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Közmeghallgatás – 2005

Nemzeti ünnepünk
alkalmából

2005. március 15-én 15 órakor
a Petõfi-szobornál koszorúzást
tartunk, melyet ünnepi mûsor
követ a mûvelõdési házban.

Ünnepi köszöntõt mond:
Sinkovics Rajmund.

17 órakor szentmise lesz a
templomban.

A megemlékezésre tisztelettel
meghívja a település lakosságát

az önkormányzat. (Folytatás a 3. oldalon)

1. rész
Jászfényszaru képviselõ-testülete 2005.

február 8-án 16 órára várta városunk érdek-
lõdõ lakosságát a mûvelõdési házban meg-
tartott közmeghallgatásra. A rendezvényen
megjelentek az önkormányzati intézmé-
nyek, civil szervezetek vezetõi, a különféle
beruházások kivitelezõi. Mindenki, aki eljött
írásos összefoglaló anyagot kapott, amely-
bõl tájékozódhatott az önkormányzat idei
költségvetésérõl, a megvalósult illetve fo-
lyamatban lévõ beruházásokról.

Gyõriné dr. Czeglédi Márta polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Bevezetésként
egy Nobel-díjas közgazdász gondolatát
idézte, miszerint az emberek tudásában,
munkájában, akaratában, bízni akarásában
gazdaságilag mérhetõ eredményekre lehet
jutni.

A polgármester asszony ismertette a
költségvetés fõbb mutatószámait, a 2005-
ös esztendõben megoldandó feladatokat, a
folytatódó beruházásokat s válaszolt a fó-
rumládákban elhelyezett, illetve a lakossági
fogadóórákon feltett kérdésekre. Ennek
alapján készült az alábbi összefoglaló.

– Jászfényszarun az állandó lakosok
száma nem csökkent, sajnos a születések
száma némileg igen. Hál’ Isten nem csökkent
a helyi foglalkoztatottak száma. Ha környe-
zetükben van olyan, aki nem regisztráltatta
magát a munkaügyi központban, kérjük, te-
gye meg, mert nekik így tudunk pályázaton
keresztül segítséget nyújtani. Ez egyébként
a munkaügyi központ vezetõjének a kérése,
amit ezúton tolmácsolok.

Néhány adatra szeretném felhívni a fi-
gyelmet. Némileg sikerült csökkenteni az
úgynevezett egyszemélyes háztartások ter-
heit. Nagyon sok kérés elhangzott ezzel
kapcsolatban a fogadóórákon. A BDT
felhívásunkra elismerte azt, hogy ezekben a
háztartásokban kevesebb hulladék kelet-
kezik, s ez mostantól a díjban is megnyil-
vánul. A kedvezmény azokra vonatkozik,
akik az elmúlt év december 31-ig betöltötték
a 75. életévüket. Akik üres lakással rendel-
keznek, szíveskedjenek jelezni a BDT felé.
Elsõsorban idõsebb lakosoknál szokott
elõfordulni, hogy néhány téli hónapot a
családnál töltenek, kérjük ezt is jelezzék,
mert ha idõben szólnak, akkor ezeknek a
hónapoknak a szállítási terhe nem hárul
ezekre a lakásokra (lakosokra).

A helyi adók nem változnak, a képviselõ-
testület csak a jogszabályokból eredõ
rendeletmódosításokat vezette át rendele-
tünkön 2004. decemberében.

Új lakás építésére 14, lakásbõvítésre 16,
ipari létesítményekre 3 engedély kiadására
került sor az elmúlt évben. A Hirsch Porozell
Kft. 1500 m2-rel bõvített, és elkészült a
Samsung háromszintes irodaháza. A hasz-
nálatba vételi engedélyek száma 10 db volt,
és 4 megszûnt lakást regisztráltunk.

A tájékoztatóban hosszasan írjuk a rend-
szeres szociális járadékosok, illetve segélye-
zettek részére kifizetett járandóságokat.
Nemcsak azért, hogy mennyit fordítunk erre
a célra, hanem azért is, hogy közzétegyük,
mire lehetséges kérelmet benyújtani. A
gondozási központtal folyamatosan adunk
ki ilyen tájékoztatásokat is.

Tendenciájában kicsit csökkent a gyer-
mekvédelmi támogatásban részesülõk szá-
ma, ez jó tendencia, de a veszélyeztetett
gyerekek közül 45-öt számolnak a kollégáim,
ahol a legkisebb szám is magasnak tekintendõ.

Milyen lesz a következõ év?
Nos, nehéz lesz. Összesen 1.252.594.000,-

forintból fogunk gazdálkodni. Ebbõl a
mûködési kiadásokra szeretném felhívni a
figyelmet. Ami természetes pl. közvilágítás,
és az intézmények mûködése, bizony
nagyon sok pénzbe kerül, s hogy tervezzük
ennek fenntartását, azt komoly eredmény-
nek kell tekinteni. A mûködési egyenleg
139.524.000,-forint, ez pozitív, de a nor-
matívák kiegészítésre szorulnak. A bevétel

2004-hez képest 2005 viszonylatában 136 %,
a mûködési kiadás 114 % ebbõl a személyi
juttatás 116 %, járulékok 112 %, a dologi
kiadások 105 %.

A mûködésnél a kiadás emelkedése a
központi bérfejlesztésbõl adódik, de a dologi
kiadások emelésére, energiaköltségekre nincs
központi fedezet, s ez ciklusokon átnyúló
sajátossága a költségvetésnek.

A felhalmozási kiadások emelkedése
191%-os, mert beépítésre került a költség-
vetésbe a már ismert nyertes pályázatok
támogatási összege is. Ezért tudunk ilyen
magas százalékos emelkedést regisztrálni.

A 2004-ben átadott, pályázati támogatá-
sok segítségével megvalósult illetve terve-
zett létesítményekrõl is szeretnék szólni. A
Damjanich utca szilárd burkolatának építése
folyamatban van, 13.694.000,- forintba
kerül a beruházás, ebbõl a támogatás 9,5
millió forint. A Szivárvány úti lakosok is
reménykedhetnek, ebben az évben biztos,
hogy hozzákezdünk a beruházáshoz, ennek
a teljes költsége 9,3 millió forint, a támogatás
6,5 millió forint.

A 2-es számú óvoda vizes blokkjának fel-
újítása 3 éves ütemben nyert támogatást,
teljes költsége 9,2 millió forint, a támogatás
4,5 millió forint.

Átadtuk a 6 lakásos bérlakást és a rendõr-
ség átalakított épületét, ennek a 2004-re jutó
költsége 13 millió 409 ezer forint, az össz-
támogatás 36 millió 231 ezer forint volt. A
szennyvíztisztítómû bõvítése 131 millió
699 ezer forintba kerül, amely összegben
28 millió 286 ezer forint (KAC) és 36 millió
forint (TFC) pályázati támogatás van.

A Sárga Iskola (Fiúiskola) felújítására
rövidesen sor kerül. Az EU-s forrásokat is
tartalmazó projekt teljes költsége 212 millió
578 ezer forint, amelybõl a támogatás 201
millió 957 ezer 658 forint. Jelenleg az elõ-
készítésnél tartunk, kiviteli tervvel rendelke-
zünk. Bízunk abban, hogy úgy tudjuk a
beruházást, közbeszerzést lebonyolítani,
elkezdeni, hogy a lehetõ legkisebb módon
terheljük az iskola tanításának rendjét. Ez
ennek az évnek a feladata lesz. Ugyanakkor
a leendõ vidékfejlesztési központ (Rimóczi-
kastély) felújításának értéke 62 millió 384
ezer forint. A SAPARD támogatás 46 millió
788 ezer forint. A munkakezdés februárban
várható.



Együtt,
egymásért

2       MI  ÚJSÁG  FÉNYSZARUN?  2005/2

Mottónk: „Fenntartani a test töretlen
egészségét, a szellem állandó élénkségét és
nyugalmát és megõrizni ezeket a késõ öreg-
ségig, amikor betegség és küzdelem nélkül
a test és lélek búcsút mond egymásnak.”

/van Borehaave, XVIII.szd./
Az idõskorú lakosság aránya országos

szinten emelkedõ tendenciát mutat. A
lakosság egynegyede 60 éven felüli, átalakult
a családok szerkezete, az idõs, özvegy, egye-
dülálló nõk aránya növekszik, a 70 éven
felüliek több mint fele egyedülálló. Növeked-
tek a jövedelmi esélyegyenlõtlenségek, a
családok jövedelmi színvonala erõs eltérést
mutat, emelkedett a nyugdíjkorhatár. Ezek
a tények hozzájárulnak ahhoz, hogy sok
esetben a segítséget szociális ellátás kere-
tében kell megoldani.

Az 1993. évi III. törvény a szociális igaz-
gatásról és a szociális ellátásokról meghatá-
rozza a szociális biztonság megteremtése és
megõrzése érdekében az állam által biz-
tosított egyes szociális ellátások formáit,
szervezetét, az ellátásokra jogosultság felté-
teleit, valamint érvényesítésének garanciáit.

A múló évek, az idõsebb életkor adnak
valamit, amiért érdemes elviselni az élet
nehézségeit. Többek között rengeteg isme-
retet, tapasztalatot, bölcsességet, elõrelátási
képességet, tudást és hatalmas emberis-
meretet. Fiatalkorban sok tervünk, célunk,
vágyunk van, melyeket szeretnénk elérni,
szeretnénk megvalósítani. Idõskorban ezek
elmúlnak, de még mindig és egyre jobban
vágyunk valamire: szeretetre. Szeretetet adni
és kapni egyaránt jó dolog. Az idõskor
elõrehaladtával a természetes öregedés, vala-
mint a krónikus és akut betegségek követ-

kezményeként a mindennapi teendõk ellá-
tásához szükséges funkcionális kapacitás
csökken. Amikor ez a csökkenés elér egy
kritikus szintet, az idõs emberek a minden-
napi teendõk ellátása érdekében külsõ
segítségre szorulnak. Szereteten kívül adni
kell még vigaszt, támaszt, törõdést, segítsé-
get, ápolást, gondozást is. Sajnos ezeket nem
mindenki kaphatja meg az elsõdleges
segítõktõl, a családtagoktól (számtalan ok
miatt), ezért szakember által nyújtott segít-
ségre (szociális ápoló, gondozó) illetve ön-
kéntes segítõkre szorulnak.

Jászfényszaru Város Gondozási Köz-
pontja integrált intézmény,  mely az aláb-
bi szolgáltatásokat biztosítja és összefogja:

– szociális étkeztetés
– házi segítségnyújtás
– idõsek klubja
– családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatás
– idõskorúak gondozóháza.
A különbözõ ellátások átjárhatóak, az

ellátások összekapcsolhatóak, egymásra
épülnek.

Az e területen dolgozó 15 fõ igyekszik
ennek a feladatnak megfelelni. Amennyiben
szolgáltatásaink valamelyikét igénybe
kívánják venni, vagy környezetükben él
olyan ember, akit  ezekrõl célszerû
tájékoztatni, kérjük tegyék meg ezt!

Nyilvántartásaink alapján készül a város
szociális térképe, mely fontos dolgokat tár
fel az azt elemzõk számára: ellátatlan
területeket, hátrányos helyzetûek számát és

arányát, eredményeket és hiányosságokat
az ellátások területén. Ezúton keressük
azokat az önkénteseket, akik szívesen
segítenék munkánkat, felfigyelnek mások
bajára, problémájára, akik jelzik, ha segítségre
szorulót találnak, illetve tudtunkon kívül
máris segítenek. Az õ közremûködésükkel
kiterjedhet a szociális ellátás, melybõl nem
maradhat ki egy rászoruló sem.

Jászfényszaru az Idõsekért Alapítvány
az elmúlt évben jött létre. Az alapítvány
célkitûzése: az idõsek, a szociálisan,
egészségileg rászorult hátrányos helyzetû
gondozottak gondozási körülményeinek
javítása. Városunkban a fent megjelölt célok
megoldásáért elsõsorban a Gondozási
központ felelõs, tehát ezek megvalósítása,
ennek mûködési színvonalát is emeli, javítja.

Az alapítványi célok értelmében egész-
ségügyi, szociális és kulturális tevékeny-
ségeket szeretnénk megvalósítani, ilyenek
az egészségmegõrzõ programok szervezése,
betegség utáni rehabilitáció megszervezése,
szabadidõs programok tervezése, gondo-
zottak környezetének (lakószobák, bútorza-
tok) minõségi javítása, intézményi komfort
emelése, bõvítési lehetõségek keresése, segít-
ségnyújtás, gondozási körülmények javítása,
alkalmazottak képzésének támogatása.

Kérjük Önöket, segítsék munkánkat fi-
gyelmességükkel, tenni akarásukkal, javas-
lataikkal, jó szándékukkal, adományaikkal.

Jászfényszaru Város Gondozási Köz-
pontja, Jászfényszaru, Bajcsy Zs. út 7.

Telefon.: 06/57/422-148
A „Jászfényszaru az idõsekért”  Alapítvány

számlaszáma: 69500149-11013707
Az intézmény dolgozói

Tisztelt jászfényszarui Polgárok!
Mint azt Önök is tudják, 1999-ben

megépült egy szennyvíztelep a mi (AKVI-
PATENT RT.) fõvállalkozásában. Az akkori
mûszaki elvárásoknak megfelelõen a Jász-
fényszaru és Pusztamonostor településeken
keletkezõ szennyvizek mintegy felére, cca.
400 m3/napra volt kialakítva.

A megépítést követõen a csatornahálózat
bõvítése és az ingatlan rákötések olyan
ütemben haladtak, hogy az eltelt rövid idõ
ellenére a megépült szennyvíztelep túlterhe-
lését okozták.

Az Önkormányzat intézkedéseket tett a
meglévõ szennyvíztelep hatékonyságának
fokozására és egyidejûleg pályázatot
nyújtott be a szennyvíztelep további 400
m3/nap kapacitásbõvítésével kapcsolatosan.
Az AKVI-PATENT Rt. megkapta a meg-
lévõ szennyvíztelep intenzifikálási (haté-
konyságfokozás) feladatát. A kivitelezési
munkálatok alatt az Önkormányzat elnyerte
a bõvítési munkákhoz az állami támogatást
és kiírta a bõvítés megvalósítására vonat-
kozó pályázatot.

A bõvítési munkálatokat is az AKVI-
PATENT Rt. nyerte meg, amelynek kivi-
telezési munkáit mintegy 80 nap alatt 2004.
december 15-re elvégezte, ugyanerre az
idõpontra befejezte az intenzifikálási
munkálatokat is. 2004. december 15-tõl a
próbaüzemeltetési feladatok megkezdõdtek.

A megvalósított szennyvíztelep sajátos-
sága, hogy 2 db egymással azonos elven mû-
ködõ biológiai tisztító sorból áll 400-400

m3/nap tisztítókapacitással. A próbaüzem
indítása csak az egyik sor üzembe helyezé-
sével vette kezdetét bízva abban, hogy az
érkezõ szennyvízterhelések a távlati kapa-
citásadatok 50%-át (400 m3/nap) nem lépik
túl.

A téli üzemindítás a szennyvíztelepekre
vonatkoztatva kedvezõtlen körülménynek
számít. Mindezt még tovább nehezítette az
a körülmény, hogy a próbaüzem alatt az
elõzetes prognózisoktól eltérõen a szenny-
víz mennyisége tartósan meghaladta a 400
m3/napot, a szennyezõ anyag terhelése
pedig jelentõsen túllépte az elõzetes várako-
zásokat.

A nem várt események a próbaüzemi
feladatok megváltoztatását tették szüksé-
gessé, el kellett indítani 2005. február 1-tõl
mind a két biológiai tisztító sort. Ebben az
üzemmódban kell teljesíteni a tisztított
szennyvízre vonatkozó minõségi elváráso-
kat olyan formában, hogy az egyik-egyik
biológiai tisztító sor maximális terhelhetõsé-
gét ki kell mérni. Jelenleg ezek a munkálatok
vannak folyamatban. Megítélésünk szerint
a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
által kitûzött 2005. június 15-i határidõre
teljesíthetõk.

Megragadva a lehetõséget engedjék meg,
hogy felhívjam Jászfényszaru polgárainak
a szíves figyelmét arra, hogy a városból

érkezõ szennyvíz minõségi adatai eltérnek
a települési szennyvizek gyakorlatban ismert
szennyezettségétõl. Lényegesen nagyobb
szennyezettségû szennyvíz érkezik a
szennyvíztelepre, amelynek okát most
vizsgáljuk a csatornahálózat különbözõ
pontjain felvett mérésekkel.

Kérem Önöket, hogy ki-ki a maga lehetõ-
ségéhez mérten tegyen meg mindent az
indokolatlan szennyvíz terhelések elkerülé-
sére, amelyek az alábbiak lehetnek:

– állattartásból származó szennyvíz beke-
rülése a csatornahálózatba

– a lakóház szennyvizét közvetlenül a csa-
tornára kell rákötni, mindent meg kell azért
tenni, hogy a csatornázatlan idõszakból
visszamaradt szennyvízgyûjtõkkel a csator-
nahálózat kapcsolata megszûnjön

– a csapadékvizeket, amelyek esõzés al-
kalmával mennyiségi túlterhelést jelenthet-
nek, a kommunális csatornahálózatra nem
szabad rávezetni

– bármilyen ipari tevékenységbõl szár-
mazó szennyvíz minõsége ki kell elégítse a
kommunális csatornahálózatra rávezethetõ-
ség minõségi feltételeit.

Rövid tájékoztatásom végén engedjék meg,
hogy megköszönjem magam és munkatár-
saim nevében azt a bizalmat, amelyet a pá-
lyáztatás során kaptunk, remélve azt, hogy
ezt Önök, jászfényszarui polgárok megelé-
gedésére szolgáló sikeres szennyvíztelep
átadással viszonozzuk.

Törõcsik Ferenc
AKVI-PATENT Rt. igazgató

Kapacitásbõvítés
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Közmeghallgatás...(Folytatás az 1. oldalról)
Gyalogátkelõ hely kialakítása megtörtént,

két gyalogátkelõhelyre nyújtottunk be
pályázatot, egy kaphatott támogatást.

A Szabadság tér arculati megújításához is
sikerült pályázati erõforrást igényelnünk,
járdaépítések és felújítások is voltak, tudjuk,
nem elegendõ még. A Hunyadi úton, a Viola
úton és az Ady Endre úton elkészült járdák
költsége 1,5 millió forint volt. Ehhez nem
volt pályázati forrás. A földmunkák elvég-
zésére, amit kér a lakosság sok esetben, a
Szikra és a Széchenyi úton került sor 829
ezer forint értékben. A piactér lefedése és
környékének rendezése 1 millió 300 ezer
forintba került.

Egy tavaly decemberben elnyert pályázati
támogatás segítségével valósulhat meg az
Alvég újtelepi tó, illetve környékének rende-
zése, ehhez közel 760 ezer forintot sikerült
elnyernünk. Tapasztalható, hogy a látvány
már most sokkal pozitívabb irányba moz-
dult el, mint ami ezelõtt 10 évvel fogadott
bennünket.

Mikor lesz csatorna ott, ahol még nincs?
A válasz bizonyára nem lesz kielégítõ. Most
80%-os a kiépítettségünk, 60%-ra tehetõ a
rákötöttség. Az engedélyes tervek készen
vannak, be lehet majd nyújtani, ha megfelelõ
mértékû saját erõvel fogunk rendelkezni, és
ha az érintett lakosok 80%-os rákötöttséget
garantálnak. Ez oly módon lehetséges, hogy-
ha az ott élõ lakosok ezt aláírásukkal hite-
lesítik. Azt javasolta a környezetvédelmi
bizottság, hogy ezt a felmérést el kellene
készítenünk, mielõtt a saját erõ meglétét egy-
általán el kezdenénk számolni. Ezért ké-
szítettünk egy számítást: pályázati támoga-
tás nélkül, ingatlanra visszaosztva, - csak a
hálózat elkészítése - lakásonként 418 ezer
forintba kerülne. Ugye, ezt így nem szabad
felvállalni. Azért szerettem volna ezt az
önkormányzat felhatalmazása alapján el-
mondani, mert úgy ítélem meg, hogy korrekt
és egzakt számok birtokában tud a lakosság
tervezni, továbbgondolkodni, illetve a „nem”-
et is bizonyítékokkal kell alátámasztanom.

Lesz-e Jászfényszarun szelektív hul-
ladékgyûjtés? Lesz. 2008-ig, úgy szoktam
fogalmazni, hogy kincs az a hulladékgyûjtõ
telep, amivel rendelkezünk. Ugyanis sokan
oda tudják helyezni a háztartási hulladékot
és nem kell máshová szállítani. 2008-ig
engedi a jogalkotó ezt a hulladékgyûjtõ
telepet mûködni. Addig is azonban szeret-
nénk hozzákezdeni, és erre már határozatunk
van illetve át is utaltuk a megfelelõ összeget:
a település 4 helyén kerül elhelyezésre 4
edény, amely elsõ lépés a szelektív hulladék-
gyûjtés felé. Olvastunk egy cikket ezzel
kapcsolatban, amely arra hívja fel a figyelmet,
hogy Magyarország lakosságszámát figye-
lembe véve 10 millióból mindössze 100 ezer-
re tehetõ azon lakók száma, akik szelektív
hulladékgyûjtést végeznek. A szerzõ megál-
lapításával egyetértünk: ahhoz, hogy ez
sikeresebb legyen szükséges a környezet-
tudatos gondolkodás, az embereknek a szü-
lõföldjük iránti elkötelezettsége, a lakóhely
iránti kultúrája (egy filozófus a kultúrát az
embernek a környezethez való állapotában
regisztrálja). Ennek érdekében nagyon sok
tennivalónk van még.

Megkérdezik tõlünk, hogy a jól sikerült
köztisztasági nap után „rendezünk-e” má-
sikat? Igen, lesz ebben az évben is. Errõl a

lakosságot tájékoztatjuk, valamint a civil
szervezeteket (íjászok, vadászok, horgá-
szok…), akikre szintén nagyon számítunk.
Arra is szívesen számít az ember, hogy ha
valaki kimegy a boltból nem dobja el a pa-
pírt, mert az is igaz, hogy senki sem szedi
szívesen össze a másik szemetét.

Ahhoz, hogy a hulladéktároló mûködése
2008-ig fenntartható legyen 2004-ben
talajterhelési vizsgálatot végeztettünk 85
ezer forintért, talajvízfigyelõ kutak terveit
készítettük el 187 ezer forintért, a kerítés
400 ezer forintba került, a környezetvédelmi
felülvizsgálat költsége 450 ezer forint. Mind-
ez összesen 822 ezer forint. 2005-ben is
kell kárelhárító tervet készítenünk, ennek a
költsége 368 ezer forint. Tervezzük a talaj-
vízfigyelõ kutak kivitelezését, ennek a
határideje április 30.

Szociális otthon építésének lehetõségét
keressük, azonban ilyen pályázat nem
került kiírásra. Ezért a tervezett 300 millió
forintos beruházás kapcsán nincs okunk
optimizmusra.

Szükséges-e az idõsek jelzõrendszere? –
kérdezik. Már van árajánlatunk is, természe-
tesen a tanyavillamosítás kérdése mellett illetve
a közbiztonság mellett. A jelzõrendszer –
bizonyára tetszenek ismerni – egy magunkkal
hordozható szerkezet, ami a megfelelõ helyre
jelezve segítségnyújtásra alkalmas.

Átmenetileg sikerült megoldani az orvosi
ügyeletet. Sajnos üres a 2-es számú házior-
vosi körzet, az elmúlt 2 évben már negyed-
szer. Ez feltétlenül többletmunkát jelent, ami
az éjszakai és hétvégi ügyeletet illeti. Itt dr.
Kiséri Péter és dr. Kiss József volt (van) a
segítségünkre átmenetileg. Azért átmeneti-
leg, mert a hosszútávú végleges megoldást,
annak idõpontját, bevezetését nem látom.
Annál többet mondani, amit a helyi lap
januári lapszámában leírtam, jelen esetben
sem tudok.

A többcélú társulással kapcsolatos tárgya-
lásokon az egészségügyet dr. Jakus Zoltán
képviseli. Történnek számítások a központi
orvosi ügyeletnek a megszervezésére Jász-
berény központtal. Ennek a lehetõsége, el-
képzelhetõ, Jászfényszarut is fogja érinteni.
Ennek a munkacsapatnak a vezetését dr.
Mike Miklós jászkiséri orvos végzi. Az újsá-
gokból tájékozódhattak, hogy ebben az év-
ben realitását látják annak, hogy a Jászság-
ban központi orvosi ügyelet lesz. Többcélú
társulás külön nem finanszírozza ezt, az
OEP viszont igen. Nagyon nagyon sok tár-
gyalás, együttmûködés szükséges, a lakos-
ság türelme, megértése kell ahhoz, hogy ezt
a nagyon fontos feladatot megszervezzük.
Nem hagyható figyelmen kívül a lakosság
komfortérzete, azon jogszabályok betartása,

ami az orvos nyugalmát is szolgálja, továbbá
a munkabeosztásukat úgy oldjuk meg, aho-
gyan a munkaügyi jogszabályok lehetõvé
teszik, ahogyan a vállalkozási szerzõdésben
rögzítettük. Az ügyelet megszervezése érde-
kében Hatvannal is felvettük a kapcsolatot.
Választ még nem kaptunk. A jelenlegi ügye-
leti ellátást helyettesítésekkel oldjuk meg,
ami nagyon sok szervezéssel jár. Az orvosok
ebben együttmûködõek, leterheltek, sokat
dolgoznak.

A mûvelõdés ház elõtti köztér illetve ma-
gának az épületnek a rendezésére készült
tanulmányterv évekkel ezelõtt, illetve elké-
szült a ház felújítási terve engedélyes terv
szintjén. A pályázat azonban még nem
nyert. A költségvetésben már az elmúlt év-
ben elkülönített az önkormányzat egy
kisebb összeget a mûvelõdési ház elõtti köz-
tér rendezésére, amely egy emléktábla elhe-
lyezését is magába foglalja. Ily módon
kívánunk emléket állítani mindazoknak a
lengyel, német, orosz, (angol felségjelû repü-
lõgép lezuhanása) áldozatoknak, akik
Jászfényszaru közigazgatási területén huny-
tak el a II. világháborúban. A mûvelõdési
ház elõtti tér rendezése várhatóan ebben az
évben elkezdõdik.

Kerékpárút építését már korábban felve-
tették. Szükségességét senki nem vonja két-
ségbe. De tudnunk kell, mennyibe kerülne?
A hatástanulmány elkészült. A városházá-
tól az Ipari parkig, a teljes közmûvezeték, és
itt fõleg a vízvezetékre kell gondolni,
amelynek a hossza kb. 2,2 km 145 millió 997
ezer forintba kerülne. Az engedélyes terve
ennek a kerékpárútnak 2,5 millió forintra
tehetõ. Végig kell gondolni, minek adunk
prioritást, mihez találunk pályázati forrást.

A szilárd burkolatú utak aránya 66%, per-
sze, hogy ez nem elég. Terveink: Damja-
nich, Szivárvány utcák, ez már biztos. Ebben
az évben 10 millió forint saját erõt tervezünk
biztosítani a következõ útépítési blokk
megvalósítására: Katona, Bacsó, Ságvári
utcák. Amennyiben ez megvalósul, ezt
követheti az Árvíz, Attila, és célszerû lenne
a Pipacs és Gyöngyvirág út terveit elké-
szíteni. Ha ez mind megvalósulna, az 56
millió 146 ezer forint kiadást jelentene.

Készül-e rendezési terv? A helyi védelem-
re javasolt épületeink a Városháza, a Régi
Kaszinó, Rimóczi-kastély, Pap-kastély,
Felsõ temetõi kápolna, a stációk. Történelmi
városrésznek hívjuk a Ságvári, Bacsó, Katona
utcák által határolt településrészt. Védett a
település karaktere szempontjából a Bethlen
G., Madách, Széchenyi utcák közötti terü-
let, egyedi helyi értékkel bírnak a bel- és kül-
területen lévõ keresztek, a névvel megjelölt
határbéli halmok.

Úgy hiszem, hogy sikereink az Önök mun-
kája, a megtakarításaink, jó idõben jó helyen
benyújtott pályáztaink együttes eredménye.
Kiemelkedõ a lakosság anyagi közremûkö-
dése a különbözõ fejlesztésekben (pl. az
útépítõ közösségek már megszervezett
közösségek, anyagi áldozatokat is vállalnak).

Azzal kezdtem, hogy mennyire fontos az
emberek önmagukba vetett hite. Egy neves
filozófus, Schumacher úgy tartja, hogy „a
fejlõdés nem a javakkal kezdõdik, hanem az
emberekkel, az emberek tanultságával,
szervezettségével és fegyelmezettségével”.

(A 2. részt következõ lapszámunkban
közöljük.)

Kolláth György,
a közismert alkotmányjogász

2005. március 23-án (szerdán)
17 órakor

„Aktualitások az alkotmányjogász
szemével” címmel

elõadást tart a Városháza
tanácskozótermében.

Az elõadásra minden érdeklõdõt
tisztelettel meghív az önkormányzat.)
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Sulifarsang 2005 Segítségnyújtás
rászorulóknak

Szülõk akadémiája

2005. január 14-én Szülõk akadémiája címmel rendezett elõadást a Bedekovich Lõrinc
Népfõiskolai Társaság, az Általános Iskola és a Drámapedagógiai Mûhely. Tóth József, a
fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat pszichológusa a serdülõkori problémákról
tartott elõadást. (Fotó: Berze Lászlóné)

Az Alsós Munkaközösség február 12-én
du.2h-tõl 6h-ig tartotta hagyományos
Jelmezbálját a mûvelõdési házban.

Több mint 230 kisdiák és családjuk élvezte
ezt a fantasztikus délutánt.

A bál szokás szerint j elmezversennyel
kezdõdött. Ismét csodálattal tapasztaltuk,
hogy hosszú évek sok-sok kreatív jelmez-
ötlete után van még új, meglepõ elképzelésük
a szorgalmas anyukáknak, rokonoknak,
nagymamáknak.  Éppen ezért most is
nyugdíjas pedagógusainkat mertük csak
felkérni a sorrend eldöntésére, õk hadd
kapják a kritikát!  Viccet félretéve, szeret-
nénk ezt is hagyományként õrizni, hogy
nagy szeretettel találkozunk ilyen al-
kalmakkor volt kollégáinkkal és õk bátran
vállalják a kapott feladatot! Név szerint
Tóth Györgyné Terike néni, Szerdahelyi Gá-
borné Éva néni, Molnár Imre tanár bácsi, s
hozzájuk csatlakozott Török Imréné Jutka
néni a szabadidõ-szervezõnk, valamint az
ISZMK részérõl Balláné Tamus Márti.
Munkájukat nagyon köszönjük és jövõre is
igénybe vesszük!

Az idén 4-4  egyéni díjat adtak ki év-
folyamonként (közöttük volt néhány páros
jelmez-ötlet), a 3. és 4. évfolyamban pedig
még két csoportos jelmezt is értékeltek. A
3.a osztály kis zenés produkcióval színe-
sítette felvonulását, a 4.a pedig verssel tette

még színesebbé ötletét. Nekik külön gratu-
lálunk a pluszmunkáért.

A közös tánc és munkaközösségünk ri-
asztó szellemjárása után került sor a tom-
bolahúzásra. Támogatóink jóvoltából majd-
nem 200 szép ajándék talált gazdára, s
minden jelmezes gyermeknek jutott „zsák-
bamacska”.

A kedves szülõk ismét nagyon finom enni-
innivalóról gondoskodtak. A bál teljes bevé-
telét (240000 Ft) a gyermeknapi rendezvé-
nyünkre és a kisdiákok tanév végi jutalma-
zására fordítjuk.                                    N.J.J.

A jászfényszarui Általános Iskola, Koo-
peratív Mûvészeti Alapiskola és Szakiskola
ezúton mond köszönetet minden Kedves
Szülõnek és Támogatónak, akik segítséget
nyújtottak, anyagi, tárgyi felajánlásaikkal
hozzájárultak az alsós Farsang sikeréhez.
Külön köszönet illeti a következõket: Tóth
Sándorné, Sándorné Tóth Éva, Kollár
Sándor, Bohoni Béláné, Nagy Józsefné Pál
Éva, Jáger Jánosné, Balogh Béla, Zsám-
bokiné Borsi Edina, Cserháti Zoltán, Petõ
Árpádné, Ézsiás és Juhász Iparcikk Áruház,
Varga Lászlóné, Ifj. Luda Ottó, Mezei Tamás,
Magyarné Bittner Krisztina, Keresztesi Gyu-
láné, Tusor Ferencné, Veresné Tar Erika,
Dózsa Györgyné, Diákönkormányzat és
Sinkovics Ferenc.

SZÜLETTEK: Harangozó Dávid Szilárd (Veress Anita), Kirják Kornélia (Kirják Rita),
Kovács Márk (Agócs Beáta),  Kulics Viktor Gábor (Kondrei Tímea), Nyujtó Zsolt (Bodó
Melinda), Szénási Mirjam Anna (Szénási Tünde), Varga Zoltán (Tõsér Linda).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Sõregi István és Házi Ilona, Dobák Zoltán és Sós Mónika,
Petrovics Gábor és Szunyogh Melinda Anita.

ELHUNYTAK: Maróti Ferenc (57 é.), Halma Ilona (78 é.), Nagy Istvánné Rusai Ilona (77 é.).

Januári anyakönyvi hírek

„Hogy a jogait mindenki érvénye-
síthesse”, ezt biztosítja a megyei pártfogó
felügyelõi és jogi segítségnyújtó szolgálat a
szociálisan rászorulóknak a peren kívüli
eljárásokban.

Szociálisan rászoruló az, aki rendszeres
szociális segélyben, közgyógyellátásban ré-
szesül, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságát állapították meg, átmeneti szál-
lást igénybe vevõ hajléktalan, menekült,
menedékes, ha a havi nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét – jelenleg: 24.700,-Ft-ot
– és vagyona nincs.

Ezen esetekben a jogi segítségnyújtás in-
gyenes.

A jogi segítségnyújtás a szociális helyzet-
tõl függõen lehet ingyenes, vagy a jogi segítõ
– ügyvéd – munkadíját az állam megelõle-
gezi, melyet 1 éven belül kell  az ügyfélnek
megfizetnie.

Az ügyfél helyett a jogi szolgáltatás díját
az állam megelõlegezi, ha a havi nettó jöve-
delme nem haladja meg a mindenkori mini-
málbért – jelenleg: 57.000,-Ft-ot – és vagyo-
na nincs.

Milyen ügyekben adható jogi segítség-
nyújtás? Pl. a mindennapi megélhetést
közvetlenül érintõ kérdésekben, - lakhatás,
munkajogi kérdések, közüzemi szolgálta-
tások – polgári és büntetõ ügyben rendkívüli
jogorvoslati kérelem elkészítése, olyan
jogvita, melyben per lefolytatására kerülhet
sor, és amelyben a jogokról, kötelezett-
ségekrõl tájékoztatás szükséges illetve
beadvány készítése szükséges stb.

Bõvebb felvilágosítással naponta várja
Önöket az: IM Pártfogó Felügyelõi és Jogi
Segítségnyújtó Szolgálat Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Hivatala.

Hétfõ, kedd, csütörtök: 8.00-16.00 óráig;
szerda: 8.00-18.00 óráig; péntek: 8.00-14.00
óráig.

Szolnok, Ostor u. 1/b. szám. (Telefon:
56/511-573, 56/511-574)

...hogy megbecsüljük azokat a költségeket,
amelyek fel sem merülnének, ha a szilárd
burkolatú utak mellett a padkákat és az
árkokat a lakosok folyamatosan karban
tartanák.

Padka árok: 12.045.000,– Ft
Ez összesen pl. 640 m hosszúságú új út

elkészítésével egyenértékû. (Hasonló nagy-
ságrendû költséggel számolunk az Árvíz út
szilárd burkolat építésének elõkészítése
kapcsán.) Megérné?

(Arról már nem is beszélve, hogy milyen
állagromlást okoz a szilárd burkolatú út
közepén hömpölygõ víz, a mélyedésben
befagyott jégpálya.)

Közmeghallgatáson
igértük...
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Az Innovatív Iskolahálózat hírei

Iskolánk 2003 óta tagja a Sulinet Innovatív
Iskolahálózatának, azóta különbözõ
projektekben vettünk már részt. A feladatok
érdekesek, és más iskolákkal való együtt-
mûködésre ösztönzõk, minden esetben a
kooperatív tanulást helyezik elõtérbe. A
pályázaton elnyert 10 milliós számítás-
technikai eszközök mellett, a programok
indításakor, annak sikeres végrehajtásához
elengedhetetlen eszközöket is megkapjuk.
Így történt, hogy a Zorka 2004 projekt -
mely mind a 30 iskolának kötelezõ volt-
keretében a következõ eszközökkel gyara-
podott iskolánk: 1 db EcoLog Meteorológiai
Állomás (hõmérséklet, páratartalom,
légnyomás, fény, zajszint, csapadék
mennyiség, szélirány és -sebesség) 1 db
Ecolog XL környezetvédelmi csomag
(mérési adatgyûjtõ, szoftver, 5 beépített
szenzor + hõmérõ + pH mérõ + Feszültség-
mérõ +/-25V + Feszültségmérõ 0-5V +
Árammérõ +/-2,5A + Fénykapu 0-5V)

A Zorka 2004 projekt számunkra
sikeresen zárult:

„Tisztelt Szakali János Igazgató Úr!
Örömmel értesítjük, hogy a Jászfényszarui

Általános Iskola, Kooperatív Mûvészeti
Alapiskola és Szakiskola a Zorka 2004
projekt legjobb csapatai közé tartozik. A
projekt meteorológiai részében a 30
Innovatív Iskola közül a legjobb idõjárás-
jelentést készítette a csapat. Az idõjárás-

jelentéseket Vissy Károly (meteorológus,
szakmai fõtanácsadó) bírálta, és a jelentések
a http://www.sulinet.hu/tart/cikk/a/0/23241/
1 weboldalon hallgathatók meg.

Gratulálunk az iskola diákjainak és
tanárainak a Zorka 2004 projektben elvég-
zett értékes munkáért!

Tichy Ágnes és Fõzõ Attila László projekt-
vezetõk Educatio Társadalmi Szolgáltató
Kht.-Sulinet Programiroda”

Budapest, 2005. február 10.

A projektben résztvevõ diákok:
Bordás Nóra 8.a, Cserháti Anett 7.a, Jáger

Péter 7.a, Kozma Márk 7.a, Lovász Nóra
7.a, Misztina Zsófia 7.a, Sulyok Kinga 7.a

Mérést vezetõ tanár: Virág István
Projekt-koordinátor: Berze Lászlóné
Technikai tanácsadó: Berze Péter
A gyõztesek jutalma, hogy 2005. február

7-én el látogathattunk az Országos
Meteorológiai Szolgálat központjába. Itt
megismerkedhettünk a meteorológusok
munkájával, a múzeumi anyagok segítsé-
gével pedig nyomon követhettük az esz-
közök fejlõdését. A stúdióban tett látogatás
érdekességét növelte, hogy Vissy Károly
lehetõséget adott a vállalkozó kedvû diákok-
nak a stúdió eszközeinek kipróbálására. Az
itt rögtönzött idõjárás-jelentések remekül
sikerültek. A kis csapat ebéd után jókedvvel
tért haza.

Képek: Ahol az idõjárás-
jelentés készül (fent), a Me-
teorológiai Intézet stúdió-
jában (jobbra).

Írta és fényképezte:
Berze Lászlóné

A jászfényszarui Általános Iskola,
Kooperatív Mûvészeti Alapiskola és
Szakiskola 2005. január 29-én szombaton
tartotta X. Jótékonysági Bálját a mûvelõdési
házban.

A rendezvényen közel 350 kisdiák sze-
repelt 120 perces, nívós szórakoztató mû-
sorral, valamint a Zagyva Banda élõzenével
kísérte néptáncosainkat. Két felnõtt elõ-
adómûvész is emelte a jubileumi alkalom
színvonalát: a „mi fiunktól” Erdei Gábortól
tréfás „mesét”, a budapesti, de fényszarui
gyökerekkel rendelkezõ Dobák Attilától és
zongorakísérõjétõl musical- és operadalokat
hallhattunk.

A jó hangulatról, fergeteges ütemû táncról
mûvészeti iskolánk zenésztanárai – Puskás
István, Puskás Adrienn - és 1-2 szám erejéig
középiskolás diákjaink gondoskodtak,
valamint õket „erõsítette” régi kedves ze-
nészbarátunk, Harnyos Tamás.

A finom vacsorát immár hagyomány
szerint a Vágó BT. szolgáltatta.

A bál nyitótánca ezúttal Bécsi-keringõ
volt.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik X. Jótékonysági Bálunk
sikeréhez hozzájárultak. Külön köszönet a
szép és értékes tombolatárgyak felajánlóinak,
valamint minden kedves fizetõvendégnek,
akik zsúfolásig megtöltötték a mûvelõdési
házat s hajnal 5 óráig élvezték ezt a kellemes
és gyermekeink számára hasznos össze-
jövetelt.

A Bál tiszta bevételén (400.000 Ft) fele-
fele arányban a DÖK és a HKT-2000 Köz-
hasznú Alapítvány osztozik.               N.J.J.

Bál-jubileum

Civil tréning
Az EU csatlakozás hatalmas kihívást

jelent a magyarországi non-profit szektor
számára. Az eddig soha nem látott források,
eddig soha nem tapasztalt lehetõségek
kihasználása professzionális mûködést
kíván a civil szervezetektõl. A 4 napos
tréning néhány kiemelt területen segít a civil
szervezetek vezetõinek, munkatársainak,
önkormányzatok, képzési intézmények
szakembereinek tökéletesíteni tudásukat. A
gyakorlatorientált  megközelítés,  az
interaktivitás biztosítja, hogy a képzés
résztvevõi konkrét, saját helyzetükben
használható ismeretekkel térjenek haza.

A képzés helyszíne: Petõfi Mûvelõdési
Ház, Jászfényszaru.

A képzés idõpontjai: 2005. március 11–
12. és 18–19.

A képzést szervezi, koordinálja a Bede-
kovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság.

1 %-kal támogathatók
A „JÁSZFÉNYSZARUÉRT” Alapítvány.

Adószám: 18823514-1-16
A Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai

Társaság. Adószám: 18822197-1-16
A „Jászfényszaru az Oktatásért” Alapít-

vány. Adószám: 19219873-1-16
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

V

Emlékezés Emlékezünk

Pályázati felhívás

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek,

munkatársaknak, akik

NAGY ISTVÁNNÉ Rusai Ilona

temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak és mindazoknak,

akik szeretett édesanyánk
RIMÓCZI JÓZSEFNÉ

Kovács Teréz

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Köszönetünk fejezzük ki minden rokonnak,
szomszédnak, ismerõsnek, aki

DOBOS MIKLÓSNÉ
Buzás Terike

temetésén megjelent, sírjára koszorút, virágot hozott,
részvétét kifejezte.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

GYÓNI IMRE
temetési szertartásán részt vettek,

sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban együtt
éreztek velünk.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
RUSAI TAMÁS

temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk
KISS JÁNOS
halálának 5. évfordulójára.

Szeretõ családja

Emlékezés

DÁVID IMRE
halálának 2. évfordulójára.

„Két éve már, hogy mellõlünk elmentél,
egy szót sem szólva más világba költöztél,

fáj a szívünknek csöndes távozásod,
de míg élünk, õrizzük az álmod,

örökké óvjuk csöndes nyugovásod”.
Szeretõ feleséged és családod

KOLLÁR SÁNDOR
halálának 5. évfordulójára.

„Megállunk a sírod elõtt, könnyezünk,
fájó szívvel örökké rád emlékezünk.”

Szeretõ családod

Emlékezés
Biritz Tiborné Szabó Edit halálának 1. évfordulójára.

„Sírod mellé halkan lépünk, álmaidból ne ébresszünk.
Álmodozzál lenn a mélyben, síron túli messzeségben.

Sírod felett a virágok, õrzik a Te örök álmod.
Könnyeinkkel öntözgetjük és soha el nem felejtünk.”

Férjed és gyermekeid

Az Országos Rendõr Fõkapitányság – Országos Baleset-megelõzési
Bizottság, idén is meghirdeti hagyományos rajzpályázatát: „KÖZ-
LEKEDÉSBIZTONSÁG GYERMEKSZEMMEL” címmel.

A pályázatra három korcsoportban lehet nevezni: 3-6 éves, 7-10
éves, illetve 11-14 éves korosztályhoz tartozó gyerekek munkáit
várjuk A/4-es, illetve A/3-as méretben.

Beküldési határidõ: 2005. március 18.
Cím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-megelõzési Bizottság

5000 Szolnok, Baross út 39.
Kérjük, hogy a pályázati munkák hátoldalán tüntessék fel a készítõje

nevét, születési idejét és osztályát, iskoláját és annak telefonszámát,
pontos címét.

A beérkezett pályamûvek értékelését a Megyei Baleset-megelõzési
Bizottság által felkért zsûri végzi, és a korosztályonként legjobbnak
ítélt 5 alkotást eljuttatja az Országos Baleset-megelõzési Bizottsághoz.
Az országos zsûrizés alapján a legjobb munkákból Budapesten 2005.
májusában kiállítást rendeznek. A pályázat nyertesei a díjkiosztás, a
kiállítás helyszínérõl és idejérõl írásban értesítést kapnak.

A díjazottak értékes jutalomban részesülnek. A nyerteseket az óvodán
vagy az iskolán keresztül értesítjük.

A pályamûvek megõrzésére illetve visszaküldésére a Megyei Baleset-
megelõzési Bizottságnak nincs lehetõsége.

További információval Szabó Zita r. hadnagy, a megyei verseny
témafelelõse (tel.: 56/501-600), valamint Dávid Mónika r. hadnagy
baleset-megelõzési elõadó (tel.:57/504-280) áll az érdeklõdõk
rendelkezésére.

A pályázatok elkészítéséhez jó munkát és sok sikert kívánunk!
Fehér Sándor r. õrnagy Közlekedésrendészeti Osztályvezetõ

Emlékezünk
Gál József halálának 20. és fia, Gál László halálának 10.

évfordulójára.
„Áldott legyen emléketek,

amely szívünkben örökké él,
mert a szív soha nem felejt.”

Szeretõ családja

Emlékezés
Szeder Ignác halálának 10. évfordulójára.

„Tíz éve már, hogy itt hagytál, búcsú nélkül elaludtál.
Hiányod elviselni nehéz,

örökké él szívünkben az emlékezés.”
Szeretõ családja
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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

Szemüveges van a családban?
Nézzen be a FEDO OPTIKÁBA!

A Fotósbolt hírei

AJÁNDÉK KUCKÓ

Kínálat: Dísz és illatgyertyák, fürdõolaj –
Samponok, parfümök, rúzs, szemfesték –
Kaspók, vázák, fûszertartók – Üvegfesték,
naptárak, órák – Üveg, fém, fa képkeretek –
Kosarak, tálcák kovácsoltvas díszítéssel,
díszcsomagolók – Társasjátékok, babák, autók –
Száraz, élõ, cserepes virág – Koszorúra rendelést
felveszünk. Szeretettel várok minden érdeklõdõt!

Pótáné Marika

APRÓHIRDETÉS
Akác, hárs, selyemfû, facélia és vegyes

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

Eladó: jó állapotban lévõ Elektrolux 6 fiókos
fagyasztó szekrény, üzemképes, színes, kis
képernyõs FUNAI TV készülék. Érdeklõdni
lehet: 70/544-5819, esti órákban:37/303-855.

Felhívás. Felhívjuk az érintettek figyel-
mét, hogy 1980. elõtt kiváltott sírhelyek
lejártak. Az újraváltást Kompolti János
temetõgondnoknál kell intézni, Sallai I. u. 20.
sz. alatt.                                  Egyházközség

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

06/30/544-9341

Apróhirdetés:                          15 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás

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

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

A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák.

HIRDETÉSI
DÍJAINK

Hirdetések feladása a
szerkesztõségben.

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

Tel.: 57/422-265

PURMÓ acéllemez radiátorok még
2004-es árakon!

Kéményes kombicirkók 97.200,- Ft-tól
Turbós kombicirkók 114.900,- Ft-tól

VASANYAG MINDEN TÍPUSBAN ÉS
MÉRETBEN!

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

GÁZBOJLER AKCIÓ!
A LEGOLCSÓBB

MELEGVÍZELÕÁLLÍTÁS TÁROLÁS
GÁZBOJLERREL!

FÉG HT   80 L-es                    51.750,-Ft
FÉG HT 120 L-es                     59.660,-Ft
FÉG HT 150 L-es                    68.700,-Ft

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
A házhozszállítás térítésmentes!

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

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

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

Szombaton 9-12 óráig.

Jászfényszaru, Szabadság út 69.

ÚJ!ÚJ!
DigitálisDigitálisképkidolgozás!

képkidolgozás!

AKCIÓ!
Szemüvegkeretek,
szemüveglencsék
20%-os kedvezménnyel
kaphatók!
További ajánlatunk: tokok,
szemüvegtisztítók, láncok, zsinórok kész
olvasószemüvegek kontaktlencse rendelés
kontaktápolók.

Hamarosan Computeres szemvizsgálat!
Érd.: 06/30/293-38-34

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

GYERMEKBIRODALOM
Telefon: 57/423-350

Jászfényszaru központi helyén, a
Fotó üzlettel szembeni (fõ útról

nyíló) kis utcában található.
Nyitva:

H-P: 8.00–19.00 ó.
Sz: 8.00–13.00 ó.

V: 9–12.00 ó.
Tavaszi, színes árukínálatunkat már most megtekinthetik.
–20 %, – 30%-os akcióink maradtak továbbra is.
Bébi árukollekcióinkat kibõvítettük,
a régóta keresett Leopoldi márka nevet viselõ ruhákkal.
Pelenkák: Pampers jumbo: 3.900,-Ft/csomag (legújabb)

Libera baby comfort: 1.650,-Ft/csomag
Midi méretû textiles, tépõzáras pelenka: 29,50,-Ft/db

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

Nyitva tartás:
H:Szünnap, K-P:9.00-17.00 óráig, Sz:8.00-12.00
óráig, V:Szünnap.
Sok szeretettel várom kedves Vendégeimet!

Johancsikné Petõ Rozália fodrász

Férfi, nõi, gyermek
FODRÁSZAT NYÍLT!
Jászfényszaru, Gyöngyvirág utca 4.
Tel.: 06/30/628-00-73

Szavazzon Ön is!
A Nagy Könyv program rendszeres tv mûsorokból, saját internetes

oldalból, kapcsolódó könyvtári és iskolai eseményekbõl áll majd.
2005. március elején indul és 2005. december 17-ig tart. A játék

során az ország kedvenc regényét keressük. A mûsorfolyam március
közepi beharangozását követõen a szervezõk a tévénézõket, rádióhall-

gatókat, újságolvasókat szavazásra szólítják fel: nevezzék meg kedvenc külföldi és kedvenc
magyar regényüket. A szavazás módja változatos: a könyvesboltokban, iskolákban, könyv-
tárakban stb. elhelyezett, ingyenesen beküldhetõ szavazólapokkal.

Szavazólapok megtalálhatók a jászfényszarui Városi Könyvtárban (Fürst S. u. 1.).
Tel.: 57/422-265
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Kiadja:
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
E-mail: librjf@mail.datanet.hu

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

Készült:
a VERZÁL-PRINT Kft. nyomdájában

Jászberény, 2005
Felelõs vezetõ: Purda József

Táskaszám: 2972
Ára: 65,- Ft

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

Ügyeletek márciusban
Orvosi ügyelet és készenlét

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600

febr. 28–márc. 6-ig: Dr. Kiss József
(Deák F. út 1.), márc. 7–13-ig: Dr. Kocsis
András (Hunyadi út 1/a.), márc. 14–20-ig:
Dr. Kiss József (Deák F. út 1.), márc. 21–
27-ig: Dr. Palencsár Csaba (Ságvári E. u.
8.), márc. 28–ápr. 3-ig: Dr. Kiss József
(Deák F. út 1.).

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

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

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

Mobil: 06-30/450-0847

Készenlét a vízmûnél
Hibabejelentés munkaidõben a 57/ 422-

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

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

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

óráig, 15-19 óráig (március 19-én, szom-
baton is), március 12-én és 26-án 8.00-12.00
óráig.

A közvilágítás karbantartásáról

Járatmódosítás

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

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

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

12.00–19.00 óráig, vasárnap 8.00–19.00 óráig
van, amely csak sürgõs esetben vehetõ
igénybe.

Polgármester Asszonnyal 2005. február 16-án és 21-én történt telefonos egyeztetésre
hivatkozva Jászfényszaru Város közvilágítás karbantartását az alábbiak szerint végezzük.

– Egyedi hibák javítása a bejelentéstõl számított 14 napon belül. Ezt az idõpontot
tartalmazza a megbízóval (ÉMÁSZ RT.) kötött megállapodás is.

– Általános javítás, amikor a város egész területét átvizsgáljuk: minden második hónap.
– Amennyiben van olyan hiba, amit sürgõsen ki kellene javítani kérem, hogy a 37/516-

136-os telefonszámra jelezzék 7.00 és 13.20 óra közötti idõben. Az ide bejelentett hibákat
2, maximum 3 napon belül javítani tudjuk.

Szíves tájékoztatásul:                                                                    GA-Magyarország Kft.

A márciusi ünnepek miatt a város területén a szilárd kommunális hulladékszállítás
vonatkozásában járatmódosítások szükségesek.

Március 14. (hétfõ)-i járatnap kimarad. Helyette március 16-án (szerdán) végezzük a
járatot a város egész területén.

Március 28. (hétfõ)-i járatnap kimarad. Helyette március 30-án (szerdán) végezzük a
járatot a város egész területén.                                                    BDT Környezetvédelmi Kft.

Nõnapi ajándék, másképpen
„Nõk egészsége, családok egészsége” – címmel elõadást szervez a Védõnõi Szolgálat

2005. március 7-én 18 órakor az Orvosi Rendelõben.
Elõadók: Tamás Dorka mentálhigiénés egészségfejlesztõ Budapestrõl.
Mindenkit szeretettel várunk!                                                                             Védõnõk

Csontritkulás szûrés lesz
UH és csontritkulás szûrés lesz az Orvosi Rendelõben 2005. március 4-én (pénteken)

800-tól (az UH 2.000,-Ft-ba, a csontritkulás szûrés 1.500,-Ft-ba fog kerülni). Jelentkezni
a Védõnõi Szolgálatnál a 57/422-268-as telefonszámon lehet.                                Védõnõk

Márciusban lesz
  7. Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság éves közgyûlése a mûvelõdési házban
  8. 13.30 Gyermekvédelmi tanácskozás a Városháza Dísztermében
10. Az ördög három aranyhajszála – gyermekelõadás a mûvelõdési házban
15. 15 óra Városi ünnepség Nemzeti ünnepünk alkalmából
15. 17 óra Ünnepi szentmise
18. Velünk élõ Trianon – filmvetítés - Polgári Kör
18–19. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválon Fegyverneken részt vesz a

mûvészeti iskola színjáték tanszak Napsugár Gyermekszínpada
19–20. Elõkészület a Nagyhétre
20. Béke Horgászegyesület zárszámadó közgyûlése
22. Húsvéti tojásfestés a szülõkkel - I. számú óvoda
22–28. Nagyhét, szertartások
23. Kolláth György alkotmányjogász elõadása a Városházán

Diákrendezvény - Általános Iskola és Diákönkormányzat
24–29 Tavaszi szünet az iskolában
27. Környezetvédelmi nap a Béke Horgászegyesület tavainál
27. Húsvétvasárnap
Filmklub - Általános Iskola és Diákönkormányzat
Kiszebáb égetés, zöldág járás az óvodában – II. számú óvoda
Húsvéti barkácsolás a szülõkkel az óvodában – II. számú óvoda
Nõk egészsége, a családok egészsége c. rendezvény – védõnõi szolgálat
Vakok és Gyengénlátók helyi szervezete - nõnapi megemlékezés és koszorúzás a nemzeti

ünnep alkalmából
A nõk munkaerõpiacra való visszailleszkedésének ösztönzése (HEFOP képzési program)

elõkészítése júniusig - Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság
Tavaszi játszóház a kisiskolában – mûvészeti iskola és HKT

Megyei I. osztály 2004/2005. évi bajnokság tavaszi idényének sorsolása
16. forduló március   5. szombat 14.30 óra Fegyvernek – Jászfényszaru
17. forduló március 13. vasárnap 14.30 óra Jászfényszaru – Besenyszög
18. forduló március 19. szombat 15.00 óra Törökszentmiklós – Jászfényszaru
19. forduló március 27. vasárnap 15.00 óra Jászfényszaru – Jászárokszállás

Focinaptár


