
Jászfényszaru város lapja

2005. március 16. évfolyam 3. számÁra: 77,– Ft

„Mit kíván a magyar nemzet”

Március 15-én délután 3 órakor a Szûcs
Mihály Huszárbandérium bevonulásával
vette kezdetét a nemzeti ünnepünk
alkalmából rendezett városi ünnepség. A
Himnusz elhangzása után Petõfi Sándor
Nemzeti dal címû versét Matécsa László

tanár mondta el, majd Sinkovics Rajmund
egyetemi tanársegéd ünnepi beszédében
emlékezett az 1848-1849-es forradalom és
szabadságharc eseményeire, annak jászsági,
jászfényszarui vonatkozásaira.  Ezt
követõen a város önkormányzata, oktatási

intézményei, civil szervezetei, egyesületei
nevében koszorúk elhelyezésére került sor
a Petõfi-szobornál. A mûvelõdési ház
nagytermében folytatódott a megemlékezés.
A rendkívül hatásos, a közönség egészét
magával ragadó, jól szerkesztett ünnepi
mûsort az általános iskola felsõ tagozatos
tanulói, a VI. c-sek mutatták be, de
közremûködtek még V. c-s, VII. a-s, VIII. c-s
diákok is. A március 15-ei városi ünnepi
mûsorokat hagyományosan az Általános
Iskola készíti, ebben az évben az iskola
Humán Munkaközössége vállalta a
feladatot. Az 1848-as forradalmat idézõ
irodalmi részleteket és zenét Nagyné Basa
Márta  é s  dr. Kocsisné Horti Monika
szerkesztették. Az önkormányzat által
felajánlott jelmezeket a kézmûves gyerekek
fes te t ték  Lajkóné Tanczikó Tünde
irányításával. A mûsor érdekes jelenete volt
még a gyerekek által hajtogatott nem-
zetiszínû papírvirágok szétosztása, illetve
a karzatról nagyszámban a közönség soraira
hulló „Mit kíván a magyar nemzet.” korabeli
kiáltvány betûhív másolata.

Kép és szöveg: Sugár Istvánné

Emlékezés 1848. március 15-re Jászfényszarun
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Fõzõverseny
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a város napjára gulyásfõzõ-versenyt hirdet, amelyre

április 27-ig várjuk civil és baráti közösségek vagy egyének nevezését. A nevezési szándékot
a Teleházban (mûvelõdési ház) személyesen Szabó Zoltánnál vagy a 30-853-8935 mobil
számon lehet bejelenteni. Az étel elkészítéséhez a fõzési alapanyagot, eszközöket és
tüzelõanyagot a nevezõknek kell biztosítani. A fõzõverseny helyszíne – az elmúlt évivel
megegyezõen – a felújított füves sportpálya keleti végén lesz. A tûzgyújtásra 13 órakor
kerül sor, a bíráló bizottság 16 óra 30 perctõl zsûrizi az ételeket. Az elsõ öt helyezett
vásárlási utalványt és valamennyi benevezett szakácskönyvet kap.

FÉBE elnöksége

Helyesbítés
A februári számban tévesen jelent meg a

Sulifarsang támogatóinak névsora. Minden
érintettõl elnézést kérek! A cikk vége helye-
sen a következõ:

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: 1.a:
Kovács Dániel tanuló, Cserháti Imre, Dobos
László, Garas Ede, Huber István, Jarábik
Zoltán, Kovács Sándor, Rafael Róbert,
Török Imre, Horváth Zsolt, Palócz János
szülõk; 1.b: Annus Gáborné szülõ; 1.c:
Hornyák Boldizsár, Bujáki Anna, Jenes
Fruzsina, Penczner László, Bólya Kitti, Víg
Márton, Benes Krisztián, Görbe Bence,
Bukó Florina, Szalai Dániel tanulók és
szüleik; 2.a: Ugrics Katalin, Cserháti
Tiborné, Sápi Zoltánné

szülõk; 2.b: Harangozóné Benke Katalin,
Bathó Antal, Pásztorné Ézsiás Ildikó szülõk;
3.a: Kollár Sándor, Takács Pál, Nagy József,
Zsámbokiné Borsi Edina, Tóth Sándorné,
Sándorné Tóth Éva, Vargáné Dobák Tünde,
Mezeiné Lajkó Csilla szülõk; 3.b: Varga
Mónika, Koczkáné Nagy Márta, Veresné Tar
Erika szülõk; 3.c: Fekete Imre, Ézsiás Dénes,
Langó László, Kollár Csaba, Cserháti Zoltán,
Csámpai Tamás, Hamar Szabolcsné szülõk;
4.a: Kovácsné Petõ Katalin, Szlávik Tiborné,
Tóthné Klippán Hedvig szülõk; 4.b:Dózsa
Györgyné nagyszülõ; valamint Rimóczi
Oszkár, Póta Lászlóné, Cleopátra Patika,
Szent Anna Gyógyszertár, COOP ABC,
Baranyi Józsefné, Luda Pékség, Diákön-
kormányzat.                                         N.J.J

Sulifarsang 2005

SZÜLETTEK: Kóródi Olivér Gábor
(Péter Annamária), Nagy Levente (Pál
Angéla), Palotai Renátó (Kókai Anita),
Rusai Anikó (Farkas Marianna).

HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt.
ELHUNYTAK: Ézsiás Imre (91 é.),

Gyóni Imre (56 é.), Kovács József (89 é.),
Nagy F. Nándorné Dávid Piroska (85 é.),
Rimóczi Józsefné Kovács Teréz (79 é.),
Rusai Tamás (46 é.), Ugrics Imre (69 é.).

Februári
anyakönyvi hírek

Már hagyománnyá vált, hogy február 3.
hétvégéjének szombatján rendezi meg a
FÉBE jótékonysági mûsoros estjét és bálját.
A rendezvény fõvédnökének ezúttal dr.
Gedei József országgyûlési képviselõt, az
Európa Tanács tagját kértük fel. Megnyitó
beszédében többek között a közösségi mun-
káról, annak fontosságáról, megbecsülésérõl
szólt.

Az est mûvész-díszvendége a puszta-
monostori születésû Györgyfi József opera-
énekes, a Gyõri Nemzeti Színház örökös
tagja volt. A jelenlevõket egy saját - a
Jászságról, Jászfényszaruról írt - versével,
majd Leoncavallo Bajazzók Prológja
elõadásával köszöntötte. A mûsort Cserháti
Ági és Zsámboki Zsolt vezette. Az Iglice
Gyermek-néptánc Együttes nagycsoport-
jából 12 táncos mezõkölpényi táncokat
mutatott be. Kaszai Lili moldvai népdalokat
énekelt. Erdei Gábor színész humoros ado-
mákat adott elõ. Szabó Krisztina ének-
mûvész három világslágert énekelt. A bál
díszvendége ismert opera, operett és musi-
cal számok elõadásával bizonyította nagy-
szerû hangját. Gyõri Márta és Fehér Csaba
egy emlékképet adott elõ táncban kifejezve.
Hegyaljai Sándor bûvész a varázslatok
birodalmába kalauzolta a közönséget. Koncz
Gábor Kossuth-díjas, Érdemes Mûvész két
Zágon István prózával és egy Illyés Gyula
verssel bûvölte el a jelenlévõket. A mûsort
Györgyfi József Lloyd Webber Az operaház
fantomja musicalbõl a Fantom áriájával zárta.

A Vágó Bt. ízletes menüjének elfogyasz-
tása után a báli nyitótánc következett. A
fennállásának 10. évfordulóját ünneplõ FÉBE
Borostyán Táncklub 16 tagja a Molnár
József tánctanár által összeállított és be-
tanított tangó és paso doble mixert mutatták
be (a fotón õket láthatjuk). A miskolci Vidia
zenekar báli zenéjével elkezdõdött a hajnalig
tartó tánc. Közben éjfélkor Molnár Dóra és
Szabó Roland show táncosok rumba-keringõ
fantáziáját láthatta a báli közönség. A tom-
bolasorsolás után a bálszépe bizottsági tagok
többségi döntése alapján, a XII. FÉBE-bál
szépe dr. Pál Andrea (Jászárokszállás), két
udvarhölgye Bakonyi Lilla (Jászberény) és
Farkas Emma (Pusztamonostor) lett.

A terem ízléses és szép dekorációját Har-
mathné Boros Mária és Hamar Károlyné
készítették. A színpadi orchidea virág-
kompozíció Görbéné Réz Enikõ munkája
volt. A rendezvényt Harnos Miklós és társai
hangosították.

Az est tiszta bevétele 620.000,- forint lett.
A bevétel 50%-a a „Jászfényszaruért” Ala-
pítvány céljainak, a másik fele az egyesület
ez évi programjainak megvalósítását szol-
gálja. A bevételhez a megváltott jegyeken
túl, pénzadományok, a tombola felajánlások
is nagyban hozzájárultak. Köszönjük.

A jelenlévõk többsége már a rendezvényen
írásban is lefoglalta helyét a XIII. FÉBE-
bálra, amelyre 2006. február 18-án kerül sor.

Kép és szöveg: Tóth Tibor
Idézet

„Annak a népnek, amely a saját
hazájában nem érzi otthon magát, ezen
a földkerekségen sehol sincs hazája!”
– Kompolthy József gondolatát idéztük
a Magyar kultúra emlékkönyve – 2005
címû kötetbõl. Az emlékkönyvet a Ma-
gyar Mûvelõdési Intézet adta ki olyan
helyi képeslapok felhasználásával, ame-
lyekre emlékkönyvbe illõ gondolatokat,
idézeteket írtak a feladók.
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Közmeghallgatás – 2005

Városnapi
rendezvények

A falugazdász tájékoztatója

2. rész
Mészáros László jegyzõ a közigazgatási

reformról, az elkövetkezõ változásokról is
szólt.

– A rendszerváltozás óta szinte egyetlen
kormányzat sem járt sikerrel a reform
megvalósítását illetõen, tekintve, hogy ezek
a jogi szabályozások 2/3-os törvényhez
kötõdnek. Most kis remény látszik, hiszen
az uniós csatlakozás magával hozza és
kívánja a változást a közigazgatás területén.
Uniós elvárás, hogy a közszolgáltatásokhoz
minden állampolgár azonos feltételekkel
jusson bármilyen településen. Két területen
várható változás – a városkörnyékiség, a
kistérség, a másik a régiók szintjén. A
közigazgatásban jelenleg a középszintnek
nincs meg a helye. Döntött ugyan a par-
lament a régiók létrehozásáról, amelyek most
tervezési, statisztikai régióként mûködnek,
nem önkormányzatként. Célszerû lenne,
hogy élükön választott testületek legyenek,
amelyek megfelelõ hatáskörökkel, megfelelõ
pénzeszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy
a régió településeit tudják segíteni, pályá-
zataikhoz támogatást nyújtsanak.

Természetesen a közigazgatásban egyér-
telmûen el kell dönteni, hogy a feladatok és
a hatáskörök hova testálódnak: ki, mit fog
ellátni ebben a rendszerben, és az államnak
el kell döntenie, mi az, amit az állam felvállal
és mi az, amit esetleg más szervezetekre,
akár önkormányzatokra, akár civil szerve-
zetekre ruház át.

A feladat és hatáskör megosztáson túl
lenne más cél is, az hogy csökkenjenek az
ügyfelek, a hivatalok adminisztrációs terhei.

Ha a feladat és a hatáskör tisztázódik,
várjuk azt, hogy a finanszírozás kérdése is
megoldódik.

Szintén hosszú évek óta húzódik a finan-
szírozási, azaz a költségvetési reform.

A normatívák nem fedezik az intézmé-
nyek kiadásait. Az önkormányzatoknak ezt
ki kell egészíteni vagy a saját bevételébõl
(adóból), vagy hozzá kell nyúlni a vagyon-
hoz. Hiába az önkormányzati törvény,
amelyik azt mondja, hogy feladatot úgy
adnak az önkormányzatoknak, hogyha
ahhoz hozzá rendelik az ellátáshoz szük-
séges pénzt is. Adják a feladatot, de a pénzt
mindig szûkösen kapjuk.

Tisztelt Gazdálkodók!
Március végén-április elején bocsátja ki

az FVM azokat a rendeleteket, amelyek
meghatározzák a 2005. évi Európai Uniós,
valamint a nemzeti támogatások igénylé-
sének módját és határidejét. Mivel a ren-
deletek megjelenése után (április eleje) az
igénylési határidõk várhatóan rövidek lesz-
nek (május eleje), ezért a falugazdász iroda
melletti táblán fogom Önöket tájékoztatni a
tennivalókról.

Az elõzõekben leírtak alapján várható,
hogy a termelõk a blokk térképeket – fel-
tételezve azt, hogy gazdálkodásuk vál-
tozatlan területen folytatódik 2005. évben
is – április második felében kapják kézhez
postai úton. Az igénylés a tavalyi évhez

hasonlóan a parcellák berajzolásával és
felsorolásával történik. Azoknak a gaz-
dálkodóknak kell tehát blokktérképet
rendelni, akik 2004. évhez képest többlet
területen gazdálkodnak és ez a terület a
kézhez kapott térképen nem található meg.
(Ebben az idõszakban egész napos ügy-
félfogadást tartok, hogy a támogatások
igényléséhez segítséget adjak.)

Kérem tehát azokat a termelõket, akik
2005. évre a blokk térképeket áprilisban
postán kézhez kapják, keressenek telefonon
06-30/312-89-59 vagy tájékozódjanak a
falugazdász hirdetõ tábláján az ügyfél
fogadás rendjérõl.

Tiborcz Zoltán
falugazdász

Az Önkormányzat
2005. május 1-jén

hagyományos
VÁROSNAPI

RENDEZVÉNYT
tart a Sportpályán,

a részletes programról
plakátokon, közhírelés útján
tájékoztatja a lakosságot.

Tehát ez a következõ dolog, amit a
reformnak meg kellene oldani.

A mostani költségvetési törvény az ön-
kormányzatok együttmûködését fogja
preferálni, az együttmûködést erõsíteni és a
kistérségeket ösztönözni pénzügyi forrá-
sokkal is. A különféle településeket ez más-
ként érintheti. A dunántúli kisfalvas me-
gyékben már évek óta létezik ez az együtt-
mûködés, rákényszerültek erre a települések,
hiszen 2-3 km-re vannak egymástól. A
Jászságot tekintve, a 18 település, a távolság
és a lakosság lélekszáma nem ösztönözte a
településeket ilyen fajta együttmûködésre.
Ezzel kell megbirkózni majd, hogy ered-
mények szülessenek.

Amit a közigazgatási reformhoz tennék
még hozzá az elsõsorban a hivatalt érinti,
amely intézmény a lakosság ügyes-bajos
dolgainak intézését segíti elõ. Most az or-
szággyûlés megalkotta a közigazgatási
hatósági eljárási és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvényt, amely ez év
november 1-jétõl lép hatályba. Teljesen új
alapokra helyezõdik az ügyintézési és eljá-
rási rendszer, az erre való felkészülés sok
feladatot ró a hivatal dolgozóira.

A Hivatal munkájában egyik fontos fela-
dat, hogy az önkormányzat és bizottsá-
gainak a mûködését segítse, a különbözõ
napirendekhez kapcsolódó elõterjesztéseket
elkészítse. Ezt úgy gondolom, sikerült
megvalósítani, a testületek törvényesen mû-
ködnek. Egy választás és egy népszavazás
volt az elmúlt évben, amit végre kellett
hajtani a hivataloknak, ami szintén jelentõs
feladatot adott a dolgozóknak csakúgy, mint
azoknak a beruházásoknak, pályázatoknak
az elõkészítése, amelyek az elmúlt években
kezdõdtek, illetve folyamatban vannak. A
közbeszerzési eljárás, mûszaki, pénzügyi
elszámolások intézése ránk hárultak.

Az államigazgatási ügyek intézése a másik
nagy területe a hivatal munkájának. 15001
ügyirat keletkezett, ebbõl az iktatott ügyira-
tokból kiemelkedõbbek: pénzügyi tekinteté-
ben az adó 4150 ügyirat, szociális juttatások
is jelentõs területet tesz ki a hivatal munká-
jában 4285 ügyirat, 1531 gyermekvédelem,
gyám-, okmányiroda mûködése kapcsán
4151 iratot iktattunk.

Lényeges még a hozott határozatok szá-

ma: 7372 (ez 2003-ban 4600 volt), amibõl
28 fellebbezést nyújtottak be, ebbõl a má-
sodfokon 8-at helybehagytak, 1-et megvál-
toztattak és saját hatáskörben módosí-
tottunk 19-et.

Gere Ferenc rendõr alezredes, a Jászfény-
szarui rendõrõrs parancsnoka a közbiz-
tonság helyzetérõl számolt be. Elmondta,
hogy a Jászságban végzett felmérések azt
mutatják, hogy a térség egyik legbizton-
ságosabb települése városunk. Van olyan
település, ahol a bûncselekmények száma
többszöröse a Jászfényszarun megtörtént
eseteknek, majd beszélt az itteni „krónikus”
problémákról is. Állandó gondot okoznak a
sötétben, ködben világítás nélkül - gyakran
egymás mellett - kerékpározók. Másik gya-
kori eset, amivel találkozhatunk: a gyors-
hajtás. Túl sokan, túl gyorsan haladnak az
utakon. Jászfényszarun nagyon sok a
hosszú, egyenes, jól aszfaltozott út. Egyre
több fiatal rendelkezik jó minõségû
gépkocsival, amelyek jól gyorsulnak, és õk
ezt próbálják bebizonyítani egymásnak. A
kapitányság kapott egy új lézeres sebesség-
ellenõrzõ berendezést, amelyet sikerült jó
hatásfokkal alkalmazni. A sebességmérés
folyamatosan mûködni fog Jászfényszaru
területén. Krónikus probléma a falopások
esete. Szerencsére több társaságot sikerült
már elfogni. Sok a mobiltelefon lopás. Szinte
minden gyereknél van mobiltelefon. A
gyerekek ezt leteszik, otthagyják. A rendõr-
ség az esetek 99%-ában vissza tudja adni a
sértetteknek. Az elmúlt évben 11 lakás-
betörés volt. Akinél betörtek, annak ez sok,
a többi településhez viszonyítva nagyon
kevés. 2004-ben 5 könnyû és 1 súlyos köz-
lekedési baleset történt. A 32-es út bizton-
sága hagy még kívánnivalót maga után. Az
utóbbi idõben egyre több a kamion baleset.
Szabálysértés miatt összesen 288 fõt
bírságoltak meg, ami nem számít soknak és
70 feljelentést tettek. Az elmúlt év mérle-
géhez tartozik még, hogy elfogtak 17 bûnözõ
személyt, és 41 fõt elõállítottak bûnelkö-
vetés alapos gyanújával.

Remélhetõ, hogy ebben az évben is el-
mondhatjuk, hogy Jászfényszaru a Jászság
legbiztonságosabb települése.

(A február 8-ai Közmeghallgatáson
készült hangfelvétel szerkesztett változata.)
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A Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság hírei
Esély a nõknek

A Prompt Számítástechnikai Oktatóköz-
pont (Gödöllõ) és partnerei (MINõk,
Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság)
az Esélyegyenlõségi Kormányhivatal
támogatásával olyan munkaprogramot
valósítottak meg az elmúlt év második
felében, amely ingyenes, intenzív képzési
lehetõséget biztosított nõk számára. A
képzés célja volt az Európai Uniós és hazai
forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges
kompetenciák kialakítása (a pályázati kiírás
megismerésétõl a pályázat benyújtásáig, a
pályázatok tartalmi összeállításának fonto-
sabb elemei, az eredményes megvalósításhoz
szükséges informatikai eszközök gyakorlati
bemutatása stb.). A program három egy-
napos intenzív tréning és kétszer két hét
távtanulással valósult meg három hely-
színen: Gödöllõn, Budapesten és Jászfény-
szarun. A jászfényszarui képzésben 32 fõ
vett részt, 17-en helyiek voltak, a többi
résztvevõ a település vonzáskörzetébõl
érkezett (Hatvan, Heves, Boldog, Jászbe-
rény stb.).
Civil Kerekasztal

2004. december 9-én Civil Kerekasztal ta-
nácskozásra került sor Jászberényben, ame-

lyen Jászfényszaru civil szervezeteit a Be-
dekovich Lõrinc Népfõiskolai társaság
képviselte. Megvitatták a NCA 2004. évi
eredményeit, kudarcait, s meghallgatták
Bolla János (Városvédõk Egyesülete,
Jászberény) szakmai beszámolóját a
Békésben tett tanulmányútjáról.
Hálózatfejlesztés, stratégia

2004. december 16-án Budapesten került
sor a Magyar Népfõiskolai Társaság (MNT)
tagszervezeteinek – közöttük van a jászfény-
szarui népfõiskola – elnökségi ülésére, amely
rendezvényen kidolgozták a népfõiskolai
hálózatfejlesztés, stratégiai fejlesztés (mi-
nõségbizosítás a felnõttoktatásban, kompe-
tencia alapú képzés, akkreditált intézmé-
nyek, programok) fontosabb programpont-
jait, megtárgyalták az aktualitásokat.
Vidékfejlesztési akciócsoport

2004. december 17-én Jászberényben
létrejött a LEADER vidékfejlesztési akció-
csoport, amelynek szervezõi a Térségi Iroda
munkatársai voltak. Tervezik a 2008-ig szóló
vidékfejlesztési stratégia megalkotását,
megvalósítását. Az ötletbörzén Jászivány,
Jászágó, Jászfényszaru, Jászjákóhalma,
Jászkisér vidékfejlesztésben érintett szak-
embere vett részt.

Civil tréning
Március 19-én zárult az a 4 napos tréning,

amelyet a Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai
Társaság szervezett civil csoportok veze-
tõinek, munkatársainak, képzési intézmé-
nyek szakembereinek. A képzést a SEED
Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
(www.seed.hu) trénerei tartották Jászfény-
szarun a Petõfi Mûvelõdési Házban és a
Városi Könyvtárban. A képzésben részt-
vevõk többsége jászfényszarui volt.
Önbizalom-erõsítés vállalkozó nõknek

A Népszabadság 2005. február 22-i
számában Szabó Brigitta fenti címen
megjelent cikkébõl idézünk:

„A nõk általában késõbb indítanak vállal-
kozást, óvatosabbak, kevesebbet kockáz-
tatnak mint a férfiak. A MINõk egyesü-
letének nyertes uniós pályázata õket kívánja
megerõsíteni szakmailag és emberileg. ...A
Magyar Internetezõ Nõk Egyesülete
(MINõk) és a jászfényszarui Bedekovich
Lõrinc Népfõiskolai Társaság közösen
indult és nyert 15,3 millió forintot a Hu-
mánerõforrás-fejlesztés Operatív Program
egyik pályázatán azzal a céllal, hogy
szakmailag és emberileg megerõsítsék a
programjukban részt vevõ vállalkozó nõket,
illetve segítséget nyújtsanak az indulásnál
azoknak, akik a cégalapítás gondolatával
foglalkoznak. ...A pályázati pénzbõl meg-
valósuló program keretében négy hely-
színen, Jászfényszarun, Szekszárdon, Me-
zõkövesden és Szegeden vagy Hódmezõ-
vásárhelyen tréningeket tartanak összesen
száz vállalkozó nõnek. ...A MINõk az
internetet is bevonja a programba. A pályázók
vállalták, hogy a kiválasztott üzlet-
asszonyokat hálózatba szervezik, és a világ-
hálón keresztül megteremtik közöttük az
összeköttetést. A levelezõs és chat lehetõ-
ségeket kihasználva megbeszélhetik
problémáikat, sikereiket, tanácsot kérhetnek
egymástól. Azt tervezik, hogy az interneten
is elérhetõvé teszik a szakmai anyagokat, s
a nõk e-learning formájában további
ismereteket sajátíthatnak el.”
Európai Uniós kihívások a magyar
vidékfejlesztésben

Magyarország uniós csatlakozását köve-
tõen az egyik legfontosabb feladat a közös
agrárpolitika pilléreinek lerakása. Ennek
elõmozdítása érdekében két jelentõs magyar-
holland együttmûködési projekt zajlik,
amely egyrészt a birtokrendezési metódu-
sok kidolgozásában, másrészt a vidékfej-
lesztés kérdéseiben kíván segítséget nyújtani
a lehetõségek optimális kidolgozásában. A
hazánk, mint új EU tagállam elõtt álló vidék-
fejlesztési feladatok áttekintése céljából 2005.
március 4-én magyar-holland tanácskozásra
került sor a Parlament Felsõházi Termében.
A konferencián a vidékfejlesztésben részt
vállaló civil szervezetek – többek között a
Bedekovich Lõrinc Népõiskolai Társaság - is
képviseltette magát.

A rendezvényen elhangzott Vidék-Ország-
Európa címmel Glatz Ferenc akadémikus
hozzászólása, amelyet késõbbi lapszá-
munkban adunk közre.A felvételek a március 11-12-ei egésznapos továbkbépzésen készültek.
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Az okmányirodai ügyintézéssel
összefüggõ illetékek változásáról

Ez a sok „nyuszi” az idei sulifarsangon került lencsevégre.

Felnõttképzés
A Szolnoki Fõiskola a Regionális Fej-

lesztés Operatív Program (ROP 3.1.2)
pályázat keretében több sikeres képzéséhez
nyert támogatást a résztvevõk számára.

Az érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk a
Szolnokon és Budapesten májusban, illetve
szeptemberben induló képzéseinket, ame-
lyekre az elkövetkezõ idõszakban jelent-
kezõk a képzés díjából 75 illetve 100%-os
kedvezményt vehetnek igénybe, ha a
megfelelõ célcsoportba tartoznak.

A támogatáshoz a VÁTI Kht. közre-
mûködésével lehet majd hozzájutni, a fel-
tételek várhatóan néhány héten belül
megjelennek a www.vati.hu honlapon is.
Mivel a támogatási keret adott, ezért az
érdeklõdõknek célszerû minél hamarabb
jelentkezni.

Támogatott képzéseink
Diplomásoknak: szakértõ / szakközgaz-

dászi diplomát adó szakirányú tovább-
képzés

A támogatás mértéke: a képzési díj 75%-a
1. Európai Unió szakértõ / Szakköz-

gazdász Európai Unió szakon
A magyar EU tagsággal lokálisan nõ meg

az EU szakértõk iránti igény, hiszen az EU
normákhoz való alkalmazkodás mindig az
adott helyszínen igényel szakértelmet
követelõ munkát. Az Európai Unió
folyamatos változásait a képzés során nyo-
mon követjük, a hangsúlyt az aktualitásokra
helyezzük.

2. Regionális gazdasági szakértõ / Szak-
közgazdász regionális gazdasági szakértõ
szakon

Az EU csatlakozás után a gazdasági élet
valamennyi szereplõje számára szükségessé
vált, hogy tisztában legyen az európai
integrációs folyamathoz szükséges
ismeretekkel. Elengedhetetlen feltétele az
eredményes munkavégzésnek az, hogy
valamennyien megismerkedjenek az EU
vidékfejlesztési politikájának alapelveivel,
intézményeivel és gyakorlatával. Különösen
fontos ez a regionális- és vidékfejlesztési
politika révén közvetlenül érintetteknek.

Érettségizetteknek is: OKJ (Országos
Képzési Jegyzékben szereplõ) szakmák

A támogatás mértéke: a képzési díj 100%-a
1. Nonprofit ügyintézõ (középfokú)
A képzést elvégzõk munkájuk során

szakszerûen tudják alkalmazni a nonprofit
szervezetekre vonatkozó jogszabályokat.
Tudatosan építik saját szervezetüket,
hatékonyabban végzik támogatási ,
segítségnyújtási tevékenységüket.

2. Nonprofit menedzser (emelt szintû)
A képzést elvégzõk – az ügyintézõi szint

vizsgával bizonyított teljesítése után –
megszerzik azokat a képességeket és
kompetenciákat, amelyek szükségesek a
nonprofit szervezet irányításához és jogilag
megalapozott vezetéséhez. A hallgatók a
képzés során projekt- és pályázatírási
ismereteket is tanulnak.

Az érdeklõdõk valamennyi kérdését
szívesen várjuk az 56/421-455/294-es
szolnoki számon vagy a vargane@szolf.hu
e-mail címen.

Szolnoki Fõiskola Felnõttképzési Központ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
2005. április 1-jétõl az okmányirodai ügy-
intézés során az illetéket nem bélyegben,
hanem készpénzátutalási megbízáson kell
leróni.

Az illeték mértékérõl kiállított csekket az
ügyintézõ adja át és azt a postán lehet
feladni.

2005. január 1-jei hatállyal az illeték tör-
vény változásáról – egyes ügyintézéssel
összefüggõ illetékek mértékérõl az alábbiakat
tesszük közzé.

Közlekedési  igazgatási  ügyekben
alkalmazandó illetékek mértéke:

Forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos
eljárás illetéke                                 6.000,-Ft

Törzskönyv kiadására irányuló eljárás
illetéke                                           6.000,-Ft

Gépjármû tulajdonjogának visszterhes
vagyonátruházási illetéke

A hajtómotor hengerûrtartalmának minden
cm3-e után 15,-Ft, az 1890 cm3-t meghaladó
hengerûrtartalmú személygépkocsi és az
500 cm3-t meghaladó hajtómotor lökettérfo-
gatú motorkerékpár esetén minden meg-
kezdett cm3 után 20,-Ft.

A kizárólag elektromos hajtómotorral ellá-
tott gépjármû esetén a hajtómotor teljesítmé-
nyének minden megkezdett 1 kW-ja után
600,-Ft.

Wankel hajtómotorral üzemelõ gépjármû
esetén a kamratérfogat minden megkezdett
cm3-e után 30.-Ft.

Pótkocsi tulajdonjogának visszterhes
vagyonátruházási illetéke

7.500,-Ft – 2500 kg megengedett legna-
gyobb össztömeg alatt, 18.000,-Ft minden
más esetben (változatlan).

Vezetõi engedély kiadására irányuló
eljárás illetékei 2005. 01. 01-tól nem
változtak.

A gépjármûvezetõi engedély kiadására
irányuló eljárás illetéke                  4.000,-Ft

A 70 évet betöltött kérelmezõ esetében,
valamint ha az egészségügyi hatóság elõírása
alapján a vezetõi engedély érvényessége 1
év vagy annál rövidebb, a vezetõi engedély
kiadásának illetéke                        1.500,-Ft

Ideiglenes vezetõi engedély kiállításának
díja                                                  1.500,-Ft

Nemzetközi vezetõi engedély kiállításának
díja                                                  1.500,-Ft

Magánútlevél a szolgálati és a hajós
szolgálati útlevél kiadásának illetéke

5 év érvényességi idõre              6.000,-Ft
10 év érvényességi idõre         10.000,-Ft
a kérelem benyújtásának idõpontjában 18.

életévet be nem töltött személy és a 70.
életévet betöltött személy magánútlevelének
illetéke                                           1.500,-Ft

Személyi azonosító igazolvány és lak-
címet igazoló hatósági igazolvány
kiadására irányuló eljárás illetéke nem
változott.

Az állandó személyazonosító igazolvány
kiadására irányuló eljárás illetéke 1.500,-Ft

Ideiglenes személyazonosító igazolvány
eljárási illetéke                                 3.000,-Ft

- Illetékmentes és más személyazonosító
okmánnyal nem rendelkezõ 14 életévet
betöltõ polgár elsõ állandó személyazo-
nosító igazolványa ha azt annak a naptári
évnek a végéig kéri amelyben betölti

- 70. életévet betöltött állampolgár állandó
személyazonosító igazolványa.

Személyei azonosítót és a lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány kiadásának illetéke
elvesztés, megsemmisülés, megrongálódás
esetén                                            1.000,-Ft

Személyi azonosítót és a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány illetéke – ha az eljárás a
személyi azonosítót vagy a lakcímet nem
érintõ adatváltozás miatt indul           500,-Ft

Lakcímváltozás miatt kiadott lakcímet
igazoló igazolvány kiállítása illetékmentes.

Vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos
eljárások illetékének mértéke
Vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás
kérelem                                        10.000,-Ft
A vállalkozói igazolványban feltüntetett
adatok módosítása iránti eljárás    3.000,-Ft
Megrongálódott, elveszett, megsemmisült
vállalkozói igazolványról  kiállított másolat

5.000,-Ft
Üzlet mûködési engedélye iránti kérelem

10.000,-Ft
Az üzlet mûködési engedélyében feltün-
tetett adatok módosítása                3.000,-Ft
Megrongálódott, megsemmisült, elveszett
mûködési engedélyrõl kiállított másolat

3.000,-Ft
Hatósági bizonyítvány kiadása    2.000,-Ft
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

A munkanélküli nyilvántartásba vétel
elõnyeirõl

A magyar munkavállalási korú lakosság
csaknem 40%-a nem vesz részt a munkaerõ-
piacon. Hazánkban a 2,7 millió fõ gazda-
ságilag inaktív. Kikbõl tevõdik össze ez a
tekintélyes szám? 33% oktatás résztvevõje,
12% GYES-en, GYED-en van, 31% a kor-
határnál korábbi nyugdíjazásban részesül,
24% egyéb okok miatt vált inaktívvá.

Mindezt figyelembe véve egyértelmû a
Munkaügyi Központ kirendeltségeinek
feladata: növelni kell a regisztrációban lévõk
arányát, illetve javítani a foglalkoztatott-
ságot. Ezért is szorgalmazzuk azon mun-
kanélküliek nyilvántartásba vételét, akik a
fenti körbõl kerülhetnek ki. Joggal kérdez-
hetik, miért is jó ez számukra? Az alábbi-
akban azon érveinket foglaljuk össze, amely
a nyilvántartásba vétel mellett szól.

A rendelkezésre álló eszközök közül csak
akkor tudunk támogatást nyújtani, ha infor-
mációink vannak az ügyfeleinkrõl. Ma már
annyiféle támogatási forma áll rendelkezé-
sünkre, hogy szinte mindenki számára
tudunk megfelelõt biztosítani, természete-
sen, ha minden jogszabályi feltétel meg-
valósul.

– Pályakezdõ fiatal, ha végzett tanulmá-
nyaival, 3 hónapos nyilvántartásba vétel
után kaphat bértámogatást.

– Munkanélküli, ha részmunkaidõben (6
órában) kíván újra dolgozni, szintén három
hónap után kaphat támogatást. Ezt a formát
ajánljuk elsõsorban GYES, GYED-rõl

visszatérõknek, leszázalékoltaknak, 45 év
felettieknek.

– Azon munkavállaló, aki 6 hónapon túl
is együttmûködõ ügyfelünk, szintén bér-
támogatást kaphat az elhelyezkedést se-
gítendõ.

– 50 év feletti munkanélkülinek szintén
elõsegíthetjük a foglalkoztatását támogatással.
Idén a fentiekben felsorolt munkanélküliek
foglalkoztatását további kedvezmény is
ösztönzi, ez a járulékok 50%-os mértékû át-
vállalása, egy éven túli foglalkoztatás esetén.

– Nagyon fontos és népszerû forma az
alkalmi munkavállalói könyvvel történõ
foglalkoztatás. Ebben az esetben is elõnyt
jelent a nyilvántartás, hiszen a munkáltató
alacsonyabb összegû közteher jegyet szá-
molhat el.

– Ugyancsak fontos eszköz a képzési le-
hetõség, amelyrõl szintén csak akkor van
információja ügyfelünknek, ha rendszeresen
együttmûködik velünk.

A munkanélküliség megszüntetésére
meglévõ eszközeink közül tájékoztató jel-
leggel ennyit kívántunk bemutatni, ugyan-
akkor felhívjuk a tisztelt érdeklõdõk figyel-
mét, hogy részletesebb információt kaphat
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munka-
ügyi Központ Jászberényi Kirendeltségén,
minden nap 8.00 – 13.00 óráig, személyesen
vagy telefonon: 412-822 vagy 412-225.

Bacher Konrádné
kirendeltség-vezetõ

Az Országgyûlés a Központi Statisztikai
Hivatal kezdeményezésére a 2004. de-
cemberében elfogadott CXXI. törvényben
elrendelte az ország lakásainak 2%-ára
kiterjedõ kis népszámlálás tartását, un.
mikrocenzust.

Az adatfelvétel az ország lakásállomá-
nyából matematikai módszerrel véletlensze-
rûen kiválasztott mintegy 83 ezer lakásra és
az azokban lakó személyekre terjed ki. A
felvételi mintában Jászfényszaru lakásainak
egy része is szerepel, a kiválasztott laká-
sokban lakók részvétele a mikrocenzusban
– a népszámlálással megegyezõ módon –
kötelezõ.

Az adatfelvételt a törvény rendelkezése
szerint a 2005. március 31. és 2005. április
1. napja közötti éjféli állapot alapul-
vételével, a 2005. április 1. és április 21.
közötti  idõszakban kell végrehajtani. Az
összeírást számlálóbiztosok végzik, akiket
a Központi Statisztikai Hivatal bízott meg
ezzel a feladattal. Munkájuk során hivatalos
személynek minõsülnek, a tudomásukra
jutott adatokat pedig bizalmasan kezelik.

KSH Debreceni Igazgatósága

Kis népszámlálás

ANagy
Könyv

Szavazzon Ön is
április 15-ig!

Szavazólap és tájékoztatás a Városi
Könyvtárban (Fürst S. u. 1.)

Nyitva: K–Sz–Cs: 9–12; 13–18 ó.
P: 9–12; 13–16 ó. Sz: 9–12 ó.

Köszönetünket fejezzük ki
minden rokonnak, szomszédnak,

ismerõsnek, aki
ÉZSIÁS IMRE

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

A gyászoló család.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik a szeretett férj és édesapa

BALI SZABOLCS
temetésén megjelentek és virágaikkal,

részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KOVÁCS JÓZSEF

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

A gyászoló család

„Virágok közt alszol csendesen,
néked már nem fáj semmi sem.
Fáj a szívünk, mert itt hagytál,

búcsú nélkül elaludtál.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
most csend ölel át és szeretet.
Végleg elmentél hosszú utadra,

hangod nem halljuk soha.
Fájó szívünk felzokog érted,

örökké szeretünk, nem feledünk téged.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek, akik a 85 éves korában

elhunyt
Özv. NAGY NÁNDORNÉ

Dávid Piroska

temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló fia és a rokonság.

BARNA NÁNDOR
halálának 2. évfordulójára,
aki a város legidõsebb
polgáraként hunyt el
2003. március 2-án.

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 virág-

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

á

Jászfényszaru  Ady Endre út 49. szám alatt
jó állapotú sátortetõs, kertes családi ház eladó.
Érdeklõdni: Gyõri, 06/57/410-737

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

06/30/544-9341

PURMÓ acéllemez radiátorok még
szuper áron!

VESTA gáztûzhelyek
nagyon kedvezõ árakban!

VASANYAG MINDEN TÍPUSBAN ÉS
MÉRETBEN!

MONOX 2000 gáz és szénmonoxid
érzékelõ riasztó készülék 8.900,-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!
Folyamatosan érkezik az új napszemüveg

kollekció!

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

Az igaz segítség az,
ha nem érik utólagos meglepetések az

embert.

Jászfényszarun a Polgármesteri Hivatal
1. tárgyalójában

márciustól KEDDENKÉNT
9-15 óráig várja ügyfeleit

HOFFER EDIT
30-350 18 45, 20-429 02 65

Pénzügyi
segítség

kockázatok és mellékhatások
nélkül!

Személyi kölcsön
költségektõl mentesen!

Az Ön mobilbankára:
Tóthné, Jászfényszaru 06-20-480-42-41

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

Hitel gyorsan, egyszerûen,
díjmentesen, teljeskörûen

- személyi kölcsön
- hitelkártya
- lakáshitel
- szocpol ügyintézés

- építési hitel
- jelzáloghitel
- lakossági folyószámla

Nézzen be hozzánk! 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.

ÚJ computeres szemvizsgálat
március 23-tól  minden második szerdán
10–13 óráig.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon!.
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MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja.

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: 3094
Ára: 65,- Ft

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

Ügyeletek áprilisban
Orvosi ügyelet és készenlét

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
1–jén: Dr. Kiss József (Deák F. út 1.), 2-

3-ig: Dr. Kiséry Péter (Deák F. út 1.), 4-10-
ig: Dr. Kocsis András (Hunyadi út 1/a.),
11-17-ig: Dr. Kiss József (Deák F. út 1.),
18-24-ig: Dr. Palencsár Csaba (Ságvári E. u.
8.), 25-29-ig: Dr. Kiss József (Deák F. út
1.), 30-máj. 1-ig: Dr. Kiséry Péter (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 (április 9-én, és 23-án
8.00–12.00 óráig).

Ultrahang szûrõvizsgálat

Óvodai beiratkozás

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.

Világosabb lesz

S p o r t

Áprilisban lesz

Május 6-án újra lesz ultrahang szûrõvizsgálat az Orvosi Rendelõben. Az érdeklõdõk
bejelentkezését a 422-268-as telefonon várjuk.

Védõnõi Szolgálat

Tájékoztatjuk a szülõket, hogy az óvodai beiratkozás április 18-29-ig lesz munkanapokon
8 - 16 óráig mindkét óvodában.

Óvodavezetõk

A GA Magyarország Kft a közvilágítás karbantartója április hónapban 600 lámpatest
takarítását végzi el Jászfényszaru belterületén

1-2. Hatvani csata a Dicsõséges Tavaszi Hadjárat tiszteletére - FÉBE Szûcs Mihály
Huszárbandérium

2., 9., 16. Esély a nõknek, esély a vidéknek – intenzív kompetencia alapú képzési program
e-learning támogatással. A nemek közötti egyenlõség az Európai Unióban – stratégiák
és források. (Pályázati támogatás függvényében) - Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai
Társaság

  9. 17 órakor – FÉBE színházi járat Budapestre, a Thália Színházba (Niel Simon: A
különterem)

15. 13 órakor Szavalóverseny a mûvelõdési házban - Általános Iskola és Diákön-
kormányzat

15. Betegségmegelõzõ, felvilágosító elõadás iskolások részére a mûvelõdési házban  –
Fényszarui Romák Betegségmegelõzõ Egyesülete

18-19. Beiratkozás a mûvészeti iskolában - Általános Iskola és Diákönkormányzat
23. 5 éves a mûvészeti iskola – anyák napi játszóház, régiós szakmai nap és gálamûsor

– Kooperatív Mûvészeti Alapiskola
24. Elméleti horgász vetélkedõ a nagy iskolában – Béke Horgászegyesület
29. 17.30 órakor– FÉBE éves közgyûlés a mûvelõdési házban
30. 15 órakor – FÉBE színházi járat Budapestre, a Nemzeti Színházba (Ion Luca

Caragiale: A farsang)

Városnapi elõzetes
Május 1-jén 10 óra 30 perckor a Fényszaruiak Baráti Egyesületének szervezésében a

Petõfi Mûvelõdési Házban Tamus István, jászfényszarui származású debreceni festõ
képkiállítását Dr. Selmeczi László nyitja meg.

(elõzetes)

Három vereséggel indult a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi idénye
csapatunk számára. Fegyverneket idegenben, Besenyszögöt és Jászárokszállást hazai
pályán nem sikerült legyõzni, ráadásul az elsõ mérkõzésen Szabó József súlyos lábsérülést
szenvedett.

Eredmények:
Fegyvernek – Jászfényszaru 5:0
Jászfényszaru – Besenyszög 1:3 G.: Siku A.
Jászfényszaru – Jászárokszállás 1:2 G.: Horváth L.

20. forduló április   2. szombat 15.30 óra Tiszaföldvár – Jászfényszaru
21. forduló április 10. vasárnap 15.30 óra Jászfényszaru – Abádszalók
22. forduló április 16. szombat 16.00 óra KUN FC – Jászfényszaru
23. forduló április 24. vasárnap 16.00 óra Jászfényszaru – Újszász
24. forduló április 30. szombat 16.00 óra Kunszentmárton – Jászfényszaru

Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt mérkõzések elõtt 2 órával kezdõdnek.
Vezetõség

Focinaptár


