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Népszavazás – 2004. december 5.
Tisztelt Választópolgárok!
Alkotmányunk kimondja, hogy a Magyar

Köztársaságban a polgárok elsõsorban
választott képviselõik útján, közvetve vesz-
nek részt az országgyûlés ügyeinek intézé-
sében. A demokráciának azonban az is része,
hogy kiemelkedõen fontos közérdekû ügyek
eldöntésében vagy befolyásolásában a nép
közvetlenül is részt vehessen. Erre szolgál
az országos népszavazás.

Az országgyûlés 46/2004. (V. 18.) sz. hatá-
rozatával országos népszavazást rendelt el
az alábbi kérdésekben:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi
közszolgáltató intézmények, kórházak ma-
radjanak állami, önkormányzati tulajdonban,
ezért az Országgyûlés semmisítse meg az
ezzel ellentétes törvényt?

Akarja-e, hogy az Országgyûlés törvényt
alkosson arról, hogy kedvezményes hono-
sítással – kérelemre – magyar állampolgársá-
got kapjon az a magát magyar nemzetisé-
gûnek valló, nem Magyarországon lakó, nem
magyar állampolgár, aki magyar nemzetisé-
gét a 2001. Évi LXII. Törvény 19. § szerinti
„Magyar igazolvánnyal” vagy a megalkotan-
dó törvényben meghatározott egyéb módon
igazolja?

Az országos népszavazáson szavazati
joga van minden – magyarországi lakóhellyel
rendelkezõ – nagykorú magyar állampolgár-
nak, kivéve, ha:

Cselekvõképességet korlátozó vagy kizá-
ró gondnokság alatt áll;

A közügyek gyakorlásától eltiltó jogerõs
bírósági ítélet hatálya alatt áll;

Szabadságvesztés büntetését tölti;
Büntetõeljárásban jogerõsen elrendelt

kényszergyógykezelés alatt áll.
2004. november 6-ig minden választójogo-

sult értesítést kapott arról, hogy a névjegy-
zékbe felvették.

Szavazni kizárólag személyesen, a válasz-
tópolgár értesítõjén feltüntetett szavazó-
körben, a következõ érvényes igazol-
vány(ok) bemutatásával lehet:

– az érvényes lakcímet tartalmazó sze-
mélyazonosító igazolvány vagy

– lakcímigazolvány és

a) személyazonosító igazolvány vagy
b) útlevél vagy
c) 2001. január 1-ét követõen kiállított

vezetõi engedély vagy
d) sorkatona esetén katonai igazolvány
A szavazás ideje: szavazni a Magyar

Köztársaság területén 2004. december 5-
én 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

A választópolgárok a lakóhelyük szerint
kijelölt szavazókörben szavazhatnak, vagy
ott, ahol õket a névjegyzékbe igazolás alap-
ján felvették. Szavazni a Magyar Köztársa-
ság nagykövetségein is lehet abban az eset-
ben, ha a választópolgár szerepel a külképvi-
seleti névjegyzékben.

Érvényesen szavazni IGEN vagy NEM
válasszal lehet, a válasz alatt elhelyezett
körbe tollal írt egymást metszõ két vonallal.
(„X” vagy „+” jellel). A szavazat érvényessé-
géhez az is szükséges, hogy a hivatalos sza-
vazólapon adják le, továbbá a szavazólapot
a szavazatszámláló bizottság bélyegzõ-
lenyomattal lássa el.

Az országos népszavazás során a polgá-
rok titkosan nyilvánítanak véleményt a
szavazólapon feltett kérdésekben. Ezzel az
Országgyûlés és a népszavazást kezdemé-
nyezõk pontos képet kaphatnak az ország
lakosságának a feltett kérdésrõl kialakult
véleményérõl, s arra a törvények alkotása
során figyelemmel lehetnek.

Alkotmányunk szerint az ügydöntõ or-
szágos népszavazás akkor eredményes, ha
az érvényesen szavazó választópolgárok
több mint fele, de legalább az összes válasz-
tópolgár több mint egynegyede a megfo-
galmazott kérdésre azonos választ adott.

A választásokkal kapcsolatos tudni-
valókról a polgármesteri hivatal emeleti 3.
számú irodájában mûködõ választási
információs szolgálattól kérhetnek bõvebb
felvilágosítást. A helyi választási iroda
vezetõje: Mészáros László jegyzõ.

Reméljük tájékoztatónk segítséget nyújt
a választópolgároknak, és bízunk abban,
hogy minél többen élnek szavazati jogukkal,
hogy a 2004. december 5. napjára elrendelt
országos népszavazás eredményes legyen.

Helyi Választási Iroda

TÜDÕSZÛRÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy a 2004. évi tüdõszûrõ vizsgálatot november 23-tól december

9-ig végzik Jászfényszarun. Szûrés helye : Központi Orvosi Rendelõ (Deák F. tér 1.
Szûrõvizsgálat idõpontjai: Hétfõn: 10-18 óráig Kedden: 7-13 óráig Szerdán: 10-18 óráig
Csütörtökön 7-13 óráig. A tüdõszûrés 14 éves kortól kötelezõ. Kérjük, hogy a szûrésre
vigyék magukkal személyi igazolványukat és TB kártyájukat.          Polgármesteri Hivatal

Városunkban két óvoda mûködik. Az I.
Sz. („Benti”) Óvoda 100 férõhelyes, ahová
ebben a nevelési évben jelenleg 99 gyermek
jár. A II. Sz. („Kinti”) Óvoda 93 férõhelyes
intézmény, itt jelenleg 94 fõ a gyermek-
létszám. Az adatok azt mutatják, hogy
mindkét intézményre szükség van. A 2005.
szeptemberben tervezett összevonás nem
óvoda-megszüntetést jelent, hanem azt,
hogy a két óvodának egy vezetõje lesz. A
szülõk ezután is szabadon választhatják
meg, melyik óvodába íratják gyermeküket.

Óvodavezetõk

Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíj-pályázat

A 2004. szeptemberi lapszámban a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztödíj pályázatról adtunk tájékoztatást.

Településünkön 39 felsõoktatási tanulmá-
nyokat folytató diák élt a lehetõséggel és
nyújtotta be pályázatát az önkormány-
zathoz, amelyekrõl a Képviselõ-testület
2004. novemberi ülésén döntött. A helyi
önkormányzat havi támogatási összegét a
megyei önkormányzat és az Oktatási
Minisztérium kiegészítheti.

A pályázatok elbírálásának eredménye a
Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján meg-
tekinthetõ.

Az óvodák
összevonásáról

Bursa Hungarica

Felhívás eboltásra
Kérjük azokat az ebtulajdonosokat, akik

állataikat veszettség ellen eddig nem oltatták
be, azok a kötelezõ védõoltást 2004.
december 31-ig végeztessék el a hatósági
állatorvossal. Ha állatuk elhullottt, elveszett,
új tulajdonoshoz került, vagy veszettség
elleni oltást nem a helyi hatósági állatorvossal
végeztették, jelentsék be a Polgármesteri
Hivatalban. Kérjük az ebtulajdonosokat,
hogy a további hatósági intézkedések elke-
rülése érdekében a felhívásnak szíves-
kedjenek eleget tenni.

Polgármesteri Hivatal
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A Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Tár-
saság kiadványsorozata újabb kötettel
gazdagodott. 2004. november 19-én látott
napvilágot a Városi Könyvtár olvasó-
termében a Bedekovich Füzetek 5. kötete,
amely Jászfényszarut mutatja be a Duflex
Fotográfiai Stúdió szemével. A rendezvényt,
amelyhez a mûvelõdési házban egy
fotókiállítás is társult, Gyõriné dr. Czeglédi
Márta polgármester nyitotta meg. Az
alábbiakban a könyvpremieren hallottakról
tudósítunk.

Részlet dr. Dobos László, a Jászok Egye-
sülete ügyvivõjének
ajánlásából:

– Amikor Jászágón
egy évvel ezelõtt
hasonló alkalomból
együtt ünnepeltünk
– a Duflex Stúdió
tagjai eljöttek hoz-
zánk és lefotózták
életünket –, akkor
láttam, hogy az a kis
közösség hogyan is
szembesült ezzel.
„Hiszen ez én va-
gyok, ezek így mind
mi vagyunk!” Hitet-
lenkedve nézték azt,
amit nap mint nap
láttak, de ami mellett
elmentek, addig nem
vettek észre.

Itt most nem csak
azért van ünnep,
mert Árpádházi Szent Erzsébet napja van,
hanem azért  is ,  mert  minden olyan
maradandó értéknek – mint ez a könyv is –
a létrejötte ünnep, mert együttvan minden,
amiért ünnepelhetünk. Itt ez az alkotás a
kezemben, itt van Gödöllõrõl a Duflex Stúdió
körünkben – keresem a szememmel Tóth
Pétert, a Stúdió elnökét, Samuné Tusor
Máriát, az elnökhelyettest, Remsey András
mûvészeti vezetõt… Tehát itt vannak azok,
akiknek e mû köszönhetõ. De valóban csak
nekik köszönhetõ? Mivel a könyv elején itt
szerepel a Bedekovich Népfõiskola címe s a
végén ott vannak felsorolva az eddig
megjelent kiadványok, s emellett itt van még
valaki, a Népfõiskolai Társaság „motorja”,
aki ilyen dolgokat eltervez s hozzá szövet-
ségeseket találva meg is valósítja azt.

Itt van ez a közösség, akikrõl, akiknek ez
az alkotás készült – nincsenek itt mind a
kétszázan, mert akkor még többen kellene,
hogy álljanak a folyosón – hiszen több mint
kétszáz helyi elõfizetõ van, és majdnem száz
nem helybéli, ami önmagában is mutatja,
hogy hány embernek fontos ez a dolog. Tehát
itt ez a közösség, itt vannak a betû barátai, a
város barátai, s mindazok, akiknek fontos,
ha valami történik, ha valami megmaradhat
az utókornak.

S itt vannak a támogatók képviselõi, mint
jómagam is, hiszen az elszármazott jászok-
nak két szervezete – a Jászok Egyesülete és
a Jászságért Alapítvány – is adott e
kiadványhoz támogatást. Azért álltunk e
nemes ügy mellé, mert olyan ritka manapság

egy olyan kezdeményezés, amelyben
nincsen politika, amely nem arról szól, ami
harsog az újságokból, a rádióból és a TV-
bõl, és ami a csömört okozza; azt a fajta
elidegenedést, amely oly sok emberre jellem-
zõ. De vannak olyan közügyek, amelyek
mellé érdemes odaállni, amelynek csak
értéktartalma van – s ez a kiadvány ilyen.

Ezek a színes és tudatosan vállalt fekete-
fehér fotók elmondják, hogy ennek az
alkotómûhely milyen arcot lát, ha rátekint
Jászfényszarura és annak népére. A kezdet,
a könyv elsõ lapjai a tájról szólnak. Arról a

tájról,  amelyben
még nincs benne az
ember, amelyet még
nem az ember te-
remtett, mely sokkal
régibb annál, mint
amikor megjelen-
tünk, és elkezdtük
átalakítani. Benne
van tehát a felnevelõ
táj – ahogyan mi,
elszármazott jászok
mondjuk – ahonnan
gyökerezünk, ere-
dünk, származunk.
Benne van minden
gyönyörû színével,
illatával, hangu-
latával, évszakaival.

Ahogy haladunk
elõre, elõttünk áll az
ember, a teremtett
érték, azok a helyek,

amelyek a hétköznap s az ünnep helyszínei,
elsõsorban a hité és az emlékezésé: a
templom és a temetõ. Megjelenik az ember
legfontosabb eszköze, a keze, amivel alkot.
Amivel megvalósítja azt, amit az agyával
kigondolt. Kezek sorát látjuk itt végig:
nagyítót tart, farag, rétest nyújt, gobleint
varr, mutat… Hihetetlen tudatossággal
jönnek egymás után a kezek, amelyek
teremtik a jelent és amelyek révén
megszületett a múlt. Hiszen ha rátekintünk
a könyv további részére – a hagyomány az,
amelyet legfontosabbnak tartunk, amely
megtart bennünket, s amely oly kedves a
Duflex Stúdió munkatársainak. Látom a
Szûcs Mihály Huszárbandérium tisztjeit,
vitézeit. Látom az Isten házát. Látok egy
esküvõt, amely a jövendõ elsõ lépése. S
látom a jövendõ igazi letéteményeseit, a
fiatalokat. A szõke hercegnõk és a fekete
princesszek együtt  vannak ennek a
könyvnek a lapjain ugyanúgy, mint az
életben, Fényszaru és a Jászság településein.

Szeretni való könyv – ezt tudom róla
mondani. Olyan, amely megõrzi ennek a
sorozatnak minden értékét, de ugyanakkor
újat is teremt. Olyan körülményekkel, olyan
feltételekkel, hogy nem csak annak támad
kedve kezébe venni a könyvet, aki tudja,
sejti, hogy mit találhat benne, tudja mi az,
hogy Fényszaru, hanem azoknak is tud újat
mondani vagy ráirányítani a szemét a
településre, akiknek Fényszarut eddig csak
egy kis pontnak látta a térképen.

(Folytatás a 4–5. oldalon)

Köszönõlevél
2004. novemberében iskolánk Farkas

Sándor vállalkozótól két zongorát kapott
ajándékba: egy 1854-ben Münchenben
készült szép formátumú bécsi mechanikás,
valamint egy közel száz éves – Éder Antal
Zongora- és Harmóniumgyárában, Budapes-
ten készült – ugyancsak szép formátumú és
hangzású zongorát.

A hangszerek – felújításuk után – mûvé-
szeti oktatásunk értékes és hasznos hangsze-
rei lesznek. Köszönjük.                      Cs. M.

Mûvészeti Iskola

Köszönet mindazoknak, akik támogatá-
sukkal hozzájárultak a II. Sz. Óvoda II.
Ovibáljának sikeres megrendezéséhez:
Berényi Ferencnek, Borbélyné Peredi
Orsolyának, Coop ABC dolgozóinak,
Cseszkóné Zsámboki Tímeának, Csuzzné
Lovász Máriának, Drabos Sándornénak,
Elektro Omega Bt-nek, Farkas Évának, Fias
Zsoltnak, Folyó Lászlónénak, Fózer Hun-
gary Kft-nek, Földvári családnak, Ézsiás és
Juhász Kft-nek, Gyõriné dr. Czeglédi
Mártának, Holló-Szabóné Görbe Évának,
Horváthné Gyõri Ildikónak, Ibolya virág-
boltnak, Jarábik Zoltánnak, Jáger Melindá-
nak, Klippán Attilának, Johancsikné Petõ
Rozáliának, Juhászné Gál Évának, Kis-
csoport SZMK-nak, Kis-középsõ csoport
SZMK-nak, Középsõ csoport SZMK-nak,
Kissné Pap Izabellának, Kleopátra Patiká-
nak, dr. Kocsis Andrásnak, Kovács Lász-
lónénak, Kotánné Kovács Tímeának, Kóró-
di családnak, Lovászné Török Magdolnának,
Luda Ottónénak, Luda Pékségnek, Mûvé-
szeti Alapiskola tanulóinak Kovács And-
rásné és Szász Anita vezetésével, Nagycso-
port SZMK-nak, Szent Anna Gyógyszer-
tárnak, Tóthné Dobák Csillának, Pálné Pádár
Anikónak, Szilveszter Juliannának (Állat-
eledel bolt), Cserháti Tibornak (Reál
Élelmiszer), Réz Ferencnének (Virágbolt),
Varga Lászlónak (Papír, írószer), Urbancsik
Gábornak és családjának, Vajvodáné Pál
Mónikának, Péterné Ézsiás Ágotának,
Szakaliné Hesz Katalinnak, Vasasné Mizsei
Melindának és mindenkinek, aki velünk
bálozott. Külön köszönet a Vágó Bt-nek a
finom vacsoráért, a mûvelõdési háznak a hely
biztosításáért, Szabó Lászlónak a hango-
sításáért, Sinkovics Rajmundnak, Pál
Ferencnek és Jarábik Ferencnek a vendégek
kiszolgálásáért.

A „kinti” Óvoda gyermekei és
nevelõtestülete

Köszönjük

Röviden…
A II. Sz. Óvoda 1962-ben épült. Udvara

és környéke az azt követõ években lett
fásítva. Mostanra már az udvaron több fa
kivágásra került, mert kiöregedtek, vagy
elpusztultak. Pótoltuk új fákkal, bokrokkal.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az óvoda
elõtt, az utcán lévõ fák közül több megbete-
gedett, így azokat – tekintve, hogy balesetve-
szélyt is jelentenek – muszáj eltávolítani.
Ezek helyébe új facsemetéket telepítenek.
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100. születésnapHelyettes szülõ

2004. október 28-án özvegy Bódis Béláné Jáger Annát 100. születésnapja alkalmából
köszöntötte családja és az önkormányzat. Felvételünkön Anna néni mellett Morvayné
Palócz Éva anyakönyvvezetõ látható.                                               (Fotó: Sugár Istvánné)

Hagyománnyá válhat

Immár második alkalommal rendezte meg a Petõfi Mûvelõdési Ház Õszirózsa
Nyugdíjasklubja a kistérségi nyugdíjasklubok találkozóját október 16-án.

Az egésznapos rendezvényen Jászapáti, Jászszentandrás, Jászfelsõszentgyörgy,
Jászfényszaru klubjai, a helyi pávakör és a mûvészeti alapiskola gitárosai, jazzbalett
csoportja, valamint Tamus Vince 2. o. tanuló változatos és színvonalas produkciókkal
szórakoztatták egymást és a vendégeket.

A fellépéseket követõen a további kellemes hangulatról a Zagyva Banda és a Pepita Duo
gondoskodott.

A visszajelzések azt bizonyítják, hogy rendkívül sikeres volt a találkozó, melynek
létrejöttéért köszönetünket fejezzük ki önkormányzatunknak, a mûvelõdési háznak és
azon klubtagjainknak, akik a vendégfogadásban szorgoskodtak, valamint a Vágó Bt.-nek a
színvonalas szolgáltatásért.

Reméljük, hogy két év múlva ismét lehetõségünk nyílik egy hasonló találkozó
megrendezésére.                                                                                            Kónya Sándorné

klubvezetõ helyettes

A gyermekek átmeneti gondozása
Minden szülõnek alanyi joga, hogy saját

háztartásában nevelje gyermekét. A
családban történõ nevelkedés, a megfelelõ,
családias környezet segíti elõ leginkább a
gyermek személyiségének harmonikus
fejlõdését. Ha a szülõ önereje kevésnek
bizonyul a szülõi kötelezettségek teljesíté-
séhez, joga van a helyi szociális és gyer-
mekvédelmi ellátásokat igénybe venni.

A gyermekek védelmérõl szóló 1997.
XXXI. sz. törvény szerint a gyermek át-
meneti gondozását – a szülõ kérelmére vagy
beleegyezésével – ideiglenes jelleggel, teljes
körû ellátással kell biztosítani, ha a szülõ
egészségügyi körülménye, életvezetési prob-
lémája, indokolt távolléte vagy más aka-
dályoztatása miatt a gyermek nevelését a
családban nem tudja megoldani. Ekkor az
önkormányzat a településen élõ helyettes
szülõ alkalmazásával nyújt segítséget, hogy
a gyermek megszokott környezetébõl,
iskolai, óvodai közösségébõl ne szakadjon
ki.

Helyettes szülõ az a 24. életévét betöltött,
cselekvõképes, büntetlen elõéletû személy
lehet, aki a külön jogszabályokban meg-
határozott tanfolyamon eredménnyel részt
vett, és aki személyisége alapján alkalmas a
gyermek átmeneti gondozására, továbbá
vállalja, hogy a szülõ által meghatározott
ideig a nála elhelyezendõ gyermeket gon-
dozza, neveli. A helyettes szülõ a gyer-
mekjóléti szolgálattal köteles együtt-
mûködni. Tevékenységét helyettes szülõi
jogviszonyban végzi, munkájáért díjazás
illeti.

Kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy ha
segíteni szeretnének az átmenetileg bajba
jutott családok gyermekein, vagy környe-
zetükben tudnak helyettes szülõnek alkal-
mas személyt megnevezni, keressék fel a
gyermekjóléti szolgálatot (Polgármesteri
Hivatal fsz. 3. iroda), ahol a leírtakról bõvebb
felvilágosítást adunk.

Szíves közremûködésüket elõre is
köszönjük.

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

SZÜLETTEK:
Hegedûs Martin Márk (Kovács Melinda),

Nagy Dominik (Bali Tünde), Rácz Lajos
(Rácz Mária), Szécsényi Viktória (Farkas
Anita).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Bakó Zoltán és Kovács Ildikó.
ELHUNYTAK:
Annus Sándor (66 é.), Berze László (65

é.), Both Nándorné Faragó Margit (83 é.),
Csontos Gyula (81 é.), Dobos Miklósné
Búzás Terézia (65 é.), Faragó Imre (69 é.),
Kátai Józsefné Farkas Margit (82 é.), Kónya
Istvánné Balogh Julianna (82 é.), Langó
Vencelné Rácz Ilona (82 é.).

Októberi
anyakönyvi hírek
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GYÖKEREINK – Könyvbemutató, fotókiállítás
(Folytatás a 2. oldalról)

Pekár István újságíró

Olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk
Pekár István gondolatait:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Fényszarui Polgárok!
Lassan hagyományt teremt a gödöllõi

Duflex Fotográfiai Stúdió azzal, hogy a
kórboncnok alaposságával tárja fel egy-egy
település társadalmi szerkezetét, életét,
lakóinak természetét. Csak míg egy kór-
boncnok élettelen testen dolgozik, õk inkább
életet lehelnek a megörökített világba, mint-
sem ártanának annak.

Jászfényszaru elõtt két településrõl ké-
szítettek hasonló alapos anyagot. A Nógrád
megyei Herencsényrõl, és a közeli Jász-
ágóról. Mindkettõ kedves, nyugodt, vidé-
kies, hagyományait tisztelõ kistelepülés, az
elöregedés, a hanyatlás okozta gondokkal.

A Duflex Stúdió fotósai Fényszaru meg-
örökítésekor egy merõben más világot
ismertek meg. Egy kisvárost, amely a kör-
nyék központi települése, virágzó iparral,
ennek csúcsán egy országosan is jelentõs
multinacionális céggel, és tevékeny vállal-
kozói körrel. Ilyen településen a fotográ-
fusnak nehezebb fogódzó pontokat keresni,
mint egy inkább emlékeibõl élõ, bájos fa-
lucskában.

Azt hiszem a gödöllõi fotográfusok ezzel
a feladattal is kiválóan megbírkóztak. Ha
megnézzük ezeket a képeket láthatjuk, hogy
Jászfényszaru ismeri azt a régi mondást,
hogy minél magasabbra tör valaki, annál mé-
lyebbre kell nyúlnia. A múltba, a gyöke-
rekhez, a hagyományokhoz.

A Duna Televízió egy filmsorozatot
készített, amit a jövõ év elején mutat be.
Gyökértelenül? a címe és szocialista ipar-
városokat mutat be. Valamennyire jellemzõ,
hogy a szocialista éra leglátványosabban
fejlõdõ települései voltak, de a buzgó
városépítõk többet romboltak a kelleténél.
Úgy a régi épületekben mint a lelkekben.
Fényszaru bizonyosan elkerüli ezt a sorsot,
mert a képek szerint õrzik a jászkun és a
paraszti hagyományokat.

Gyökereink ápolására soha ilyen szük-
ségünk nem volt. A globalizáció jótékony
hatását mutatja a Samsung televíziógyára.
Tudtommal 1200 embernek adnak munkát,
és tavaly készült el a tízmilliomodik készü-
lék. De a globalizáció a gyengének, a felké-
születlennek sokat tud ártani. Ezt naponta
megtapasztalhatják Kelet-Közép-Európa
lakói. A tömegtermelés fojtogatja a kis helyi
vállalkozásokat, az olcsó tömegkultúra
kiüresíti a lelkeket. Nyomában vesznek
európai keresztény kultúránk értékei, meg-
tartó erkölcsi normáink, hitünk, szokásaink,
hagyományaink.

A 20. század sok civilizációs vívmányt
adott nekünk. Komfortos lakóhelyet, öreg-
ségünkrõl, betegségünkrõl gondoskodó
szociális hálót. Megszabadított sok nehéz-
ségtõl, gürcöléstõl, de ilyen kiszolgáltatottak
soha nem voltunk, mint most.

Ma már a gondoskodó állam nélkül élni
nem tudunk. Ezer éven át egy néhányszáz-
lelkes település is a külvilágtól teljesen füg-
getlenül élte életét. Mindenrõl gondoskodni

tudott, legfeljebb néhány speciális ipari
terméket vásároltak a közeli városban. Jó
ideje elektromos és gázvezeték, telefonhuzal
köti egy nagy rendszerhez. Ma már csak
különféle fejkvóták, központi támogatások
révén maradhat fenn a települések közigaz-
gatása, tanulhatnak a gyermekek, mûködhet
az egészségügyi ellátás, a közlekedési
rendszer.

Mindez nagyon jó, de ezek megszûnése,
vagy mérhetetlen drágává válása kiszolgál-
tatottá, sebezhetõvé tesz minket. Minden
életre való közösségnek törekednie kell arra,
hogy ezen változtasson. Nem gazdasági
értelemben, hiszen arra nem vagyunk ké-
pesek, de a lelkünket meg kell erõsítenünk.
Hinnünk kell abban, hogy a sorsunk a mi

kezünkben van. Ha visszatekintünk Fény-
szaru múltjába, láthatjuk, hogy milyen
kemény kihívások érték elõdeinket a
történelem során, és ezekre milyen hatá-
rozottan válaszoltak.

Köztudott, hogy a tatárjárás után tele-
pítette be IV. Béla a Jászföldet. Az elõ-
döknek volt erejük a honfoglaláshoz. A török
uralom kiûzése után a kivérzett, félig lakatlan
vidékre telepesek jöttek, de már nem új
honfoglalóként, mert alkalmazkodtak az
õskakossághoz, a jász szellem erõsebb volt.

S jött az újabb csapást, I. Lipót elzálogo-
sította a jász földet. Erre a redemptió volt a
válasz. A megváltás a Jászság legfényesebb
tette, azt hiszem a mai napig ez a legnagyobb
lelki tartalék. Hatalmas összeget fizettek az
itt élõk, a rendszerváltás kárpótlása ennek
csak töredékét jelentette.

Fényszaru az 1831-es várossá nyilvá-
nítása elõtt négy évvel emeletes városházát
építtetett. Igaz, negyven év múlva több tucat
magyar kisvárossal együtt a városjogot
visszaadta, de a városiasodási folyamat, az
iparosok pártolása, a céhek mûködése, az
országos vásárok tartása kihatott egészen a
mai idõkig. Enélkül a helyi vállalkozói
szemlélet nélkül nem jött volna ide a Sam-
sung, nem vált volna újra várossá, és a
környék vezetõ településévé.

Egy település nem csak a lélekszám, és a
városias településkép miatt emelkedik ki a
községek közül. A városban nagyobb számú
értelmiségi él, ezáltal nagyobb a kulturális
kisugárzása a környékére. Ezek a kulturális

beállítottságú emberek egyesületeket, szer-
vezeteket hoznak létre. A gyakorlatias
gazdálkodói, iparos és kereskedõ szemléletet
intellektuális gondolkodással egészül ki.
Ezáltal mûveltebbé válik az egész közösség.
Fényszarun sok jelentõs egyesület mûködik,
a citerazenekar, a pávakör, a színjátszókör,
a fényszaruiak baráti köre, a Bedekovich
társaság.

A város lélekszáma lehetõvé teszi, hogy
szinte mindenki ismerjen mindenkit. Ez volt
az alapja az athéni õsdemokráciának, nem
emelhetett az intrikus politika és média
gazembert példaképpé, és az igaz embert
nem taposhatta el. Fényszaru minden szem-
pontból alkalmas arra, hogy egy minõségi
életet biztosító település legyen a jövõben
is, és egyre inkább az legyen.

Miért beszéltem minderrõl olyan sokat?
Mert mindez ott van a kiállítás képein. A
fotográfus tehetsége abban mutatkozik meg,
hogy olyan értékekre hívja fel képeivel a
figyelmet, ami mellett mindennap elme-
gyünk, mégsem vesszük észre. Nézzük, de
nem látjuk. A hétköznapok gondjai között
tekintünk rájuk, elsiklik felettük a szemünk.

A vérbeli fotós tudja, hogy mit keres, mi-
lyen témákat dolgoz fel, s a szeme megakad
a részleteken is. Az alkotók és a kiállítás
összeállítójának arányérzékén múlik, hogy
a településrõl hû keresztmetszet jelenjen
meg. A válogatáshoz is kiváló érzékkel
nyúltak.

Az életképek, a városképek, a tájképek
megfelelõ arányban kerültek Önök elé. A
dolgozó, a pihenõ, a szórakozó, az ünneplõ,
a hitüket gyakorló emberek, a fiatalok és az
idõsek. Sok tevékeny embert látunk a ké-
peken. Rétes és perec sütõt, cukortorta ké-
szítõt, népi iparmûvészt, susztert, goblen-
varrót, állattartót.

A város mûemlékeinek, nevezetes épít-
ményeinek, a város képét meghatározó
elemeknek ugyanilyen patikamérlegen
kimért aránya van. A fõbb mûemlékek, a
templom, a köztéri emlékmûvek, szobrok
mind megörökítve. A magas ég alatt a
végtelen szabadságot sugalló alföldi hori-
zont, a várost ölelõ vidék. A bálákkal teli
tarló, a szelíd temetõ, egy boldog kort idézõ
parasztudvar, egy tanyakép.

Én a képeket megnézve érzem a város
életerejét,. Látom, hogy tisztelik a hagyo-
mányokat, hiszen ott van a hõsi emlékmû, a
mártírok emlékmûve, a tanítók asztala. Ott
a népviseletbe öltözöttek, a bandérium,
tagjai. Ragyogó ruhák, egyenruhák. A férfi
soha nem tud olyan férfias lenni, mint
huszárként. A régi házak, a régi eszközök
megõrzése szintén erre a hagyomány-
tiszteletre utal.

Fényszarun még fontos a hit. A 20. század
embere azt hitte, hogy minden az övé. Cso-
dálatos gyógyszereket fedezett fel, kör-
nyezetét a kényelem minden eszközével
ellátta. Mégis azt látjuk, hogy nem lett
boldogabb, a testi és lelki nyomorúságnak
minden fajtája növekszik. Számûzte a
szabadosságát korlátozó erkölcsöt, Isten
nélküli világba vágyott. Istent vagy kire-

(Folytatás az 5. oldalon)
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kesztette az életébõl, vagy Isten vonult ki
az életébõl mérhetetlen önzése, gonoszsága
láttán. Fényszarun még jelen van az Isten.

A képek azt is megmutatják, hogy
Fényszaru polgárainak erõs a nemzeti

kötõdése. A nagy európai házban ez a
legfontosabb fogódzó. Ezt a kiállást elvárja
tõlünk a többi nemzet is. Csak azok sugallták
nekünk éveken át a színtelen-szagtalan
európai egyenpolgár ideáját, akik már régen
megtagadták gyökereiket, származásukat, és
azt szeretnék, ha mi is ezt tennénk. De mi
nem tesszük ezt, mert mi szelíden, de
büszkén vállaljuk magyarságunkat, jász, kun
és palóc mivoltunkra, paraszti vagy iparos
gyökereinkre.

Mikor egy-egy szülõfalumbeli fiatallal
találkozom, elmondom nekik, hogy minden
fiatalemberben él az elvágyódás ösztöne,
idegen városok, új világokat szeretnének
megismerni. Menjetek el ti is - mondom
nekik - nézzétek meg a világot, hódítsátok
meg, de egyet soha nem felejtsetek el. Amit
találtok lehet hogy fényesebb, csillogóbb,
gazdagabb ,  de  semmiképpen  nem
magasabbrendû, mint õseitek földje. Ha ezt
nem feleditek, kevésbé fogtok csalódni.

Nos, kedves fényszarusi polgárok! Ezek
a szépen komponált képek azt sugallják
nekem, hogy a büszke jászok, kunok földje
olyan, ahonnan még elvágyódni sem
érdemes, de ha a kalandvágy mégis elvisz,
megéri visszatérni. Talán Önöket is
megerõsítik ebben a hitükben a Duflex
Fotográfiai Stúdió munkatársainak képei,
amelyek szép egységes és arányos kiállítási
anyaggá álltak össze. Mindannyiunk
megyében köszönöm a munkájukat, és
köszönöm a népfõiskolának és együttmû-
ködõ városvezetésnek, hogy erre az alkotó
feladatra megbízást adtak.

A rendezvényen felszólalt Patrick
Sciarratta  is, a Friendship Ambassadors
Foundation (FAF) igazgatója, az ENSZ és a
UNESCO civil szervezetekkel foglalkozó
Bizottságának tagja, akinek a ’90-es években
irodája nyílt Budapesten. Vallja, hogy a
mûvészettel, zenével, festészettel sokat
tehetünk településinkért, régiónkért és
civilizációnkért. Ebben a civil szervezetek
sokat nyújtanak a társadalomnak: tapasz-
talatot, ötleteket, a megvalósításhoz új utat.
Ha több civil szervezet összefog, sokkal
eredményesebb lehet egy pályázat, egy
önkormányzat, egy ország gazdaságilag is.
Ennek megvalósításához szükség van
tanárra, diákra, mûvészre és munkásra
egyaránt. A világnak szüksége van a közösségi,
kulturális és lelki értékekre, melyek sokszor
kihalóban vannak már. Az ENSZ-ben
végzett munkája során a kulturális ügyekkel
foglalkozik. Alapítványa A Barátság
Nagykövetei Alapítvány (FAF) segítségével
számos diákcsoport, amatõr kórus, balett
társulat látogathatott el Amerikából Euró-
pába és hazánkba is. A FAF keretében szá-
mos egyetemista  látogathatta meg Magyar-
országot, tölthetett el pár napot egy-egy
magyar családnál. Viszonzásul  mód nyílt
és nyílik arra, hogy diákcsoportok megis-
merhessék az ENSZ munkáját, ellátogas-
sanak kultúrcsoportjaikkal az USA-ba.

GYÖKEREINK – Könyvbemutató, fotókiállítás
(Folytatás a 4. oldalról)

Középen balról: Tóth Péter, a Duflex Fotográfiai Stúdió elnöke és Samuné Tusor Mária,
a Stúdió elnöke.

A fotókiállítás és könyvbemutató megnyitóján.

Réber Anikó, a Duflex tagja és Remsey András festõmûvész, a Duflex mûvészeti vezetõje.
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Jászsági Évkönyv – 2004 A mûvelõdési ház
decemberi programja

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

A tartalomból:
MÛVÉSZET
Dokumentumok Darázs Árpádról (Fordí-

tották: Darázs Margit és Kiss Henriett)
Kelényi István: A táj és szelleme
Ötvös Nagy Ferenc: Amikor a szülõföld hív
HISTÓRIA
Darabos Pál: Hamvas Béla halálélményei
Gyõri Gyula: Újabb latin nyelvû feliratok

Jászberényben
Törõcsik István: Egy határkõ a Jászságból
Uferné Sárközi Ágnes: A berényi polgár-

házak belsõ világa – Szántai Katalin fény-
képeivel

JELEN ÉS JÖVÕ
M. Kiss Ildikó – Szécsi Tünde: Új kihívások,

speciális igények a pedagógusképzésben
Szarvák Tibor: A regionális forgatókönyvek

társadalmi beágyazottsága a jászsági
kistér-ség életében

Szilágyi Janka: Vélekedések a matematika
tanításáról és tanulásáról

KITEKINTÉS
Helmut Gross: Adalékok a jászberényi és a

vechtai fõiskolák közötti együttmûködés
történetéhez (Fordította: Stanitz Károly)

Molenkamp-Szûcs Rita: Hamza, a kontinen-
sek közti kapocs

Muhoray György: Jászok nyomában Ame-
rikában

Saáry Éva: Séták a Monte Brén
A CIVIL SZERVEZTEK ÉLETÉBÕL
Nemoda István: Forrásszerzés a nonprofit

szektorban
Wirth István: Népfõiskolai Társaság

Jászárokszálláson
ÖRÖKSÉGÜNK
Besenyi Vendel: Deme János
Dávid Áron: Második világháborúban

lezuhant brit bombázó Jászszentandráson
Dienes Dénes: II. Rákóczi Ferenc a vezérlõ

fejedelem
Fodor István Ferenc. A nagy bejelentés 15.

évfordulóján
Forgatta sorsát a változó világ – Gyurkó

Miklósné 1914-2003
Gubicz András: II. Rákóczi Ferenc szobrot

avattunk Jászkiséren
Gyõr István hagyatéka - Dávid Áron és

Törõcsik István bevezetõjével
Koncsek Aranka: Erdélyben 1988-ban
KÖNYVISMERTETÉS
Kertész Péter: Szent kereszt tiszteletére

Krónika - eseménynaptár
A jászsági települések elõzõ évének ese-
ményei

A könyv bemutatója Jászkiséren lesz 2004.
december 9-én a Mûvelõdési Házban

  4-én Idõsek karácsonya
  7-én Iglice gyermeknéptánc-csoport

karácsonyi ünnepsége
10-én Nyugdí j a sk lub  ka rácsony i

összejövetele
11-én Kistérségi társastánc verseny
12-én Luca-napi kavalkád
17-18-án Ki mit tud? általános iskolásoknak
20-21-én Samsung évzáró bál

Emlékezés
Bódis Gábor halálának 10.

és édesapja, Bódis Bertalan
halálának 5. évfordulójára.

„Az élet elmúlik,
De az emlékek élnek,

S míg élünk õrizzük õket.”
Szeretõ édesanyád, Kiss mamád,

feleséged, anyósod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
özv. BÓDIS BÉLÁNÉ

Jáger Anna
temetési szertartásán részt vettek, sírjára koszorút,

virágot hoztak.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
barátoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak és

mindazoknak, akik szeretett halottunk
Özv. KÓNYA ISTVÁNNÉ Balog Julianna

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és mély fájdalmunkban õszinte részvéttel osztoztak.

Fia, menye, unokái, dédunokái

„Egy betegség megölte szívedet,
melyben nem volt más, csak szeretet.
Egy ’jaj’szó nem sok, annyit sem mondtál,
csak csendben elaludtál.
Tiéd a nyugalom, miénk a fájdalom.”
Szeretõ családod

Emlékezés
Berényi Sándor halálának 2. évfordulójára.

Emlékezés
Rácz Nándor halálának 4. évfordulójára.

„Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messze száll.

Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál.

De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb
Te leszel,

Utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel.”

Szeretõ feleséged, lányod, vejed és két unokád

Emlékezés
kedves férjem, Rubint József halálának 16. évfordulójára.

Hû férj voltál és jó édesapa. Áldott legyen emléked!
Míg élünk, nem felejtünk.

Szeretõ feleséged, fiad, menyed és unokád, Noémi

Emlékezés
drága fiam, Rubint Sándor halálának 9. évfordulójára.

Ne hidd, hogy elfelejtünk! A sors bármerre sodor, emléked
szívünkbe örökre bezártuk. A szív soha nem felejt.

Szeretõ édesanyád, testvéred és három gyermeked

Emlékezés
Ifj. Rajna József halálának 3. évfordulójára.

„Igaz, hogy örökre elmentél,
de számunkra Te sohasem halsz meg.
A szívünkben élsz tovább mindörökké.”

Szeretõ családod

Emlékezés
Gégény János halálának 1. évfordulójára.

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled.”
Szeretõ feleséged, lányod és családja

Városi Könyvtár és
lapszerkesztõség

Nyitva:
kedd, szerda, csütörtök:

9–12 ó. 13–18 ó.
péntek: 9–12 ó. 13–16 ó., szombat: 9–12 ó.

5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel./fax: 36-57/422-265
mobil: 06/30/233-6954

E-mail: librjf@mail.datanet.hu
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Dobozok, csövek, vezetékek, kábelek,
szerelvények, lámpatestek.

Szolgáltatások:
Érintésvédelmi, villámvédelmi,
tûzvédelmi felülvizsgálatok.
Elektromos szerelések.
Áramszolgáltatói ügyintézés.
Szabványos fõvezeték és fogyasztói
mérõhely elkészítése.

ELEKTRO OMEGA BT.
Villamossági Bolt
Jászfényszaru, Dobó István út 16.
Tel.: 06/30/9483-994, 06/57/522-420
fax: 06/57/522-421
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9-17 óráig,
Szombaton 8-13 óráig.
Villanyszereléshez minden egy helyen!

Nyitva: H-P: 7.30-17.00 ó. Sz: 7.30-12.00 ó.

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

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.

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

Körzeti Képes Krónika
JÁSZFÉNYSZARUI TUDÓSÍTÁSOK

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

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

APRÓHIRDETÉSEK

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A házhozszállítás térítésmentes!

FÉG HT 120 literes kémény nélküli  57.500,–
FÉG HT 80 literes kémény nélküli    49.900,–

GÁZBOJLEREK

WESTEN faligázkazánok –12 % engedménnyel
BERETTA 24 kW-os kéményes      109.900,–
SOLARIS 24 kW-os zárt égésterû    119.900,–
JUNKERS 24 kW-os kéményes       158.000,–

PURMÓ acéllemez radiátorok raktár-
készletrõl, minden méret azonnal!

FÉG, LAMPART, PELGRIM
gázkonvektorok AKCIÓS ÁRON!

KOMBICIRKÓK

KARÁCSONYI AKCIÓ! D e c e m b e r  1 - j é t õ l  j a n u á r  1 5 - i gD e c e m b e r  1 - j é t õ l  j a n u á r  1 5 - i g  minden amatõr
filmkidolgozásnál 9x13-as kép árában 10x15-ös képet adunk ajándékba.9x13-as kép árában 10x15-ös képet adunk ajándékba.

Fényképezõgépek már 2500,- Ft-tól – Órák már 800,- Ft-tól.
Filmek kedvezõ áron, nagy választékban!

Keddi napokon du. 3–5 óráig
a Fürst S. u. 23. sz. alatt várja Önöket Tamus Angéla.
Tel.:  06/30/232-2303

Hirdetésfelvétel, ügyfélszolgálat:

Akác, hárs, selyemfû, facélia és vegyes vi-
rágméz termelõi áron télen, nyáron folya-
matosan kapható. Edényt hozzon magával!
Csúz Lajos Jászfényszaru, Aradi út 1. (Tü-
zépnél). Tel.: 423-122.

Eladó Somogyi Béla úton 3 szobás családi
ház melléképülettel. Kertje gazdálkodásra
alkalmas. Érdeklõdni: 06/37/346-715, 19-20 ó.

200 literes  fagyasztóláda alig használt
állapotban, és lakásberendezési tárgyak eladók.
Érdeklõdni: 06/30/322-9002

Jászfényszarun Vörösrózsa utcában eladó
50 m2+11 m2 nyitott folyosós 1 szoba+nappali
konyha, zuhanyfülkés, gázkonvektoros csa-
ládi ház 140 négyszögöles telekkel. Irányár:
1,9 MFt. Tel.: 06/57/422-489

AJÁNDÉK KUCKÓ
Megnyílt!

Kínálat: Kaspók, vázák – Illatos gyertyák –
Konyhai kiegészítõk – Gyermekjátékok – Fürdõ-
olaj, fürdõsó – Férfiaknak italtartók – Üvegfesték,
szalvéták –  Cserepes, vágott virág – Koszorú-
rendelést felveszünk.

Szeretettel várok minden érdeklõdõt!
 Pótáné Marika

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

06/30/544-9341

December hónapban: 10%, 20%, 30 % árengedménnyel:
Egyes thermó és pamut felsõk és alsók
Bélelt farmer és vászon nadrágok kaphatók
Zoknik(hosszú térdzokni is), harisnya nadrágok 490.- Ft , csikos combfixek, trikók nagy
választékban
Pelenkák, törlõkendõk :
- Baby bruin 240 db-os vékony törlõkendõ: 690,- Ft/csomag
- Libero baby comfort  jumbo nagycsomag: - 15 % árengedménnyel, a készlet erejéig
- Fixies  UP&GO (junior): -10% árengedménnyel
- Moltex midi pelenka (szintén textiles, tépõzárás, gumisderekú): 29,50 Ft/db

Játékok ismét kaphatók

VESTA, MORA, INDESIT, PELGRIM
Karácsonyi akciós árakban!

GÁZTÛZHELYEKApróhirdetés:                          15 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás

Egyszerû keretben:        15,- Ft/szó
Dekoratív keretben:      30,- Ft/szó

Vállalkozói szavas
hirdetés:                                 40,- Ft/szó
Vállalkozói keretes
hirdetés:          40,- Ft/hasábmilliméter
Politikai hirdetés:                30,- Ft/szó

A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák.

HIRDETÉSI
DÍJAINK

Hirdetések feladása a
szerkesztõségben.

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

Tel.: 57/422-265

MONOX-2000 gáz- és szénmonoxid
érzékelõ riasztó készülék 9.900,- Ft

Hatalmas karácsonyi akciókkal várjuk
Kedves Vásárlóinkat:
– szemüvegkeretek 20-30 %-os
– Szemüveglencsék 20 %-os
– Tokok , szemüvegtisztítók, láncok, zsinórok 30 %-os
kedvezménnyel kaphatók!
Lepje meg szeretteit szemüveg ajándékutalvánnyal
karácsonyra!
Egyéb ajánlatunk: - kontaktlencsék – ápolók - kész
olvasók dísz-szemûvegtokban.

Ne gondolkozzon, ajándékozzon!
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

Nyitva:
H-P: 90.00-12.00, 13.00-17.00 óráig,

SZ: 9.00-12.00
Tel.: 06/30/2933-834

Szemüveges van
a családban?
Nézzen be a FEDO OPTIKÁBA!

Jonagold és idared alma
eladó.

Csépány László
Jászfényszaru, Árpád út 1.
(Kastély utcája)
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Jászfényszaru város Önkormányzata.
Felelõs szerkesztõ: Sugár Istvánné

A szerkesztõbizottság elnöke:
Nádudvari László

Felelõs kiadó:
Gyõriné Dr. Czeglédi Márta

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

Tel./Fax: 57/422-265 Mobil: 06/30/233-6954
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Lapzárta: minden hónap elsõ munkanapja.
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Készült:
a VERZÁL-PRINT Kft. nyomdájában

Jászberény, 2004
Felelõs vezetõ: Purda József

Táskaszám: 2631
Ára: 65,- Ft

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
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Ügyeletek decemberben
Orvosi ügyelet és készenlét

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
01-03-ig: dr. Palencsár Csaba (Ságvári E. u.

8.) 04-10-ig:dr. Tóth Zoltán (Fürst S. u. 12.)
11-12-ig: dr. Kiss József (Orvosi Rendelõ,
Deák F. u. 1.) 13-19-ig: dr. Kocsis András
(Hunyadi út 1/A), 20-26-ig: dr. Márhoffer
Ildikó (Deák F. u. 1.) 27-30-ig dr. Palencsár
Csaba (Ságvári E. u. 8.) 31-jan. 1-ig: dr. Kiss
József (Orvosi Rendelõ, Deák F. u. 1.) jan. 2-
án: dr. Palencsár Csaba (Ságvári E. u. 8.)

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

Közérdekû telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06/30/9-150-600
Mentõk: 104
Tûzoltóság: 105
Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06/30/9-745-690
Rendõrség (Jászberény): 107
Rendõrõrs (Jászfényszaru): 422-138

és a mobil 06-70/330-7626
TIGÁZ hibabejelentés: 06/28/430-488
Falugazdász: 06/30/312-8959
Szennyvízügyelet: 423-938 (munkaidõben)

Mobil: 06-30/450-0847

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

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

minden szombaton 8-12 óráig.
A gyógyszertárakban ÁNTSZ határozat

értelmében hétköznapokon készenléti
szolgálatot nem tartanak. Készenlét
szombaton 12-19 óráig, vasárnap 8-19
óráig van, amely csak sürgõs esetben
vehetõ igénybe.

Készenlét a vízmûnél
Hibabejelentés munkaidõben a 57/ 422-

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

Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út

Tel.: 522-460
Készenlétes telefon: 422-868

Nyitva: Hétfõtõl péntekig 8.30-12.00
óráig, 15-19 óráig, december 4-én és december
18-án 8.00-12.00 óráig.

Flamingó Étterem
és Pizzéria

Nyitva tartás: Vasárnaptól csütörtökig 11.00-23.00 ó.
Pénteken és szombaton: 11.00-24.00 ó.

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

Jászfényszaru, Szabadság út 17. – Telefon: 06-57/424-171, 06-20/383-0669
Üzemeltetõ: Dávid Norbert

Lakodalmak, osztálytalálkozók, családi összejövetelek,
munkahelyi ebédek rendezését vállaljuk.

Hidegtálak készítése!

Pizza nagy választékban!

Meghívó

S p o r t

Jászfényszaru Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága szeretettel
meghívja a város minden idõs, nyugdíjas lakosát az Idõsek és nyugdíjasok estje alkalmából
megrendezésre kerülõ mûsoros estre.

Az est fõvédnöke: Gyõriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Helye: Petõfi Mûvelõdési Ház
Ideje: 2004. december 4-e (szombat) 16.00 óra
A belépés díjtalan.
Minden résztvevõ ingyenes tombolajegyet kap.
A mûsorban fellépnek: I-es Számú Óvoda óvodásai, Máté Ottilia énekmûvész, Tarnai

Kiss László énekmûvész, Szõllõsi Emese dalénekes, Rezsnák Miklós dalénekes.
A mûsor végén tombolaajándékok sorsolására kerül sor.

Mészáros Tivadar
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idõk végezetéig megmaradnak.”
                                         (Juhász Gyula)

November 19-én befejezõdött a 2004/2005. évi megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság
õszi szezonja. A felnõtt csapat mérlege: 6 gyõzelem, 3 döntetlen, 6 vereség, 21 szerzett
pont, amely a tabella 11. helyére volt elegendõ.

A szezon során tíz játékosunknak összesen összesen 29 alkalommal sikerült az ellenfél
hálójába találni. Zárójelben a játékos neve mellett a szerzett gólok száma: Horváth Dániel
(6), Horváth László (4), Siku Albert (4), Balogh Béla (3), Podhorszky Zsolt (3), Vaszicsku
Zoltán (3), Ecker Tamás (2), Vancsik Balázs (2), Csámpai János (1), Szabó József (1).

Az ifjúsági csapatunk a 12. helyen végzett 13 megszerzett ponttal, 29-46-os gólaránnyal.
Eredmények:
12. forduló Jászfényszaru – Kunhegyes 2:1. G: Balogh B. (11-esbõl), Podhorszky Zs.
13. forduló Martfû – Jászfényszaru 1:4. G: Csámpai J.
14. forduló Jászfényszaru – Berekfürdõ 0:1
15. forduló Jánoshida – Jászfényszaru 1:4. G: Horváth L., Vancsik B., Horváth D.,

Vaszicsku Z.

A Jászok Egyesülete a Jászberényben felállítandó Jász Emlékmû megvalósítását jótékony
célú könyvárveréssel támogatja. Az árverésre 2005 tavaszán kerül sor Budapesten.

Ezúton fordulunk a Jászság könyvszeretõ polgáraihoz: szíveskedjenek e célra könyveket
adományozni, hogy a már eddig felajánlott mûveken túl, minél több becses kötet kerülhessen
kalapács alá. Az árverésre szánt kiadványokat a Jász Múzeumban (Jászberény, Táncsics
út 5.) lehet leadni hétköznap 9-16 óra között, legkésõbb 2004. december 22- ig. A z
árverésre könyveket ajándékozók nevét a Jászok Egyesülete közzéteszi.

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy elsõsorban 1948 elõtt megjelent, jó állapotban lévõ,
nem szépirodalmi jellegû kiadványokat várunk.

A személyes támogatásért ezúton is köszönetet mond a Jászok Egyesülete (1537 Budapest
114, Rb. 367., drótposta cím: jaszokegyesulete@freemail.hu).

Felhívás könyvgyûjtésre


