Jászfényszaru város lapja
2005. július

Állami ünnepünk
tiszteletére

Ára: 77,– Ft

16. évfolyam 7. szám

Jól haladnak a felújítási munkák

Rendezvények
Augusztus 18-án, csütörtökön:
16 órakor fotókiállítás megnyitója a
művelődési házban
Augusztus 19-én, pénteken:
18 órakor központi városi ünnepség a
Szabadság téren.
Ünnep köszöntő.
Helyi kitüntetések átadása.
19 órakor ünnepi műsor – 20 óra 15
perckor Musical-varázs – 21 órakor Fresh
koncert – 22 órakor tűzijáték
Augusztus 20-án, szombaton:
8 órakor ünnepi szentmise a templomban,
10 órakor a temetői Kápolnában– 14 órakor
értelmiségi fiatalok találkozója a Rimóczikastélyban v. a Városházán – 17 órakor az
1983-as labdarúgó bajnokcsapat mérkőzése
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fotókiállítás

2005. augusztus 18-án 16 órakor kerül sor
dr. Palla Gábor utazó fotós, fotós utazó
képeiből rendezett kiállítás megnyitójára.
A kiállítás szeptember 10-ig tekinthető
meg. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezők

Jól haladnak a felújítási munkák a Rimóczi kastélyban (Vidékfejlesztési Központ) és a
Sárga iskolában.
Mindkét építési munka kivitelezését a nyílt közbeszerzési eljáráson nyertes székesfehérvári
FEHÉRÉP Kft. végzi. A kastély augusztus 20-ra, az iskolai belső munka a tanév kezdésére
készül el. A kismesterségek háza és művészeti udvar november végén lesz átadva.
A Sárga iskola felújításának EU-s forrásokat is tartalmazó projektje 212 millió 578 ezer
forint értékű, amelyből a pályázaton nyert támogatás 201 millió 957 ezer forint.
A SAPARD támogatással épülő Vidékfejlesztési Központ munkálatainak 49,8 millió forintos
költségéből az önkormányzati saját erő 12,5 millió forint lesz.
Fotó: Rohoska
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1990. július 13-án jelent meg újságunk elsõ száma
Válogatás az elsõ félév cikkeibõl. A Mi újság Fényszarun? 1990es eredeti példányai már csak a Városi Könyvtárban lapozgathatók.
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Pályázati felhívás

Ön tudna segíteni?

vállalkozó, vállalkozni
szándékozó nõknek

Helyettes szülõt keresünk

Ingyenes képzésre és szaktanácsadásra
hirdet pályázatot a MINők (Magyar Internetező Nők) Egyesülete és a Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság.
A program célja a működő, illetve induló
női vállalkozások szakmai és mentális megerősítése, számítógépes, internetes tudásuk
növelése, illetve egymással együttműködő
női vállalkozói körök, hálózatok létrehozása.
A program öt vidéki helyszínen zajlik, havonta egy tréningnap (max. 20 fős foglalkozások), igény szerinti személyes tanácsadás
(jogi, adó- és szakmai) és kiegészítő, választható távtanulás keretében. Ennek eredményeként a nők nagyobb erővé válnak a
vállakozói szférában.
Képzési idő: 2005. szeptember – 2006.
május
Témák:
– szakmai önismeret
– vállalkozási és EU-s ismeretek
– pályázatírás
– üzleti terv készítése
– számítógép- és/vagy internethasználat
Helyszínek: Hódmezővásárhely és/vagy
Szeged, Jászfényszaru, Mezőkövesd, Székesfehérvár
Jelentkezési határidő: 2005. augusztus 19.
Jelentkezési lap és bővebb információ
található a MINők honlapján az e-NÍVÓ
rovatban: www.minok.hu.
Továbbá felvilágosítás, jelentkezéshez
szükséges iratok kérhetők közvetlenül a
MINők Egyesületénél: e-nivo@minok.hu,
és 1/269-2380, 30/677-1952 telefonszámon
illetve a helyi szervezőknél: Jászfényszarun
Kovács Béláné Pető Magdolna,
bkovacs@pr.hu, 30/223-5524

209 ezer Ft
könyvtárfejlesztésre
Jászfényszaru Város Önkormányzata
ebben az évben 209 ezer forintot nyert el a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
érdekeltségnövelő támogatásán.
Az összeg a Városi Könyvtár állománygyarapítására használható fel.

Júniusi
anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Fekete Andrea (Harnos
Eszter), Horváth Zoltán (Farkas Szeréna),
Tatai Kata (Burka Andrea).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Rácz
Zsolt és Lénárt Zita.
ELHUNYTAK: Ágoston Antal (80 é.),
Baranyi Lászlóné Radics Erzsébet (52 é.),
Berényi János (78 é.), Deák Imréné
Mészáros Ilona (85 é.), Sinkovics Jánosné
Török Rozália (86 é.), Tamus Imre (79 é.),
Tiszárovics Dezsőné R. Nagy Klára (84 é.),
Tóth László (72 é.), Tóth Sándorné Hegedűs
Erzsébet (80 é.), Zsilinyi János Pálné Háfra
Borbála (96 é.).

Minden szülőnek alanyi joga, hogy saját
háztartásában nevelje gyermekét. A
családban történő nevelkedés, a megfelelő,
családias környezet segíti elő leginkább a
gyermek személyiségének harmonikus
fejlődését. Ha a szülő önereje kevésnek
bizonyul a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, joga van a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokat igénybe venni.
A gyermekek védelméről szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerint a gyermek átmeneti
gondozását – a szülő kérelmére vagy beleegyezésével – ideiglenes jelleggel, teljeskörű
ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte, vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a
családban nem tudja megoldani. Ekkor az
önkormányzat a településen élő helyettes
szülő alkalmazásával nyújt segítséget, hogy
a gyermek megszokott környezetéből,
iskolai, óvodai közösségből ki ne szakadjon.
Helyettes szülő az a 24. életévet betöltött,

cselekvőképes, bűntetlen előéletű személy
lehet, aki a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt
vett,és aki személyisége és körülményei
alapján alkalmas a gyermek átmeneti gondozására, továbbá vállalja, hogy a szülő által
meghatározott ideig a nála elhelyezendő
gyermeket gondozza, neveli. A helyettes
szülő a Gyermekjóléti Szolgálattal köteles
együttműködni. A helyettes szülő tevékenységét helyettes szülői jogviszonyban
végzi, munkájáért díjazás illeti meg.
Kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy ha
segíteni szeretnének az átmenetileg bajba
jutott családok gyermekein, vagy környezetükben tudnak erre alkalmas személyt
megnevezni, keressék fel a gyermekjóléti
szolgálatot (Polgármesteri Hivatal fsz. 10.
iroda), ahol a leírtakról bővebb felvilágosítást
adunk.
Szíves közreműködésüket előre is
köszönjük.
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

A postás nem visz hamis pénzt!
Kérjük, hogy saját érdekében olvassa
el felhívásunkat!
A közelmúltban több olyan eset is előfordult, amikor a bűnelkövetők magukat
rendőrnek álcázva csaltak ki pénzt gyanútlan, jóhiszemű, idős emberektől. Arra
hivatkoztak, hogy a postás a nyugdíjkézbesítéskor hamis bankjegyeket adott
át. A magukat rendőrnek kiadó bűnözők
hamis pénzt keresve csöngettek be idős
emberekhez, visszaéltek jóhiszeműségükkel. A Magyar Posta kézbesítői
minden esetben ellenőrzött bankjegyeket adnak át a lakosoknak! Soha nem
fordulhat elő, hogy a kézbesítők hamis
pénzzel fizetik ki a nyugdíjakat!
A hasonló bűncselekmények megelőzése érdekében felhívjuk a figyelmet a
szolgálatot teljesítő valódi rendőrök
egyenruhájának és egyedi azonosítóinak ismertetőjegyeire:
A rendőrt intézkedése során az egyenruhája (váll-lap, dombornyomású öv-

csat, névtábla) és a számozott azonosító
jelvénye, vagy szolgálati igazolványa
igazolja. A civil ruhában intézkedő
rendőr az intézkedés megkezdése előtt
köteles magát igazolni.
A szabályos egyenruhán, jobb oldalon találhatjuk a névtáblát, míg baloldalon az öt számjegyet tartalmazó
jelvényt. A hamis jelvényen nincs számozás, helyette általában a POLICE
felirat látható, illetve az igazolványtok
sem tartalmazza a megfelelő igazolványkártyát.
Az álrendőrök mindig tolakodóak,
fenyegetően lépnek fel, írásos engedély
nélkül akarnak házkutatást végezni.
Ha ilyen helyzetbe kerül, vagy kételyei
vannak az intézkedők rendőri mivoltát
illetően, kérjük, hívja a 107 vagy a 112es segélyhívó telefonszámok valamelyikét!
Magyar Posta Rt.
Országos Rendőr-főkapitányság

A Jászberényi Nyár Vigadalmi Napok
programjaiból
Augusztus 4–7-ig Huszártábor (Hatvani út Margit-sziget felőli oldalán)
Augusztus 4–9-ig XV. CSÁNGÓ FESZTIVÁL
Augusztus 5-én
17.00 órától folklór műsor
18.30 órától „Táncforgatag” – a fesztiválon közreműködő együttesek
felvonulása,
23.00 órakor tűzijáték.
Részletes programismertető a Városi Könyvtárban (Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.)
tekinthető meg.
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Jánoshida rendezte a Jászok XI. Világtalálkozóját
Június utolsó hétvégéjén emlékeztek a 260
évvel ezelőtti eseményre, a Redemptióra. A
háromnapos rendezvényt június 24-én
pénteken Eszes Béla polgármester nyitotta
meg.
A megnyitó alkalmával mutatták be dr.
Selmeczi László régész legújabb kötetét,
melyet A jászok eredete és középkori kultúrája címmel a Jász Múzeumért Alapítvány
jelentetett meg. A könyvben
olvasható a szerző Jászfényszarun 1996-1999 között végzett régészeti kutatásainak
összegzése is. Az új sportöltözőt Tokár István, a Megyei
Közgyűlés elnöke avatta fel.
Szombaton megszentelték a
felújított Kántor-kutat, a főpapi
szentmisét Pásztor Zoltán, a
Kassai Főegyházmegye püspöki helynöke celebrálta. A
települések hagyományos színpompás felvonulásán mintegy
50 fő képviselte városunkat, a
menetet a FÉBE Szűcs Mihály
Huszárbandérium lovasai zárták. Az ünnepség fél 12 órakor
a szabadidő parkban kezdődött, a Lehel kürt
hangját hallottuk felvételről. Meglepetésként
hatott Sasvári Sándor énekes produkciója,
aki saját lovának nyergében ülve adott elő
két dalt. A rendezvény fővédnökének, Dr.
Mádl Ferenc köztársasági elnöknek írásban
megküldött köszöntőjét Jánoshida polgármestere olvasta fel.
Dr. Szekeres Imre országgyűlési képviselő

ünnepi beszédében összegezte az elmúlt
években, a Jászságban megvalósult fejlesztéseket. A rendezvény védnöke, dr. Szili
Katalin házelnök is megtisztelte az eseményt és a jászok összetartozásának,
hazaszeretetének szép példáját emelte ki.
Dr. Boros Péter volt miniszterelnök azt
hangsúlyozta, hogy a magyar tradíció része
az a kultúra, amit a jászok magukkal hoztak.

A rendezvény másik védnöke, a jászárokszállási születésű dr. Csányi Sándor, az OTP
Bank Rt. vezérigazgatója a múltbéli közösségteremtő erőt ajánlotta példaként a ma itt
élők számára, amely összetartó erő ma is
felemeli a térséget.
A Jászságért Díjat az odaítélő kuratórium
nevében dr. Dobos László adta át a jászladányi születésű Tálas Ernő operaénekesnek,

a Svéd Királyi Opera magánénekesének. A
művész a magyar kultúra nemzetközi megismertetéséért, hazai mecénási tevékenységéért kapta a magas elismerést.
Gubicz István jászladányi kapitánytól egy
évre a Jánoshidán élő Zámbori János
falugazdász, önkormányzati képviselő vette
át a tisztséget. Az új jászkapitány Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester, a JÖSZ
elnöke és a Kapitányok Tanácsa
előtt tette le esküjét. A beiktatási
ceremónián közreműködtek a
fényszarui jász lányok és asszonyok is.
Az ünnepség végén Eszes Béla
polgármester átadta a stafétát a
XII. Jász Világtalálkozó megrendezését felvállaló Jászboldogháza polgármesterének.
Délután jászsági kulturális
csoportok színpompás bemutatójára került sor, amelyet több
koncert követett. A központi
ünnepség programja tűzijátékkal
zárult.
Vasárnap sportrendezvényeket tartottak. A találkozó résztvevői a három nap során 12 kiállítást
tekinthettek meg, amelyet a vendéglátók a
Faluházban, a Polgármesteri Hivatalban, a
Petőfi Sándor Általános Iskolában és a
Napsugár Óvodában rendeztek. A 10 év
képekben című fotókiállítás egyik tablója az
1998-as fényszarui találkozóra emlékeztetett.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Gyerektábor – Agárd, Velencei tó – 2005. júl. 3–9.
Éljen a nyár! Sokat mondogattuk ezt a
tanév végekor, hiszen újra tópartra készültünk, s vártuk a kánikulát.
Nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ragyogó időt „fogtunk ki”. Két
kulturális napot terveztünk rossz idő esetére
– elég is lett.
Első nap Budapesten átutazóban megnéztük a Természettudományi Múzeumot,
majd Kápolnásnyéken a Vörösmarty-házat.
Már ott megdicsért bennünket az idegenvezető néni: ilyen érdeklődő, fegyelmezett
csoporttal még nem találkozott! Minden
felnőtt keble dagadt a büszkeségtől!
Agárdon kis nehézségek árán gyorsan
belaktuk a tábort. Hát, nem Pácin! –
sóhajtoztunk. Kiderült, a megbeszéltekkel
ellentétben nem csak miénk a hely, hanem
14 varsányi hetedikes diákhoz
és 2 szigorú kísérőjükhöz is
alkalmazkodnunk kell. Este 11kor takarodó! Hűha! (Hajnal 4kor fegyelmezhettük őket is,
miközben két tanáruk békésen
horkolt!) Ezenkívül volt egy
kedvesnek a legkevésbé mondható „konyhás bácsi”, aki nagy
kakasként trónolt a saját portáján, s elég nehezen alkalmazkodott hozzánk. (És emlékezetesen rossz teát főzött!)
Jövőre biztosan más táborhelyet keresünk „szíves vendéglátónk” miatt. Inkább sze-

rényebb körülmények, de kedves személyzet!
Mindez a kellemetlenség a felnőtteket
érintette jobban; - régi táborozóink mégis
együtt sóhajtoztak velünk Pácin után:
szívesen eltolták volna az épületet az ottani
parasztportára.
Az ételben nem volt hiba, bőséges
adagokat kaptunk, de a gyerekeknek ez volt
a legkevésbé fontos. Vajon itthon mit
esznek?!?
Szerencsére a strandon nagyon megértő
pénztárossal találkoztunk, kedvezményes
jegyet kaptunk egész hétre, így a megmaradt
összeget „nasira” fordítottuk az utolsó
napon: fagyi, pizza, „meki-kaja”, kóla, sült
krumpli. Nem egészséges, de a gyerekek
imádják, s mi igyekeztünk mindenben

örömöt szerezni nekik.
Egész héten kihasználtuk a jó időt: fürdés
délelőtt, fürdés délután, este kártyacsaták:
UNO és póker-partik, gyöngyfűzés-vasalás, diszkó, „szellemjárás”.
Egy délelőtt körbehajóztuk a Velenceitavat, megnéztük a madárrezervátumot, s
távolról Pákozd emlékművét.
A második kulturális napot péntekre
terveztük Székesfehérvárott. Az idő is
nekünk kedvezett, csak egy picit áztunk meg.
Jártunk a csodálatos Bory várban, amit
jelenleg is laknak (az építő, Bory Jenő
unokái); megnéztük a fantasztikus
Babamúzeumot, a Modern festők kiállítását
(egy-egy mű alaposan meghökkentett
bennünket), esőben körbeálltuk az Országalmát, voltunk templomban és megbámultuk a Harangjátékot. Szép
volt, tanulságos, kicsit fárasztó,
de ismereteinket is muszáj szaporítani.
Ezután már csak a búcsúéjszaka és a hazaút volt hátra,
aminek a végén boldogan köszöntünk el egymástól. Ismét
elmondhatjuk, hogy csodálatos
kis csapattal táboroztunk. Egykét kis „balhét” könnyen feledve
mindig feltesszük a kérdést:
biztos, hogy ezeket a tündéreket
tanítjuk év közben is?
Nádudvariné J. J.
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A színjátszók ismét útnak indulnak Thália szekerén

Fent a Napsugár,
lent a Fortuna próbál.

Július elejétől a Fortuna és a Napsugár színjátszóinak próbáitól hangos a Petőfi Művelődési Ház. Kíváncsi voltam, vajon
mire készülnek nyár derekán, amikor szinte lehetetlen a szereplők idejét összeegyeztetni. Hangos szóváltás, feleselés
hallatszott a próbateremből, ahová bekérezkedtem. Két szereplő pörölt egymással, kintről nem gondolná az ember: egy
vidám jelenet kellős közepébe csöppentem.
A szünetben a rendezőt, Kovács Andrásnét kérdeztem, mit
próbálnak most, hová készülnek a fényszarui színjátszók?
– A borsi barátaink váratlanul megnyertek egy szerény
pályázatot a Művészeti Csoportok Találkozójára, amelyet a
Borsi Napok keretében rendeznek meg. A megnyitó ünnepségre kérték fel a két színjátszó csoportot, hogy vendégként
emeljék a rendezvény fényét és rangját. Mi ezt a megtisztelő
feladatot örömmel elvállaltuk. Ez június végén történt. A meglévő produkcióink nem voltak alkalmasak erre a találkozóra,
ezért valami újat kellett kitalálnunk. Így esett a választás
Móricz Zsigmond Dinnyék című jelenetére (Fortuna), és a
régi műsorokból kiemelt improvizációkra (Napsugár). Július
29-30-31-én leszünk újra Bors vendégei, ahová 10 fortunás
és 9 napsugaras utazik.
Kovács Andrásné régóta jár Erdélybe, Kárpátaljára és a
Vajdaságba drámapedagógiát tanítani. Szakmai berkekben
úgy hírlik, hogy több olyan drámapedagógiai műhely működik a három határontúli területen, amelyek létrehozásában
Rozika nyújtott önzetlen segítséget. A Bakancsosok Táborába pedig rendszeresen megérkeztek a műhelyek tagjai, az egyetemek hallgatói, a gyakorló óvónők, tanítók, tanárok hada.
– Rozika! Mikor született az ötlet a testvérkapcsolatok
kezdeményezésére?
– Talán már 10 évvel ezelőtt. Akkor nagyon általános és
népszerű volt a nemzetközi kapcsolatoknak ez a formája, de
többségükben csak nyugati irányban. A sok-sok találkozás
a határontúli pedagógusokkal megérlelte bennem annak
szükségességét, hogy a gyerekek, a fiatalok is részesei lehessenek a személyes és kölcsönös találkozásoknak. Ennek pedig
a legegyszerűbb és legolcsóbb módja egy konkrét helyszínnel, konkrét iskolával, illetve ifjúsági csoportokkal való
rendszeres találkozás. Ehhez a gondolathoz társultak a színjátszóim, azok szülei, a felnőtt színjátszók. Kezdeményezésünkhöz csatlakozott a FÉBE vezetősége, Tóth Tibor, mint
tiszteletbeli színjátszó és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester. Végül megnyertük az Önkormányzat engedélyét is.
Rám bízták, keressek megfelelő partnert a következő szempontok alapján: ne legyen túl messze, ne legyen túl nagy város,
és természetesen magyarok legyenek. A nagyváradi műhelyben több pedagógus tevékenykedett Borsról, ők is segítettek
a „keresésben”, a sors úgy hozta, hogy a fényszarui kezdeményezők csoportja ezt a két magyar közösséget választotta.
Többféle közvetítés után kb. fél esztendő múlva a Kapcsolatok napján aláírtuk az Együttműködési szerződést a Nagyváradi Drámapedagógiai Műhellyel és Bors község küldötteivel. A döntés helyességét ez ideig igazolják a kulturális
találkozásaink. Bővült a támogatók köre is, a Luda Pékséget
említem itt meg. A Drámapedagógiai Műhely, az Általános
Iskola és a Huszárbandérium is bekapcsolódott a cserelátogatásokba, a közös programokba. Örömmel elmondhatjuk,
hogy a borsi és a váradi kapcsolataink jelenleg gyümölcsözően működnek, hisz alig hogy hazaérünk a vendégszereplésről az Általános Iskola által szervezett angol nyelvű
táborunkba megérkezik 10 borsi és 10 váradi gyermek, és 2-2
fő tanár. Remélhetően sikeres lesz az újabb találkozás. Köszönet a szülőknek, és az önkormányzatnak, hogy felismerték
a kapcsolattartás rendkívül nagy jelenőségét.
Kép és szöveg:
Sugár Istvánné
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Hogyan ismerjük fel az
álrendõröket?

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

A közelmúltban többször előfordult olyan eset, amikor a bűnelkövetők magukat rendőrnek álcázva, hivatalos eljárás színlelésével
csaltak ki pénzt gyanútlan, jóhiszemű, idős emberektől.
Számos esetben történt meg, hogy hamispénzt keresve – és
lefoglalva –, illetve eljárást színlelve idős emberekhez csöngettek
be magukat rendőrnek kiadó bűnözők.
A hasonló bűncselekmények megelőzése érdekében szeretnénk,
ha megismerné a szolgálatot teljesítő rendőr egyenruháját és egyedi
azonosítóit, illetve a polgári ruhás rendőr szolgálati igazolványát.
A rendőrt intézkedése során az egyenruhája (váll-lap, dombornyomású övcsat, névtábla) és a számozott azonosító jelvénye, vagy
szolgálati igazolványa igazolja. A civil ruhában intézkedő rendőr az
intézkedés megkezdése előtt köteles magát igazolni.

Hálás szívvel fejezzük ki
köszönetünket a rokonoknak,
munkatársaknak,
barátoknak, szomszédoknak,
ismerõsöknek,
akik párom, gyermekem,
édesapánk, testvérem
LADÁNYI ISTVÁN
temetési szertartásán részt vettek,
s Tõle tisztelettel búcsúztak,
sírját a kegyelet virágaival borították.
„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

A szabályos egyenruhán, jobb oldalon találhatjuk a névtáblát,
míg bal oldalon az öt számjegyet tartalmazó jelvényt.
Tudnia kell, hogy a rendőr nem
intézkedik zaklató jelleggel,
visszaélésszerűen. Ha bármely
okból kétségek merülnének fel
önben az intézkedés jogszerűségét
illetően, akkor az intézkedés
befejezése után joga van
megkérdezni, felírni a rendőr
nevét, szolgálati helyét vagy
jelvényszámát. Joga van panaszt
tenni a rendőri intézkedés ellen,
ha azt sérelmesnek találta.
Az álrendőrök mindig a pénzre
utaznak. Tolakodóan, fenyegetően
lépnek fel, engedély nélkül akarnak
házkutatást végezni. Ha ilyen
helyzetbe kerül, ragaszkodjon a
Az egyenruhás rendőr sza- jogaihoz! Amennyiben kételyei
vannak az intézkedők rendőri
bályos, nyári viselete.
mivoltát
illetően, hívja a 107 vagy
Ezüst váll-laphoz csak ezüst
112 segélyhívó telefonszámok
jelzésű sapka tartozhat.
valamelyikét!
A legfontosabb, amit tudnia kell, hogy a rendőr nem vesz át
készpénzt! Ha például
a közúti közlekedés során szabálysértés miatt
a helyszínen megbírságolja, postai befizetési
utalványt kell adnia. Ha
Ön ezt nem veszi át,
vagy nem fizeti be, a
rendőr Önt feljelenti, az
illetékes rendőrhatóság
pedig lefolytatja a szabálysértési eljárást, melynek végén alakszerű
határozatot hoz.
Házkutatásra általában határozattal kerül sor, sürgős esetekben
határozat nélkül is eljárhatnak a nyomozók, azonban ilyenkor
jegyzőkönyvet készítenek. Mind a határozatról, mind a jegyzőkönyvről egy másolatot kap a házkutatást elszenvedő, melyben
rögzítik a lefoglalt tárgyak listáját. Ezeknek kötelező jelleggel kell
tartalmazniuk az ügyszámot, a bűncselekmény megnevezését,
valamint a részvevő rendőrök nevét és rendfokozatát.
Tartsák nyitva a szemüket, és vigyázzanak magukra!
Jászberényi Rendőrkapitányság

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
SINKOVICS JÁNOSNÉ
Török Rozália
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára virágot, koszorút hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
DEÁK IMRÉNÉ
Mészáros Ilona
temetési szertartására eljöttek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek
velünk.
A gyászoló család

Köszönjük az együttérzést, a tiszteletadást
mindazoknak, akik
TÖRÖK PÁL
temetési szertartásán megjelentek,
utolsó útján elkísérték, s tõle kegyelettel
búcsúztak.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek, akik
TISZÁROVICS DEZSÕNÉ
R. Nagy Klára
temetési szertartásán tisztelettel adóztak
szeretett édesanyánk emlékének,
sírját koszorúkkal, virágokkal halmozták el.
A gyászoló család

Emlékezés
Édesanyánk, nagymamánk
Kovács Lászlóné Zöllei Margit halálának 2. évfordulója
alkalmából.
„Életed mi voltunk, Te nekünk az élet,
örökre megpihent, szeretett szíved.
Álmod legyen könnyû! Örök emlék heve
bennünk lobog tovább életed drága tüze!”
Szeretõ családja
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Körzeti Képes Krónika
JÁSZFÉNYSZARUI TUDÓSÍTÁSOK
a

Kör.Kép című műsorában minden szombaton 9.00, 14.00, 19.00 és 23.00 órakor.
Ismétlés hétfőn 9.00 órakor.

Szemüveges van a családban?
Nézzen be a FEDO OPTIKÁBA!
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

J!
Ú

Computeres szemvizsgálat!

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon!
A vizsgálat díja most még 1500,- Ft!
Napszemüveg – akció aug. 15-tõl 20%
kedvezmény!
Kínálatunkból: Szemüvegtokok, tisztítók,
zsinórok, láncok. Kontaktlencse rendelés,
kontakt-ápolók. Kész olvasószemüvegek
1190 Ft-ért, szemüvegkeretek nagy választékban már 1690,- Ft-tól kaphatók.
Nézzen be hozzánk! Érd.: 06/30/293-38-34
Nyári nyitva tartás:
H-P:9.30-12.00, 14.00-17.00 óráig.

AJÁNDÉK KUCKÓ

A nagy iskolánál a falatozó helyén.
Jászfényszaru, Szabadság u. 32.
06/30/544-9341

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
Értesítem kedves betegeimet, hogy
augusztus 1-12-ig – szabadságom alatt –
dr. Palencsár Csaba helyettesít.
Dr. Tóth Zoltán

APRÓHIRDETÉS
Akác, hárs, selyemfű, facélia és vegyes virágméz termelői áron télen, nyáron folyamatosan
kapható. Edényt hozzon magával. Csúz Lajos
Jászfényszaru, Aradi út 1. (Tüzépnél). Tel.: 423122.

Nyári nyitva tartás a
Városi Könyvtárban
Kedd:
9-12 óráig
Szerda:
9-12 óráig
Csütörtök: 9-12 óráig
Péntek:
9-12 óráig
Szombat: ZÁRVA

13-18 óráig
13-18 óráig
13-18 óráig
13-16 óráig

Címünk: 5126 Jászfényszaru, Fürst
Sándor út 1. – Telefon: 56/422-265
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HIRDETÉSI
DÍJAINK
Apróhirdetés:
15 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás
Egyszerű 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.
Hirdetések feladása a
szerkesztőségben.
Cím: Városi Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. l.
Tel.: 57/422-265

A Fotósbolt hírei

Fűtéstechnikai és Vas-Műszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.
Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071

Fürdõszobai berendezések
nagy választékban
– fürdõkádak
– zuhanykabinok
– csaptelepek
– szaniterek

Szenes kazánok 20–100 kW-ig
CELSIUS
VIADRUS
TOTYA
HÕTERM
Fali gázkazánok már 97.200 Ft-tól.
Gáz- és villanybojlerek.
Vasanyag minden méretben és típusban!
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
A házhozszállítás térítésmentes!

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

Jászfényszaru, Szabadság út 49. Tel.: 57/423-353.
N y i t v a : Hétfõtõl péntekig 13-18 óráig.
Szombaton 9-12 óráig.

ÚJ!
Digitál
is
képkid
olgozá
s!

Családi fotók, gyereksorok, minõségi amatõr filmkidolgozás,
fényképezõgépek, filmek.
Kamerakazetták, fotó elemek és akkumulátorok. CD-k, CD és DVD boxok.
Audio és Video kazetták. Képkeretezés, sírváza betétek, virágvázák.
Koszorúk, sírcsokrok megrendelhetõk.
Jászfényszaru központi helyén, a
Fotó üzlettel szembeni (fõ útról
nyíló) kis utcában található.
GYERMEKBIRODALOM
Nyitva:
Telefon: 57/423-350
H-P: 8.00–19.00 ó.
Sz: 8.00–13.00 ó.
Lányoknak:
V: 9–12.00 ó.
- halásznadrág (hosszú nyári nadrággá alakítható) + topp együttes: 3.600,- Ft
- egészruha: 1.000,- Ft/db akciós áron
- fehér és csíkos ujjatlan blúzok 1.450,- Ft-tól
Fiúknak :
- halásznadrág + erõpóló együttes: 3.600,- Ft
- pólók, torna sortok: 700,- Ft-tól
Bébiknek:
- fodros ujjatlan felsõ + szoknya együttes: 2.750,- Ft
- bodyk: 700,- Ft-tól, rugik: 1.650,- Ft-tól
Libero baby és discovery pelenkák: 1.650,- Ft/csomag áron
Huggies maxi méretû óriáscsomagos pelenka: 2.800,- Ft
Fixies ágyalátét: 110,- Ft/ db áron

Értelmiségi fiatalok találkozója
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete az Önkormányzat támogatásával 2005. augusztus
20-án délután 14 órakor a felújított Rimóczi-kastélyban vagy a Városháza dísztermében
értelmiségi fiatalok találkozóját rendezi meg. A találkozóra várjuk az 1974. évben vagy azt
követően született fiatalokat, akik valamilyen felsőfokú tanulmányokat folytattak (főiskolán,
egyetemen) vagy jelenleg tanulnak. Az előzetes értesítést és a találkozóra való jelentkezési
lapot az általunk felkutatott fiataloknak megküldtük. Aki valamilyen okból nem kapott
értesítést, kérjük részvételi szándékát jelezze a 06/30/853-8935 telefonszámon.
Tóth Tibor
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Aranyérmesek

Ügyeletek augusztusban
Orvosi ügyelet és készenlét
Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
aug. 01–07-ig: Dr. Kiss József (Deák F.
út 1.), aug. 08-14-ig: Dr. Palencsár Csaba
(Ságvári E. u.8.), aug. 15-19-ig: Dr. Kiss
József (Deák F. út 1.), aug. 20-21-ig: Dr. Kiséry Péter (Deák F. út 1.), aug. 22-28-ig:
Dr. Kocsis András (Hunyadi út 1/A), aug.
29-szept. 4-ig Dr. Kiss József (Deák F. út 1.)
Az ügyeleti szolgálat baleset vagy életveszély esetén vehető igénybe.
Ã

Szent Anna Gyógyszertár

Az aranyérmes serdülő csapatunk, akik a Jászsági Csoportban megnyerték
a 2004/2005. évi labdarúgó bajnokságot.

Katona J. út
Tel.: 522-460
Készenlétes telefon: 422-868
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8.30–12.00
óráig, 15.00–19.00 óráig, augusztus 13-án
és 27-én 8.00-12.00 óráig.
Ã

Új vezetõség a Városi Sportegyesületnél
Tisztelt Sportbarátok!
Településünk sportéletének, a focinak és tömegsportnak a felkarolását, támogatását
tűzte ki célul a Jászfényszaru VSE új vezetősége.
Az előző vezetőség mandátuma lejárt és a tagság újra választott. Az elődök munkáját
megköszönve, fáradozásukat elismerve, új lendületet kívánunk adni a jászfényszarui lakosok
egészséges életmódra való törekvéseinek.
Talán kevesen tudják, de serdülő labdarúgó csapatunk bajnokságot nyert. Reméljük,
hogy az utánpótlás tervszerű, lelkes nevelése hosszabb távon a helyi futball felvirágoztatását
is magával hozza. Ifjúsági csapatunk tisztes helytállása a középmezőnyhöz volt elegendő,
de tehetséges fiataljaink az első csapatban bontogathatják tovább szárnyaikat. Sokukkal
találkozhatunk majd a felnőtt mérkőzéseken. A felnőtt csapat sajnos épp elvegetálta a
szezont, a közelmúlt sikere már csak emlék, így újra kell építkezni. Köszönjük a
visszavonuló, de állhatatos „veteránok” segítségét, jó lenne, ha a fiataloknak tovább adnák
tudásukat.
Első jelentős rendezvényünk július 31-én vasárnap 9 órától lesz a helyi Sporttelepen,
ahol körmérkőzéses labdarúgótorna, lábtollabda bemutató, és kerékpáros ügyességi verseny
szerepel a programban. Résztvevő csapatok: Nagyréde, Nagykáta, Hatvan és Jászfényszaru.
Lábtollabdában az újszászi csapat Európa – hírű játékosai szeretnék a nézőket ámulatba
ejteni, a kerékpárosok jelentkezését pedig a helyszínen várjuk, reméljük sokan lesznek.
Szeretnénk, ha sokan kocognának, nem feltétlenül versenyszerűen, de az egészségük
megőrzéséért mindenképp.
Kérjük a futball szerelmeseit, tiszteljék meg jelenlétükkel a helyi és idegenbeli
mérkőzéseinket. Biztassák, támogassák fiatal csapatunkat. Legyen újra kellemes vasárnapi
program a meccsre járás.
Matécsa László Csaba VSE elnök.
Ã
A Jászfényszaru VSE tisztújító közgyűlést tartott 2005. június 30-án. Az egyesület
elnökének Matécsa László Csabát, elnökhelyettesnek Vitányi Szabolcsot, az elnökség
tagjának id. Balogh Bélát, Cserháti Imrét, Ifj. Farkas Gyulát, Mészáros Sándort, Mészáros
Tibort, Penczner Lászlót, Szilágyi Lászlónét, Ellenőrző Bizottság elnökének Szilágyi
Jánosnét, tagjának Dobai Mihálynét és Pál Tibort választották meg. Az egyesület vezető
szerveinek mandátuma négy évre szól.

Nem zavarja a szemét?
Nem zavarja a szemét? (Őket) Kérjük a művelődési ház előtti parkot és a település
parkolóit (Szabadság tér, CBA, ABC) „igénybe vevő” fiatalokat, hogy a találkozásaik
alkalmával keletkező szemetet a közelben lévő hulladékgyűjtő edényekbe szíveskedjenek
elhelyezni. A „kukák” rendeltetésszerű használatát köszönjük!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 12/2004. (IV. 30.) Önkormányzati rendelet
12. § (4) bekezdése értelmében a Jászfényszaru, Fürst S. út 2/a. szám (CBA) melletti
területen kizárólag virág árusítható április 1-jétől november 1-jéig – közterületi
hozzájárulás alapján.
Egyéb áruk (zöldség, gyümölcs stb.) árusítására a Fürst S. úti Piactér szolgál időkorlátozás
nélkül.

Kleopátra Patika
Szabadság út 40. Tel.: 424-046
Készenlétes telefon: 06/30/244-1456
Nyitva: Hétfőtől 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 sürgős esetben vehető igénybe.
Ã

Készenlét a vízmûnél
Hibabejelentés munkaidőben a 57/ 422631-es, munkaidőn túl a 06/30/275-3350es telefonszámon.

Közérdekû telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06/30/9-150-600
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06/30/9-745-690
Rendőrség (Jászberény): 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): 422-138
és a mobil 06-70/330-7626
TIGÁZ hibabejelentés: 06/28/430-488
Falugazdász: 06/30/312-8959
Szennyvízügyelet: 423-938 (munkaidőben)
Mobil: 06-30/450-0847
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