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„Mindig azt mondta, amit gondolt...”

 (Folytatás a 2. oldalon)

A Szűcs Mihály Huszábandérium
bevonulásával vette kezdetét az állami ün-
nepünk tiszteletére, augusztus 19-én meg-
tartott városi rendezvény. A Himnusz
eléneklése után Nagy László, az iskolai sza-
valóverseny egyik legsikeresebb szereplője
Petőfi Sándor Pacsírtaszót hallok megint
című versét mondta el, majd a termelők
nevében Ördögné Czeglédi Mária adta át
az új kenyeret, jelképesen Jászfényszaru
minden lakójának.

A város főterén szép számmal megje-
lenteket, s velük együtt minden jászfény-
szaruit és a vendégeket – dr. Gedei József
országgyűlési képviselőt, dr. Sziráki And-
rást, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnökét, a Jánoshidán megválasztott
Zámbori János jászkapitányt - Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester asszony
üdvözölte, akinek köszöntőjéből idézünk.

„- Azt mondják a történészek, hogy Ist-
ván királyunknak olyan ereje volt és akkora
hite, hogy mindig képes volt elviselni a
csapásokat, olyan tudása, hogy élete,
munkája és törvénykezése nyomán helyet

teremtett nekünk Európában. Helyet terem-
tett, hitet teremtett és hazát teremtett.
Államalapító királyunk életműve ma is hat
a tudományra, a kultúrára. Lelki gazdagsága
kiterjedt az elesettek felemelésére, szigora
pedig szószerint irtotta a bűnt. Egyenes
beszédű, őszinte király volt, így őrizte meg
a történelem. Mindig azt mondta, amit
gondolt, és mindig úgy cselekedett, ahogyan
mondta. Ma is erőt adó sugárzása minden
évben, minden nemzeti ünnepünkön megerő-
sít bennünket az európai gondolkodá-
sunkban, hazaszeretetünkben, a jó erkölcs-
ben és az életvitelünkben. Hite, példája,
tanítása több mint államalapítás. Életműve
példa nekünk. E gondolatok jegyében
nyitom meg a nemzeti ünnepet és örülök,
hogy meghívásunkat elfogadták és velünk
ünnepelnek.”

Dr. Sziráki András ünnepi beszédében az
ünnep történetéről, Szent István királyról,
az előttünk álló kihívásokról is szólt. Mint
mondotta, ahogyan államiságunk is változó
keretek között létezett, augusztus 20-a ünne-
pének tartalma is átalakult időnként. A
rendszerváltozás óta újból a nemzeti múlt

megtagadhatatlan folytonosságát jelképezi.
Szent István király törvényeivel, azok betar-
tatásával olyan korszerű államgépezetet
épített ki, ami a magyarság virágzó kor-
szakainak mindig velejárója volt. Újkeletű
kifejezéssel élve, a jövő kihívásainak kívánt
megfelelni, s erre alkalmassá tenni Magyar-
országot. Sokan gondolják, hogy a mai és
akkori helyzetünk között vannak párhuza-
mok. Hiszen számunkra is adódnak kihí-
vások, amelyekre válaszokat kell találnunk
nemzetünk, családunk gyarapodása, a
gyermekeinknek való jobb életminőség
biztosítása érdekében. Jászfényszaru törté-
netéből azokat a mozzanatokat emelte ki,
amelyek bizonyságát adják az itt élők
szorgalmának, tehetségének, s amelyekre
méltán lehetnek büszkék, akik a városban
élnek.

Kaszai Lili városunkban él. Többek kö-
zött rá is büszkék lehetünk, az ünnepi mű-
sorokban való szereplését mindig nagy
várakozás előzi meg. Most is sokunk szá-
mára jelentett maradandó élményt az István
királyról szóló régi ének előadásával.

Dr. Sziráki András tartott
ünnepi beszédet.

Kaszai Lili Szent István királyról
énekelt.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és
Szabó Imrefia Béla, városunk díszpolgára
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Az ünnepség immár több éves hagyo-
mányaként, a rendezvényen adták át a
helyi kitüntetéseket. Jászfényszarun ez-
idáig két díszpolgári címet adományoz-
tak, Penczner Pál, a Memphis-ben (USA)
élő festőművész és dr. prof. Dobák Mik-
lós közgazdász kapta meg szülőhelyén
a tiszteletnek e rangos szimbólumát.
Ebben az éveben az önkormányzat úgy
döntött, ismét díszpolgárt avat. Az
elismerésre Szabó Imrefia Béla, jász-
fényszarui származású pedagógus,
szobrászművész találtatott méltónak, aki
miután átvette az oklevelet így fogal-
mazta meg érzéseit:

„- A város kitüntető szeretetét jelenti
számomra a díszpolgári cím. Az ember-
ben ilyenkor a boldogságérzés mellett a
viszontszeretet érzése a legerősebb. S
az, hogy még intenzívebben kell oda-
figyelni a munkámra, s ezzel a munkával
szolgálni a várost, Jászfényszarut. Talán
úgy tudnám megfogalmazni: az a dacos,
gyermeki megfelelni vágyás, amely az
emberben tudat alatt is él, munkál, az
ide, a gyökerekhez is szól. Ebben a gyö-
nyörű kitüntetésben, amit kaptam, azt
hiszem benne van: még a jövőben is
számítanak rám. És ilyen értelemben ezt
is megköszönöm.”

Jászfényszaru legmagasabb rangú ki-
tüntetése a „Jászfényszaruért” emlék-
érem. Idén az önkormányzat két orvos-
nak adományozta ezt a kitüntetést, idő-
sebb dr. Kiss Ferencnek és dr. Tóth Zol-
tánnak. A „Jászfényszarun a köz szol-
gálatáért” kitüntetésben részesült két
nyugdíjas pedagógus, Ézsiás Istvánné
és Fónagy Sándor.

Az oktatási miniszter Kővágó János-
né óvónőnek Pedagógus Szolgálatért
emlékérmet adományozott, amelyet

„Mindig azt mondta, amit gondolt...”
 (Folytatás az 1. oldalról) ugyancsak ezen az ünnepségen ve-

hetett át.
A program helyi művészeti csoportok

műsorával folytatódott. A Pávakör jö-
vőre ünnepli fennállásának 35. évfor-
dulóját. Mint mindig, most is fiatalos,
vidám műsort adtak elő. Őket követték
az Iglice kiváló táncosai mezőkölpényi,
bodrogközi, mezőségi táncokkal. A
Borostyán tagjai közül pedig Nagy
Anett és Vaszicsku Zoltán latin tánc-
produkcióiban gyönyörködhettünk. A
helyi csoportok után Mohácsi Attila,
Benedekfi Katalin és a Fresh együttes
tagjai gondoskodtak a jó hangulatról és
a helyi művészeti iskola zenetanárai,
Puskás István és lánya, Adrienn
szórakoztatták a közönséget. A látvá-
nyos tűzijátékról a Pirodekor Kft gon-
doskodott.

A rendezvény sikerének további elő-
segítői voltak a Polgármesteri Hivatal
és a Gamesz dolgozói, a helyi művészeti
csoportok vezetői. A színpadi deko-
rációt Harmathné Boros Mária tervezte
és készítette, a tér hangosítása Harnos
Miklósnak, a konferálás Bordásné
Kovács Katalinnak köszönhető. A ren-
dezvény biztosítását a helyi rendőrök
és tűzoltók végezték.

Augusztus 20- án reggel 8 órakor
Csőke György esperes plébános ünnepi
szentmisét mutatott be a templomban.
Délután értelmiségi fiatalok találkozójára
került sor a Városházán, a Sportpályán
barátságos labdarúgó mérkőzés volt. A
művelődési házban szeptember 10-ig
tekinthető meg az a fotókiállítás, melyet
ugyancsak augusztus 20-a alkalmából
rendeztek dr. Palla Gábor alkotásaiból.

Szöveg: Sugár Istvánné
Fotók: Rohoska

Kővágó Jánosné

Dr. Kiss Ferenc

Dr. Tóth Zoltán

Ézsiás IstvánnéFónagy Sándor
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Központi orvosi ügyelet – Pályázatok – Kérdõív
Központi ügyelet – orvos helyettesítés
Tisztelt Lakosság!
Év elején egész oldalas tájékoztatást írtunk

a 2005. januári lapban „Jó és tartós megol-
dást szeretnénk” címmel az egészségügy
helyzetéről, háziorvos hiányról. (Helyben
és országosan tapasztalható e jelenség.)
Említést tettünk arról is, elképzelhető, hogy
központi ügyeletet kell szervezni, az
érvényben lévő jogszabályok betartása
ugyanis rögzíti a háziorvos kötelező és
vállalható túlóra mennyiségét, rögzíti az
orvos pihenőidejének intervallumát,
valamint a 4/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet
szerint 2005. december 31. után az úgy-
nevezett hétközi készenlét tovább nem
tartható fenn. A háziorvosi, házi gyermek-
orvosi feladatok rendelési időn kívüli
ellátására ügyeleti szolgálatot vagy készen-
létet kell szervezni, illetve azt központi
ügyelet útján kell ellátni.

Jelenleg folynak a tárgyalások a központi
ügyelet megszervezéséről és várhatóan 2005.
októberében tudunk ezen „régi – új” intéz-
ményről részletes tájékoztatást adni Jász-
fényszaru lakosságának.

Továbbra is csak helyettes orvos segítsé-
gével tudjuk ellátni a 2. számú körzet
lakosságát.

A helyettes orvos Dr. Bulcsu Elemér.
Rendelési idő szeptemberben:
Hétfő: 15.30 – 18.30-ig
Kedd: 15.30 – 18.30-ig
Szerda:   8.00 – 11.00-ig
Csütörtök: 15.30 – 18.30-ig
Péntek: 15.30 – 18.30-ig
A betegek kérését figyelembe véve, tekint-

ve, hogy helyettesítésről van szó, egy
napon, szerdán a rendelés délelőtt folyik.

A körzet megértő türelmét köszönjük.
Telefonszám rendelési időben: 57/422-

186.

Rendezzük be a Rimóczi-kastélyt!
Rövidesen kiderül, mennyit nőttek a

nyáron a kertekbe kiültetett cserepes virágok
s lehet, hogy már be sem férnek a lakásba.

Ha olvasóink, lakosaink közül valaki ezt
tapasztalná, kérjük, ajánlja fel, mi szívesen
elhelyezzük a rövidesen átadásra kerülő
Rimóczi-kastélyban.

Szívesen vesszük azokat a régi stílusú
bútor felajánlásokat is, (székek, szekrények,
sublótok) amelyek kisebb felújítás után
stílusos berendezési tárgyak lehetnének.

Terveink szerint a szentkereszti búcsú
előtti szombaton, illetve a búcsú napján
szeptember 17-18-án nyitjuk ki a házat, hogy
érdeklődő lakosainknak bemutassuk a
felújított kastélyt.

Szombaton 16.00 – 19.00 óráig,
Vasárnap 14.00 – 18.00 óráig.
Az önkormányzat szeretné a főteret

hosszú távon teljességében felújítani, a főtér
funkciójának megfelelővé tenni. Ez a munka
már korábban megkezdődött (a templom
kert, szökőkút felújításával, fák ültetésével,
díszburkolattal), rövidesen elkészül a
Rimóczi-kastély. Elkészült az étterem tető-
cseréje, az étterem felújításának (homlok-

zat), a Városháza engedélyes terve. Termé-
szetesen ezen munkák akkor kezdődhetnek
el, ha pályázati forrást tudunk mellé nyerni.

Ahhoz, hogy a főtér funkció megvalósul-
hasson, még ebben az évben a rendezési
tervét szeretnénk elkészíttetni, melyet Jáger
Ilike építő mérnök november végére fogja
elkészíteni látványtervét, természetesen az
érintettek bevonásával az ez évben elkészült
települési rendezési terv figyelembe véte-
lével.

Mindezek hosszú távú feladatokat jelente-
nek, olyan ingatlan gazdálkodást, melyek
lehetővé teszik a főtér kiépítését. Ennek
keretében vásárolta meg az önkormányzat
7.000.000.-Ft-ért az ún. Rimóczi házat,
melynek foglalóját fizettük ki a tulajdono-
soknak előszerződés keretében.

Folyamatban van csereszerződés kereté-
ben a hivatal mellett lévő volt Barna Géza
bolt (most Kínai Bolt) megvásárlása, a csere
alapját az ORION ÁBC-hez tartozó telek
képezi.

Akik részt vettek a közmeghallgatáson
tudják, hogy a Jászfényszaru és Vidéke
Körzeti Takarékszövetkezet elnöke Csáki
Sándorné bejelentette, hogy 2006-ban szék-
házat terveznek építeni Jászfényszarun.
Ennek érdekében a Takarékszövetkezet
megvásárolta a Jászfényszaru, Szabadság út
1. szám alatti ingatlant.

A munka mielőbbi megkezdése érdekében
az Önkormányzat egyszeri kivételt tett az
érintett tulajdonosokkal, a köztiszteletben
álló idős házaspárnak, Koltay Józsefnek és
feleségének az ingatlan melletti önkormány-
zati lakást biztosította.

Kedves jászfényszarui Lakosok!
Külön tisztelettel szólítom meg azokat,

akik a felkérésünket elolvasva segítik az
önkormányzat döntés-előkészítését,
amelynek egy eddig teljesen szokatlan
módját választjuk.

A jelen lapban az útépítéssel, felújítással,
földút-javítással, csapadékvíz elvezetéssel
kapcsolatos részletes információk nyújtá-
sának többek között az is célja volt, hogy
teljes helyi áttekintést kapjon városunk
lakossága, hogy a lapban megtalálható kérdés-
re hiteles képet kapva adjanak választ.

Készül az önkormányzat megrendelésére
a Szabadság úti kerékpárút engedélyes
tervdokumentációja, a tervezői becslés
szerint a közműcserével (vízvezeték) ez kb.
157 millió Ft.

A régiós pályázatra összesen 20 millió Ft
elnyerésére van fedezet, melyhez az
önkormányzatnak 20 % saját erőt kell
biztosítani eredményes pályázat esetén s
ez 3 évre biztosítható – áthúzódó beruházás,
kb. 440 fm kerékpárút megépítését tenné
lehetővé a Samsunggal szemben lévő
autóbusz megállótól  várhatóan a Wesselényi
út kereszteződéséig.

Benyújtsuk-e a pályázatot?
Úgy, hogy pld. szíves tájékoztatásul

közöljük a még földutak arányát – a Ságvári,
Bacsó, Katona J. utaknak pedig, mint

tapasztalják csak a vízelvezetését és
útalapját sikerült eddig elkészíteni. (Rész-
letek a 9. oldalon.) Ahhoz, hogy az utak
aszfaltozása is elkészüljön kb. 21.618.560
Ft-ra lesz szükség.

A már engedélyes tervvel rendelkező
földutak: Árvíz, Attila, Fecske, Gyöngy-
virág, Madách utcák.

S vannak még olyan utak pld. Árvíz utca,
ahol legalább a csapadékvíz elszikkasztá-
sához szükséges tulajdon rendezését meg
kell oldani rövidesen (telekrész-vásárlás, sok
vidéki tulajdonostól). Továbbá meg kell
oldani az Attila úti csapadékvíz elvezetését,
mert például hóolvadáskor, nagyobb eső-
zések alkalmával több esetben tűzoltók
vonultak ki egy mélyebben fekvő ingatlan
mellé állag megóvása érdekében.

Tudjuk, és az önkormányzat tisztában van
azokkal az útépítési igényekkel, melyeket a
lakossági építő közösségek is támogatnának
és az igények jogosak a fentieken túl is.

Párhuzamosan azokkal a szintén fontos
igényekkel, amelyek a művelődési ház,
városháza, étterem felújítása (a felsorolás
nem jelent prioritási sorrendet) csatorna
építés, idősek otthona bővítés.

(Valamennyinél rendelkezünk engedélyes
tervdokumentációval – ez nem kevés pénzbe
kerül! – de a pályázatok benyújtásának sok
egyéb kelléke mellett ez alapkritérium). S
hogy milyen pályázatot írnak ki, az nyilván
a kiírás után jut tudomásunkra, ehhez
önkormányzatunknak a szükséges tervdoku-
mentációkkal rendelkezni kell!

A kerékpárút pályázat most került
kiírásra

Sokszor nyilatkozzuk, hogy Képviselő-
testületünk a lakossági igényeket figyelembe
véve határozza meg a feladatokat, de tény
az is, hogy az önkormányzat ciklusokon
átívelő rendező elve, hogy csökkenő
önkormányzati szabad felhasználású
pénzeszközökből csak úgy lehet
fejlesztéseket megvalósítani, ha pályázati
forrásokkal egészítjük ki. Máskülönben
mindössze csekély fejlesztést sikerült volna
az eddigiek során is megvalósítani, ha még
oly fontosak is.

Kérem, a mellékelt kérdőívet kitöltve
tiszteljék meg önkormányzatunkat
szíves véleményükkel, amit a döntésnél
figyelembe kívánunk venni. A kérdőívek
gyűjtőhelyei: a Polgármesteri Hivatalban és
a művelődési házban elhelyezett
fórumládák.

A visszaérkezett kérdőívek számáról és
azok összesített eredményéről a következő
lapban tájékoztatjuk érdeklődő olvasóinkat.

Bízom benne, hogy sikerült az önkor-
mányzat egy részfeladatát ismertetni és
döntésünk felelősségét a városunk fejlesz-
tése érdekében érzékeltetnem annak érde-
kében, hogy véleményüket miért is kérjük
jelen esetben a kerékpárút első ütemének
benyújtásához!

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester
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„Meglátni, felfedezni...”

A FÉBE X. honismereti táborának résztvevői a Jász Múzeumban. Fotó: Tóth Tibor

„Azt vallom, hogy a jó fotó készítéséhez
nem kell feltétlenül korszerű és drága fény-
képezőgép, sokkal fontosabb meglátni, fel-
fedezni azt, ami mellett mások esetleg
elsétálnak.” – Ezt a vallomást dr. Palla
Gábor közgazdásztól idéztem, akinek au-
gusztus 18-án nyílt fotókiállítása a művelő-
dési házban.

Palla Gábor neve sokak számára lehet is-
merős, hiszen Jászfényszarun született, s a
Homok-tanyán élt gyermekkoráig. Lakóhe-
lyén, Pestszentimrén ez év február 23-án
rendezték első önálló kiállítását. Ahogyan
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
asszony is hangsúlyozta a jászfényszarui
kiállítás megnyitóján, mindig örömöt jelent
számunkra, ha valaki visszatér a szülőfalu-
jába. Igaz, Palla Gábor kapcsolata valójában
sohasem szakadt meg Fényszaruval, rokoni
szálak is kötik ide, ez az alkalom mégis más.
Hiszen mindenkinek kívánt hozni valamit a
képeivel, valami szépet, amit a családi kirán-
dulások során fényképezőgépével megörö-
kített: a természet csodáit, az ember évezre-
des alkotásait. 26 színes nagyítás látható a
kiállításon, az amatőr fotós egyfajta utiterv–
ajánlata azok számára, akik szeretnék bejárni
Magyarországot, Európát. Akiknek nem
adatik meg az utazgatás öröme, ők a fotók
által gondolatban lehetnek részesei annak az
élménynek, amelyet a szűkebb vagy tágabb
környezetünkkel való ismerkedés jelent.

A rendezvényhez kapcsolódóan a Városi
Könyvtár ajánlóbibliográfiát állított össze a
fotózás témakörébe tartozó gazdag
választékából, amely könyveket a kiállításon
is bemutatták. A fotókiállítás szeptember
10-ig látogatható.    Szöveg: Sugár Istvánné

Fotó: Rohoska

Mákból a kiskertekbe jövő évtől már rózsa-
szín virágút vethetnek, ugyanis más színű
fajták termesztését a magasabb alkaloid
tartalmuk miatt egy kormányrendelet meg-
tiltja. Köck Oszkár, a Magyar Kertészeti
Tudományos Társaság gyógynövény
szekciójának elnöke az MTI-nek elmondta:
a Magyarországon jelenleg előforduló 15
mákfajtából január elsejétől már csupán egy
felel meg annak a jogszabálynak, amely a
kábítószer előállítására alkalmas növények

termesztésére vonatkozik. A tavaly óta
hatályos rendelet ugyanis az év végéig adott
haladékot azoknak a mákfajtáknak a
termesztésére, amelynek tokja 4 ezrelék fe-
letti alkaloidot tartalmaz. Jelenleg 7 ezrelék
a határérték. A határértéket meghaladó al-
kaloid tartalmú, legtöbbször fehér-lila virágú
mákfajták termesztői jövő évtől ugyanolyan
büntetésben részesülnek, mintha marihuána
előállítására alkalmas kendert nevelnének. -
hangoztatta az elnök.    Forrás: VG-Online

Vadkender, vagy „szabálytalan” mák

A FÉBE X.
honismereti és

helytörténeti tábora
A táborozókhoz kegyes volt az időjárás,

július 25-30-a között a nyár legmelegebb
napjai voltak. Az volt a célunk, hogy a
szabadidő kellemes eltöltése mellett a Jász-
ság városaival, az ott lévő nevezetessé-
gekkel ismerkedjenek meg a táborozók.

Már az első napon útra keltünk Jászárok-
szállásra, ahol a Jászház mindenki tetszését
elnyerte. A gazdagon berendezett helyisé-
gekben a múlt tárgyi emlékeivel ismerked-
tünk. Árokszállás híres színészeinek,
Kaszab Annának, Pethes Ferencnek, Görbe
Jánosnak a fotóit, használati tárgyait,
kitüntetéseit láthattuk a hajdanán legények
lakásául szolgáló szobában. A főtér neve-
zetességei után megtekintettük a műemlék
templom díszes freskóit. A nap további
részét a strandon töltöttük. Kedden a Jászság
második legnagyobb városába, az egykori
járási székhelyre, Jászapátira látogattunk el.
A főtéri séta, a Jászság egyedüli kéttornyú
templomának megtekintése után Jászszent-
andrásra mentünk. A templomban megcso-
dáltuk a híres Aba Novák-freskókat, a nap
hátralévő részét strandon múlattuk. A szer-
dai nap a kézműves foglalkozásé volt, mely
itthon, a hűvös Civil házban zajlott. Nagyné
Kiss Mária irányításával a decoupage*
kézműves technikát sajátították el a táboro-
zók. Csütörtökön kerékpárral indultunk a
tóalmási strandra, ahol az év legmelegebb
napját hűsítő víz, és árnyékot adó fák alatt
sikerült átvészelnünk. A pénteki napot a
Jászság fővárosának, Jászberénynek szen-
teltük. Az előző napon megnyílt Jász Expón
sok szépet és érdekeset láttunk. Hosszabb
időt töltöttünk a Jász Múzeum ízlésesen
kialakított standjánál, ahol finom házi
süteményekkel vendégeltek meg bennünket.
A Honvéd Kaszinó épületében Sárközi Já-
nos portré fotó kiállítását, a Jász Múzeum-
ban a Lehel kürt időszakos és a múzeum
állandó kiállítását néztük meg. A Lehel kürt
„szentélyében” egy csoportképen is meg-
örökítettük magunkat az utókor számára. A
főtéri sétán mindenki tetszését elnyerte a
Jász kapitány-szobor. A tábor utolsó napját
a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény
hűs falai között töltöttük. Megismerve a
névadó munkásságát, a település rövid
történetét, a táborozók a saját családfájuk
összeállításával foglalatoskodtak.

A hatnapos tábor költségét döntően a
„Jászfényszaruért” Alapítvány és a FÉBE
biztosította. Köszönjük a tábor felnőtt
résztvevőinek, Varga Gáborné Terikének,
Nagyné Kiss Máriának a segítséget.

Tóth Tibor

*XVII. századi dekorációs technika.
Papírszalvéta felhasználásával képeket
készíthetünk, tárgyakat díszíthetünk.

Dr. Palla Gábor
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Csak az útfelújítási pályázat nyert!Figyeljünk az idõsekre
és a gyerekekre!

Jászfényszarun megszaporodtak az el-
múlt időszakban a garázda jellegű cselekmé-
nyek, kocsmai verekedések, családon belüli
erőszak témakörébe tartozó jogsértések.

Az emberek legtöbbször ittasan követik
el ezeket a cselekményeket, illetve elszámo-
lási kérdések során keresik így a (rossz)
megoldást.

Járőreink ezekben az ügyekben az elköve-
tőket előállították, velük szemben az eljárás
megindult.

Ismét növekedést mutat a mobil telefon
lopások száma, ahol rendszeresen fellelhető
a sértetti közrehatás. Érthetőbben: gondat-
lanul kezelik értékeiket, ezzel lehetőséget
teremtve azok eltulajdonításához.

A Jászság területén több bűncselekményt
követtek el idős emberek sérelmére azok
jóhiszeműségét kihasználva, villany- illetve
gázóramérő elszámolásra (visszatérítésre)
hivatkozva megfigyelik, hol tartják a pénzt
és figyelmét elterelve azt még a távozás előtt
egyikük eltulajdonítja. Ne váltsanak fel
pénzt senkinek!

Senkit ne engedjenek be a kapun be-
lül! Ha valaki gyanús, akkor hívják a
112 vagy 70-3307626 telefonszámot.

Kezdődik a tanév, így gyermekeik figyel-
mét hívják fel a balesetmentes közlekedésre.

Ne engedjék őket az úttesten egymás
mellett sétálni, haladjanak a járdán, ott
védettek!

Kérjük a szülőket, hogy reggel ne a gyalo-
gos átkelőhelyen illetve közvetlenül az előtt
álljanak meg a gépkocsikkal (csak mert ott
az iskola viszont a KRESZ is tiltja), mert
ezzel a többi közlekedőt sodorják veszélybe.
Kérjük, használják a parkolót! Egy perccel
több, ennyit ugye megér?

Mindenkinek balesetmentes közlekedést
kívánok!                                   Gere Ferenc

r. alezredes

SZÜLETTEK: Bálint Tibor (Kiss Annamária), Bukó Sándor (Bari Melinda), Kiss Rebeka
Tímea (Palócz Tímea).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: nincs adat.
ELHUNYTAK: Özv. Bódis Béláné Langó Margit (96 é.), Czeglédi Sándorné Gergely

Mária (85 é.), Gazsó Jánosné Nagy Rozália (84 é.), Ladányi István (44 é.), Mezei Pál (76
é.), Nagy Vendel (81 é.), Peigelbeck Mihályné Lázár Erzsébet (55 é.), Török Pál (81 é.).

Júliusi anyakönyvi hírek

Dr. Gedei József, a Felső-Jászság országgyűlési képviselője 2005. szeptember 9-én
(pénteken) este 18 órakor a Petőfi Művelődési Ház klubtermében lakossági fogadóórát
tart, melyre tisztelettel meghívja a város érdeklődő lakosságát.

Lakossági fogadóóra

Kérjük, az őszi munkák során, szíveskedjen mindenki a háza előtt lévő csatornát
kitisztítani, a padkákat nem feltölteni, hanem lenyesését követően az árkokat is kitisztítva
biztosítani a csapadékvíz elfolyását, szikkasztását! Ahol ennek a munkának az elvég-
zéséhez gépi erő kell, szíveskedjenek ezt az igényt Nagy Sándornénál (Polgármesteri Hi-
vatal) vagy Győri Jánosnál (Gamesz) jelezni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azon ingatlan
tulajdonosok helyett, akik több éve elhanyagolták az ároktisztítást és patkanyesést, az
önkormányzat nem tudja átvállalni ezt a munkát!

Ellenőrzéseink során intézkedések várhatók a mulasztókkal szemben.

Felhívással fordulunk a lakossághoz

Elkészült a már meglévő csatornahálózat biztonságos üzemeltetéséhez szükséges 400
m3/nap kapacitású tisztítómű bővítése, melynek költsége nettó 131.699.000.- Ft.

Ebből: 28.286.000.- Ft  KAC támogatás,
            35.000.000.- Ft TRFC támogatás,
            68.413.000.- Ft saját erő.
A kb. 80 %-ra tehető csatornahálózat kiépítettséghez meg van tehát a tisztító kapacitás.
A Képviselő-testület tisztában van azzal a komoly lakossági igénnyel, jelenleg a %-ot

nem tudjuk (ez korábbi felmérésből ezen a területen nem érte el az 50 %-ot), hogy a
csatornahálózat is megépüljön, de ennek teljes költsége 2005. év eleji tervező becslés
szerint 369.996 M/Ft, 642 lakást érint. Mindebből következik, hogy ez csak pályázati
forrás elnyerése esetén lehetséges.

A csatornahálózatról

Ez évben útépítési pályázataink sajnos
nem voltak sikeresek. Egyetlen útfelújítási
pályázatunk sem nyert, így az áthúzódó
2004-es útépítés (Damjanich, Szivárvány)
valósult meg. Az év tavaszán elkészült
Katona J., Bacsó B., Ságvári E. útalapját az
Önkormányzat saját erőből és az építő-
közösségek részben befizetett érdekeltségi
hozzájárulásával valósította meg, illetve az
utak vízelvezetését. Azt, hogy mindezek
finanszírozása hogyan oszlott meg,
diagramok segítségével mutatjuk be a 9.
oldalon.

Csapadékvíz,
földutak

Bajza út csapadék elvezető
árok, átereszek, földút
rendezés

Táncsics M. földút
rendezés, szikkasztó árok
készítés

Vasvári P. út csapadékvíz
elvezető árok, átereszek,
földút rendezés

Virág út földút rendezés, szikkasztó árok
készítés

Ady E. útról a Lehel út kert végére árok
készítés, csapadék csatorna tisztítás.

Sikeres volt az útfelújításra benyújtott
pályázatunk. A beruházás előkészítése
(közbeszerzés) most folyik. Az Árpád és
Kossuth L. utak kátyúzása, padkarendezése,
AB-12 jelű aszfalt borítás, műtárgyak
szintbehelyezése, árok tisztítása készül a
felújítás során.

Földutak:12.650 m
Jelenlegi szilárd burkolatú utak: 26.600 m
Kiépítettség: 68%

A Rendõrõrsön az utóbbi
idõben talált 7 db kerépár

várakozik gazdájára.
Aki ráismer kerékpárjára

és a tulajdonjogot
bizonyítani tudja,

elviheti a kerékpárját.

Kerékpárok
gazdára várnak

7 db kerékpár várja
gazdáját!

12650; 
32%

Kiépí-
tett-
ség; 

26600; 
68%

Földutak: Jelenlegi szilárd burkolatú utak:

UTAK
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Bohémek a Mecsekben...

Mint minden évben, ezúttal is tavaly
október végén kezdődött el az idei „mese-
tábor” szervezése, mégpedig a tábor hely-
színének a kiválasztásával. A Pécs várostól
mintegy 20 km-re fekvő Magyarhertelendre,
a hajdani szép emlékű úttörőtáborok
színhelyére tértünk vissza. A pár száz lelkes
község termál strandjáról híres és napjainkra
szépen beindult a falusi turizmus is.

Ide indult a 74 fős csapat július 5-én, ked-
den reggel, s aznap délután már el is kezdtük
az ismerkedést a nagyváros nevezetes-
ségeivel. A Főszékesegyház és környékének
a megtekintése után városnéző kisvonattal
kaptunk globális képet Pécs központjáról
és közben idegenvezetést is hallhattunk. Az
idén a vándorszínészek világába kóstoltunk
bele, ezért 3 szabadtéri színházi helyszínre
is elkalauzolt minket a helyi horvát színház
lelkes munkatársa. Éppen végeztünk, amikor
eleredt az eső. Így indultunk elfoglalni
táborhelyünket. Ez a gyerekeknek a házak
birtokba vételét, a felnőttek nagy részének
pedig a „sátorverés esőben” című egyfelvo-
násos szomorújátékot jelentette. A kései,
de annál finomabb vacsora elfogyasztása
után következett volna a takarodó, ami
természetesen legkevésbé az első éjszakán
jön össze.

Szerdán reggel aztán a társulat megtartotta
az alakuló ülését, a direktor köszöntötte a
résztvevőket, majd rövid kiscsoportos
stílusparódiával meggyőződtünk arról, hogy
mindenki jó helyen van, a heti kihívások
teljesítésére alkalmas. Ünnepélyesen felvon-
tuk a tábori zászlót és az öt kisebb társulat
megkezdte munkáját a kőszínház átadására
készülő műsor témájának dramatikus
feldolgozásával. Délután sétát tettünk a sok
szép fafaragással egységes faluképet mutató
községben, majd megmártóztunk a
szemközti strand melegvizes medencéjében.
Vacsora után indult a „G & G. akció” fe-
dőnevű éjszakai thriller, melyet már febru-
árban kiterveltünk. A kamasz szereplők ott
a helyszínen értesültek színészi megbízatá-
sukról. (El kellett ejteniük vacsoránál, hogy
unják az egészet és elhúznak az erdőbe, majd
„el is vesznek”, hogy nem kis kavarodást
okozva kereshessük őket az éjszakában.) A
fiúk a felkínált szerepet örömmel vállalták.
A felnőttek hiteles színészi játéka tovább
emelte az „előadás” hitelességét, úgyhogy
mire megkerült a két elveszett, akkorra már
a „komplex dráma” kellős közepében
voltunk. Még a lányok is megsiratták őket.
(Az érintett szülőket előre értesítettük az
akcióról, megkímélve őket a felesleges
aggodalomtól.) A szerepeket brilliánsan
tovább játszva átélhettük az aggodalom, a
féltés, a felelősség és félelem érzését, majd
az erdei keresés után az ebédlőben meg-
beszélhettük a tanulságokat is. Amikor
kiderült, hogy az egész csak játék volt, a
katarzis sem maradt el. A táborlakók még
sokáig méltatlankodtak az „átverés” miatt,
de bízunk abban, hogy ez egy életre szóló
tanulság volt.

Csütörtökön ismét a választott témákban
folytak a próbák, délután pedig az egész
társulat átment Abaligetre, egy kis barlan-
gászásra, denevérlesre. Hazafelé ki gyalo-
gosan - Orfűn keresztül a Hermann Ottó- tó

csodás partján és a meredek hegyen át - ki
pedig a műúton, némi gépkocsis segédlettel
érkezett meg a táborhelyre, hogy vacsora
után a napi fáradalmakat kipihenhessük a
strandon egy kis éjszakai fürdőzés, több
emeletes vízi gúla építés formájában.

Pénteken tovább ismerkedtünk Pécs vá-
rosával. A reggeli frissítő zápor éppen a TV-
toronyban ért minket, úgyhogy az aznapi
esőt megúsztuk. Aztán a Zsolnay Ma-
nufaktúra jóvoltából láthattuk, hogy nem-
csak a színészmesterség nehéz, hanem a
porcelángyártás is igénybe veszi a dolgos
ember testét, lelkét, de a csodálatos kör-
nyezet igazi műalkotások születését
inspirálja. Egy pizzériában elköltött ebéd
után belevetettük magunkat más művészeti
irányzatok tanulmányozásába. Így jutottunk
el a Dzsámiba, majd a Csontváry, a Vasarely
és a Zsolnay múzeumba valamint a Szabó

Marcipán kiállításra. Kész csoda, hogy még
egy kis szabad programra is futotta az
időnkből. Vacsora után nagyszabású lab-
darúgó-mérkőzésen mérte össze erejét tár-
sulatunk válogatottja a szomszéd tábor
székesfehérvári focistáival, aminek a bíró
sípja helyett a mennydörgés és villámlás
vetett véget. Fiaink elsöprő győzelemmel
bizonyították rátermettségüket. Ezen az
estén nyílt volna először lehetőség arra, hogy
időben nyugovóra térjen a bohém társulat,
de az éjszakai őrségnek most is akadt
tennivalója.

Szombaton tovább folytatódtak a csopor-
tos próbák, mely kiegészült kitűzők
festésével, díszlet, jelmez és maszk tervezé-
sével, készítésével. Az egész napos eső sem
zökkentett ki alkotómunkánkból. Délután
teljes gőzzel készültünk az esti programokra
is. Vacsora után a Pódiumesten ki-ki meg-
csillanthatta egyéni művészi ambícióit. Ki
verset mondott, ki prózát, ki zenélt, ki
táncolt, többen jelenetet adtak elő. A jó han-
gulat megalapozta az est másik fénypont-
jának, a Casinónak a sikerét. Igyekeztünk
megidézni egy igazi kávéház, kaszinó
hangulatát. Halk, kellemes zene mellett, teljes

díszkivilágításban a pincérek lázas sürgése,
forgása közepette lehetett játszani és nyerni
a színházteremből kaszinóvá varázsolt
ebédlőben. Mit? Természetesen zsetonokat.
Hol? A rulett asztalnál, a kártyaasztaloknál,
a legkülönfélébb társas játékoknál. A leg-
nagyobb sikere a fogyasztható ital menünek
volt. A sokféle bólé, mix, turmix egyveleg -
csupa ízletes vitamin bombák - mellett
hagyományos kölyökpezsgőt is szolgáltak
fel a pincérek a zsetonok ellenében. A
fergeteges hangulatot igazolja, hogy az éjféli
zárórát nehezményezték a lelkes játékosok.

Vasárnap délelőtt a résztvevőknek külön-
böző helyszíneken vegyes csoportokban
kellett számot adniuk rátermettségükről.
Rímfaragás, koreográfia összeállítása,
memória próba, jelmezöltés, ügyességi és
erőnléti akadályok tették próbára a színi
növendékeket. Ebéd után aztán ismét fel-

kerekedtünk és átbuszoztunk Mánfára,
hogy a festői szépségű Melegmányi-völgyet
vegyük birtokunkba. Itt újabb nehézségek
vártak: sár, pocsolya, patak, kövek, kidőlt
fatörzsek állták utunkat, de legyőztük az
akadályokat! (Ezt a szülők az otthoni mosás
alkalmával is megtapasztalhatták.) A ter-
mészetvédelmi területen nemcsak a szik-
lákban, a sok-sok tiszta vizű forrásban, az
erdő szépségeiben gyönyörködtünk, hanem
felfedeztük érdekes növény és állatvilágát
is. A mésztufákat már nem volt időnk
meghódítani, mert 6 óra után vártak bennün-
ket Orfűn, a híres Kemencés udvarban. Itt a
kemencéken kívül megnéztük a tájházat, az
egyedülállóan érdekes Madárijesztő kiállí-
tást és frissen készült kemencés kenyér-
lángost kóstoltunk. Vacsora után még egy
kis beszélgetésre és játékra is jutott idő. Itt
kell megemlítenünk, hogy az idei táborban
indirekt módon folytattuk a tavalyi kör-
nyezetvédelmi témánkat, hiszen fontosnak
tartjuk, hogy az ott tanultakat készség
szintre emeljük.

Hétfőn már igencsak ijesztgetett bennün-
ket az eső, de nem mosta el sem a díszlet- és

avagy Színészek földje, mûvészetek völgye

(Folytatás a 7. oldalon)
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maszkkészítést, sem a próbákat, az estére
készülődést. Miután direktorunk megkapta
a játékengedélyt, alkalmi színháztermünkben
sor került a kis társulatok bemutatóira, ahová
még a tábor tulajdonosának képviselője is
ideutazott Makóról. Mindenki más- más
témával foglalkozott a héten és ebből adott
némi ízelítőt a többieknek és a faluból
érkezett nézőknek. A Színész Törpök A
kis török című mondát dolgozták fel, a 13
Vándorszínész Wass Albert: Mese a kék
hegyekről című történetét mutatták be, a
Hertelendi Hírtelenek a Szent Anna- tó
legendáját állították színpadra, a Hét Tyúk
Tava Színitanoda a Csellengők témájával
foglalkozott, a Passz Színpad pedig a Rómeó
és Júliából adott elő etűdöket. A nagysikerű
műsorszámok után mindenki lázasan
készült a záró est másik fénypontjára, a
„Bohém Oszkár” Gálára. A nagyestélyik,
báli belépők felöltése és a megfelelő frizurák
és smink elkészítése után talpig díszben
vonultak a „művészek” a rendezvény
helyszínére, a svédasztalos gazdag vacso-
rával terített bálterembe, ahol Petőfi Színész-
dalának közös eléneklésével avattuk szí-
nésszé a növendékeket, mely feljogosította
őket arra, hogy az épülő új kőszínház tár-
sulatába jelentkezhetnek. Mindenki emlék-
lapot és a „rendezők” által készített „Bohém
Oszkár” figurát kapott ajándékba. Kiosz-
tásra kerültek a társulatok csoportos díjai
is. A közös társulati vacsorát Maszkabál
követte, ahol hajnalig ropták a táncot a
parkett ördögei.

Másnap délelőtt pakoltunk és az ünnepé-
lyes zászlólevonás után hazafelé vettük
utunkat. A vonaton a társulatok még egy
kis időt szántak a tábor drámás értékelésére,
ami nekünk szervezőknek is nagy segítség,
hiszen így tudunk minél jobb, a gyermekeket
érdeklő programokat összeállítani a
következő évi táborra.

Az Általános Iskola, Kooperatív Művé-
szeti Alapiskola és a Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai
Műhelye által szervezett tábor nem jöhetett
volna létre, ha nem támogatja Jászfényszaru
Város Önkormányzata, a Jászfényszaruért
Alapítvány, a Jászfényszaru az Oktatásért
Alapítvány, az Általános Iskola, Kooperatív
Művészeti Alapiskola és Szakiskola és
ennek Diákönkormányzata, a helyi
GAMESZ és természetesen a szülők. A
táborba induláskor szereztünk tudomást
róla, hogy a Mobilitás Észak-alföldi Regio-
nális Irodájához beadott pályázatunk is
nyert. Ennek köszönhetjük, hogy ilyen gaz-
dag programot állíthattunk össze gyerme-
keinknek.                                Éva, Katinka

(Folytatás a 6. oldalról) Helyi építés szabályozottan
Jóváhagyásra került Jászfényszaru tele-

pülésrendezési terve és helyi építési sza-
bályzata.

Mielőtt részleteiben ismertetném a város
e sajátos tervének és helyi építési szabály-
zatának hatályát, vázlatos tartalmát, előírá-
sait, feltétlenül szólni kell arról az országos
jogi környezetről, amibe illeszkedik.

Az 1998-as évben lépett hatályba „az
épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (további-
akban: új építési törvény). Az alaptörvény
rögzíti a településrendezés célját, feladatát
és meg határozza a helyi önkormányzat
építésügyi feladatát ebbe a témakörben.

Az új építési törvénnyel egy időben meg-
jelent végrehajtási rendeletek közül kiemel-
kedő fontosságú „az országos település-
rendezési és építési követelményekről”
(OTÉK) szóló kormányrendelet.

Az új építési törvény és az OTÉK az
országos elvárásokat határozzák meg, írják
elő a követelményeket keret jelleggel, a
város településrendezési terve (település-
szerkezeti terv és leírás, szabályozási terv)
és a helyi építési szabályzat viszont sze-
lektáló és részletező. Megteremti a jogos
közérdek és magánérdek összhangját.
Meghatározza az önkormányzati felada-
tokat, és előírásokat fogalmaz meg min-
denkire kötelező érvényű rendelet-
alkotással.

A terv készítés során a tervezők figyele-
mbe vették az országos és megyei terület-
rendezési tervekben a várost is érintő dön-
téseket (pl.: a távoli jövőben a 32-es számú
főközlekedési út új nyomvonala a vasút
vonal keleti oldalára kerülne).

A város fejlesztését érintő elképzeléseket
a Képviselő-testület előzetesen egy tele-
pülésfejlesztési koncepcióba határozta meg.

A városi fejlesztési elképzelések alapján
a tervezők - a város alaptérképen jelölve -
elkészítették a településszerkezeti tervet és
leírását.

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
tartalmazza – az önkormányzatra kötelező
érvényű – alábbi nagy elhatározásokat a
beépítésre szánt (beépített, továbbá
beépítésre kijelölt):

– új lakóterületeket az északnyugati és
északkeleti területen

– új gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató,
ipari) területeket az északi és északkeleti
területen

– az új lakóterületeken új lakó utak
kerültek kijelölésre.

A beépítésre nem szánt területen
(külterületen):

– közlekedést érintően betervezésre került
egy körút – a 32. sz. főközlekedési úttól
nyugatra a tervezett belterületi határ és
Zagyva folyó mentén egészen a Zsámbok
felé vezető útig

- mezőgazdasági területen kertes és
általános terület-felhasználás lehetséges

– lehatárolásra kerültek az erdőterületek.
A nagy elhatározásokat tartalmazó tervvel

párhuzamosan készült az alaptérképen
jelölve – a szabályozási terv.

A SZABÁLYOZÁSI TERV – a min-
denkire kötelező érvényű (rendelettel jóvá-
hagyott) – tartalmazza a telkek beépítésére
érvényes, kötelező lehatárolásokat a be-
épített és további beépítésre kijelölt
területeken az alábbi részletezettséggel:

– lakóterületeken belül – a közterületek
által határolt telektömbök – a sajátos építési
használat szerint kisvárosi, kertvárosi,
településközponti vegyes

– gazdasági területeken belül – az egyes
telektömbök – kereskedelmi, szolgáltatás,
ipari rendeltetéssel vannak jelölve az építési
övezetekben.

A beépítésre nem szánt területeken
(általában külterületen):

– erdőterületeken,
– mezőgazdasági területeken belül az

egyes telektömbök – rendeltetési
szempontból övezetekbe tartoznak.

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
(HÉSZ) a település igazgatási területére (bel-
és külterületre) a helyi sajátosságoknak
megfelelően az építés rendjét - feltételeinek
és módjainak meghatározásával –
megállapító helyi települési rendelet.

A HÉSZ mindenkire kötelező érvényű, a
város egyik legfontosabb rendelete, hosszabb
távon sokan találkoznak vele, érdemes
tanulmányozni.

Az építésjogi követelményeket az
építési törvény 18. §. (1) bekezdésében
rögzíti „építési munkát (tételes felsorolás
az OTÉK 1. §. (1) bekezdés és a HÉSZ 1. §.
(2) bekezdés) végezni az e törvényben fog-
laltak, valamint az egyéb jogszabályok
megtartásán túl, csak a helyi építési sza-
bályzat, szabályozási terv előírásainak
megfelelően szabad.

A fenti nagyon komoly előírás azt jelenti
röviden, hogy városban az egyes telkekre
csak az előírt (engedélyezhető) építmények
(épületek és műtárgyak) építhetők.

A szabályozási tervben lehatárolt (jelölt)
építési övezetekben meglévő és kialakítható
telkek, valamint a meglévő és építhető
építmények részletes feltételeit és előírásait
a HÉSZ tartalmazza.

A telkeknél meg van határozva: a
kialakítható legkisebb telek terület, telek-
szélesség, közművesítettségi igény.

Az építmények elhelyezésénél telek be-
építési jellemzők vannak előírva: beépítési
mód, beépítettség százalékban, építmény-
magasság.

Az egyes építési övezetekben természe-
tesen a fent leírt előírások eltérőek, így
építési szándék esetén időben célszerű tá-
jékozódni az egyes telkek beépítési lehe-
tőségeiről.

Polgár Lajos
városi főépítész
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„Csörsz árok” akciócsoport a XXI. századért

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Tár-
saság legfrissebb kiadványa ez a ké-
peslap-gyűjtemény. A színes nyomtatvány
és a BLNT korábbi kiadványai meg-
vásárolhatók a Városi Könyvtárban,
Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.

Megjelent!

A XXI. századért a Csörsz árok tér-
ségében akciócsoport a Felső-Jászságot
alkotó Jászágó, Jászárokszállás, Jász-
felsőszentgyörgy, Jászfényszaru és Pusz-
tamonostor települések részvételével
alakult meg július 22-én. Azzal a céllal
jött létre, hogy közösen kidolgozzák a
Kompetencia-kreativitás alapú in-
tegrált értékmegőrző vidékfejlesztés
a Felső-Jászságban című helyi vidék-
fejlesztési tervet.

A XXI. századért a Csörsz árok térsé-
gében akciócsoport 18 együttműködő
tagból áll, amelyből 5 szervezet a
közszféra, 5 vállalkozói és 8 a civil szféra
képviselője.

Az akciócsoport tagjai egyéni moti-
váltságuk alapján, az alaptevékeny-
ségük jellegéből adódóan, az együtt-
működés hasznosságát és szüksé-
gességét belátva döntöttek a partner-
ségre lépés mellett. A nagyfokú civil
aktivitásból eredően, amely erre a tér-
ségre jellemző, az akciócsoportban sú-
lyozott a civil szervezetek aránya. Az
akciócsoport létrejötte előtt a leendő
tagok többször folytattak egyeztetést a
vidék fejlesztése érdekében.

A gesztor szervezet feladatait a köz-
szféra erre vállalkozó és legalkalmasabb
képviselője, Jászfényszaru Város
Önkormányzata kapta, infrastrukturális,
illetve szervezeti adottságai miatt. A
vezető szervezet feladatát a térség civil
szervezetei közül a 12 éves múltra vissza-
tekintő, és a térségfejlesztésben jelentős
szerepet betöltő Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság látja el.

A közszféra biztosítja a szakemberek
részvételét, a vállalkozások a társadalom
aktív rétegét reprezentálják, míg a civil
szervezetek specifikus réteget (közmű-
velődés, kultúra, hagyományőrzés) és
szakmai tudást (felnőttképzés, gazda-
ságfejlesztés) biztosítanak.

Jelentős a fiatalok, a nők és az idősek
képviselete a civil szféra által (Fortuna
TSE, Jászfa Alapítvány, Ágóiak Baráti
Egyesülete, Ipartestület, Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság).

Az akciócsoport alakuló ülésén a leg-
aktívabb tagok kaptak jelölést a helyi
bíráló és monitoring bizottsági tagság
kritériumainak megfelelve, figyelembe
véve a 49-51%-os arányt. A jelölteket a
szavazás szabályainak betartása mellett
egyhangúlag megszavazták.

A XXI. századért a Csörsz árok térség-
ben helyi akciócsoport HBMB-a (Helyi
Bíráló Monitoring Bizottság) 12 tagból
áll, melyből 4 szervezet a közszféra, 3 a
vállalkozói és 5 a civil szféra képviselője.

A térségre jellemző nagyfokú civil
aktivitásból következik, hogy a HBMB

összetételében is súlyozottabb a civil
szervezetek aránya. A HBMB-ban a köz-
szféra biztosítja az infrastruktúrát és a
szakemberek jelenlétét a vállalkozások
a társadalom változatos rétegeit repre-
zentálják, míg a civil szervezetek spe-
cifikusan rétegzett összetételt mutatnak,
illetve lehetővé teszik a kvalifikált
szakemberek részvételét a projektben.
A civil szféra által jelentős a fiatalok, a
nők és az idősek, munkanélküliek kép-
viselete is.

A projektünk célja a vidéki életmód
értékeit őrző, hagyományokat éltető,
egységes arculatú, vonzó és a népesség
megtartására alkalmas Felső-Jászság
létrehozása. Céljaink elérése érdekében
négy részből álló intézkedéscsomagot
fogalmaztunk meg. A helyi adottságok
és potenciálok hatékony kiaknázásával
létrejön az egységes arculatú Csörsz-
árok Kistáj. Itt a folyamatosan megújuló
humán infrastruktúra, a környezet- és
egészségtudatos életmód, a munkalehe-
tőségek javítása, a hagyományok
ápolása mind hozzájárulnak a vidéki jólét
növeléséhez. Mindezeken túl a meg-
valósuló turisztikai attrakciók tőke-
vonzó, népességmegtartó erejűek.

A vidékfejlesztési tervünkben kiemelt
helyet kapnak a nők – a projektek re-
integrációs jellegéből adódóan –, illetve
a fiatalok, akik számára térségi ifjúsági
információs szolgáltatást kívánunk
biztosítani, amely segítségével a mun-
kaerőpiaci helyzetük javul. Külön
figyelmet fordítunk a jelentős létszámú
roma kisebbségre (felzárkóztatás), az
elöregedő lakosságra (egészségügyi,

szociális szolgáltatások).
A helyi vidékfejlesztési terv célcso-

portjai e célterületen élő vállalkozói-,
civil- és közszféra képviselői, a turisz-
tikai attrakciókat látogató, a szolgál-
tatásokat igénybe vevő jászok és nem
jászok. Kedvezményezettek: a reinteg-
rációs tevékenységbe bevont nők, a
roma lakosság és fogyatékkal, beteg-
séggel élők, s nem utolsó sorban a fia-
talok, akik a jövő letéteményesei.

A partnerség erősítésével – amely már
jelenleg is működik a sajátos földrajzi
helyzetből („három megye határán”)
adódóan – vonzó, a vidéki életmód érté-
keit őrző, megtartó, egységes arculatú
Felső-Jászságban hosszú távon kiala-
kul az egymásra figyelő, egészség- és
környezettudatos magatartás, élő ha-
gyományőrzés. A Felső-Jászságban a
társadalom minden rétegének helye lesz.
Az újító, alkotó erők eredményeként –
munkahelyek, munkalehetőségek létre-
hozásával – a térség megtartó ereje nö-
vekedni fog.

A helyi vidékfejlesztési terv átfogó
célja: a Felső-Jászsági lakónépesség
megtartása, az egységes, vonzó arculat,
a környezet- és egészségtudatos maga-
tartás kialakítása, az élő hagyo-
mányőrzés.

Ennek érdekében a specifikus célok:
– Munkalehetőségek biztosítása,

munkahelyek teremtése a projekt önger-
jesztő hatása által;

– A tiszta, ápolt környezet, egységes
megjelenés, egységes PR, marketing,
„Közösségi Kalendárium”;

– Az öko-, biogazdálkodás széleskörű
megismertetése, elfogadtatása, falusi
vendéglátás;

– A meglévő helytörténeti kutató-
csoportok, népdalkörök, néptánccso-
portok, hagyományőrző csoportok to-
vábbéltetése, népi ünnepkörök, neves
napok Felső-Jászsági füzére.

Mindezek áthatják a közösségi rendez-
vények sorozatát, amely egész éven át
sokszínű turisztikai attrakciót is jelent.

A fejlesztési prioritások megvaló-
sítását szolgáló intézkedések:

– Környezet- és egészségtudatos élet-
mód megvalósítása

– Egységes arculat kialakítása a Csörsz
árok mentén

– Hagyományőrző létesítmények,
programok kialakítása

A lakónépesség megtartására irá-
nyuló vállalkozói készségek fejlesztése.

Közreadja:
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai

Társaság részéről
Kovács Béláné Pető Magdolna
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Kimutatás az útépítés finanszírozásának alakulásáról

FÉBE-hírek

Önkormányzati
saját erő (Ft)

Költségvetés

Ságvári–Katona–Bacsó útalap építés 10734230 3426000   7308230
Damjanich út 14105000 1998000   9585276   2521724
Szivárvány út   9382000   582750   6567000   2232250

ÖSSZESEN: 34221230 6006750 16152276 12062204

Beruházás
összköltsége (Ft)

Építőközösségek
hozzájárulása (Ft)

TEKI
támogatás (Ft)

Jubileumi érem József Attila
emlékére

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a
József Attila emlékév alkalmából jubileumi
érem kiadását határozta el. Az érem terve-
zésével, a gipszminta elkészítésével az egye-
sület tagját, Szabó Imrefia Béla szobrász-
művészt, városunk díszpolgárát bízta meg.
Az érem Szegeden, Szabó Géza ötvösmester
éremverdéjében készül.

Az érem előlapján látható lesz József Attila
portréja, amely az 1936-os fotó alapján
készül. A portré körül a költő Elégia című
versének egyik sora: „Igazán csak itt mo-
solyoghatsz, itt sírhatsz” és a „József Attila
1905-1937” felirat olvasható. A hátoldalán
Jászfényszaru római katolikus temploma,
alatta a település jelenlegi címere, a „Jász-
fényszaru Város” felirattal. A szövegmezőt
osztja az 1831-es várospecsét, melyet az
akkori mezővárossá nyilvánítás alkalmából
készítettek, s ennek felirata: „Jászfényszaru
várossa petsétje 1831.”

Mindkét oldal pereme gyöngysorral sze-
gélyezett.

A 42, 5 mm átmérőjű érem nemes ajándék
és maradandó érték. Megrendelhető a helyi
Takarékszövetkezeti Kirendeltségen és
Lukács Pál egyesületi tagnál, de a 06/30/
8538935 telefonon is szeptember 30-ig a
következő változatokban:

– bronz 1600,- Ft
– ezüstözött bronz: 2100,- Ft
– aranyozott bronz: 2700,- Ft
– ezüst (Ag925/33,6 gr) 7600,- Ft.
Az érem árában a plüss díszdoboz ára is

szerepel. A József Attila Jubileumi Érem
ünnepélyes bemutatóját november végén
vagy december elején tervezzük megtartani.

Értelmiségi fiatalok találkozója
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete au-

gusztus 20-án du. l4 órára a Városháza dísz-
termébe invitálta a főiskolát, egyetemet vég-
zett vagy végző 30 év alatti fiatalokat. A
kutató munkával összegyűjtött 105 fő
fiatalnak küldtünk ki értesítést és visszajelző
lapot. 51 fő jelzett vissza melyből 32 fő
vett részt a találkozón.

A családias légkörű találkozó Jakus Tímea
Szeretet himnusza vers elszavalásával kez-
dődött. Közös bemutatkozás után Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester szólt a je-
lenleg folyó beruházásokról a városfejlesztés
jövőbeni elképzeléseiről. Közreadta a vá-
rosháza bővítési tervdokumentációit, a vá-
rosfejlesztés hosszú távú elképzeléseit. Tóth
Tibor a FÉBE elnöke a város civil társa-

dalmáról, a lokálpatriotizmusról beszélt.
A találkozóval szerettük volna a fiatalok-

ban felébreszteni a szülőhely, szülőföld iránt
megnyilvánuló felelősségünket, hiszen
kötelességünk felnőtt fejjel valamit vissza-
juttatni oda, ahonnan gyerekként, fiatalként
mi is sokat kaptunk. Ezen érzések az évek
múlásával többségünknél egyre erősebbé,
fontosabbá válnak.

A jelenlévő fiataloknál az elmondott véle-
mények alapján a településért érzett felelős-
ség, tenni akarás csírái már jelenleg is fellel-
hetők. Felvetődött a régi értékek helyi védel-
mének fontossága. Német nyelvterületről
csere programok megvalósítása. Nyári szín-
házi este vagy esték szervezése. „Jövő nem-
zedék” előadás sorozat indítása. Egy - két
havonta rendszeres találkozó szervezése az
azonos szakmabélieknek (agrár, pedagógus,
műszaki). A polgármesterasszony össze-
gezte a találkozó tapasztalatait és három
fiatalt (Berényi Melinda, Langó Zsuzsanna,
Zsólyomi Anikó) kért fel további szerve-
zőmunkára. Az érdeklődő fiataloknak a
következő találkozó szeptember 17-én
(szombaton) 16 órakor a Városháza dísz-
termében lesz, melyet a szervezők hív-
nak össze.

A találkozó közös uzsonnával és baráti
beszélgetéssel zárult. A jelenlévő fiatalok úgy
nyilatkoztak hasonló összejövetelen a jövőben
is szívesen részt vennének.           Tóth Tibor
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Köszönetnyilvántartás, emlékezés

A „Jászfényszaruért” Alapítvány anyagi segítséget kíván nyújtani
felsőfokú tanintézetben nappali tagozatos hallgatók tanulmányainak
támogatására.

Az alapítvány a 2005/2006. tanévtől tanulmányai befejezéséig 3
fő részére szándékozik ösztöndíj támogatást adni, melynek összege
a szorgalmi időszakra félévenként 20.000.- Ft.

A támogatás feltételei:
– a hallgató jászfényszarui lakos legyen, legalább közepes

eredményt érjen el (az évismétlés kizáró ok),
– a családi, szociális helyzete indokolttá teszi a támogatást.
A pályázathoz benyújtandó: önéletrajz, az előző tanév tanulmányi

és leckekönyv másolata, iskolalátogatási igazolás, a közös
háztartásban együtt élők jövedelem igazolása.

A pályázatok 2005. szeptember 25-ig nyújthatók be az alapítvány
címére: „Jászfényszaruért” Alapítvány, 5126 Jászfényszaru,
Szabadság tér 1.

Az alapítvány kuratóriuma a pályázatokat október 15-ig bírálja
el, a döntésről értesítést küld.

Ösztöndíj támogatás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Etnikai, Kisebbségi,
Szociális és Foglalkoztatás-ügyi Bizottsága pályázatot hirdet cigány
származású fiatalok részére, tanulmányaik támogatására.

Tanulmányi támogatásban részesülhet az a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzat illetékességi területén állandó
bejelentett lakással rendelkező cigány származású fiatal, aki:

– gimnázium, vagy szakközépiskola 10-13. évfolyamát nappali
tagozaton végzi és tanulmányi eredménye legalább 3,0

– a szakiskola 10-12. évfolyamát nappali tagozaton végzi és
tanulmányi eredménye legalább 3,5.

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. szeptember 15.
További információ és pályázati adatlap kapható a Polgármesteri

Hivatal ügyintézőjénél (Molnár Ferencnénél).

Pályázati felhívás
cigány származású fiatalok tanulmányi támogatására

„Elment, olyan mégis, mintha
itt lenne.
Az élet megy tovább nélküle,
de olyan soha nem lesz, mint
Vele.”

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

akik szeretett Édesanyánk, nagymamánk, dédimamánk,
Özv. ZSÁMBOKI IMRÉNÉ

Bagi Anna
temetési szertartásán részt vettek, utolsó útjára

elkísérték, sírját a kegyelet virágaival elborították,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Külön köszönet minden áldozatkész megnyilvánulásért,
az Esperes úrnak a lelki gondozásért,

háziorvosának a több évig tartó gyógyításért,
az Erzsébet Kórház Általános Sebészeti Osztálya
orvosainak, ápolóinak és minden személynek,

akik Szerettünket nagy betegségében gondosan ápolták,
valamint a IUSTA Temetkezési Szolgáltatás dolgozóinak

a kegyeletteljes közremûködésért.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk,

nagypapánk, fiam, vejem,
SINKOVICS JÁNOS

temetési szertartásán megjelentek,
koszorúikkal, virágaikkal,

részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
PLÓSZ JÓZSEF

temetési szertartásán megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Özv. GAZSÓ JÁNOSNÉ

Nagy Rozália
temetési szertartásán megjelentek, sírjára koszorút,

virágot hoztak.
A gyászoló család

Emlékezés
Deák Sándor halálának 2. évfordulójára.
„Nem az a nagy fájdalom, amely jajgat,

melytõl könnyes lesz a szem,
hanem amit az ember a szívében

egy életen át hordoz
mosolyogva, csendesen.”

Felesége

Emlékezés
özv. Sándor László

halálának 2. évfordulójára.
„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.”

Lánya és unokája

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek,

ha rám gondoltok mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Szeretõ nagyszüleid: Molnár mami és papi.

Emlékezés

Hegedûs Zoltán
/Komárom/
halálának

1. évfordulójára.
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Kör.Kép című műsorában minden szomba-
ton 9.00, 14.00, 19.00 és 23.00 órakor.
Ismétlés hétfőn 9.00 órakor.

Körzeti Képes Krónika
JÁSZFÉNYSZARUI TUDÓSÍTÁSOK

a Fűtéstechnikai és Vas-Műszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.

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

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

APRÓHIRDETÉSEK
Akác, hárs, selyemfű, facélia és vegyes virág-

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

53 db 28 mm-es fémváz 8 m széles fóliához
eladó. Érdeklődni: 06/30/911-6631

Kis parasztház Kossuth Lajos úton olcsón
eladó. Érdeklődni: 06/30/2820903

Eladók Renault 19 Chamade 1,4-es
benzines 1994-es évjáratú személygépkocsi.
Felszereltség: riasztó, központizár, rádiós-
magnó, színezett üvegek, vonóhorog, légzsák.
Ugyanitt eladó plüss sarokülő garnitúra (3-2-
1 részes + puff) dohányzóasztal, gyermek
szekrénysor íróasztallal. Neumann kéttűágyas
kötőgép, padlószőnyegek. Érdeklődni: 30/
349-5801 vagy Mirr-Murr üzlet.

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

06/30/544-9341

Fürdõszobai berendezések
nagy választékban

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

Jászfényszaru, Szabadság út 49. Tel.: 57/423-353.
Ny i t va :Ny i t va :Ny i t va :Ny i t va :Ny i t va : Hétfõtõl  péntekig 13-18 óráig.

Szombaton 9-12 óráig.

ÚJ!
Digitálisképkidolgozás!

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.

Nézzen be hozzánk! Érd.: 06/30/293-38-34
Nyári nyitva tar tás:

H-P:9.30-12.00, 14.00-17.00 óráig.

– fürdõkádak
– zuhanykabinok
– csaptelepek
– szaniterek

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
A házhozszállítás térítésmentes!

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

ÚJ!

Vasanyag minden méretben és típusban!

Szenes kazánok 20–100 kW-ig
CELSIUS
VIADRUS

TOTYA
HÕTERM

Fali gázkazánok már 97.200 Ft-tól.
Gáz- és villanybojlerek.

Szemüveges van a családban?
Nézzen be a FEDO OPTIKÁBA!

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 válasz-
tékban már 1690,- Ft-tól kaphatók.

Jászfényszaru, Szabadság út 69.

Akciók:
500 Ft-ért: bébi felsõk, sortok, 700 Ft-ért: lányka topok, fiú színes trikók,
1000 Ft-ért: lányka fehér és csíkos blúzok, lányka ruhák, fekete szoknyák,
len nadrágok, lányka felsõk és kardigánok.
1500 Ft-ért: egyes pulóverek, kisgyermek szabadidõ alsók.
Árukészletünket folyamatosan felújítjuk az Önök igényei szerint,
jelenlegi õszi választékunk:
- bodyk, rugik, plüss kocsikabát és õszi, mintás kabátok (leopoldi

márka)
- kapucnis szabadidõ ruhák: 3.400.- Ft-tól, hosszú ujjú pólók,

bolyhos trapéz nadrágok
- thermo bébi együttesek: 2.300.- Ft-ért
- „barbi” -, csíkos -, mintás harisnyanadrágok: 600.- , 500.- , 800.- Ft-ért.
Pelenkáinkat és törlõkendõinket a megszokott alacsony áron kínáljuk továbbra is.
Legyenek szívesek megtekinteni nálunk magyar készítõk áruit – ASTI, MIKKA, LEOPOLDI,

Új hitelkonstrukció!
Kiemelkedõen kedvezõ

feltételekkel.
Használt lakás vásárlás esetén
értékbecslés és közvetítési díj

nélkül!
Érd.: 06/30/304-7669

IRODÁNAK igen jó beosztású (váró, tárgyaló, kiszolgáló helyiségek,
2 külön bejárattal) külsõleg fölújított verandás családi HÁZ

(rezsiköltség nincs!)
65 m2 + garázstér 1076 m2 telken (elülsõ és hátsó kapukkal)

JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LEGJOBB HELYÉN (Szabadság út 66.)
buszoktól 1 percre - Budapesttõl 1 ugrásra

OLCSÓN ELADÓ
Irányár: 6,9 M Ft. Telefon: 06-1-365-01-58 Menyhárt

TINI FASHION, TERESA – ezeket a minõségi termékeket eddig is megpróbáltuk alacsony ár-
színvonalon tartani. Vevõkörünknek köszönjük! Kérjük, hogy továbbra is tiszteljenek meg minket!

Jászfényszaru, Csokonai u.17.
Tel:57/423-574
30/315-96-30

Új!Zöldkártya
Benzin
és Diesel-üzemûekre

FIGYELEM!
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Ügyeletek szeptemberben
Orvosi ügyelet és készenlét

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
01-04-ig: Dr. Palencsár Csaba (Ságvári E.

út 8.) 05-16-ig: Dr. Kiss József (Deák F. út
1.) 17-18-ig: Dr. Kiséry Péter (Deák F. út
1.) 19-25-ig: Dr. Kocsis András (Hunyady
út 1/a.) 26-30-ig: Dr. Kiss József (Deák F.
út 1.)

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

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

Készenlét a vízmûnél
Hibabejelentés munkaidőben a 57/ 422-

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

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

Készenlétes telefon: 422-868
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8.30-12 óráig,

15-19 óráig, szeptember 10-én és 24-én 8-
12 óráig.

Eboltás

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 szom-

baton 12.00–19.00 óráig, vasárnap 8.00–
19.00 óráig van, amely csak sürgős eset-
ben vehető igénybe.

S p o r t

Fényszaru Kupa

Az ebek 2005. évi veszettség elleni kötelező védőoltását belterületen a Jászfényszaru,
Petőfi S. út 14. szám alatti Tűzoltószertár előtt végzi a hatósági állatorvos.

Időpontja:
szeptember   3-án (szombaton) 8–12 óráig belterületen (Tűzoltószertár)
szeptember  7 -én (szerdán)       9 órakor a Vasút tanyán, 11 órakor a Palla-tanyán
szeptember 10-én (szombaton) 8–12 óráig belterületen (Tűzoltószertár)
Az oltással egyidőben történik a kötelezően előírt féregtelenítés.
Az oltás díja ebenként 1.700.-Ft, amely tartalmazza a féregtelenítő tabletta árát is.
Az oltás díját az oltáskor a helyszínen kell készpénzben megfizetni.
Az Állategészségügyi Szabályzat előírása szerint minden 3 hónaposnál idősebb ebet a

tulajdonosa vagy tartója köteles évenként a saját költségére hatósági állatorvossal veszettség
ellen beoltatni. E kötelezettség megszegése 50.000.-Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal
szankcionálható, továbbá a védőoltás alól elvont ebet a települési önkormányzat állami
kártalanítás nélkül köteles kiirtatni.

Megkezdődött a Megyei I. o. 2005/2006. évi labdarúgó bajnokság őszi idénye.
Az indulásra teljesen átalakult felnőtt labdarúgó csapat az eredmények tekintetében a

nézők adósa maradt, azonban a mutatott játék szerencsére sokkal biztatóbb… Azonban
ezt a játékot gólra játsszák.

Az 1. fordulóban a Jászárokszállás vendége volt csapatunk és tizenegyest – továbbá
helyzetek sokaságát kihagyva 2:0 arányú vereséget szenvedett.

Mivel peches volt csapatunk, bizakodva vártuk a 2. fordulót, a Kunhegyes vendégjátékát.
Sajnos a fentebb leírtak az eredmény kivételével továbbra is fennállnak. Az eredmény 1:1 lett.

A játék már javul, de a neheze még hátra van. A csapatból távozott Mészáros Mihály,
Gyenyisz Zigansin, Szászi András, Lajkó Zoltán, Vancsik Balázs, Szabó József.
Visszavonult Pál Tibor és Vitányi Szabolcs. A helyükre érkezett Bazsó Gábor játékos-
edző, Pikó Norbert, Kalla János, Bolbás László, Farkas Gergő, Cseh Zsolt, Polgár Dániel.

A célkitűzés az őszi szezonra az, hogy a csapat a 10. hely környékén végezzen, ne
legyenek kiesési gondjai. Az ifjúságiak közül pedig, minél többen szokják a felnőtt meccsek
iramát, légkörét.

Kérjük szurkolóink sportszerű biztatását és türelmét a csapat irányába.            M. L. Cs

A Városi Sportegyesület 2005. július 31-én negyedik alkalommal rendezett sportnapot
a Fényszaru Kupáért. A négy csapat részvételével megtartott tornára, most Pusztamonostor
csapata helyett Nagykáta ESE nyert meghívást és győztesként az NB III-as csapat egy
évig birtokolhatja a kupát.

A sportnapon bemutatót tartott az Újszászi VVSE lábtoll-csapata, akik Európa–bajnokot
is felvonultattak, Tóth Gábor személyében.

A Fényszaru Kupa mérkőzései:
FC Hatvan – Jászfényszaru VSE 6:5 (1:3) Gólszerzők: Nikl Gábor (3), Nagy Tamás (2),

Zsámboki Roland, illetve Farkas Gergő (2), Horváth László (2), Balogh Béla
Szőlőskert Nagyréde – Nagykáta ESE 0:7 (0:4) Gólszerzők: Győrfi József (2), Tomasek

Ferenc (2), Tóth István, Bartosik Csaba, Czakó Gergely
Jászfényszaru VSE – Szőlőskert Nagyréde 6:2 (1:2) Gólszerzők: Farkas Gergő (2),

Horváth Dániel (2), Balogh Béla, Kalla János, illetve Papi Dániel (2)
FC Hatvan – Nagykáta ESE 1:3 (0:2) Gólszerzők: Nikl Gábor, illetve Győrfi József,

Németh Péter, Czakó Gergely
A sportnap végén az egyesület részéről Matécsa László Csaba elnök és Farkas Gyula

szakosztályvezető külön díjakat adott át az alábbi kategóriákban:
A legjobb kapus: Ajpek Szilveszter FC Hatvan
A legjobb mezőnyjátékos: Németh Péter Nagykáta ESE
A torna gólkirálya: Nikl Gábor (4) FC Hatvan, Farkas Gergő (4) Jászfényszaru VSE
A legsportszerűbb csapat: Jászfényszaru VSE
A torna végeredménye: 1. Nagykáta ESE, 2. FC Hatvan, 3. Jászfényszaru VSE, 4.

Szőlőskert Nagyréde                                                                                                      N. L.

Szeptember   4. vasárnap 16.00 óra Jászfényszaru–Besenyszög
Szeptember 10. szombat 16.00 óra Kunszentmárton–Jászfényszaru
Szeptember 18. vasárnap 15.30 óra Jászfényszaru–Jászladány
Szeptember 24. szombat 15.30 óra Fegyvernek–Jászfényszaru

Szeptemberi focinaptár


