
Jászfényszaru város lapja

2006. december Ára: 85,– Ft 17. évfolyam 12. szám

Újságunk
elõfizethetõ

December 11-én került sor a Petőfi Művelődési Ház felújított épületének műszaki átadására.

Mikulás-várás a Szivárvány Óvodában. Fotó: Földvári Edit

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy
újságunk előfizetési díja nem változik. 2007.
januártól példányonként továbbra is 85,- Ft-
ért vásárolható meg terjesztőinknél.

A Mi Újság Fényszarun? előfizetési díja
1 évre 1020,- Ft. Helyi előfizetőinknek a
Posta kézbesítői juttatják el az egyes lapszá-
mokat. A vidéki és külföldi előfizetőknek -
az általuk megadott címre – a Városi Könyv-
tár postázza az újságot. Itt mondunk köszö-
netet azon hűséges előfizetőinknek, akik
hozzájárulnak a bélyegköltséghez.

Újságunk 2007. január 18-ig megren-
delhető a szerkesztőségben (címünk: Városi
Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u.
1.) személyesen a Könyvtár nyitvatartási
idejében, vagy a szerkesztőség címére fel-
adott pénzesutalványon.

Köszönjük az egész évi fáradozást
terjesztőinknek! Minden tisztelt olvasónk-
nak kellemes karácsonyt, boldog új eszten-
dőt kívánunk!

A szerkesztőség

A Képviselő-testület 2006. december 13-i
ülésén a szolgáltatók kezdeményezése
alapján döntött a hatáskörébe tartozó 2007.
évi közüzemi díjakról.

A lakossági fogyasztók részére január 1-
jétől a vízdíj: 208,-Ft/m3, a szennyvízdíj:
184,-Ft/m3, a szippantott szennyvíz tisz-
títási és kezelési díja: 353,-Ft/m3, a háztar-
tási hulladékszállítás éves díja lakásonként
8.160,- Ft lesz Jászfényszarun.

A közüzemi díjakról

Az év végi ünnepekre tekintettel december
25-én és január 1-jén hétfői napokon nem
lesz hulladékszállítás. Helyette december
27-én, január 3-án szerdai napokon vé-
gezzük a kommunális hulladékszállítást a
város egész területén.

BDT Környezetvédelmi Kft.

Járatnap változás
a hulladék-
szállításban
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Adventi Kávéház a CimbaliBand zenekarral

2006. december 2-án, 14.00 órától a
Bartók-emlékév zárásaként az Adventi
Kávéház keretein belül került megrende-
zésre Jászfényszarun, a Rimóczi kastély-
ban a Népfőiskolai Társaság karácsony
előtti zenés együttléte.

Bartók Béla a XX. század egyik legna-
gyobb zeneszerzője volt, életművéből
nyilvánvalóan zenéje a legjelentősebb,
de zeneszerzői munkássága mellett
népzenekutatói tevékenysége is felmér-
hetetlen hatással volt kortársaira és az
utána következő nemzedékekre. Művé-
szete és tudományos munkája nemcsak
a magyar és az európai zenetörténet,
hanem az egyetemes kultúra szempont-
jából is korszakalkotó jelentőségű.

A rendezvényen vendégünk volt a
CimbaliBand zenekar Unger Balázs
vezetésével. A zenekar tagjai:

Wertetics Szlobodán – harmonika. A
budakalászi születésű harmonikavir-
tuózt a Vujicsics együttes szárnyai alatt
kibontakozott Söndörgő együttes tag-
jaként ismerte meg a világ a nemzetközi
fesztiválokon.

Pál István Szalonna – hegedű. A Cim-

baliBand állandó vendége, Kárpátalja
csillaga, a Népművészet Ifjú Mestere, a
Magyar Állami Népi Együttes hegedűs
szólistája több jeles zenekar tagja.

Pataj Péter – nagybőgő. A Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főiskola hallgatója,
komolyzenei és népzenei téren több
zenei formáció tagja.

Unger Balázs - cimbalom, ének. 1987-
ben kezdte a muzsikálást, 1997-től a
Magyar Állami Népi Együttes cimbal-
mosa, a zenei élet több területén is meg-
ismerhette tehetségét a nemzetközi
közönség (Anglia, Franciaország,
Finnország, Kína, Kanada, Japán,
Hollandia, Svédország, Belgium). 2001.
óta a Népművészet Ifjú Mestere.

Vendég: Szita Eszter – ének
A CimbaliBand jászfényszarui kon-

certjét olyan muzsikáknak szentelte,
amelyek azokról az etnográfiai területek-
ről származnak, ahol Bartók is gyűjtött.
Zenei repertoárjukban szerepeltek a
Kárpát-medence és a Balkán népeinek
dallamai. Műsorukban felcsendült szé-
kelyföldi, moldvai csángó, soproni, turai
(Bartók 1906-os gyűjtéséből) magyar

népzene. Bánáti (Bartók szülőfaluja,
Nagyszentmiklós közeléből), teleormáni,
olténiai, dobrudzsai, moldvai román
népzene, és nem maradhattak ki a Sop-
vidéki bolgárok páratlan, a Duna-menti
szerbek és a makedónok vérpezsdítő
zenéi sem.

Rendezvényünk egyben a CimbaliBand
lemezbemutató koncertje is volt. Advent
előtt egy nappal igazi örömzenének,
energikus, magával ragadó élménynek
lehetett részese a helyi és vidéki nagy-
számú közönség. A hosszú tapssal kísért
fergeteges koncert felemelő zeneszámai
méltó módon készítették elő az ünnepi
csendet, az adventi várakozást.

A rendezvényünk ünnepi hangula-
tához hozzájárultak Réz Ferencné
virágkereskedő virágkötészeti munkái,
vendégeink ellátásáról pedig a Vágó Bt.
gondoskodott.

A program megvalósulását a Mű-
vészeti és Szabadművelődési Alapít-
vány támogatta.

Szöveg:
Kovács Béláné Pető Magdolna

Fotók: Pető István

December 15-én karácsonyi ünnep-
séget szerveztünk a Gondozási Köz-
pontban. Meghívtuk a bentlakó idő-
seken kívül a klubtagokat is. A műsort
a dolgozók gyermekei állították össze,
illetve adták elő a legkisebbektől a
legnagyobbakig. Az ünnepi menüt a
dolgozók biztosították, ki-ki a maga
specialitásával kedveskedett (diós-,
mákos bejgli, mézes kalács, különböző
sütemények). Időseinknek kisebb aján-
dékkal kedveskedtünk. Koccintással
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Bol-
dog Új évet Kívántunk egymásnak.
Lakóink meghatódva fogadták és kö-
szönték meg figyelmességünket, ami
további munkánkhoz lendületet ad.

A Gondozási Központ
dolgozói

Karácsonyi ünnepség a Gondozási Központban
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Önkéntes véradók köszöntése

Elismerés Penczner Pálnak
Az American Hungarian Panoráma szerkesztősége, a Magyar Kultúra Alapítvány és az

Egyetemes Magyar Képzőművészeti Egyesület szervezésében első alkalommal került sor
a magyar származású nyugati képzőművészek világkiállítására Budapesten. A rendezők
és a kiállítás 56 résztvevője együtt kívánta kifejezni tiszteletét az 1956-os forradalom és
szabadságharc emléke előtt.

Nagy örömet jelentett számunkra, hogy Penczner Pál, Jászfényszaru díszpolgára egyik
alkotása is látható volt a kiállításon. Ebből az alkalomból elismerő oklevelet adományoztak
Penczner Pálnak, amelyben a rendezők köszönetet mondanak a művésznek, amiért
alkotásával gazdagította a vándorkiállítást.

Pályázati felhívás

Az Európai Régiók Gyűlésének elismerő
oklevelével tüntették ki a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei önkormányzatot az Interreg
IIIC program keretében megvalósított Cen-
turio projektért. A Strasbourgban december
8-án megrendezett záró konferencián a
koordináló európai szervezet felkérésére a
projekt menedzsere mutatta be azokat az
eredményeket, amelyek alapján megyénk,
mint a legtöbb közigazgatási szakember
európai tanulmányútját szervező partnerség
kapta meg az elismerést.

Szolnok

A Jászsági Többcélú Társulás pályázatot
ír ki (az INTERREG IIIB CADSES HER-
TOUR 5C111 Nemzetközi turisztikai pro-
jekt keretében) 2006. december 01-től
2007. január 15-ig a Jászság közös arculatá-
nak elkészítésére.

A pályázat célja: A Jászságot szimboli-
záló, összefogását kifejező logo, Jászsági
kiadványborító és hátlapterv, levélpapír,
valamint névjegykártya tervezet elkészítése.

A nyertes pályázatok díjazása:
I. helyezett: nettó 100.000 Ft, valamint

az Utazás 2007 kiállításon, a 2007-es JÁSZ-
EXPO kiállításon, továbbá az INTERREG
CADSES végső kiállításán való részvétel a
Magyar Nemzeti Múzeumban Budapesten.

II. helyezett: tárgyjutalom
III. helyezett: tárgyjutalom
A pályázat elbírálásának szempont

rendszere:
– Jászság közös arculatát legjobban kifeje-

ző tervek;
– A 18 jász településhez illeszkedő szim-

bólum megteremtése;
– A hagyományokat és a modernizált

világot együttesen tükröző kép kialakítása;
– Hosszútávon helytálló tervek;
Az alábbi formátumban elkészített tervek

értékelhetők:
A pályázatokat nyomdák által is felhasz-

nálható programban (Corel-alkalmazások)
megszerkesztve CD lemezen és nyomtatott
formában, zárt borítékban kérjük beküldeni
2007. január 15-ig a Jászsági Többcélú
Társaság titkárságára a következő címre:

Jászsági Többcélú Társulás Titkársága
5100 Jászberény, Szabadság tér 16. II. em.
A borítékra kérjük ráírni: „Jászsági arculat
pályázat”

A pályázatban való részvétel díjtalan.
A pályázatok elbírálását a Társulás tanács

kijelölt bizottsága végzi. 2007. február 15-
ig a pályázók az eredményekről értesítést
kapnak. A nyertes pályázót a díj átvételének
helyszínéről és pontos időpontjáról később
értesítjük.

Megjegyzés: Az első három helyen végzett
pályázó lemond a pályaműve további
felhasználásáról a Társulás javára. Ennek
megfelelően a pályázat mellé csatolni szük-
séges az erről szóló lemondó nyilatkozatot.

Egyéb információt a www.jaszsag.hu
honlap címen kaphatnak a pályázók.

A pályáztató fenntartja a jogot a pályázat
érvénytelenné nyilvánítására!

December 9-én véradó ünnepséget tar-
tottunk a Régi Kaszinó étteremben a no-
vember 27-ei Véradók Napja alkalmából.
Minden évben sor kerül az ünneplésre,
hiszen ilyenkor kapják meg többszörös vér-
adóink a kitüntetéseket. Az erkölcsi elisme-
rés mellett apróbb ajándékkal is kedvesked-
tünk véradóinknak.

16 fő részesült elismerésben.
10-szeres véradásért: Bali Beáta, Farkas

Ferencné, Kompolti László, Langó Gabri-
ella, Péter Ferencné, Petőné Réz Judit, Rubint
Róbertné, Radics Miklós.

20-szoros véradásért: Berényi Zoltánné,
ifj. Csécsei Ferenc.

25-szörös véradásért: Boda Krisztián,
Jarábik Dezső és ifj. Mészáros Tibor.

30-szoros véradásért: Mészáros Zoltán.
40-szeres véradásért: Ézsiás János és

Tanczikó Imre.
Idén 6 fő új véradó jelentkezett véradásra,

őket is meghívtuk és köszöntöttük. A hiva-

talos rész utáni vendéglátást a Vágó BT
rendezte.

Hangulatos délutánt töltöttünk el együtt,
melynek színvonalát emelte Lajkó Anita
zenei előadása és Gyóni Boglárka verses
köszöntője. Az ünnepségen meghívott
vendégként jelen volt Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármesterasszony, Máté Éva vö-
röskeresztes titkár Jászberényből, valamint
a Vöröskereszt vezetősége és segítő akti-
vistái.

A Városi Vöröskereszt vezetősége nevé-
ben ezúton mondok köszönetet önkéntes
véradóinknak önzetlen magatartásukért,
nemes gesztusuk vállalásáért embertársuk
megsegítésében. Ahogyan a költő mondja:
„Nem! Csodát én nem tettem, csak a vérem
kérték! – és én megértettem.” (Idézet Mala-
chovszki László Véradónapon c. verséből.)

Kővágó Jánosné
Városi Vöröskereszt titkára

Ne hagyják, hogy elrontsák az ünne-
püket…!

Az utóbbi időben megszaporodtak az
idősek sérelmére elkövetett bűncselek-
mények, ezért kérjük Önöket, hogy tanulja-
nak más hibáiból, és értékeikre fokozot-
tabban ügyeljenek!

A kaput mindig tartsák kulcsra zárva és
kapun belül senkit ne engedjenek be, bármiféle
hihető indokkal is próbálkoznak idegenek!
Mondjanak határozattan „NEM”-et!

Magukat hivatalos személynek kiadóktól
minden esetben kérjék el igazolványukat.

Jellemző módszerek:
– Amíg az egyik csaló rosszullétet tettetve

vizet kér, tettes társa besurran a lakásba…!
– Gáz- vagy áramszolgáltató munkatár-

sainak adják ki magukat a csalók és azzal a
trükkel jutnak be a lakásba, hogy túlfizetés
miatt pénzt hoztak, de nagycímletű pénzt
adnak, melyből visszajárót kérve kifigyelik,
hogy hol tartják értékeiket, pénzüket!

– Ugyancsak pénz rejtekhely kifigyelésé-
nek a módszere az, amikor az udvaron levő,
általában értéktelen tárgyakért pénzt
ajánlanak. A trükk ebben az esetben is az, hogy
nagy címletű pénzzel akarnak fizetni…!

– Senkinek ne adjanak kölcsön pénzt! Még
akkor se, ha a kéregető az éhező, vagy beteg
gyerekeire hivatkozik!

– Ne írjanak alá semmiféle papírnak

megbízható családtagjaik vagy hozzátarto-
zóik, esetlegesen ügyvéd jelenléte nélkül!
Évekig nyugdíjukból törleszthetnek más
helyett! Sajnos a lakásmaffia még mindig
működik!

Hogy valóban boldog legyen a karácsony,
figyeljenek egymásra és szomszédjaikra! Az
ismeretlen, gyanúsan várakozó autók
rendszámát minden esetben jegyezzék fel!

Ha segítségre van szükségük, hívják a
Rendőrséget, az éjjel-nappal hívható 70/
330-7626-os telefonszámon, illetve napköz-
ben segítséget kérhetnek a Gondozási Köz-
ponttól 57/422-148, vagy a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat munkatár-
saitól az 57/424-239-es telefonszámon!

Meghitt boldog ünnepeket kívánunk!
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Kedves Idõseink!
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Képek a Szivárvány óvodából  Köszönjük

December 6-án itt járt a Mikulás. (Fotók: Földvári Edit)

Lapzárta után... A december 16-ai Idősek Estjére a művelődési ház felújított
nagytermében került sor. Fotó: Sugár Istvánné

SZÜLETTEK: Matányi Levente (Farkas
Julianna), Rácz Bence (Rácz Mária),
Tanczikó Bence (Balogh Zsuzsanna),
Vancsik Vivien Tifani (Krizsán Éva Ildikó).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kis Gábor
és Balog Judit

ELHUNYTAK: Özv. Bankó Mihályné
Szabó Julianna (77 é.), Cserháti Jánosné
Menyhárt Ilona (95 é.), Makádi Gáborné
Dávid Rozália (49 é.), Menyhárt János (89
é.), Mezei Istvánné Radics Ilona (73 é.), özv.
Nagy Vencelné Török Mária (88 é.), Palócz
Rudolf (71 é.), Papp József (68 é.), Szarvas
Vencel (69 é.), Tanczikó Nándorné Palócz
Ilona (75 é.), Tóth Károlyné Cserháti Ilona
(78 é.), Zsámboki István (48 é.).

Novemberi
anyakönyvi hírek

Köszönet mindazoknak, akik támogatá-
sukkal hozzájárultak a IV. Óvoda-bál sikeres
megrendezéséhez

Általános Iskola Nevelőtestülete, Balázs
Gábor és családja, Bálint Róbert és családja,
Berényi Ferenc, Bedekovich Lőrinc Népfő-
iskolai Társaság, Berze Judit, Borbély Lajos-
né és családja, Bőti József és családja, CO-
OP ABC dolgozói, Cseszkóné Zsámboki
Tímea, Csirmaz Mátyás és családja, Dobák
Jánosné, Dobák Zsuzsanna, Dobos László
és családja, É+J Iparcikk, Farkas Sándor és
családja, Farkas Tibor és családja, Fábián
Gábor és családja, Győriné dr Czeglédi Már-
ta, Győri Ernő, Folyó Lászlóné, Harangozó
Róbert és családja, Horváth Zsolt és család-
ja, Ibolya Ajándék, Óvodai intézmény dol-
gozói, Jarábik Zoltán, Jászfényszaru Város
Önkormányzata, Johancsik István és család-
ja, Kiss Zsolt és családja, Klippánné Jáger
Melinda, Kleopátra Patika, Kollár Sándor
és családja, Kovácsné Papp Andrea, Kóródi
Antalné és családja, Langó Péter és családja,
Lovászné Török Magdolna, Luda Ottóné,

Marton Zoltán és családja, Mezei László
és családja, Mezeiné Folyó Angéla, Murvai
Sándor és családja, Nagy Natália, Nagy
Tamás és Holló Mária, Napsugár Üzletház,
Oszoli István és családja, Palotai Stella, Pa-
pír-írószer bolt, Pál Ferencné, Petrovicsné
Rusai Hajnalka és családja, Pál Bertalan és
családja, Pető Viktor és családja, Péter Ferenc
és családja, Reál Diszkont, Réz Ferencné
Virágbolt, Rusai Pálné és családja, Silver
Divat, Szent Anna Gyógyszertár, Szénási
Sándor és családja, Szilágyi János és családja,
Szilveszter Julianna Kisállateledel bolt, Szi-
várvány óvoda csoportjainak Szülői Munka-
közössége, Szivárvány Óvoda dolgozói,
Szücs Attiláné, Tamus Mária és családja,
TORRENTE Focicsapat, Tóth Tibor, Varga
Józsefné, Zsámboki Bertalan és családja,
Ácsné Csontos Mária és mindenkinek, aki
velünk bálozott.

Köszönjük Fekete Imrének és társainak,
valamint Berényi Norbertnek a talpalávalót,
a Vágó Bt-nek és munkatársainak a finom
vacsorát.    Az Óvodai Intézmény gyermekei

és dolgozói
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Képek a Napsugár óvodábólÉlelmiszer
csomagok

karácsonyra

Luca-napi kotyolás december 13-án. (Fotó: Sugár Istvánné)

Állatok világnapja október 4-én. Fotó: Berze Judit

Kávéház és cukrászda nyílt december 14-én a Rimóczy Kastély alagsorában, melyet a Vágó Bt. üzemeltet. (Fotó: Sugár Istvánné)

Jászfényszaru Város Gondozási Köz-
pontja Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata a Gyermekétkeztetési Alapít-
vány XII. karácsonyi élelmiszercsomag-
küldő akciójában nyert 30 csomagot.

A pályázaton nyert csomagok szét-
osztására 2006. december 21-én (csütör-
tök) 13 órától kerül sor a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat udvarában
(5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 18.
– Rimóczi Kastély).

Jászfényszaru Város Önkormányzata
nevében pályáztunk a GYEA XII. Kará-
csonyi élelmiszercsomag-küldő akciójá-
ra. A csomagok (30 db) szétosztásáról a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, a Szolnokról történő elszállításról az
önkormányzat gondoskodik.

A pályázat célja: a rászoruló gyerme-
kek karácsonyi étkeztetésének segítése,
ezért a Szolgálat a csomagokat azon
gyermekek szüleinek adja át, akiknek a
téli szünetben az otthoni étkezésük meg-
oldatlan, problémás. Az étkezési cso-
mag tartalmaz üdítőitalokat, édességet,
tésztaféléket, hús-zöldség konzerveket,
szaloncukrot.

A csomagküldési akciót a Gyermek-
étkeztetési Alapítvány a személyi jöve-
delemadók 1 %-ának az alapítvány
számára történő odaítéléséből finanszí-
rozta.
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek, akik

SZÛCS ISTVÁNNÉ
Rusai Johanna

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
GIRTLER KÁLMÁNNÉ

sz. Antal Ilona
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Ebben az évben is helybe jött a busz a mellrákszűrést elvégezni.
Az önkormányzat biztosította a letelepítéshez és a szakemberek
elhelyezéséhez szükséges költségeket, így Fényszaru női lakosainak
nem kellett elutazniuk vidékre, ezt az igen fontos szűrővizsgálatot
elvégeztetni.

A mellrákszűrés 2006. november 24-25-27-28-án zajlott előre
kiküldött értesítők alapján. Természetesen, akinek nem volt
időpontja, háziorvosi beutalóval kérhette a vizsgálatot.

A kiértesítettek 48%-a élt a lehetőséggel, ez a megjelenési arány
meghaladja mind az országos, mind a megyei százalékos mutatókat.

Bármilyen jellegű elváltozás esetén mindenki kap értesítést a
kontrollvizsgálat elvégzésére, ehhez azonban Szolnokra kell elutazni.

Reméljük, a jövő évben is lesz lehetőségünk ugyanilyen módon
megszervezni a szűrést.

Védőnők

Helybe jött a busz

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a Petőfi Művelődési Házban
2007. január 21-én (vasárnap) 15 órai kezdettel a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére színházi programot szervez.

A budapesti Aranytíz Teátrum előadásában bemutatásra kerül
Pozsgai Zsolt: Szécsi Pál című zenés játéka két részben.

A darab Szécsi Pál alakját idézi meg: hat szerelem, hat kapcsolat,
hat öngyilkossági kísérlet.

Szereplők: Gergely Róbert, Radó Denise, Maronka Csilla, Borbáth
Ottilia, Nádas György. Díszlet-jelmez: Torday Hajnal. Rendező:
Pozsgai Zsolt.

Az előadásra a jegyek megvásárolhatók december 11-től a Petőfi
Művelődési Házban, Takarékszövetkezeti Kirendeltségen, Baranyi
Józsefné Nelli, Görbe Jánosné Amálka, Lukács Pál, Tóthné Basa
Éva szervezőknél 1500, 2100, 2700 Ft/db helyárakon, vagy megren-
delhetők a 06-30-3373336 telefonon Tóth Tibornál.

A magyar kultúra napjára
Színházi elõadás Jászfényszarun

Szeretõ feleséged és családod.

Emlékezés
Fózer Pál halálának 1. 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 mennie 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.”

Szeretõ felesége és családja.

Emlékezés

Borbély Sándor halálának 1.
évfordulójára.

„Értünk éltél, bennünket szerettél.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
most a csend ölel át és a szeretet.
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé már soha.
Életed munka volt és szeretet,
amíg élünk, elfelejteni nem lehet.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk Téged.”

Emlékezés
Földvári Sándor halálának 5. évfordulójára.
„Már nincs tovább, csak ennyi volt az élet.

Sirassatok csendesen, én a szívetekben élek.
Nehéz a föld, de nehezebb a bánat,

mely szívére borul az egész családnak!”
Feleséged és családod.

Emlékezés
Langó Sándorné Borbély Piroska halálának 1. évfordulójára.

„Szeretõ, féltõ gondoskodásodat nagyon hiányoljuk.
Emléked örökre a szívünkbe zártuk.”

Szeretteid

„Jó úton járok, mely elvezethet hozzád.
A milliók közt hol keresselek?”

Édesanyád

Ladányi Sándor halálának 1. évfordulójára.
Tájak, évszakok – kiállítás a mûvelõdési házban

Kiss László nyugalmazott rajztanár festményeiből nyílt kiállítás
december 4-én a Jászberényi Városi Könyvtárban A megnyitón
Szabó Jánosné könyvtárigazgató mondott köszöntőt, Erdei Gábor
színművész, a TRIO TV szerkesztő riportere előadásában Petőfi
Sándor Alföld című verse hangzott el, az alkotó munkásságát Egyedffy
Gizella méltatta.

Ez a kiállítás Jászfényszarun is hamarosan látható lesz a Petőfi
Művelődési Ház földszintjén. Az ünnepélyes megnyitóra 2007.
január 21-én, a magyar kultúra napja alkalmából kerül sor.

Emlékezés

Szeretõ édesanyád, feleséged, fiad családja.

„Nem így akartam, szerettem volna még élni,
de a sors kegyetlen.
Egy szót sem mondtál, csendben elaludtál.
Elmúlt egy év Nélküled, szomorú az út mely
sírodhoz vezet.
Tiéd a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom!”
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Fűtéstechnikai és Vas-Műszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.

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

A Fotósbolt hírei

APRÓHIRDETÉSEK

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

Ünnepi nyitva tartás:

December 22-ig nyitva tartunk.
December 23-tól 2007. január 4-ig

üzletünk zárva tart.
Január 5-én ismét várjuk

vásárlóinkat.

Kert kiadó 40 méter fóliavázzal, szabadföldi
termelésre is. Robi 52-es rotációs kapa bolti
utánfutóval eladó. Tel: 57/423-026

Húsmarhatelepet, földbirtokot, vízimalmot,
szántót, erdőt, legelőt keresek. 37/341-347

Jászfényszaru

Zöldkártya
személy és tehergépjármûvekre!

Benzin, dízel gázüzem
Gázüzemû gépjármûvekhez
gázbiztonsági tanúsítvány

kiállítása.
Mûszaki vizsga felkészítés.
Gumiszerelés és centírozás.

Cím: Jászfényszaru, Csokonai út 17.
Tel: 57/423-574 vagy 30/315-9630

Vágó Bt.
Telefon: 57/422-134
06-30/425-4555

Eredményekben gazdag
boldog új évet
kívánunk!

JANUÁRBAN:
szemüvegkeretek -10%, -20%, -30%
kedvezménnyel.
Computeres szemvizsgálat
bejelentkezés alapján.

AJÁNLATUNK:
Keretek már 1790,- Ft-tól.
RETRO-keretek nagy választékban!
Kontaklencse-rendelés, kontakt-
ápolók, tokok, láncok, tisztítók.
Kész olvasók 1290,- Ft

FEDÓ OPTIKA
Jászfényszaru, Fürst S. u. 10.

Tel.: 30/2933-834

Új:

Nyitva tartás:
H-P: 9.00-17.00, Sz: 9.00-12.00

Fényképalbumok – Filmek –
Képkeretek – Digitális fényképezõk –
CD, DVD

Nézzen be hozzánk, hogy
jobban lásson!

Minden kedves vásárlónknak kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Minden kedves olvasónknak meghitt ünnepeket kívánunk!

Csúzné Papp Éva
és munkatársai

Gyógyhatású mágneses ékszerek
kaphatók!
Csúzné Papp Éva 06/30/238-02-89

Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új évet
kívánunk mindenkinek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
boldog új esztendõt kívánunk
minden kedves vásárlónknak!

Ézsiás és Juhász Iparcikk Kisáruház
Jászfényszaru, Szabadság út 2. Tel.: 422-210

Kellemes
karácsonyi
ünnepeket

és boldog új évet
kívánunk

minden kedves
vásárlónknak

és
partnerünknek!

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy fogorvosi rendelésemet
2007. január 15-tõl megkezdem!

Dr. Tóth László fogszakorvos

Rendelõcím: Jászfényszaru, Szabadság út 84.

Rendelési idõ
hétfõ: 9.00-15.00 kedd - szerda - csütörtök : 12.30 - 20.00

Telefon: 20 / 9438 – 757

Év végi nyitva tartás a Városi Könyvtárban
December 21-ig változatlan.

December 22-én pénteken: ZÁRVA

December 27-én, 28-án, 29-én délelõtt 9-12 óráig NYITVA.
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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
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Közérdekû telefonszámok
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Tûzoltóság: 105
Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru):
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Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munka-
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Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út  Tel.: 522-460

Nyitva: Hétfőtől péntekig 8.30-12 óráig,
15-19 óráig, 2007. január 13-án és 27-én
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.

Patikák nyitva tartása

Felhívás eboltásra

a Kleopátra Patika

Meghitt karácsonyi
ünnepeket,
boldog új évet kívánunk
minden kedves betegünknek
és vásárlónknak!

Szent Anna Gyógyszertár

Kellemes
ünnepeket kíván
minden kedves

vásárlójának:

Az egész évi sikeres együttmûködést megköszönve kívánunk

boldog karácsonyt és eredményes,
sikerekben gazdag új esztendõt

tisztelt üzleti partnereinknek
és ügyfeleinknek!

MAGTÁPKER Kft., Jászfényszaru

Felhívjuk azokat az ebtulajdono-
sokat, akik állataikat veszettség ellen
eddig nem oltatták be, azok a köte-
lező védőoltást 2006. december 31-
ig végeztessék el állatorvossal. Ha
állatuk elhullott, elveszett, vagy új
tulajdonoshoz került jelentsék be a
Polgármesteri Hivatalban.

Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy
a további hatósági intézkedés elke-
rülése érdekében a felhívásnak szí-
veskedjenek eleget tenni.

Polgármesteri Hivatal


