
Jászfényszaru város lapja

2006. augusztus

Szükségünk van egymásra

Ára: 85,– Ft 17. évfolyam 8. szám

(Folytatás a 2. oldalon)

Állami ünnepünk előestéjén, augusz-
tus 19-én került sor a központi városi
ünnepségre a Szabadság téri park terü-
letén. Elsőként a fennállásának 35. évfor-
dulóját ünneplő Pávakör, amely cso-
port művészeti vezetője Keresztesi
József, népdalokat adott elő. A kon-
feráló Bordásné Kovács Katalin is-
mertette a rendezvényen megjelentek-
kel, hogy a Pávakör ma is jó hírnévnek
örvend. A bemutatókon, minősítőkön,
bálokon való kitűnő szerep-
léseikkel nagyon sok szép
eredményt hoztak Jászfény-
szaru településnek, öregbít-
ve ezzel a város jó hírnevét.
Őket követte egy jászdó-

zsai kislány, Szerencsés Mar-
tina, aki több megyei és or-
szágos népdaléneklő verse-
nyen ért el jobbnál jobb he-
lyezést. Az általa szép, tiszta
énekhangon előadott nép-
dalokat valamennyien szíve-
sen hallgattuk.

A Szűcs Mihály Huszár-
bandérium bevonulása és a
Himnusz közös eléneklése után Ézsiás
László elszármazott fényszarui versmon-
dó, számos országos verseny helyezett-
je Buda Ferenc Himnusz haza című
versét szavalta el, majd Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester köszön-
tötte a jászfényszaruiakat és a rendez-
vényen megjelent vendégeket. A városi
ünnepségen megjelentek: Iváncsik
Imre, a Honvédelmi Minisztérium állam-
titkára, Tóth Gábor országgyűlési kép-
viselő, Udorecz György, a Hadtörténeti
Múzeum munkatársa, gyalogsági és
tüzér alelnök, családjával együtt érkezett
Szabó Imrefia Béla, Jászfényszaru dísz-
polgára.

A polgármester asszony köszöntőjé-
ből idézünk:

„– Kedves ünneplők! A nemzeti ün-
nep mindig alkalom, hogy néhány percet
foglalkozzunk azzal, hogy mi magyar
nemzet vagyunk. S mitől vagyunk jó

magyarok? De nem úgy általában, ha-
nem egyénileg, a helyünkről, a tetteink-
ről ítélve. Csak mások felelősek, ha baj
van? S mi magunk, mit tettünk a közös-
ségért, ahova tartozunk? S hogy a
szeretetről, a toleranciáról hazánk és
egymás iránt csak beszélni tudunk-e, s
mindent átadunk-e a felnövekvő nem-
zedéknek? Van-e mindennap, minden
hétköznap egymásnak egy mosolyunk?

S mindezt miért most mondom, Szent

István király ünnepének előestéjén?
Mert intelmei, tanításai, életművének
adaptációja kapcsán mindig hajlamosak
vagyunk azt és csakis azt idézni, ami
aktuális érdekeinknek megfelel. Az ő
életműve pedig csak egészében értel-
mezhető.

Szent István király minden évben
megsokszorozza bennünk a nemzeti
büszkeség érzését azzal, hogy elismert
európai állammá tette hazánkat. Jó róla
beszélni, őhozzá imádkozni, és ugye, jó
hallgatni az ’István, a király’-t. Biztos
vagyok abban, hogy nagyon szeretné,
ha szeretett állama, Magyarország újra
stabilizálódna, az értékek, amelyeket
megteremtett megmaradnának, s hogy
mi, magyarok műveltek, és kulturáltak
legyünk. Kulturáltak környezetünkben,
tudásunk gyarapításában. Mert az
anyagi tőke odamegy, ahol a szellemi
tőke már ott van. S a stabilitáshoz, valljuk

csak meg, bizony szükségünk van
mindennap anyagi, és szellemi javakra
egyaránt. S mindezek óriási energiákba
tellenek az ünnepeken, de még inkább a
hétköznapokon. Óvakodjunk a gyűlölet-
től, mert hatalmas erő kell a legyőzé-
séhez. De ez az erő harmóniát és hatal-
mas javakat tud teremteni, szellemi és
anyagi értelemben egyaránt.

Mai ünnepünkön a csíkszeredai pol-
gármester kollégám nemrég elmondott

gondolatait kölcsönvéve kö-
szöntöm a jelen lévőket, aki
azt mondta nemrégiben: nincs
jó oldal és rossz oldal. Aho-
gyan szükségünk van a jobb
és a bal kezünkre, melyet
összekulcsolhatunk, egymás-
nak adva összefoghatunk.
Higgyék el, és remélem, önök
is tapasztalják, hogy Jász-
fényszarun jó élni. Ebben a
közösségben sokszor tapasz-
talható az egymásnak nyúj-
tott és megfogott kéz. Szeret-
ném, hogy aki itt Jászfény-
szarun él, büszkén mondhat-

ná: jászfényszarui vagyok, jász magyar
vagyok.

Köszönöm, hogy meghallgattak.”
A termelők nevében Ördögné Czeg-

lédi Mária adta át az új kenyeret a pol-
gármester asszonynak, szimbolikusan a
város lakosságának.

Iváncsik Imre ünnepi beszédében
emlékeztetett arra a történelmi körül-
ményre, hogy milyen döntéseket kellett
hoznia Szent István királynak, amelyek
nyomán a magyarság megmaradhatott
a Kárpát-medencében. Az államalapí-
tástól számos vérzivataros évszázadon
át jutottunk el a mai korig, s mindannyian
nagy tisztelettel és szeretettel gondo-
lunk az elődeinkre, akik harcoltak ezért
a földért, s hogy ezt a gyönyörű nyelvet,
a magyar nyelvet, amely semelyik nép
nyelvéhez nem hasonlít, megőrizték
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nekünk. Lehetővé tették, hogy büszkék
legyünk a magyarságunkra. Lehetővé
tették, hogy becsüljük és tiszteljük a
többi európai nemzetet is. Egyenrangú
partnerként együttműködjük, és meg-
követeljük és elvárjuk tőlük, hogy ők is
így tekintsenek ránk. S akik itt a Jász-
ságban élnek, szeretik ezt a földet, büsz-
kék arra az önálló identitásra, amelyet
így fogalmaznak meg, hogy jász ma-
gyarok vagyunk.

Iváncsik Imre szólt Jászfényszaru
eredményeiről, a példás összefogásról,
ahogyan a lakosság  és a város vezető
testülete évek óta együttműködik a fej-
lesztést szolgáló különféle beruházások
tekintetében.

A Pedagógus Kórus műsora után
Ézsiás László mondta el Csanádi Imre
Hol vagy István király? című versét,
majd a helyi kitüntetések átadására ke-
rült sor.

Ebben az évben a „Jászfényszarun a
köz szolgálatáért” kitüntetést Nagy
Józsefnénak, Zsámboki Imrénének és
Urbán Józsefnek ítélték oda.

A képviselő-testület idén úgy dön-
tött, hogy a „Jászfényszaruért” kitün-
tetést az immár 10 éves fennállását
ünneplő FÉBE Szűcs Mihály Huszár-
bandériumnak adományozza. Az okle-
velet Ézsiás István, a bandérium vezető-
je vette át, s ő mondott köszönetet a ki-
tüntetettek nevében az elismerésért.
Tóth Tibor, a FÉBE elnöke méltatta a
bandérium tevékenységét, majd átadta
az erre az alkalomra készült csapatzászlót
a ma már 45 fős csoportnak.

Az önkormányzat elismerését fejezte
ki mindazoknak, akik tevékenyen részt
vállaltak a közösségi munkában, előse-
gítve ezzel a város rendezvényeinek

Szükségünk van egymásra
(Folytatás az 1. oldalról) sikerét, eredményességét, hozzájárultak

Jászfényszaru kül- és belterületének
szépítéséhez. Kiemelkedő közösségi
munkájukért tárgyjutalomban része-
sültek: Koczka Antal, Petelen László,
Rózsa László, Vig Miklós, Tóth Sándor
és Pető Ferenc illetve általuk az önkén-
tes Tűzoltó-egyesület. Ugyancsak
tárgyjutalomban részesültek az ez évi
köztisztasági napon kiemelkedő munkát
végző közösségek és lakosok, többek
között az általános iskola pedagógusait,
diákjait, és az óvodásokat méltatták
segítségükért.

Jászfényszaruból 50 fős kontingens
vett részt Szelevényben az árvízvédelmi
munkálatokban. Az ő munkájukért fe-
jezte ki köszönetét egy-egy emléklap
adományozásával a Megyei Védelmi
Bizottság, amely elismerést az ünnepi
rendezvényen vehették át a kontingens
tagjai.

A központi városi rendezvény zárása-
ként Ézsiás László saját költeményét, az
Óda a szülőföldhöz című versét szaval-
ta el.

A színpadon ez után szórakoztató
programok sokaságát láthatta a közön-
ség: Szabó Krisztina tanítványai musi-
cal-műsora, a sztárvendég Auth Csilla
műsora után tánckavalkád volt Győri
Márta és Fehér Csaba B kategóriás tán-
cosok, Lovász Nóra és Ézsiás Barnabás
valamint Gyökér Melánia és csapata
közreműködésével.

Pontban 22 órakor kezdődött a Piro-
dekor Kft tűzijátéka.

Augusztus 20-án reggel ünnepi
szentmisén vettek részt mindazok, akik
ily módon is tiszteletüket fejezték ki
Szent István király emlékének.

Szöveg: Sugár Istvánné
Fotó: Rohoska

Nagy Józsefné

Zsámboki Imréné

Urbán József

A FÉBE Szűcs Mihály Huszárbandérium 2006. augusztus 19-én. (Fotó: Sugár Istvánné)
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Tájékoztató a gázár-támogatásról Önkormányzati
választás – 2006Az elmúlt napokban rádióból, televí-

zióból, különböző napi lapokból értesül-
hetett a lakosság arról, hogy a kormány a
gázfűtéshez támogatást, „árkompenzációt”
nyújt. Sajnos ezek a hírek, újságcikkek sok
esetben nem a valóságot tükrözték, és
bizony a Polgármesteri Hivatalunknál kellett
a rosszul tájékoztatott, csalódott személye-
ket felvilágosítani a kormányrendelet tar-
talmáról.

A további félreértések elkerülése végett
szeretnénk segítségükre lenni mindazon
Jászfényszarun élő lakosoknak, akik még
mindig bizonytalanok a hozzájuk eljutott
információval kapcsolatban.

A 138/2006. (VI. 29.) kormányrendelet
az egyes szociálisan rászorult családok
részére 2006. év augusztus 1-jétől 2006.
december 31-ig a gázár-támogatásról rendel-
kezik.

A kérelmeket folyamatosan 2006. ok-
tóber 31-ig a Polgármesteri Hivatal
Szociális Irodájába lehet benyújtani.

A jogosultságnak a rendeletben foglaltak
szerint 3 feltétele van:

1.
- aki fogyatékossági támogatásban

részesülő (Magyar Államkincstár által
kiállított hatósági bizonyítvánnyal kell
igazolni)

- aki magasabb összegű családi pótlék-

ban részesülő (azon családok, ahol tartós
beteg gyermeket nevelnek)

- aki nagycsaládos személy (akik három
vagy több gyermekről gondoskodnak)

2.
- a kérelmező és a vele közös háztartásban

élő egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 200 %-át, 51.600,-Ft-ot

- a kérelmező egyedül élő, akkor a jövede-
lemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-a, ami
77.400,-Ft.

3.
- az éves háztartási célú gázfogyasztás

meghaladja az 1500 m3-t de az 5000 m3-t
nem éri el

A fenti három feltételnek együttesen meg
kell lennie ahhoz, hogy a jogosultságot a
Jegyző megállapítsa a kérelmező számára.

Igénylőlapot korábban július hónapban a
Magyar Államkincstár kipostázta az érin-
tetteknek, a hatósági bizonyítvánnyal együtt.

Ha a fenti információval kapcsolatban
bárkinek kérdése, észrevétele van, kérjük,
forduljon bizalommal a Polgármesteri
Hivatal Szociális Irodájához telefonon az 57/
522-174-es telefonszámon, vagy személye-
sen Vígné Zsámboki Ildikó szociális
ügyintézőhöz.

Vígné Zsámboki  Ildikó

A halmozottan hátrányos helyzetû
gyerekek megsegítéséért

Tisztelt Szülő!
2007. január 1-jétől lehetőség nyílik arra,

hogy ha gyermekét/gyermekeit
- védelembe vették, vagy rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményre jogosult,
- és a szüleinek nincs 8 általánosnál maga-

sabb iskolai végzettsége,
kérje a jegyzőtől: állapítsa meg, hogy gyer-

meke „halmozottan hátrányos helyzetű”.
Az ehhez szükséges szülői nyilatkozat

nyomtatvány a gyámhatóságon kapható.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyer-

mekek számos támogatásra automatikusan
jogosultak. Amennyiben gyermeke jegyzői
határozat alapján rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre már jogosult, az ehhez
kötődő támogatásokat, ellátásokat termé-
szetesen a továbbiakban is igénybe vehetik
(pl.: ingyenes, vagy kedvezményes étkezést,
ingyenes tankönyvellátást, pénzbeli támo-
gatást, stb). A halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekeket, tanulókat megillető
támogatások ezen felül érvényesülnek,
továbbá különböző pályázati lehetőségek
állnak előttük, melyeket röviden szeretnék
ismertetni Önnel:

1. Kötelező óvodai ellátás: Ha gyermeke
betöltötte harmadik életévét és Ön szeretné
óvodába járatni, a körzetes óvoda köteles őt
teljes napra felvenni.

2. Útravaló Ösztöndíjprogram: Az álta-
lános iskola 7-8 osztályos tanulói és kö-
zépiskolások pályázhatnak ösztöndíjra egy
választott tanárral (mentorral) közösen. Az
aktuális pályázati kiírásokról és a pontos

feltételekről a Tempus Közalapítványnál
lehet érdeklődni. Címe: Tempus Közalapít-
vány, Útravaló Programiroda, 1134 Buda-
pest, Váci út 37. VII. emelet, telefonszám:
06-1/237-13-20.

3. A szociális hátrányos helyzetű fiatalok
felsőfokú tanulmányait elősegítő program:
főiskolára vagy egyetemre jelentkező
fiataloknak szól. Ha az Ön gyermeke
költségtérítéses képzésre nyer felvételt és
halmozottan hátrányos helyzetű államilag
finanszírozott képzésben folytathatja
tanulmányait, tandíjköltségeit tehát az
állam átvállalja. Ha az adott intézményben
nincs költségtérítéses képzés, akkor az
államilag finanszírozott ponthatárnál keve-
sebbel is felvételt nyerhet. Ehhez szükséges,
hogy a jelentkezési lapon a tanuló megjelölje,
hogy halmozottan hátrányos helyzetű és
csatolja a jelentkezési lapon kért iga-
zolásokat. A pontos felvételekről a
www.mentorhalo.hu-n lehet érdeklődni

4. Pályázati lehetőségek az interneten
kereshetők:

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
honlapja: www.ornai.hu

A SuliNova Közoktatás-fejlesztési és
Pedagógus-továbbképzési Kht. honlapja:
www.sulinova.hu

A Tempus Közalapítvány honlapja:
www.tka.hu

A Pályázatfigyelő újság honlapja:
www.pafi.hu (ezen a honlapon található
összefoglalva a legtöbb pályázat.

Molnár Ferencné gyámügyi ügyintéző

Helyi Választási Bizottság
Jászfényszaru Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete 2006. augusztus 9-ei ülésén
megválasztotta a helyi választási bizottság
tagjait. Kaszainé Ocskó Györgyi (Somogyi
B. út 34.), Kovács Mária (Jókai út 10.),
Molnár Imre (Akácfa út 4.) személyében és
póttagjait Virág István (Kozma út 39.),
Zsámboki László (Szabadság út 43.)
személyében.

A választási bizottság székhelye: Város-
háza Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

A helyi választási bizottság megválasz-
totta tisztségviselőit, a bizottság elnöke
Kovács Mária, elnökhelyettese Molnár
Imre lett.

Kisebbségi szavazókör
Szavazatszámláló Bizottsága

A Képviselő-testület ugyanezen az ülésén
megválasztotta a kisebbségi önkormányzati
képviselő választás lebonyolítását végző
szavazatszámláló bizottság tagjait Ézsiásné
Róka Mária (Széchenyi út 52.), Mezei
Lászlóné (Wesselényi út 24.), Mezeiné
Folyó Angéla (Ifjúság út 23.), Török Imréné
(Széchenyi út 42.), Zsámbokiné Hamza
Csilla (Honvéd út 26.) személyében.

Tekintettel arra, hogy a települési önkor-
mányzati választásoktól eltérő szavazókört
kell kialakítani, a kisebbségi szavazásra a
Jászfényszaru, Bajcsy-Zs. út 7. szám
alatti Idősek Klubja fog szolgálni.

A szerkesztõség
közleménye

A 2006. évi önkormányzati választások
eredményes lebonyolítása érdekében
esélyegyenlőség megvalósítására törek-
szünk. A jelölő szervezetek, a polgár-
mesterjelöltek, a települési és kisebbségi
képviselőjelöltek bemutatkozására, valamint
programjuk ismertetésére lehetőséget
biztosítunk lapunk szeptemberi számában.
A szöveg terjedelme A/4-es lapon, 3 cm-
es margóval, 12 pontos betűvel gépelve,
legfeljebb 40 sor lehet. Fotót, rajzot,
emblémát nem közlünk.

A hivatalos jelöltek anyagát változtatás
nélkül tesszük közzé. A cikkek leadásá-
nak határideje 2006. szeptember 12. Te-
kintve, hogy nagy mennyiségű szövegre
számítunk, ezért már a határidő előtt is
leadhatók szerkesztőségünk címén – Városi
Könyvtár Jászfényszaru, Fürst S. u. 1. –
a megírt bemutatkozó anyagok. Ezeket a
cikkeket lehetőleg floppy-ra másolva kérjük,
de e-mailben is fogadjuk a

libjaszfeny@invitel.hu címen.
Ezen túlmenően fizetett hirdetés formájá-

ban sem jelentetünk meg választási kam-
pánycikket, választási propaganda-
anyagot újságunk betétlapjaként nem
terjesztünk.
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XI. honismereti tábor
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete, a

„Jászfényszaruért” Alapítvány támo-
gatásával ebben az évben is megren-
dezte a hagyományos honismereti tá-
borát. Míg korábban szűkebb és tágabb
környezetünkkel, vagyis helytörténettel
ismerkedtünk, addig a XI. tábor július
17-e és 22-e között Balatonszepezden
volt és a Balaton-felvidék megismerése
volt a cél. A tábornak a szép és impozáns
Balatonszepezdi Népfőis-
kola Közép-Európai Képzési
Központ adott otthont. A
balatonszepezdi egykori kis
halászfalu a part menti dom-
bokra épült, szőlők, erdők és
hegységek veszik körül. A
XIII. században királyi ud-
varnokok lakták, később he-
lyi nemesek, a veszprémi
püspökség, a somogyvári
bencés apátság birtoka volt.
A XX. században már élénk
fürdőélet volt itt, nagyobb-
részt írókból, művészekből
tevődött össze a társaság. A
község fölött elterülő magas-
latokról igen szép kilátás
nyílik a Balatonra és So-
mogyra.

17-én 311 km-es és 6 órás
vonatozás után érkeztünk
meg Szepezdre. A vasút-
állomástól 3 percnyi járásra
lévő szálláshelyet gyorsan
elfoglaltuk és délután 3
órakor már megmártóztunk a
Balaton vizében. Az esti sé-
ták során ismertük meg a
települést, útba ejtve a sport-
pályát focizásra is lehetőség
nyílt. 18-án reggel vonatra
szálltunk és Keszthelyre
utaztunk. A városnéző séta
után a Keszthelyi Festetics
Kastélyba látogattunk. A
kastély előtt áll a család
leghíresebb tagjának, Feste-
tics Györgynek (1755-1819) egészalakos
szobra, ahol csoportkép is készült. A
Festetics kastélyt 1745-ben kezdték
építeni, a mai formáját 1884-87 között
nyerte el. A 101 helyiségből álló épület
ma múzeum és konferencia központ.
Leghíresebb helyiségei a könyvtár és a
tükörterem. Az 1800-ban kialakított
könyvtárterem eredeti bútorzata 86 ezer
kötetet tárol. A tükörterem szinte naponta
koncerteknek ad helyet. A Kastély Mú-
zeum 16 terme mutatja be a XVIII-XIX.
századi főúri életmódot, de megnéztük
a Magyar Nemzeti Múzeum legszebb
díszfegyvereit és a híres Windischgratz
trófea gyűjteményét. Nagy élményt
jelentett az elmúlt évben felújított

lovardában kialakított Hintómúzeum
megtekintése is. A csodálatos hintók,
mintegy 200 év kortörténetét mutatják
be. A szerda és csütörtöki napok nagy-
részt fürdőzéssel teltek. Pénteken ismét
útra keltünk. A szomszédos Révfülöp
hajóállomására gyalogosan sétáltunk át.
Hajónk 30 perces út után Balatonbog-
láron kötött ki. Megfürödtünk a déli-
part jóval sekélyebb vizében, láttuk a

másnapi Balaton átúszási program
előkészületeit.

Délután visszahajóztunk Révfülöpre,
majd európai színvonalú légkondi-
cionált vonattal mentünk át Szepezdre.
Szombaton egy búcsúfürdést követően
délután fél 4-kor indultunk haza.
Élményekkel, ismeretekkel gazdagodva
este 9 órára érkeztünk a hatvani vasút-
állomásra, ahol a szülők csapata várt
bennünket.

Köszönjük a felnőtt segítők Berze
Lászlóné Vityuka, Varga Gáborné Terike,
Nagyné Kiss Marika munkáját, akik a
reggeliről, vacsoráról és a helyi progra-
mokról gondoskodtak.

Tóth Tibor

Nem várt nehézségek induláskor!
A táborvezető beteg lett, személygép-

kocsival mert útnak indulni. Szeren-
csénkre! (Bocs!) Ugyanis hőn szeretett
Miklóskánk – a buszsofőr – alaposan
átvágott bennünket. Kölcsönbuszt-köl-
csönsofőrt küldött a megrendelt kényel-
mes, légkondicionált jármű helyett – míg
ő Olaszországba vitt valami „jobban

fizető” lánycsapatot. Ráadá-
sul Gyöngyös után az első
emelkedőn a busz „megadta
magát”! TOLTUK. Törökék
pedig vizet hoztak a legköze-
lebbi faluból hűteni. A gyere-
kek panasz nélkül, türelmesen
ültek a forró járműben, mi
felnőttek az árokparton szit-
kozódtunk türelmetlenül. Min-
den tisztelet az övék!

Sajnos több mint fele prog-
ramról le kellett mondanunk,
ahová időre kellett bejelent-
kezni. Ezért csak a buszból
üdvözöltük Eger nevezetes-
ségeit.

Némi vigaszt nyújtott Nosz-
vajon, a kemencében frissen
sütött lekváros bukta és da-
rásfészek, amit a Falumúze-
umban készítettek nekünk.
Csuda finom volt!

Megnéztük a barlanglaká-
sokat, egy kosárfonó bácsi
munkáját, de sajnos a De
LaMotte-kastély és park, va-
lamint a kovácsműhely sem
tudott már fogadni bennün-
ket.

Délután elfoglaltuk a tábort
s berendezkedtünk egy heti
strandolásra. Az időjárás is
elpártolt tőlünk, a kánikulát
viharos szél, jéghideg eső sö-
pörte el első este. De nem
hagytuk, hogy a jókedvünk-
nek is vége legyen! A für-
désen kívül kártyacsata,
gyöngyfűzés, játékos tudás-
próba, foci, éjszakai bátorság-

túra, Ki mit tud, Megasztár vagyok!, stb.
színezték napjainkat. Az ellátás minden
igényt kielégített – habár minden évben
felteszem a kérdést: MIT ESZNEK
OTTHON A GYEREKEK?

Hazafelé ugyanaz a „selejtes” busz
jutott, de ügyes, gyors sofőrrel és újra
tomboló kánikulával. A hiányzó lég-
kondit pótolandó lelátogattunk az Eger-
vin Borkombinát és a Szépasszony-
völgy borpincéibe. (Kóstolás tiltva, de
haza lehetett hozni néhány üveggel a
pénztárcánktól függően!)

Nagyon elfáradtunk, s a nyár gyorsan
múlik. A szeptemberi viszontlátásig
mindenkinek kívánunk minden földi jót,
s újult erőt a következő tanévhez!

N. J. J.

Bogácson
táboroztunk

Festetics György szobra előtt
Fotó: Tóth Tibor

Így kell kosarat fonni
Fotó: Papp Nóra
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Tisztelgés a hõsöknekMûvészeti
teljesítmény
elismerése

A Pesti Magyar Színház a társulatában
születő művészi teljesítmények elismerésére,
művészi identitásának kifejezésére, érték-
közlésére, tudatosítására 2003 májusában
Főnix-díj néven új kitüntetést alapított.

A díjat évadzáró társulati ülésen adja át a
színház igazgatója vagy a Művészeti Tanács
képviselője hat kategóriában: női főszereplő,
férfi főszereplő, női mellékszereplő, férfi
mellékszereplő, rendező és tervező. A díja-
kat a tárgyévad új bemutatóinak teljesít-
ményei alapján a Művészeti Tanács titkos
szavazással ítéli oda. A díjjal a Dombi Lívia
iparművész által készített 20 cm-es üveg
főnixmadár és pénzjutalom jár.

A 2005/2006-os színházi évad során be-
mutatott Moliere Tartuffe-je női főszerepé-
nek (Dorine) megformálásáért Csomor
Csilla, a Pesti Magyar Színház művésze
Főnix-díjban részesült. Gratulálunk!

Csomor Csillát a fenti darabon túl Mrozek
Tangó, Simon Gray A játék vége, Goldoni
Mirandolina, Leigh-Wassermann La Mancha
lovagja című színdarabokban is láthatja a
közönség.                                   Tóth Tibor

Szabó Imrefia Béla szobrászművész-
nek, városunk díszpolgárának legújabb
szobrát Szent István királyunk ünnepe
alkalmából Lakiteleken helyezték el.
Augusztus 19-én a Lakiteleki Népfő-
iskola Kölcsey Ház előtti nemzeti szo-
borparkban Kodály Zoltán mellszobrát
avatták. Az avatóbeszédet Dobozi Esz-
ter költő, a Kecskeméti Kodály Iskola
igazgatója mondta. A szoborparkban –
a szobrászművész korábbi alkotásai –
Illyés Gyulát, Klebelsberg Kunót, Né-
meth Lászlót, Simándy Józsefet, Sinko-
vits Imrét ábrázoló alkotások között
Kodály Zoltán mellszobra is látható.

Kodály-szobor

Színházi bérlet

Vigyázzunk gyermekeinkre!

Ebben az évadban is indul külön
autóbusz a Szolnoki Szigligeti Színház
vasárnap délutáni előadásaira. (Örkény-
bérlet).

A bérlet megvásárolható Bordásné
Kovács Katalinnál (tel.: 06/57/422-002).

A hat előadásról bővebb információ
a színház honlapján is olvasható.

Megdöbbenve hallottuk a híradásokban,
hogy három fiatal tűzoltó életét vesztette a
Műszaki Egyetem pince lőterének oltása
közben.

A hír sokkolta a közvéleményt, 2006-ban
ilyen megtörténhet? Hát nincsenek megfe-
lelő védőfelszerelések? Valami hiba történt?

Megválaszolatlan kérdések sora merül fel
az emberben, miközben értetlenül áll a hírrel
szemben. Fiatalok voltak, felkészültek, és
mégis elég volt az átlagosnál kicsivel több
bátorság, a megszokottnál kicsit bonyolul-
tabb oltási feladat és a palackokban a kellőnél
kicsivel kevesebb levegő ahhoz, hogy most
ne legyenek már közöttünk.
Ők a mindennapok hősei, akik sokszor

láthatatlanul dolgoznak azon, hogy a többi
ember békében, biztonságban élhessen.

Jól ismert előttünk, amikor valamely bale-
set, katasztrófa helyszínén az emberek a tűz-
oltótól, rendőrtől, mentőstől várják a segít-
séget, hiszen ők a hivatottak a fennen han-
goztatott biztonság megteremtésére, a gyors
segítségnyújtásra.

Tűzoltóság, rendőrség, mentők - ezek a
szervezetek azok, ahol meglepődve hallja a
közvélemény valamely tiltakozás esetén,
hogy hiányos feltételrendszerrel, üzem-

anyaghiánnyal küszködve, minimálbér körüli
fizetésekért, soha ki nem fizetett túlórákkal,
milyen sokat tesznek a köz érdekében,
melyért elismerést a legritkábban kapnak.

Miért is teszik? Mert ezek az emberek
többnyire HIVATÁSUKNAK tekintik
munkájukat, így csupa nagybetűvel. A köz
szolgálata mindenki számára elsődleges kell,
hogy legyen az egyéni érdekeket megelőzve,
a fölé emelve a tevékenységet.
Ők hárman így tettek. Tudták, hogy életü-

ket kockáztatták, amikor szembeszálltak a
falakat nyaldosó lángokkal. Valószínűleg
tudatában voltak életük végének köze-
ledtével is mikor észlelték, hogy elfogy az
oxigén a palackból, de nem találnak ki és
beszippantották - magukról letépve az üres,
fojtogató gázkészüléket - az első maró gáz-
adagot tüdejükbe.

Csak a dolgukat tették, félelmet nem is-
merve, alaposan, bátran, esküjükhöz hűen
helytállva.

Álljunk meg egy gondolat erejéig, és ha
felkapta fejét a történtekre, akkor most kö-
zösen hajtsunk fejet a hősi halottak emlé-
kének.

Nyugodjanak békében.
Gere Ferenc

 „Itt van az ősz, itt van újra…” A nyár
utolsó napjai köszöntenek ránk, véget ér a
szünidő, búcsúztatjuk a nyarat sok gyermek
és felnőtt bánatára. Itt a szeptember, s újra
elkezdődik az iskola. Tömegesen jelennek
meg a gyermekek az utakon gyalogosként
és utasként egyaránt, de akár kerékpárosként
is.

Kérjük a szülőket, ha tehetik a kisebbeket
az első napokban kísérjék el az iskolába.
Beszélgessenek gyermekükkel arról, hogy
mire kell nagyon odafigyelni - reggel, szür-
kületkor, esőben, sötétedés után -, hol és
hogyan szabad áthaladni az úttesten. Tuda-
tosan készítsék fel őket, milyen veszélyek,
nehézségek adódhatnak a közlekedés során
(útkereszteződésnél, autóbuszon történő
utazásnál, arról való leszálláskor stb.)

Különösen a kisgyermekekre életkorukból
adódóan jellemző, hogy nem ismerik fel a
veszélyt, s így könnyen bajba kerülhetnek,
ezért kérjük, hívják fel figyelmüket, hogyha
bármilyen problémájuk adódik, bizalommal
forduljanak azokhoz a rendőrökhöz, akikkel
az utcán és az iskolájuk közelében talál-
kozhatnak. Ők segíteni fognak.

A mindenki által beszerezhető fény-
visszaverő matricák, ragaszok a baleset-
megelőzés szempontjából nagyon fontosak.
Kérjük, helyezzék el ezeket gyermekeik
kabátján, táskáján észrevehetőségük, testi
épségük megóvása érdekében.

A gyermekek helyes közlekedésre neve-
léséhez, a balesetek elkerüléséhez alapvető,
hogy a szülő maga is példát mutasson akár
gyalogosan, akár járművezetőként köz-

lekedik. A közlekedők egyre gyakrabban
tapasztalhatják az ősz kedvezőtlen hatásait.
Sok éves baleseti adatok bizonyítják, hogy
az év második felében mintegy 15-20%-kal
több baleset következik be. A megváltozott
időjárás a nyári autózáshoz képest sajátos
veszélyeket rejt magában. Nedves utakra,
lehullott falevelekre, mellékutakon gyakran
sárfelhordásokra lehet számítani. Ilyenkor
a járművek vezetésére, vezetéstechnikára, a
járművek műszaki állapotára, az aktív és
passzív biztonsági berendezések üzemké-
pességére, használhatóságára nagyobb
gondot kell fordítani. A hirtelen, esetleg
szakaszonként megjelenő csapadék az
úttestet csúszóssá teheti, de számítani kell
az időnként erőssé váló oldalszélre is, ami
fokozott odafigyelést kíván meg a közleke-
dőktől (főleg takarásból való kihajtáskor,
előzéskor). A sebesség helyes megválasz-
tására, előzési szabályok betartására nem
lehet elégszer felhívni a figyelmet. A korlá-
tozott látási viszonyok közötti közlekedés
során nagyobb jelentősséget kap a járművek
előírásszerű kivilágítása. Fokozottan érvé-
nyesül a „látni és látszani” elv a közleke-
désben. A közlekedők biztonsága érdekében
nagyon fontos, hogy a jármű világító és
jelzőberendezései is üzemképesek, tisztán
tartottak és ez által észlelhetőek legyenek.

Ne feledjék, mindannyiunkat hazavárnak!
Mindenkinek jó iskolakezdést és

balesetmentes közlekedést kívánunk!

Városi Baleset-megelőzési Bizottság,
Jászberény

 Megváltozott nyitva tartás
A Városi Könyvtár nyitva tartása az

épületben zajló felújítási munkálatok
miatt decemberig:
Kedd, szerda, csütörtök:  9–12 ó. 13–17 ó.
Péntek:  9–12 ó. 13–16 ó.
Szombat: Zárva



6      MI  ÚJSÁG  FÉNYSZARUN?  2006/8

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MÉSZÁROS BÉLA

A gyászoló család

temetési szertartására eljöttek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,

nagymamánk
özv. KOCZKA FLÓRIÁNNÉ

sz. Tóth Ilona
temetésén megjelentek,

sírjára elhozták a kegyelet virágait,
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkban

osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek, akik

özv. DOBÁK JÓZSEFNÉ
Kiss Anna

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Emlékezés

Bánatos szüleid,
két kishúgod,
Molnár mami és papi

,,Ez a gyertya most érted égjen,
ki fent vagy már a magas égben.
Vigyázol ránk odafentrõl,
lelkünkhöz szólsz a végtelenbõl.”

Hegedûs Zoltán (Komárom) halálának 2. évfordulójára.

Emlékezés
Harangozó Istvánné halálának 4.

és Harangozó István halálának 1. évfordulójára.

Szeretteitek

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
édesapám,

Kovács Imre és Éva

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek
velünk.

KOVÁCS IMRE

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
özv. HORVÁTH DEZSÕNÉ

sz. Keltai Anna
temetésén részt vettek, sírjára koszorút hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Koporsója mellett,
szól az asszonykórus,
imádkoznak érte,
– mind ki katolikus.

Árnyékba húzódik
a gyászoló sereg,
tûzõ nap melege
fák közt is megreked.

Ünnepi ruhában
tisztelgünk most neki,
búcsút veszünk tõle,
– mert szerette mindenki.

Hála virágait
koporsóra tettük,
könnyes szemeinket
gyakran törölgettük.

Eszünkbe jutottak
azok a jótettek,
miket másokért tett,
– ,,néha” megköszöntek.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk,

LEVOCS JÁNOSNÉ
sz. Palócz Mária

temetésén megjelentek,
részvétükkel együtt éreztek velünk.

Külön köszönjük Zsámboki László tanár úrnak
megemlékezõ versét,

mellyel megajándékozott bennünket.

A gyászoló család

Jászfényszaru, 2006. július 19.

Zsámboki László

Búcsú Marika nénitõl
Róla beszélgettünk,
meséltünk egymásnak,
akik jól ismertük,
– hûséges ,,szolgának”.

Másokért dolgozott
õszinte emberként,
szívünkben õrizzük
a kedves emlékét.

Az új kápolnához
járjon imádkozni,
amit életében
nem tudott meglátni.

Ez legyen a szent hely,
közel a sírjához,
néhány lépésnyire,
az örök boldogsághoz.

Emlékezés
Deák Sándor halálának 3. évfordulójára.

,,Nem az a nagy fájdalom, amely jajgat,
melytõl könnyes lesz a szem,

hanem amit az ember a szívében
egy életen át hordoz

mosolyogva, csendesen.”

Felesége

,,Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Örökre itt hagytál.
Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”

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

,,Nem így akartam, szerettem volna még élni,
de a sors kegyetlen, el kellett menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem úgy áldás lesz rajtatok.”
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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

APRÓHIRDETÉSEK

Szeptemberi akciónk!

Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,
fényképezõgépek, filmek, kamera, kazettákfényképezõgépek, filmek, kamera, kazettákfényképezõgépek, filmek, kamera, kazettákfényképezõgépek, filmek, kamera, kazettákfényképezõgépek, filmek, kamera, kazetták

Gomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékbanGomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékbanGomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékbanGomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékbanGomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékban
CD-k, DVD-k CD és DVD boxokCD-k, DVD-k CD és DVD boxokCD-k, DVD-k CD és DVD boxokCD-k, DVD-k CD és DVD boxokCD-k, DVD-k CD és DVD boxok

Audió és Videó kazetták            Minõségi képkeretezésAudió és Videó kazetták            Minõségi képkeretezésAudió és Videó kazetták            Minõségi képkeretezésAudió és Videó kazetták            Minõségi képkeretezésAudió és Videó kazetták            Minõségi képkeretezés

Jászfényszaru, Szabadság út 49. Tel.: 57/423-353.
Nyitva:Nyitva:Nyitva:Nyitva:Nyitva: Hétfõtõl  péntekig 13-18 óráig, szombaton 9-12 óráig.

PURMO acéllemez radiátorok
10 % kedvezménnyel

WESTEN kombicirkók
5 % kedvezménnyel

TERMOMAX
álló hõközpont 100 l tárolóval

ECO PAB 25/E       260.200 Ft

ECO PAB 35/E       270.050 Ft

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

2006. január 1-jétõl

Júliusi anyakönyvi hírek

kétfokozatú elektromos gyújtású

Fürdõszoba berendezések kedvezõ
árakban.

Vasanyag minden méretben és
típusban!

Várja Önt
a DOLCE-VITA
cukrászda, fagyizó!

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.

GYERMEKBIRODALOM

Keddtõl-vasárnapig 10-20 óráig
Torták, sütemények nagy választékban!

Fagylalt
Kávé, üdítõ

Tortákra, süteményekre
megrendelést felveszünk, nagyobb
megrendelés esetén kiszállítással.

Tel: 06-30/665-9154

Jászfényszaru, Szabadság út 75.

Rendelje meg
krizantémjait

nálunk

Sürgősen eladó a Damjanich úton 64 m2-
es, 3 szobás összkomfortos parasztház (telek
582 m2). Érd.: 30/401-3984

Ady E. út 49. sz. alatt 98 m2-es kocka típusú
ház, melléképületekkel, közművesítve eladó!
Tel.: 57/410-437

Jászfényszarun főútján évek óta működő
24 m2-es üzlethelység + mellékhelyiség (szük-
ség szerint bővíthető) kiadó! Érd: Jászfény-
szaru, Szabadság út 69. vagy 70/233-2543

Eladó központhoz közeli, felújításra váró,
gázfűtéses parasztház melléképülettel, pincé-
vel, 2400 m2-es telken. Érdeklődni: 06/30/
431-8492

Jászfényszarun, a központhoz közel új
építésű 3 szobás, étkezős, fürdőszobás családi
ház teljesen alápincézett (szuterén) eladó!
Tel:30/628-0073

Földbirtokot, húsmarhatelepet, szántót-
erdőt-legelőt, tanyát földdel keresek. 37-341-
347

október 15-ig és minden szálból
10 Ft kedvezményt adunk.

Érdeklõdni: Vig Pál,
Jászfényszaru, Bethlen G. u. 73.

Tel: 30/281-0934 vagy

Zsóka Virág és Ajándéküzlet
Fürst S. u. 10.

Tel: 30/402-7429

SZÜLETTEK: Ajtai István (Jakab Éva), Baráth Konor Péter (Lénárt Olga), Bukó Arnold
(Bari Melinda), Horváth László (Radics Gizella), Radics Tímea (Banya Tímea), Seres
Bálint (Velkei Bernadett).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ács Zoltán Sándor és Bittner Márta, Balázs Tihamér
és Nagy Krisztina, Török Gábor és Bús Orsolya, Vig Pál és Káposzta Erzsébet.

ELHUNYTAK: Barna István (79 é.), Dobák Józsefné Kiss Anna (85 é.), Grudman
Lászlóné Cserháti Erzsébet (86 é.), Kiss Istvánné Rimóczi Mária (84 é.), Kovács Imre (81
é.), Langó Imre (93 é.), Levocs Jánosné Palócz Mária (86 é.), Mészáros Béla (51 é.), Papp
Miklós (63 é.).

Akcióink!
50 %-os árengedménnyel kaphatók pólók.
30%-os árengedménnyel pulóverek, hosszú újjú pólók.
Fehér pólók: 650,- Ft-ért  Pulóverek, nadrágok, blúzok 1.000,- Ft/db áron.

Szabadidõinket a legújabb divat szerint a TINI FASHION készíti.
Rugik és bodyk árából csak szeptemberben: –20 % árengedményt adunk! 
Pelenkák:

„Mammia” maxi és junior ismét kapható.
UP&GO maxi és junior: 58,- Ft/db-áron

Törlõkendõk:
72 db-os vastag: 350,- Ft/csomag
Zoknik: 00–46-os méretig kaphatók.
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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: 5179
Ára: 85,- Ft

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

Közérdekû telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06-37-341-040 (jún. 1-jétõl)
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

Nyitva: Hétfőtől péntekig 8.30-12 óráig, 15-
19 óráig, szeptember 9-én és 23-án 8.30-12
óráig.

Kleopátra Patika
Szabadság út 40.

Tel.: 424-046 vagy 06/30/244-1456
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8-18.30 óráig

és minden szombaton 8-12 óráig.

A Polgármesteri Hivatal közvetlenül
hívható telefonszámai

Patikák nyitva tartása

Eboltás

Pályázati felhívás tanulmányi támogatásra

S p o r t

Tisztelettel közlöm, hogy 2006. szep-
tember 1-jétől fogadóóráim helyszíne
változatlan időpontban (szerda 1300 – 1600)
a Vidékfejlesztési Központ (Rimóczi Kas-
tély Jászfényszaru, Szabadság tér 18.).

Ez alkalommal hívom fel a figyelmét a
földalapú támogatást igénylő gazdálko-
dóknak, hogy a beadott kérelem esetleges
hibái miatt az MVH-tól kapott felszólítások
határidőhöz kötöttek. Ezért – segítség
igénylése esetén – telefonon is kereshetnek
(06-30/312-89-59) a határidő betartása érde-
kében.                                    Tiborcz Zoltán

falugazdász

A falugazdász
tájékoztatója

A Polgármesteri Hivatal telefonközpontjába beépítésre került egy adapter az ügyintézők
könnyebb elérése érdekében.

Az 522-170-es telefonszám tárcsázása után üzembe lép a készülék. A hang után az alábbi
mellékek tárcsázását követően közvetlenül a kívánt ügyintézővel tudnak beszélni.
Mellék Név

101 Titkárság
102 Szociális ügyek
109 Hatósági csoportvezető
111 Gyámügyi, gyermekjóléti csoport
112 Gyámhivatal
113 Adóügyi csoport
114 Adóügyi csoport
115 Műszaki építésügyi csoport
A fax éjjel-nappal automata üzemmódban működik.                      Polgármesteri Hivatal

Mellék Név
116 Iktató
117 Pénzügyi csoport
118 Pénzügyi csoport
121 Anyakönyvvezető
130 Okmányiroda
134 Okmányiroda
131 GAMESZ
132 GAMESZ befizetés

Az ebek 2006. évi, veszettség elleni kötelező védőoltását belterületen Jászfényszaru,
Petőfi S. utca 14. szám alatti Tűzoltószertár előtt végzi a kijelölt állatorvos.

Időpontja:
szeptember 2-án (szombaton) 9-12 óráig belterületen (Tűzoltószertár)
szeptember 3-án (vasárnap) 9-12-óráig belterületen (Tűzoltószertár)
szeptember 6-án (szerdán) 9-9.30 óráig a Vasút-tanyán, 10-10.30 óráig a Palla-tanyán
szeptember 9-én (szombaton) 9-12 óráig belterületen (Tűzoltószertár)
szeptember 23-án (szombaton) 9-12 óráig belterületen (Tűzoltószertár)
Az oltással egy időben történik a kötelezően előírt féregtelenítés.
Az oltás díja ebenként 2.000,-Ft, amely tartalmazza a féregtelenítő tabletta árát is.
Az oltás díját az oltáskor a helyszínen kell készpénzben megfizetni.
Az Állategészségügyi Szabályzat előírása szerint minden 3 hónaposnál idősebb ebet a

tulajdonosa vagy tartója köteles évenként a saját költségére veszettség ellen beoltatni.
E kötelezettség megszegése 50.000,-Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal szankcionálható,

továbbá a védőoltás alól elvont ebet a települési önkormányzat állami kártalanítás nélkül
köteles kiirtatni.                                                                                 Polgármesteri Hivatal

Kézilabda
A sok felkészülési edzés után, 2006. augusztus 11-én lejátszotta első edzőmeccsét a

Jászfényszarui VSE Női kézilabda szakosztálya az NB II-be frissen felkerült Jászszentandrás
otthonában, annak tartalék csapatával.

A mérkőzés első perceiben még sok hibával támadtunk, melyet a rutinosabb ellenfél kihasznált
és négygólos előnyre tett szert. Szerencsére az első hivatalos mérkőzésen fellépő lámpaláz
hamar elmúlt és így a félidőre kiegyenlítettünk. A második félidőben már határozottan jobbak
voltunk ellenfelünknél, aminek eredményeként most már mi vezettünk négy góllal, majd ezt
megtartva biztosan nyertük a mérkőzést a csapat nagy örömére.

A jövőben is játszunk még edzőmérkőzéseket a szeptember 24-i bajnoki rajtig, melyre
várjuk szurkolóinkat. A hazai edzőmérkőzéseket a labdarúgó pálya mögötti újra aszfaltozott
pályán vívjuk ellenfeleinkkel.                                                                             Gere Ferenc

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Etnikai, Kisebbségi, Szociális és Foglalkoztatás-
ügyi Bizottsága pályázatot hirdet cigány származású fiatalok részére, tanulmányaik
támogatására. Tanulmányi támogatásban részesülhet az a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat illetékességi területén állandó bejelentett lakással rendelkező, szociálisan
rászoruló cigány származású fiatal, aki:

- gimnázium, vagy szakközépiskola 10-13. évfolyamát nappali tagozaton végzi és tanulmányi
eredménye legalább 3,0,

- szakiskola 10-12. évfolyamát nappali tagozaton végzi és tanulmányi eredménye legalább 3,5.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a támogatásra jogosult személy nevét, lakcímét,
- a 2006/2007-es tanévre szóló tanulói jogviszony igazolását,
- a 2005/2006-os tanévben elért tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány iskola által

hitelesített másolatát,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságára vonatkozó igazolást,
- az állandó lakóhely szerinti önkormányzat támogató nyilatkozatát,
- a kisebbségi önkormányzat (ahol működik) támogató nyilatkozatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. szeptember 15.
Benyújtásának helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési

és Népjóléti Iroda 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.
Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal gyámhatóságán Molnár Ferencné

ügyintézőnél.


