összesítőt, a kivitelezés helyét is megjelölve
minden ponton. Mellékeltük még a műszaki ellenőr nyilatkozatát
ezekre a tételekre, valamint a talajmechanikai szakvéleményt is. A
szerződésben szereplő 30 nappal korábbi módosítás nem volt
lehetséges, mivel Általános Iskoláról van szó, a tervezett kivitelezés
május végén kezdődött, a részhatáridő augusztus végére volt kitűzve,
ehhez az oktatáshoz közvetlen szükséges helységek szerepeltek.
Amennyiben a szerződésben rögzített módot választjuk, akkor a
tanévkezdés gondot okozott volna, ami ebben az esetben pontosan,
2005. szeptember elsején, zavartalanul indult. A kivitelezés kezdete
és a szerződéskötés így is csúszott ~15 napot, az eredményhirdetést
követően ugyanis az egyik ajánlattevő megtámadta a döntést - (az
eljárás a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről időbe tellett), -
korábban már említettük a cikkben - a helyi döntést egyébként a
Közbeszerzési Döntőbizottság helybenhagyta. Így a Kivitelező
élhetett volna szintén ~15 nap késedelemmel jogosan, de erre nem
került sor. Az önkormányzat más intézményben nem tudta volna
ellátni az oktatási kötelezettségét, de erre így nem is volt szükség.

A pótmunkákra szerződésmódosítást készítettünk, de
természetesen ezzel párhuzamosan a Képviselő-testületet is
tájékoztattuk a helyzetről. Ezáltal a munkák zavartalan folytatása
érdekében a Testület közel 10 millió Ft keretösszeget hagyott jóvá
a pótmunkák finanszírozására. Erre azért volt szükség, mert
korábban nem adtak lehetőséget a pótmunka elszámolására a
pályázat keretein belül.

Ezekkel az előzményekkel küldte el a projekt menedzsment a
szerződésmódosítási kérelmet, hosszas döntésre kellet várni, de
megérte. Megítélték a pótmunka fedezetét a támogatás terhére, így
nem kellett az önerőt növelni, a jóváhagyott keretösszeget
felhasználni. Szerződésmódosításra maximum a teljes befejezés előtt
30 nappal lehet mód, így a még felmerülő pótmunkát időben kellett
elfogadtatni, illetve a Támogató oldaláról a módosításra időben
reagálni kellett.

A projekt szerződés szerint 2005. év végére elkészült, meg vannak
a hatósági engedélyek is a használatra. Az épületet az oktatási
miniszter adta át ünnepélyesen 2006. január 4-én.

Jelenleg a kifizetési kérelem benyújtása van folyamatban, ami
hasonlóan sok munkát igényel, ha nem többet, mint az előkészítés.
A módosult támogatási szerződésben elfogadottaknak megfelelően
részleges támogatáslehívásra van módunk, ez azt jelenti, hogy a
tényleges támogatási összeg 80 %-át kaphatjuk meg, melynek
átfutása a pénzügyi eljárásrend értelmében több hónap. Ennek
számos, adminisztratív oka van, hisz ha hiánytalanul és tartalmilag,
formailag is megfelelő dokumentációt is küldünk el, akkor is
rendkívül időigényes az, míg az Unió felé érvényesítik az
elszámolásunkat, illetve azt regionálisan összesítve „lehívják”. Ehhez
hozzáadódik a Magyar Államkincstáron átfutó elszámolási
folyamat is, hiszen a támogatás nem csak Uniós támogatás, hanem
arányos hazai társfinanszírozást is tartalmaz. Ez a folyamat
remélhetőleg lezárul az év végére, így várunk  ebben az évben
146.729 ezer Ft támogatást. A beruházásból egyelőre elmaradt az
eszközbeszerzés, melyre eredetileg szintén támogatást nyertünk.
A korábban e téren jelentkező némi fennakadás miatt még tart a
vizsgálat. Annak lezárulásáig még semmi nem biztos, így pozitív
elbírálás esetén lehetőségünk nyílhat az eszközbeszerzés
megvalósítására is, illetve a rá eső támogatás teljes lehívására is. Ez
nem zavarja az  oktatás rendjét./ Ennek érdekében kértük a pénzügyi
elszámolási határidő meghosszabbítását 2006. október 30-ig. Az új

(Folytatás a 9. oldalon)
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Nõk összhangban – nyilvános fórum Jászfényszarun
„Nők összhangban, avagy tapasztalatcsere a munka, család és női

önmegvalósítás egyensúlyáról – jó gyakorlatok, módszerek” – ez
volt a címe annak a rendezvénysorozatnak, amelyet a NőTárs
Alapítvány (Budapest) és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
(Jászfényszaru) valósított meg a „Március a nőké” projekt keretében.

 A nyilvános fórumon 2006. március 11-én, szombaton a
gyülekezők már a regisztrációnál a témába vágó ingyenes anyagokat,
kiadványokat vehettek át a két rendező civil szervezet ismertető
brossuráin kívül: Feminista Almanach 2005 című könyvet a MINők
Egyesületével adta ki a NőTárs Alapítvány, s a kötet is foglalkozik
a nők munkaerőpiaci helyzetével, összeegyeztetési gondjaival. Az
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) hírleveleinek
témába vágó írásaiból egy válogatás készült. A Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság helyi képeslapkiadványa pedig magán viseli
a nők önkiteljesedésének nyomait - csodaszép fotókban elbeszélve.
Az érdeklődők ezen kívül „Nők az Európai Unióban - Munka-
vállalóként, feleségként, anyaként” címmel színes információs
anyagot is kaptak, továbbá egy női bibliográfiát és gender
irodalomjegyzéket is, ha olvasni támadna kedvük, tudjanak
válogatni...

Kovács Béláné Pető Magdolna, a jászfényszarui Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.
A kerekasztalbeszélgetés a Jászságban élő nők összeegyeztetési
kihívásait érintette, s részletesen szó volt arról, hogy milyen
gyermekellátó, -gondozó, -támogató intézményi hálózat segíti az
itt élő nőket. Szabó Dóra a Jászság kistérségben működő Támogató
Szolgálatról beszélt részletesen, mely az idősek, az egyedül és
fogyatékkal élők ellátásában segít. Ácsné Csontos Mária vezető
óvónő az óvodai ellátásról, annak fejlődéséről, jelenlegi kihívásairól
informálta a jelenlévőket. Kissné Szalai Csilla védőnő a gyesen,
gyeden lévő kismamák és kiskorú gyermeket nevelők helyzetéről
beszélt.

A szünet után a női önmegvalósítás témájához kapcsolódott
Földesi Éva okleveles grafológus előadása a női önismeretről és
önkifejezésről a grafológia tükrében. Mini gyakorlatai, helyszíni
gyorselemzése iránt nagyon nagy volt az érdeklődés, az igény.

A szendvicsbüfét követően Csapó Ida, a NőTárs Alapítvány
kuratóriumi elnöke „Vállalkozó nő, civil nő, civil vállalkozó nők”
címmel tartott előadást. Beszélt az életcél megtalálásának
fontosságáról, s arról, hogy a civilség további plusszal „terheli” az
arra vállalkozókat, de sok örömet is ad. Tehát szó esett a civil nők
életében fellelhető összeegyeztetési kihívásokról. Ezt követően
Csapó Ida vezetésével, Kovács Béláné Pető Magdolna
asszisztálásával kis szekcióülések keretében folyt a diskurzus
különböző életkorú, ill. élethelyzetű nők között. A résztvevők
összegyűjtötték, melyek azok a mindennapos kihívásaik, amelyek
gondot okoznak számukra a munka, a család és a háztartás
háromszögében. A legtöbben hiányérzettel távoztak, mert csak a
felvetésekre volt lehetőség, a megoldások átgondolására,
megbeszélésére viszont kevésbé. Mindez azonban azért sem
okozott gondot, mert az egyes kis szekciók beszámolója után
nyilvánvalóvá vált, hogy a folytatási lehetőség 2006. március 25-
én, szombaton adott. Mégpedig az ugyancsak Jászfényszarun
megrendezésre kerülő, a témához illeszkedő workshopon.

A résztvevők véleményét is megkérdeztük – íme az értékelésük:
Ma az volt a leghasznosabb, hogy
• erősödni látom szerepem fontosságát a család összetartásában,

s az elhivatottságomról ne mondjak le, merjek új célokat kitűzni, és
elérni!

• a kapcsolatépítést, a beilleszkedést tudtam folytatni, és még
biztosabbá vált itteni jövőképem,

• beleláthattam számomra eddig nem ismert dolgokba (óvóda,
védőnők),

• többi nőtársammal együtt olyan mélységeibe is bepillanthattunk
a munka-család-hobbi közötti összefüggésekbe, melyek mellett a
mindennapokban nem is tulajdonítunk nagyobb jelentőséget. Mások
szemléletének megismerésével saját véleményem is másképp
teljesedhet ki.

• így vagy úgy, de hasonló cipőben járunk, nem vagyok egyedül a
problémáimmal,

• beleláttam mások problémáiba, és tudtam velük azonosulni.
Empátia, megértés…

• engem érintő problémák, témák kerültek szóba. Másokat is
foglalkoztatnak ezek a kérdések. Összességében jól éreztem magam,
jó volt másokkal, „ismeretlenekkel” is gondolatokat megosztani.

• végighallgattuk mások hozzászólását a munkáról, családról és
megtudtuk, kinek mi a véleménye, és hogyan reagál az egészre,

• „legmegnyugtatóbb”, hogy nem vagyok egyedül a
problémáimmal, és remélem, hogy valamilyen megoldást találunk
rá közösen,

• hogy a napi problémákkal minden Nő ugyanúgy küszködik, jó
volt látni, és egymást segítve megoldást találni, vagy legalább
megpróbálni,

• kerekasztal köré ültünk, mindenkit figyelemmel tudtam kísérni,
látni, ahogyan hozzászól az előadáshoz,

• néhány órára mást csináltam a napi megszokott dolgok után.
Megerősítést kaptam egy dologban, amit eddig is tudtam, de
tudatosítani nem mertem magamban. (Nem vagyok rossz anya,
csak jobb leszek attól, ha feltöltődöm. Többet fog ezáltal is kapni a
családom belőlem.)

• egy picit beletekintettünk a grafológiába,
• mint mindig, most is fantasztikus előadásoknak voltam részese,
• hogy időt tudtam szakítani erre az rendezvényre, és sok érdekes

információt hallottam,
• itt lehettem, feltöltődtem, számomra új információkhoz jutottam,
• a témák és a megoldások közelebb hozták a csoport tagjait. Új

emberek kapcsolódtak be… Jó volt együtt dolgozni.
• megismertem olyan nőtársakat, akikről eddig azt hittem, hogy

ismerem őket. Kinyíltak ajtók, előjelek a két hét múlva lévő
workshopra. Ötletek konkretizálására, „feldobott labdáink” jogi
hátterének tisztázására (gyermekfelügyelet, családi napközi).

Tetszett:
• a közvetlen baráti légkör,
• a tapasztalatcsere,
• a kapcsolatteremtési lehetőség,
• a csoportmunka,
• az előadók energikus teljesítménye.
Abban van hiányérzetem, hogy
• a problémáink összetettek, és nincs ilyen gyorsan „megoldás”.

Sajnos.
• nem volt kellő felkészültségem, és alapozó ismeretem ahhoz,

hogy pontosan el tudjam helyezni ezt az összejövetelt a saját
életemben,

• nem volt több időnk,
• kevés volt az idő, hogy befejezzük a témát,
• bizonyos „labdák” fennmaradtak. Remélem március 25-én a

workshopon „leütjük” őket.
A program a „Március a nőké” című pályázat keretében az

ICSSZEM Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Főosztály
támogatásával valósult meg.

A work shopok összegzéseiből a helyszínen készült prezentáció
innen letölthető:

http://www.bedekovich.hu/download.php3?document=46
A rendezvényhez kapcsolódó képgaléria itt található:
http://www.notars.hu/image/tid/52

határidőig megtörténik a fennmaradó 20 % támogatás lehívása, illetve
az eszközbeszerzés megvalósulása esetén az arra eső támogatás
megigénylése is, ez összesen várhatóan 48.883 ezer Ft további
támogatást jelenthet. Csak ezután következik az utánkövetés igen
hosszú időszaka, mely minimum öt éves intervallum.

A részletesen ismertetett sikeres megvalósításhoz elengedhetetlen
volt a projekt menedzsment, tagjai a hivatal dolgozóinak egy része,
tapasztalt szakemberek, tanácsadók és szakértők.

A Sárga Iskola projekt egy eredményes csapat munkájának az
érdeme. Az újság olvasóit folyamatosan tájékoztatjuk az aktuális,
hiteles hírekről.                                ifj. Hornyák János projektmenedzser

Megújult a Sárga Iskola
(Folytatás a 8. oldalról)
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak,

ismerõsöknek, volt munkatársaknak,
akik szeretett férjem, édesapám, nagypapám

VARGA JÁNOS
temetésén és az érte felajánlott
gyászszertartáson részt vettek.

Köszönünk minden szál virágot
és részvétnyilvánításokat,

mellyel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

„Életed munka volt, szeretet és jóság,
síri álmod legyen az örök megnyugvás.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
PALÓCZ MIKLÓS

temetési szertartásán részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban együtt

éreztek velünk.

A gyászoló család

„Míg éltél szerettünk,
míg élünk nem feledünk.”

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerõsöknek, akik

BERÉNYI ANTAL
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak,

jó barátoknak, ismerõsöknek,
akik szeretett feleségem

KURUCZ LÁSZLÓNÉ
sz. Sándor Erzsébet

temetési szertartásán részt vettek,
utolsó útjára elkísérték, sírját

a kegyelet virágaival elborították,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Szeretõ gyermekeid és a hozzátartozóid.

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Marton Gyula halálának 1. évfordulójára.
„Nem az a nagy fájdalom,

melytõl könnyes lesz a szem,
hanem amit az ember szívében visel el.”

Szeretõ feleséged, családod

Emlékezünk

„Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
kik szívbõl szerettek nem felednek Téged.”

Csatlósné Peczuk Éva halálának 2. évfordulójára.

Emlékezés
Zsámboki Sándor halálának 4. évfordulójára.

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

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

Felesége és családja

Szeretõ feleséged és családod

Emlékezés

Oroszi László
halálának 2. évfordulójára.

„Kórházba mentél gyógyulni,
de a szörnyû betegséget nem tudtad legyõzni.
Búcsúszó nélkül mentél el, ez fáj nékünk nagyon,
mert akit nagyon szerettünk, azt sohasem felejtjük.
De az életnek menni kell Nélküled,
de olyan már nem lesz mint Veled.
Álmodtunk egy öregkort, egy szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Egy reményem van még, ami vezet,
ha az én idõm is lejár, találkozok Veled.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Kovács Lászlóné Zöllei Margitra,

a legdrágább édesanyára és nagymamára.

Fájó szívvel emlékezünk
Bali Szabolcs 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

Anyák napjára
Az édesanya ringatja a bölcsõd.
Ha beteg vagy ápol, s betakar, ha fázol.
Ha távol vagy, neki nagyon hiányzol.
Aggódik, vajon merre vagy, mert bármennyi idõs is vagy,
számára mindig az Õ kisgyermeke maradsz.
De ha Õ megy el végsõ útjára, az idõ megáll egy pillanatra.
Rájössz, hogy gyermekbõl felnõtt lettél.
Nincs, aki megsimogatná a hajad, nincs ki megvédene a bajtól,
óvó karjaiba kapna, s össze-vissza puszilgatna.
Szeretnél még hazamenni, beszélgetni, nevetgélni! Jó lenne még
hozzábújni, s hallgatni a meséit! Nem félni a világtól, mert Õ
mindenben segít!
De a néma sírból választ nem kapsz már soha.
Ezért míg él, becsüld meg és szeresd nagyon az Édesanyádat!

Lánya, fia és családjaik

Márciusi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Csizmarik Zoe Csenge (Donnert Klaudia), Dobák

Laura (Pálik Tünde), Gajdics Dorottya (Kovács Rita), Kovács Lilla
(Király Anikó), Rácz Ádám (Lénárt Zita).

Házasságkötés nem volt.
ELHUNYTAK: Bali Lászlóné Ézsiás Erzsébet (83 é.), Berényi

Antal (78 é.), Jávorcsik József (74 é.), Kis Sándor (70 é.), Ocskó
Sándorné Ágoston Ilona (79 é.).
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Fűtéstechnikai és Vas-Műszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.

Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071
e-mail: tusorkft@mail.datanet.hu

A Fotósbolt hírei

APRÓHIRDETÉS

Májusi akciónk!

Minõségi digitális papírképre is ésMinõségi digitális papírképre is ésMinõségi digitális papírképre is ésMinõségi digitális papírképre is ésMinõségi digitális papírképre is és
amatõr képkidolgozás,amatõr képkidolgozás,amatõr képkidolgozás,amatõr képkidolgozás,amatõr képkidolgozás,

fényképezõgépek, filmek, kamera,fényképezõgépek, filmek, kamera,fényképezõgépek, filmek, kamera,fényképezõgépek, filmek, kamera,fényképezõgépek, filmek, kamera,
kazettákkazettákkazettákkazettákkazetták

Gomb és fotó elemek,Gomb és fotó elemek,Gomb és fotó elemek,Gomb és fotó elemek,Gomb és fotó elemek,
akkumulátorok nagy választékbanakkumulátorok nagy választékbanakkumulátorok nagy választékbanakkumulátorok nagy választékbanakkumulátorok nagy választékban

CD-k, DVD-k CD és DVD boxok –CD-k, DVD-k CD és DVD boxok –CD-k, DVD-k CD és DVD boxok –CD-k, DVD-k CD és DVD boxok –CD-k, DVD-k CD és DVD boxok –
Audió és Videó kazettákAudió és Videó kazettákAudió és Videó kazettákAudió és Videó kazettákAudió és Videó kazetták
Minõségi képkeretezésMinõségi képkeretezésMinõségi képkeretezésMinõségi képkeretezésMinõségi képkeretezés

Jászfényszaru, Szabadság út 49.
Tel.: 57/423-353.

Ny i t va :Ny i t va :Ny i t va :Ny i t va :Ny i t va :
Hétfõtõl  péntekig 13-18 óráig.

Szombaton 9-12 óráig.

PURMO acéllemez radiátorok
10 % kedvezménnyel

WESTEN kombicirkók
5 % kedvezménnyel

Vaillant 240-3 PRO kéményes
kombicirkó 138.000,– Ft
Beretton SMART 24 CA
kombicirkó 99.900,– Ft

Fürdõszoba berendezések
kedvezõ árakban.

Vasanyag minden méretben és
típusban!

A házhozszállítás térítésmentes!
Nyitva:

H-P: 8.00-17.00 ó. Sz: 8.00-12.00 ó.

Lakossági apróhirdetés:      18 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás

Egyszerű keretben:        18,- Ft/szó
Dekoratív keretben:      36,- Ft/szó

Vállalkozói szavas
hirdetés:                                 48,- Ft/szó
Vállalkozói keretes
hirdetés:          48,- Ft/hasábmilliméter

Politikai hirdetés:              36,- Ft/szó

A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák.

Hirdetési díjaink

Hirdetések feladása a
szerkesztőségben.

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

Tel.: 57/422-265

GYERMEKBIRODALOM
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. Sz: 8.00–13.00 ó.
V: 9–12.00 ó.

Akác, hárs, selyemfű, facélia és vegyes vi-
rágméz termelői áron, télen, nyáron folya-
matosan kapható. Edényt hozzon magával.

Csúz Lajos Jászfényszaru, Aradi út 1.
(Tüzépnél). Tel.: 423-122.

2006. január 1-jétõl

RÖMMER-KING
autós ülések

9-20 kg, kb. 5 év, EURÓPAI
SZABVÁNYNAK MEGFELELÕ 3

pontban dönthetõ, 5 pontos övvel,
új huzatokkal igényesnek eladó!

Sima huzat: 15.000 Ft
Lélegzõ mûbõr: 17.000 Ft

Érd.: Tóthné Kun Márta
06/30/647-1089
06/57/422-203

Nyári kínálat: - Sztreccs rövid ujjú pólók - Trikó bodyk - vékony nadrág ami halásznadrággá
alakítható - toppok - lányka nyári ruhák, szoknyák -fiú erõpólók, sortok
Tanévzáróra: - fiú fekete nadrág - fiú fehér ing - gyermek nyakkendõ - lányka ujjatlan fehér blúz
50 % árengedménnyel - lányka selyem blúz 50 % árengedménnyel - fekete szoknya -harisnya-
nadrágok egyszínû, magába mintás, csíkos, színes mintás
Pelenkából és törlõkendõbõl akciós kínálatunk: - Maxi, méretû
tépõzáras, textiles 100 db-os zsákos: 31.- Ft/db áron- Dobozos maxi,
junior méretû pelenka csak Májusban: 36,- Ft helyett 34,- Ft/db
áron - UP & GO maxi, junior méretû: 58,- Ft/db - Libero óriás csomagos:
4.000.- Ft/ csomag - Absodine prémium nagycsomagos maxi: 2.400.-
Ft/csomag - Absodine prémium nagycsomagos junior: 2.100.- Ft/
csomag - Mammiás maxi a nagy keresletre való tekintettel ismét
kapható - Johnson’s törlõkendõ: 650 Ft/csomag - Pampers törlõkendõ:
650 Ft/csomag

Térítésmentes nõgyógyászati rákszûrés
lesz az Orvosi Rendelõben 2006. május
26-án és május 29-én délelõtt 8 órától.

Jelentkezni a 422-268-as telefonszámon
lehet délelõtt 8-tól 10 óráig.

Védõnõk
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MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja.

Kiadja:
Jászfényszaru város Önkormányzata.
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné

A szerkesztőbizottság elnöke:
Nádudvari László

Felelős kiadó:
Győriné Dr. Czeglédi Márta

A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.

Tel./Fax: 57/422-265 Mobil: 06/30/233-6954
E-mail: libjaszfeny@invitel.hu

Lapzárta: minden hónap első munkanapja.
http://hirlaptar.vfmk.hu/mi_ujsag_fenyszarun

Készült:
a VERZÁL-PRINT Kft. nyomdájában

Jászberény, 2006
Felelős vezető: Purda József

Táskaszám: 4748
Ára: 85,- Ft

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X

Ügyeletek májusban
Orvosi ügyelet és készenlét

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
máj. 1-7-ig:  Dr. Kocsis András (Hunyadi

út 1/a.) 8-14-ig: Dr. Kiss József (Deák F. út
1.) máj. 15-21-ig: Dr. Palencsár Csaba
(Ságvári E. út 8.) 22-28-ig: Dr. Vida
Zsuzsanna (Deák F. út 1.) 29-jún 4-ig: Dr.
Kocsis András (Hunyadi út 1/a.)

Az ügyeleti szolgálat baleset vagy
életveszély esetén vehető 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

Készenlét a vízmûnél
Hibabejelentés munkaidőben a 57/ 422-

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

Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munka-
időben) és 06-30-429-4195

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

Készenlétes telefon: 422-868
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8.30-12 óráig,

15-19 óráig, május 6-án és 20-án 8-12 óráig.

Kleopátra Patika
Szabadság út 40. Tel.: 424-046

Készenlétes telefon: 06/30/244-1456
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8-18.30 óráig

és minden szombaton 8-12 óráig.
A gyógyszertárakban készenlét szom-

baton 12.00–19.00 óráig, vasárnap 8.00–
19.00 óráig van, amely csak sürgős eset-
ben vehető igénybe.

Civil szervezetek 2006. évi támogatása

S p o r t

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civilszervezetek 2006. évi
támogatását az alábbiak szerint hagyta jóvá:
Általános iskola gyermektáborára Bogácson 45 fő 6 éjszaka                             67.000,- Ft
Általános iskola komolyzenei hangversenysorozat (alkalmanként 200-300 gyermek)

résztámogatásra                                                                                                30.000,- Ft
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság éves működési költségekre,

kiemelt kulturális rendezvények támogatására,
a megvalósítási költségek 20 %-ára                                                                   200.000.- Ft

Fényszaruiak Baráti Egyesülete
működési költségekre az egyesület programjainak megvalósítására,
honismereti táborra                                                                                        250.000,- Ft

Fényszarui Romák Betegségmegelőző Egyesülete
kulturális programokra                                                                                     25.000,- Ft

Iglice gyermek néptánccsoport, gyermek néptánc fesztiválra, zakliczyn-i néptánc csoport
vendéglátására, edzőtáborra (55 fő – Jászberény – 5 nap), V. Fény Fesztivál 176.000.- Ft

Általános Iskola és Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai Műhelye
IX. komplex művészeti tábor megvalósítására Pálházán (85 fő 7 éj) „Western tábor-
Vadnyugati kalandok Keleten”, Szülők Akadémiája előadás díjára, V. Jász Fény Vers- és
Prózamondó Találkozó                                                                                   177.000,- Ft

Lumina Cornu Ifjúsági Szerepjáték és Történelmi Klub
éves programok, versenyek és nyári szerepjátékos tábor
(Jászfényszarui erdőben – 4 nap)                                                                    30.000,- Ft

Mozgássérültek Egyesülete jászfényszarui csoportja
éves programokra                                                                                             25.000,- Ft

Petőfi Művelődési Ház
Fehér Akác Népdalkör, Jubileumi Kistérségi Pávaköri Találkozó szervezésére 70.000,- Ft
Őszirózsa nyugdíjas klub (utazási költségre (nyugdíjas találk., kirándulás)   30.000,- Ft

Római Katolikus Egyház Jászfényszaru, nyári táborokra
(Mátraverebély- Szentkút 2 nap 50 fő
Mátraháza 7 nap 60 fő)                                                                                130.000,- Ft

Színjátszók Baráti Köre (SZIBAKÖ) + Napsugár és Fortuna                         220.000,- Ft
Vakok és Gyengénlátók helyi szervezete éves programokra                                10.000,- Ft
Vöröskereszt véradók jutalmazására, ünnepségek szervezésére

és egyéb költségekre                                                                                         30.000,- Ft
Jász Íjászok éves programokra                                                                            30.000,- Ft

A Képviselő-testület felkéri a pályázaton nyert szervezeteket, hogy a kapott támogatás
felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámolót, valamint a számlák és
bizonylatok másolatait 2007. január 31-ig nyújtsák be az Önkormányzatnak. Aki ezen
kötelezettségét elmulasztja, úgy annak pályázatát a következő évben nem tudja elfogadni
a testület.

Kérjük, hogy a támogatásban részesült civilszervezetek közöljék írásban Bordásné Kovács
Katalinnal (Polgármesteri Hivatal, fsz. 2. sz.), azt a címet (számlaszámot), ahová a támogatás
összegét kérik átutalni.                                                                      Polgármesteri Hivatal

LABDARÚGÁS
Az egyik szemünk sír, a másik nevet kezdetű klasszikus közhely jellemzi a Jászfényszaru

VSE felnőtt labdarúgócsapatának eddigi szereplését. A kezdeti győzelem táplálta
optimizmusunkat gyors pofonok jegelték, majd bravúros győzelemmel tért vissza a remény,
ami ismét szalmaláng lett. Röviden ennyit a szereplésről.

Az eredmények részletesen:
Jászfényszaru – Kunszentmárton 1:2 (1:0) g: Szászi G. Ifi: 1:0
Jászladány – Jászfényszaru 0:2 (0:1) g: Kratofil Cs., Farkas G. Ifi: 1:1
Jászfényszaru – Fegyvernek 1:0 (0:0) g: Ecker T. Ifi: 0:3
Jászapáti II. – Jászfényszaru 1:0 (0:0)
A vezetőség kéri a csapat szurkolóit, hogy továbbra is tartsanak ki csapatunk mellett és

jelenlétükkel, biztatásukkal tegyenek hitet a futball szükségessége mellett.
KÉZILABDA
Női kézilabda
Az elmúlt lapszámban a sportegyesület felhívást tett közzé női kézilabda ügyben.

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, aki a sportág kedvelője: a csapat megalakult!
Edzőnek sikerült megnyerni Fónagy Sándort, aki legendás alakja városunk kézilabda-

életének, egyesíti a múltat a jelennel és reméljük a jövővel is.
Akik szeretnék segíteni a kézilabda szakosztály működését, támogatásukkal újraéleszteni

ezt a sikeres és szép sportágat kérjük, jelentkezzenek szerdai és pénteki napokon 1800 –
1930 óra között az általános iskolában.

Hajrá Fényszaru!
Matécsa László Csaba

SE elnök


