
Jászfényszaru város lapja

2005. április 16. évfolyam 4. számÁra: 77,– Ft

Városi rendezvények

Környezetvédelmi óra az általános iskolában. Az április 9-i városi környezetvédelmi
napról képes riport a 3. oldalon. (Fotó: Berze Lászlóné)

Tamus Imre: Csendélet
akvarell

Április 30.
18 óra: – „Dicsekednék fûnek, fának…” Pódium a József Attila

emlékév és a város napja tiszteletére a Városháza házasságkötõ termében.
Május 1. – Város napja
6 óra: A Huszárbandérium zenés ébresztõje
8 óra: Ünnepi szentmise
830: Városnapi Kupa, kispályás labdarúgó mérkõzések a sport-

pályán. Nevezés elõtte fél órával a helyszínen.
1030: Tamus István grafikus mûvész gyûjteményes kiállításának

megnyitója a mûvelõdési házban. A kiállítást megnyitja: Dr. Selmeczi
László régész

SPORTPÁLYA
13 óra: Tûzgyújtás, FÉBE gulyásfõzõ verseny. Felvilágosítás

kérhetõ Tóth Tibornál (06/30/853-8935)
Felsõ pálya:
14 óra: Szûcs Mihály Huszárbandérium és a Jász Íjász Klub

bemutatói, játékos vetélkedõi
Szabadtéri színpad:
15 óra: Fényszarui Cigánymuzsikusok mûsora
16 óra: Kooperatív Mûvészeti Alapiskola mûsora
17 óra: FÉBE gulyásfõzõ verseny eredményhirdetése
A pályán 1715: Gödöllõi Kutyaiskola AGILITY kutyabemutatója
1815: „Egy darabot a szívünkbõl…” nosztalgia mûsor örökzöld

slágerekkel
1915: NEW-TONE együttes könnyûzenei mûsora
20 óra: Sztárvendég a DESPERADO együttes

Jászfényszaru Város Önkormányzata tisztelettel meghívja az
érdeklõdõket  2005. május 7-én a II. világháború befejezésének
60. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségre.

Program:
14 órakor a zsidóáldozatok emlékmûvének és a szovjet katonák

sírjának megkoszorúzása az Alsótemetõben.
14 óra 30  perckor gyülekezés a Városháza nagytermében.
15 órakor megemlékezés a Szabadság téren lévõ II. világháborús

emlékmûnél. Az áldozatokra Gyõriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mester emlékezik, imát mond Csõke György esperes plébános.

16 órakor a Petõfi Mûvelõdési Ház elõtti téren kerül sor az
ünnepség résztvevõinek köszöntésére. Az önkormányzati hatá-
rozatot Gyõriné dr. Czeglédi Márta  polgármester ismerteti. Ünnepi
megemlékezést tart Horváth Lajos fõtanácsos, a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hagyományõrzõ Iroda
vezetõje. A megbékélés emlékmûvének leleplezése után az
emlékmûvet Urbán Imre ezredes, katolikus tábori lelkész szenteli
meg.

Az emlékmû megkoszorúzását követõen az I. és II. világháború
jászsági és fényszarui tárgyi emlékeibõl a mûvelõdési házban nyílik
kiállítás, amelyet Babucs Zoltán nyit meg.

Az emlékmû költségét Jászfényszaru Város Önkormányzata
biztosította, a tervezés Szabó Imrefia Béla munkája, a kivitelezõ a
tervezõ mellett Tóásó  Tibor kõszobrász.

A város napja programjai A megbékélés emlékmûve
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Vizsgáznak a gazdatanfolyam résztvevõi.
(Forrás: www.bedekovich.hu)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Ipari, Mezõgazdasági, Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola (Jász-
apáti) gazdaképzést szervezett Jászfény-
szarun – együttmûködve a Bedekovich
Lõrinc Népfõiskolai Társasággal. A kép-
zést már 2003. tavaszán szerettük volna
elindítani, de sajnos az iskola pályázatait
– mint az országban mindenütt – a
minisztérium nem fogadta el, anyagiak
hiányában támogatni nem tudta.

2004-ben az FVM elfogadta a pályá-
zatokat, így ismét indítani tudtuk az
Ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01)
tanfolyamot. Az elméleti képzés (150
óra) a jászfényszarui Petõfi Mûvelõdési
Házban, a 84 óra tangazdasági gyakor-
lat bonyolítása Jászapátin s a 9 hét (303
óra) mezõgazdasági szakmai gyakorlat
a választott gyakorlati helyeken történt.
Az elsajátítandó ismeretek:

- szakszerû növénytermesztés, állat-
tartás, kertészeti termelés folytatása;

- gazdálkodáshoz szükséges erõ- és
munkagépek kiválasztása, üzemeltetése;

- A helyi lehetõségek feltárására, az
adott helyen meglévõ vidéki értékek
számbavételére,

- piaci ismeretek, szerzõdéskötések
alapszabályai;

- EU-s ismeretek, munkavédelmi és
környezetvédelmi ismeretek.

A képzés idõtartama: 2004. május 14-
tõl október 25-ig (keddi, csütörtöki,
pénteki napokon). A vizsga november
8-án és 9-én volt.

A résztvevõk (34 fõ): Jászfényszaru
és kistérsége mezõgazdasági gazdál-
kodói, õstermelõi, akik nem rendelkeztek
mezõgazdasági szakmai elõképzettség-
gel. A képzés díja: 16 000 Ft/fõ tan-
folyami díj és 20 000 Ft/fõ vizsgadíj. A
befizetésekrõl a képzõ intézmény szám-
lát és igazolást adott ki, amely biztosítja
mindenki számára a 30%-os adóvissza-
térítési lehetõséget a befizetett össze-
gekbõl.

Az iskola benyújtotta pályázatát az
Aranykalászos gazda tanfolyamra is
(OKJ 32 6201 01), amelyet az FVM
pozitívan bírált el. A tanfolyam elvég-
zése már középfokú szakmai végzett-
séget biztosít a sikeres vizsgázók szá-
mára, s így lehetõvé válik egyes kedvez-
mények igénybevétele. Az aranyka-
lászos gazdaképzést így elindítottuk 38
fõvel 2004. november 26-tól 2005.
március 10-ig (keddi, csütörtöki, pénteki
napokon, 30 alkalommal 6-6 órában), a
vizsga várható ideje március 18-19. A
képzésen a korábbi szakmai alapisme-
retek körét bõvítjük, különös tekintettel
az EU-s, közgazdasági, ügyviteli, jogi
ismeretekre. A mezõgazdasági szakmai
gyakorlat anyagát (304 óra) saját vagy
vállalkozó gazdaságában, körzeti
falugazdász vagy vállalkozó, õstermelõ
által igazoltan, az irodai könyvvitel
gyakorlati feladatait a szaktanár által
igazoltan szükséges teljesíteni.

További tanfolyamot is szerveztünk
(25 fõvel): Növényvédelmi tanfolyam
„II. kategóriájú” növényvédõszer
felhasználására (86 óra elmélet és 14
óra gyakorlat), amely bonyolítása 2004.

december 6. és 2005. február 23 között
zajlott. A vizsga idõpontja 2005. március
3-án volt.

Kovács Béláné Petõ Magdolna

Gazdaképzések
Jászfényszarun

Településünkön, Jászfényszarun 2004.
február 3-án, Népfõiskolánk kezdemé-
nyezésére Civil kerekasztal-beszélge-
tésre invitáltuk a helyi civil szervezete-
ket, amely eredményeképpen Civil
Fórum jött létre. Ennek célja a települési
civil stratégiai program kidolgozása,
összehangolása, illetve térségi, régiós
szinten együttmûködési lehetõségek
feltárása, nemcsak a civil területen,
hanem a vidékfejlesztésben is. Operatív
programként került megjelölésre az
információgyûjtés a helyi csoportokról
(címek, elérhetõségek, jogi dokumentá-
ciók, mûködési célok), együttmûködési
szándéknyilatkozat közös kimunkálása,
a programok egyeztetése, összehango-
lása, olyan módon, hogy azok egymást
erõsítsék.

Népfõiskolánk kezdeményezésére
2004-ben a Duflex Fotográfiai Stúdió
együttmûködésével fotódokumentációs
anyag készült, amelybõl megszületett a
Gyökereink címû könyv és vándorkiállí-
tási anyag. E civil kapcsolatot ez évben
is tovább folytatjuk, hiszen a fotókból
újabb bemutatóanyagot készítünk.

Szintén civil együttmûködésként szer-
veztük meg a Prompt (Gödöllõ) és a Ma-
gyar Internetezõ Nõk Egyesületével
közösen az Esély a nõknek c. képzést,
amelynek folytatása lesz Esély a civi-
leknek, esély a vidéknek címmel (európai
uniós pályázati források, projektterve-
zés és stílustanácsadás).

Ez év elején a helyi Civil Fórum és az
Oktatási Bizottság közös ülésén került
sor a programok egyeztetésére. Márci-
usban zajlott a Képzés civil szerveze-
teknek címû, az Amerikai Egyesült
Államok Információs Központja által
támogatott programunk, amelyet a SEED
Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal
közösen szerveztünk.

A fent említett programjainkra igen
nagyszámú volt a térségi érdeklõdés,
ezért folytatjuk e partnerségi együttmû-
ködéseket, még május-júniusban. Így
sor kerül – NCA támogatással – egy
Civil Fórumra és egy civil képzésre. Ezen
felül a Grafológiabarátok Országos
Egyesületével közösen grafológiai sza-
badegyetemet indítunk.

Jászsági Civil Mûhely
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Környezetünk védelme – elméletben, gyakorlatban
Április 9-én szombaton környezetvé-

delmi nap volt városunkban, melybe
iskolánk diákjai is bekapcsolódtak. A
felsõ tagozatosok az egész városban és
környékén gyûjtötték a szemetet, míg
az alsósok megismerkedtek a szelektív
hulladékgyûjtés szabályaival: totót
töltöttek ki róla, befestettek 3 „szelektív
kukát”, s egy rövid séta keretében fel-
szedték a sok-sok papírt, melyet bizony
õk is sokszor a földre szórtak. Kisdiák-
jaink rövid ismertetõt vittek haza szü-
leiknek (amelyet Önökkel is közlünk)
abban a reményben, hogy mindannyian
egyre intenzívebben a szívünkön
viseljük kisvárosunk és környezetünk
tisztaságát.

Mi a szelektív hulladékgyûjtés?
A lakosság aktív közremûködésével

a háztartásokban keletkezõ hulladékot
szelektíven, vagyis anyag-fajtánként
külön, egymástól elkülönítve gyûjtjük.
Az így gyûjtött hulladék újrahaszno-
sítható. Megfelelõ kezelés után a hulla-
dék másodnyersanyagként újra felhasz-
nálásra kerül. Ebben az esetben a hulla-
dék tehát nem szemét, hanem érték. Vá-
rosunkban nemsokára kialakításra
kerül négy szelektív hulladékgyûjtõ
sziget .

A gyûjtõszigeteken kizárólag másod-
nyersanyagként hasznosítható összete-
võket gyûjtenek (papír, mûanyagpalack-
és fólia, színes és fehér üveg, fém italos
dobozok). Gyûjtõszigeteken veszélyes
hulladékokat, bomló szerves hulladékot,
az egészségre káros, továbbá nagyda-
rabos hulladékot nem gyûjtenek.

Miért jó a szelektív hulladékgyûjtés?
A szelektív hulladékgyûjtést követõ-

en a hulladékot - mint nyersanyagot -
újra felhasználják. Az újrahasznosított
hulladék által megóvjuk a természeti
erõforrásokat és a környezetünket,
hogy például a különbözõ fémeket ne
kelljen a föld mélyérõl kitermelni, vagy
újabb fákat kivágni, erdõket kiirtani a
papírgyártáshoz. Az újrahasznosítás
lehetõvé teszi a természetben lejátszódó
körforgáshoz hasonló körfolyamatot, a
felelõsségteljes környezetbarát életet.

Az embernek sok mindent meg kell
tudnia a hulladékokról, azok összeté-
telérõl, hogy okosan és ésszerûen tud-
jon velük bánni.

Mert:
„Ha az utolsó fát is kivágtad,
ha az utolsó halat is kifogtad,
ha az utolsó folyót is elszennyezted,
Rájössz majd, hogy a pénz nem ehetõ!”

Alsós Munkaközösség
Fotók: Berze Lászlóné
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Gyûjtsünk szelektíven!

A felvételek az április 9-i környezetvédelmi napon készültek. (Fotók: Sugár Istvánné)

Egy-két emberöltõvel ezelõtt, amikor a
falusi gazdaságok önellátást biztosítottak, a
városi polgárok alapanyagokat vásároltak,
a háztartási eszközök nemzedékeket szol-
gáltak ki, a technika pedig nem volt még ilyen
fejlett, sokkal kevesebb hulladék kelet-
kezett, mint napjainkban.

A mai háztartásokban naponta képzõdõ
hulladék a korábbi módon már nem hasz-
nosul, ezért meg kell tanulnunk, hogy egé-
szen más szemmel nézzünk a „hulladékra”
és a használt anyagokra, mint eddig. A
kényelmes „használd el és dobd el” kultúrá-
tól meg kell szabadulnunk egy olyan szem-
léletmód kedvéért, amely értéket keres a
termékben az után is, hogy az emberek
lemondtak róluk.

Szelektív hulladékgyûjtésnek nevezzük
azt a folyamatot, amikor a háztartásban
keletkezõ, számára már felesleges, de hasz-
nosítható anyagokat külön gyûjti és meg-
felelõ módon adja tovább hasznosításra, ipari
feldolgozásra.

A szelektív hulladékgyûjtés célja:
– A másodnyersanyagok (pl. papír, üveg)

kinyerése és hasznosítása, ezáltal a primer
erõforrások (pl. fa, természeti erõforrások)
kímélése

– A lerakóba kerülõ hulladék mennyisé-
gének csökkentése

– Környezetünk védelme, annak szennye-
zettségének csökkentése

Jelenleg Magyarországon még nem
mindenütt megoldott a szelektív hulladék-
gyûjtés, de a mostani szabályozások értel-
mében ebben az évben az ország lakos-
ságának 40%-ára kell kiterjeszteni ezt a fajta
gyûjtést.

Mi történik a szelektíven gyûjtött, elszál-
lított hulladékokkal?

Az összegyûjtött hulladékok tömörítés és
bálázás után másodnyersanyag-feldol-
gozókhoz kerülnek, így csökkentve a
hulladéklerakó terhelését és kímélve a
környezetet.

Jászfényszaru területén az Önkormány-
zat és a BDT kft összefogásával, elsõ
lépésként 4 gyûjtõsziget kerül kialakításra,
szigetenként 4 db gyûjtõedény kihelye-
zésével.

A gyûjtõszigeteken kihelyezett 4 db spe-
ciális konténer szolgál a szelektíven gyûjtött
hulladékok tárolására, a megfelelõ szöve-
gezéssel, aszerint, hogy melyik konténerben
milyen fajta hulladékot lehet elhelyezni.

A szelektíven gyûjthetõ és fenti kon-
ténerekben elhelyezhetõ anyagok köre:

Papír – csomagolódoboz, boríték, élel-
miszer doboz (pl. müzlis doboz), papír-
zacskó, reklámújság, újságpapír (napilapok,

magazinok), iroda és géppapír, leporelló,
telefonkönyv

A papírral nem keveredhet szalag, madzag,
mûanyag szatyor!

Mûanyag  – ásványvizes, üdítõs palack,
csomagolóanyagok

A konténer nagyobb kihasználása ér-
dekében a flakont összenyomott állapotban
kell bedobni!

Fehér üveg – italos üveg, bébiételes, bébi
italos üveg, befõttes, lekváros üveg (kimo-
sott állapotban)

Színes üveg – italos üveg
Az üvegekrõl el kell távolítani az esetleges

fedõt, kupakot!
Fém – fémbõl készült italos doboz, kon-

zervdoboz
A fémrõl el kell távolítani az esetleges  címkét!
Figyelem!
A fent felsorolt frakciókba nem sorolható

be az alábbi hulladékok köre:
Papír – matrica, indigó, faxpapír, tejes,

tejfölös, üdítõs doboz, melynek belseje alu-
míniummal, vagy fóliával borított, mûanyag
ablakkal vagy címkével ellátott boríték

Mûanyag  – gyermekjáték, mikrohullámú
tálca, fóliák, samponos, öblítõs, tisztítósze-
res flakonok, joghurtos - vajas - tejfölös
doboz, mûanyag rekesz

Fehér és színes üveg – ablaküveg, jénai,
tükör, tv képcsõ, szélvédõ üveg, kristály,
üvegedény és pohár, villanykörte, szemü-
veg, katedrálüveg, kerámia

Fém – festékes, növényvédõ szeres do-
boz, nehézfémeket tartalmazó tárgyak

A gyûjtõszigeteken kihelyezett konténe-
rek tartalmát, a BDT kft autója telítettség
esetén elkülönítve összegyûjti és elszállítja
a befogadó telephelyére.

A lakosságnak lehetõsége lesz arra is, hogy
az általa összegyûjtött nagyobb mennyiségû
fent felsorolt hulladékot a hulladéklerakóba
kiszállítsa és ott helyezze el a megfelelõ
helyre, a telepõr útmutatása alapján, térítés-
mentesen.

Lehetõség lesz arra is, hogy a lakosság
által már használhatatlan fóliasátrat is
elhelyezzék a hulladéklerakó kijelölt ré-
szében, azonban felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy az elhelyezni kívánt fóliát
elõzetesen meg kell tisztítani a nagy mennyi-
ségû szennyezõdéstõl (föld, sár).

Az Önkormányzat és a BDT Kft bízik a
lakosság együttmûködésében, hogy a
jelenleg üzemelõ hulladéklerakót men-
tesíteni tudjuk a szelektíven összegyûjtött
és elszállított, még újra hasznosítható
hulladékoktól.

A szelektív gyûjtéssel kapcsolatban
felmerülõ kérdésekrõl a BDT Kft 06-37-
389-303-as, vagy a 06-20-41-95-170-es
telefonszámán lehet érdeklõdni hétköznap
8-tól 14 óráig.

BDT Környezetvédelmi Kft.
Lõrinci Szabadság tér 12/A.

Felhasznált irodalom:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-

térium: Hulladék a családi házban (2002)
BIOKOM Kft kiadványai
Hulladék Munkaszövetség kiadványai
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

SZÜLETTEK: Barna Richárd (Agócs Ildikó), Dobák Laura (Sós
Mónika), Fisli Laura (Rékasi Ildikó), Kovács Abigél (Alatyáni
Andrea), Kovács Márton (Terjéki Veronika), Majzik Petra (Kovács
Bernadett), Tanczikó Hanna Zsuzsanna (Balogh Zsuzsanna).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Radics Mihály és Kolompár
Gabriella

ELHUNYTAK: Bali Szabolcs (50 é.), Bíró László, Farkas Zoltán
(51 é.), Jáger Nándorné Juhász Ilona (75 é.), Menyhárt Jánosné
Jáger Johanna (81 é.), Mészáros Vencel (96 é.), Nagy P. Sándor (66
é.), Nagy Vencel (95 é.), Oravecz Mihályné Herczeg Ilona (83 é.),
Rékasi Jánosné Rózsa Erzsébet (82 é.), Tanczikó Klára (79 é.).

Márciusi anyakönyvi hírek

A József Attila emlékévhez és a város napjához kapcsolódóan
„Dicsekednék fûnek, fának…” címmel pódiumot szervezünk,
ahol jászfényszarui és innen elszármazott versmondók osztják meg
a közönséggel kedvenc verseiket, dalaikat.

A mûsorban közremûködnek:
Erdei Gábor - színész, Petõ Edina - zenetanár, Jáger János – gitár,

Ézsiás László, Kompolthy József, Tóth Angelika, Bordásné Kovács
Katalin versmondók, és városunk ifjú tehetségei.

A háttér vetítést összeállította: Berze Lászlóné.
Szeretettel várjuk 2005. április 30-án, szombaton este 6 órakor

a Városháza házasságkötõ termébe!
Belépõdíj: 300,-Ft, melyet elõvételben a mûvelõdési ház irodájában,

a polgármesteri hivatal fsz. 2-es szobájában és az önkéntes
szervezõknél, vagy kezdés elõtt a helyszínen lehet vásárolni.

Emlékezzünk közösen József Attilára és a magyar költészet
nagyjaira!

A rendezõk nevében:                             Bordásné Kovács Katalin

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak,
akik

RUSAI VENDELNÉ Mészáros Mária
temetésén Miskolcon megjelentek

és részvéttáviratukkal fájdalmunkban
együtt éreztek velünk.

„Lelked, mint fehér galamb,
Csendesen messzire 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.”

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MÉSZÁROS VENCEL

temetési szertartásán részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.

„Kórházban ért a halál, még elbúcsúzni sem tudtál.
De szinte hallani, hogy még szerettél volna valamit mondani,
hogy Te nem ezt akartad, szerettél volna még élni.
Küzdöttél türelmesen, és bíztál, de már nem lehetett,
a gonosz kór legyõzte szívedet.
De a mi szívünkben örökké élni fogsz,
ragyogsz le ránk föntrõl, akár a többi csillagok.”

Emlékezés

OROSZI LÁSZLÓ
halálának 1. évfordulójára.

Soha nem feledõ feleséged, lányod, võd és unokád

Emlékezés
MELEG EMÁNUEL halálának 10.
és felesége CSERHÁTI MÁRIA

halálának 3. évfordulójára.
„Az élet elmúlik,

De az emlékek élnek,
S míg élünk õrizzük õket.”

Szeretõ családjuk

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

akik szeretett halottunk
MENYHÁRT JÁNOSNÉ Jáger Johanna

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek el és mély fájdalmunkban õszinte

részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Emlékezés
ZSÁMBOKI SÁNDOR halálának 3. évfordulójára.

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.

Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”

Felesége és családja

Emlékezés
özv. BALOGH JÁNOSNÉ Vas Klára

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.”

Gyermekei és családja

Emlékezés édesanyánkra
CSATLÓSNÉ PECZUK ÉVÁRA

„Egy éve, hogy elmentél, örök otthonba költöztél.
Sírodnál csendben megállunk, hogy ne zavarjuk álmodat.”

Szeretõ családod és hozzátartozóid

Anyák napja alkalmából emlékezünk Édesanyánkra,
Nagymamánkra

Kedves Versbarátunk!

Amíg a szót kiejted „ANYÁM”,
addig nem érzed az élet viharát.
Amíg van, ki megfogja kezed,
addig úgy érzed mindenki szeret.
De mikor hiába mondod „ANYÁM”,
amikor szeretettõl üres a szobád,
akkor tudod meg mi az élet,
s mostohának érzed léted!

Lánya és családja

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ Zöllei Margitra.
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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.

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

Eladó: Kossuth úton jó állagú kockaház,
közmûvesítve rendezett  környezetben,
központhoz közel. Tel.: 423-758

Bontásból való tetõcserép és 3 szárnyas,
redõnytokos ablak eladó. Érdeklõdni: 06/30/
365-8679

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

06/30/544-9341

ÓRIÁSI GÁZBOJLER AKCIÓ!

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 20%-os kedvezménnyel
kaphatók!

Megérkeztek az új napszemüvegek!

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.
Lányka tavaszi sztreccs pólók: 1300,– Ft-tól, fehér blúzok: 1450,– Ft,
fekete szoknyák: 1300,– Ft, csíkos ujjatlan blúzok: 2100,– Ft helyett 1680,– Ft.
Fiú vászon halásznadrágok: 3150,– Ft helyett 2550,– Ft-ért.
Fiú koptatott farmer ingek: 2300,– Ft-tól, kockás ingek: 1540,–  Ft-tól.
Szabadidõ nadrágok (110-es méretig) 100 % pamut: 1550,– Ft
Bébi bodyk: 800,– Ft-tól, rugik: 1600,– Ft-tól.
Baby Clean vastag 72 db-os törlõkendõ: 450,– Ft
Baby bruin vékony 240 db-os törlõkendõ: 690,– Ft
Libero 46 db-os mini pelenka: 1650,– Ft
Pampers óriás jumbo csomag: 3900,– Ft
Huggies 8–14 kg-ig 62 db-os maxi pelenka: 2800,– Ft. AKCIÓS!
Egyes elõzõ évi árukészletünkre 30 %-os árengedmény!

Grafológiai szabadegyetem

Nézzen be hozzánk! Érd.: 06/30/293-38-34
Nyitva tartás:

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

Computeres szemvizsgálat
minden második szerdán
10–13 óráig.

Bejelentkezés személyesen vagy
telefonon!.

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

KF-125 KN                             60.900 Ft
FÉG HT 120L KN                     57.500 Ft
FÉG HT 80L KN                      51.750 Ft

Vaillant 17/1 átfolyós gázmelegítõ   31.900 Ft
WESTEN falikazánok -6% kedvezménnyel.
Celsius szeneskazán 25 kW-os     119.152 Ft
SPLIT KLÍMA 2,6 kW-os                  48.630 Ft
SPLIT KLÍMA 3,5 kW-os                  51.130 Ft
WC csésze lapos alsós                    6.880 Ft
Mosdó 56x45-ös                              6.220 Ft
WC tartály víztakarékos                    3.580 Ft
O/ 110 PVC csõ 2m/szál                       770 Ft

á

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
A házhozszállítás térítésmentes!

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

A Grafológiabarátok Országos Egyesülete és a Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság
közös szervezésében Grafológiai szabadegyetemet indít. A bevezetõ elõadásra
Jászfényszarun 2005. május 6-án 17-19 óra között kerül sor a Petõfi Mûvelõdési Ház
földszinti klubtermében.

A foglalkozás részvételi díja: 600Ft/fõ
A bevezetõ elõadás témája: A grafológia, mint tudomány. Grafodráma. Rajzanalízis.
Az elõadók: Lehoczkiné Gonda Ágnes, Földesi Éva
A szabadegyetem foglalkozásai õsztõl Budapesten, Szolnokon és Jászfényszarun

kerülnek megrendezésre.

ÚJ!

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

Városi Könyvtár és
lapszerkesztõség
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A szerkesztõbizottság elnöke:
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Felelõs kiadó:
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Ügyeletek májusban
Orvosi ügyelet és készenlét

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600

01–jén: Dr. Kiss József (Deák F. út 1.),
máj. 02-08-ig: Dr. Kocsis András (Hunyadi
út 1/a.), máj. 09-15-ig: Dr. Kiss József
(Deák F. út 1.), máj. 16-22-ig: Dr. Palencsár
Csaba (Ságvári E. u. 8.), máj. 23-27-ig: Dr.
Kiss József (Deák F. út 1.), máj. 28-29-ig:
Dr. Kiséry Péter (Deák F. út 1.), máj. 30-
31-ig: Dr. Kocsis András (Hunyadi út 1/a).

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  (május 7-én és 21-én 8.00-
12.00 óráig).

Általános iskolai ballagás, évzáró

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.

S p o r t
Kettõ pont. Labdarúgócsapatunknak négy mérkõzésen ennyire futotta az erejébõl. A

két idegenbeli meccset vereséggel, a két hazai mérkõzést döntetlennel zárták focistáink. A
csapat eddigi mérlege a megyei I. o. bajnokságban: 5 gyõzelem, 5 döntetlen, 11 vereség,
27:39-es gólarány, 20 szerzett pont és 13. helyezés a tabellán.

Eredmények:
Tiszaföldvár–Jászfényszaru 4:0
Jászfényszaru–Abádszalók 0:0
Kun FC–Jászfényszaru 3:0
Jászfényszaru–Újszász 1:1

Szûrõvizsgálat

A Kisiskola júniusra tervezett bõvítési munkálatai miatt az Általános Iskola, Kooperatív
Mûvészeti Alapiskola és Szakiskola tanévrendje a következõ módon alakul.

Május 31. - a Kisiskola utolsó tanítási napja.
Június 03. - a Nagyiskola utolsó tanítási napja.
Június 11-én, szombaton 9 órakor ballagás és évzáró ünnepély.

Igazgatóság

Három megye határán

Ingyenes nõgyógyászati rákszûrés lesz 2005. május 13-án 9-14 óráig az Orvosi
Rendelõben a Hatvani Kórház közremûködésével. Jelentkezni a 422-268-as telefonon
lehet.                                                                                                                         Védõnõk

A fenti címmel fotókiállítás nyílik a Néprajzi Múzeumban április 29-én 16 órakor. A
múlt év nyarán Jászfényszarun készült fotók is láthatók a kiállításon, amely május 22-ig
tekinthetõ meg hétfõ kivételével naponta 10-18 óráig.

Boldog, Jászfényszaru, Tura

Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Fényszaruiak Baráti Egyesülete szeretettel
várja az érdeklõdõket dr. Selmeczi László régész elõadására, amely a Redemptio 260.
évfordulója alkalmából, május 6-án, pénteken 18 órakor kezdõdik a Városháza tanácskozó
termében.

A jászok betelepülése Magyarországra

A Jász emlékmû ünnepélyes avatására 2005. május 8-án délelõtt 10 órakor kerül sor
Jászberényben, a Lehel vezér téren, amelyre minden érdeklõdõt szeretettel várnak a
rendezõk.

Jász emlékmû

A Jászok XI. Világtalálkozójára 2005. június 24-25-26-án kerül sor Jánoshidán. A
központi rendezvény június 25-én lesz, melyre külön autóbusz indul 25-én, szombaton
reggel 7.30 órakor a mûvelõdési ház elõl. Részletes információ és jelentkezés: személyesen
a mûvelõdési házban, telefonon a 422-137-es telefonszámon.

ÉRTESÍTEM BETEGEIMET, hogy április 27-tõl május 4-ig szabadságon leszek.
Helyettesít dr. Palencsár Csaba.                                                              Dr. Tóth Zoltán

Jászok XI. Világtalálkozója Jánoshidán

A jászfényszarui Általános Iskola, Kooperatív Mûvészeti Alapiskola és Szakiskola
ezúton értesíti a Kedves Szülõket, hogy a leendõ elsõ osztályosok valamint a Mûvészeti
Iskolások beíratása 2005. május 3-án 14-16 óráig, 5-én 14-18 óráig és 6-án 14-16
óráig lesz a Kisiskola Nevelõi szobájában.

Igazgatóság

Értesítés beíratkozásról


