Jászfényszaru város lapja
2005. szeptember

Meghívó
2005. október 23-án 15 órakor
ünnepi megemlékezésre kerül sor
a mûvelõdési házban.
Vendégünk lesz Nagy András
önkormányzati képviselõ, a Lehel
Vezér Gimnázium igazgatója, és dr.
H. Bathó Edit, a Jász Múzeum
igazgatója.
Mûsor: Irodalmi összeállítás a Lumina Cornu történelmi szerepjáték
klub közremûködésével.
Az ünnepséghez kapcsolódik a
Jász viseletek régen és ma – népi
ruhabemutató. Közremûködnek a
jászberényi és jászfényszarui
hagyományõrzõ közösségek tagjai
és a Bíró zenekar.
Mindenkit szeretettel várnak a
rendezõk!

Ára: 77,– Ft

16. évfolyam 9. szám

Szeptember

Fent: Még egy kis igazítás.
Lent: Jó gyerekek, jó iskolában.

SZJA 1 %-ról
A „Jászfényszaruért” Alapítvány magánszemélyek 2004. évben az SZJA 1 %-ának
felajánlásából 489.276,- forintot kapott. A
kuratórium döntése alapján ebből az
összegből 450.000,- Ft-tal támogatta Jászfényszarun, a Petőfi téren elkészült Megbékélés Emlékműve tervezését és kivitelezését, amelynek átadására 2005. május 7én került sor. A kuratórium támogatta az
iskolák részére szervezett nyári táborok
megszervezését, ezek költségeihez (honismereti tábor 100.000,- Ft, általános iskolai
tábor 30.000,- Ft, angol nyelvi tábor 40.000,Ft, drámapedagógiai tábor 70.000,- Ft)
összességében 240.000,- Ft-tal járult hozzá.
„Jászfényszaruért” Alapítvány
Kuratóriuma

A Városi Könyvtár
október 1-jétõl
szombaton délelõtt is
nyitva tart!

Fotók: Karizs Evelin, Sugár Istvánné

Bursa Hungarica
Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2006. évi
fordulójához.
(A teljes cikk az 5. oldalon)
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40 éves osztálytalálkozó

Szabó László tanár úr 1965-ben végzett 8. osztályos diákjai tartottak 40 éves osztálytalálkozót szeptember 3-án a Nagyiskolában. A találkozóra hivatalos volt az osztályfőnök
mellett Virág István tanár úr is. A kedves emlékek felidézéseaz iskolában kezdődött, s a
Kaszinó Étteremben folytatódott a közösen elfogyasztott finom vacsora mellett.
Fotó: Rohoska

Nyári kirándulások

A Jászok Egyesülete
szeptemberi
hírlevelébõl
Megkezdte működését a Jászok Egyesülete honlapja, melyet az érdeklődők a
www.jaszokegyesulete.hu címen érhetnek
el. A „Jászságért” Alapítvánnyal közösen
működtetett portált folyamatosan bővítjük,
gazdagítjuk. A honlap nyitó oldalát a Lehel
kürtje díszíti (a kürt hangja letölthető), s a
„linkekre” kattintva lehet megismerkedni a
Jászsággal, a jászok történetével, az elszármazottak szervezeteivel. A honlap – többek
között – ismerteti szervezetünk tagnévsorát,
bemutatja a Jászságért Díjjal elismert személyiségek munkásságát, valamint lehetőséget
teremt kiadványaink elektronikus úton
történő megrendelésére. A világhálós jelenlétünk fejlesztésére vonatkozó javaslatokat
előre is köszönjük!

10 éve alakult a
Borostyán
Társastánc klub
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete jubileumi találkozóra várja a Borostyán Társastánc klub alapító tagjait, volt és jelenlegi táncosait. A találkozóra 2005. október 29-én
(szombaton) délután 15 órakor a Petőfi Művelődési Házban kerül sor. A találkozót 18
órakor jubileumi társastánc gála követi,
melyre várjuk a város érdeklődő lakosságát.
A gálán a jelenlegi tánccsoportok és az
alapító tagok is fellépnek.
Tóth Tibor

A művelődési ház Őszirózsa nyugdíjas klubja ezen a nyáron több kiránduláson is részt
vett. Június 25-én Jánoshidán voltak a Jászok Világtalálkozóján, augusztus 19-én Jászapátira
látogattak nyugdíjas találkozóra. A legemlékezetesebb kirándulás a július 28-i volt, amikor
a festői szépségű Dunakanyart és környékét nézték meg. Jártak Visegrádon a Királyi
Palotában, a Fellegvárban, a Salamon-toronynál megtekintették a várjátékokat. Szentendrén
pedig megcsodálták a Marcipán Múzeum kiállítását.
Őszi terveik között szerepel egy budapesti színházlátogatás.
Fotó: Kónya Sándorné

Kommentár nélkül
Egyik...
„Én csak busszal tudom megtenni az utat a hivatal és a lakásom között, és képzelje, mit
mondott nekem egy diák, amikor szépen, illedelmesen kérdeztem,hogy szabad-e a mellette
lévő, egyébként üres hely?
- Menjen hátra, ott is van hely!
Valóban ennyire fáradtak, leterheltek?”
Másik...
„Gyakran utazom a Hűtőgépgyárból Jászfényszarura. Hazafelé jövet a buszokhoz több
irányból szállingóznak idősebb, fiatalabb dolgozók. Már álldogáltunk néhányan a megállóban,
szótlanul, saját gondjainkba burkolózva, amikor felénk tartott egy fiatalember. – Jó napot
kívánok!” – köszönt oda a számára szemmel láthatóan ismeretlen várakozóknak.
Kevesen köszöntünk vissza.”

A Szovjetunió
kényszermunkatáborait
megjárt magyar
állampolgárok
felkutatása
A második világháború lezárásának hatvanadik évfordulóján a Terror Háza Múzeum felhívást tesz közzé azon magyar állampolgárok felkutatására, beszámolóik, esetleg
személyes tárgyaik összegyűjtésére, akik
civil internáltként, hadifogolyként vagy a
szovjet katonai törvényszékek elítéltjeként
járták meg a Szovjetunió kényszermunkatáborait.
Beadási határidő: 2005. december 31-ig
folyamatos.
Ezúton kérjük azok jelentkezését, akiket
szovjet munkatáborokba hurcoltak, vagy
akiknek tudomásuk van ilyen még élő vagy
elhunyt személyekről, jelentkezzenek
levélben, interneten vagy telefonon a Terror
Háza Múzeumban.
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 60. Email: gulag@terrorhaza.hu
Telefon: 374-2606 Honlapcím: http://
www.terrorhaza.hu
Forrás: SANSZ, 2005/9
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Segíthetünk?
Segítünk!
Jászfényszaru Város Önkormányzata társulási formában 2006. január 1-jétől új alapellátási feladatokkal tervezi bővíteni az
eddigi szociális ellátások körét:
– támogató szolgálattal a fogyatékosok
körében, és
– közösségi ellátással a pszichiátriai és
szenvedélybetegek körében.
A támogató szolgálat célját és feladatait
részletesen rögzíti a szociális törvény.
A támogató szolgálat a fogyatékos személyek önálló életvitelének megkönnyítése
érdekében működtetett szolgáltatás, amelynek feladatai között szerepel az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. A támogató szolgálatnak a
településen élő valamennyi fogyatékossági
csoportba tartozó személy segítésére ki kell
terjednie. Három feladat magvalósítása
minden szolgálat esetében kötelező: személyi segítő szolgálat, szállító szolgálat és
tanácsadás.
A támogató szolgálati feladatellátás személyi feltételei:
– 1 fő vezető
– 2 fő személyi segítő
– 1 fő gépkocsivezető.
Ezekre a feladatokra csak szakirányú
szakképesítéssel rendelkező dolgozó vehető
fel. Rendelet írja elő valamennyi munkakörben foglalkoztatott dolgozónak egy speciális képzés kötelezettségét, melyre a munkába állást követő két hónapon belül be kell
jelentkezni.
A leendő dolgozók szakképesítési feltételei:
– támogató szolgálat vezető: felsőfokú
szociális alapvégzettség (szociális munkás,
szociálpedagógus, szociális szervező,
szociálpolitikus, szociálmenedzser)
– személyi segítő: szoc. asszisztens, szoc.
gondozó és szervező, mentálhigiénés
asszisztens, szoc. gondozó és ápoló.
A dolgozók B kategóriás jogosítvánnyal
kell, hogy rendelkezzenek.
– gépkocsivezető: C kategóriás jogosítvány szükséges.
A közösségi ellátások célja a pszichiátriai
vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben
történő gondozása, továbbá gyógyulásának
és rehabilitációjának elősegítése.
Az ellátás magába foglalja a segítségnyújtást, a meglévő képességek megtartását,
fejlesztését, háziorvossal, szakorvossal való
kapcsolattartás révén az igénylő állapotának
figyelemmel kísérését, kezelésen való
részvétel ösztönzését, megkereső programok szervezését.
Személyi feltétel:
– 2 fő közösségi gondozó: szociális ápoló
és gondozó, szociális gondozó és szervező,
pszichiátriai ápoló és asszisztens, mentálhigiénés asszisztens.
Várjuk azon leendő szakképzett dolgozók
jelentkezését, akik ehhez a munkához elhivatottságot éreznek. Jelentkezni személyesen
a Gondozási Központban (Jászfényszaru,
Bajcsy-Zsilinszky u.), vagy a 06/57/422-148as telefonszámon lehet.
Kiss Jánosné
Gondozási Központ vezetője

3

Önkormányzati hírek
Képviselő-testületünk szeptember 14-i
ülésén döntött az ún. történelmi városrész
– Ságvári, Katona, Bacsó utcák – útlezárási
programjáról, valamint útalap építés előkészítéséről, Árvíz, Attila, Fecske, Gyöngyvirág utcák vízelvezetéséről, földútrendezésekről. A döntés birtokában megkezdtük
a közbeszerzési eljárás előkészítését.
Tisztelt Lakosság! Az eljárás „átfutási”
ideje kb. október harmadik dekádjára várható
optimális esetben. Az időjárás és a műszaki
ütemezés függvényében a munkálatok egyes
részei elkezdődhetnek. Elsőbbséget kívánunk adni pl. a csapadékvíz elvezetésnek.
Az építő közösségek megalakulása érdekében az érintett utcák lakóinak teljes részvételére számítva lakógyűléseket fogunk
összehívni.
Az ezt megelőző lapszámban részletes
tájékoztatást adtunk arról, hogy a pályázati
pénzek igénybe vétele milyen fontos és pld.

az útépítések és felújítások finanszírozását
külön forrás biztosítja. A prioritás, a sorrend
ezen is múlik és a pályázatokat útépítésre
és felújításra is benyújtottuk a szükséges
saját erő elkülönítésével. Mint hangsúlyoztuk, ebben az évben az útfelújítások voltak
eredményesek – az építési pályázatok
forráshiány miatt NEM –, így kaphatnak új
aszfaltszőnyeget a Kossuth és Árpád utcák,
amelyeknek állaga így megóvható.
Köszönjük azoknak, akik eljuttatták a
véleményüket a kerékpárút építéssel kapcsolatos elképzelésükről (részletesen az
előző számban írtunk erről). Az eredmény:
a válaszadók 85 %-a egyetértett, 15 %-a
pedig nem nyújtotta volna be a pályázatot.
Az elbírálást követően tájékoztatjuk a
lakosságot a pályázat eredményéről.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Építési kivitelezési tájékoztatás a
paragrafusok tükrében
Az alábbiakban tájékoztatást, segítséget
kívánunk adni településünk lakosai felé a
korábban megjelent kötelező érvényű rendeletek betartása és betartatása tekintetében a
lakás, vagy más rendeltetésű épületek építése, létesítése tekintetében.
Az építőipari kivitelezési tevékenységgel
kapcsolatosan adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő az illetékes építőhatóságok és
építtetők, beruházók részére a 135/2005.
(VII. 14.) Kormányrendelet.
A rendelet alapján 2005. július 15-től
kezdődően, a kivitelezési munkák megkezdése előtt (a jogerős építési engedély
birtokában) 8 nappal be kell jelenteni a tényleges építési munkák kezdését az építéshatóságnak. A bejelentéshez ki kell tölteni a
formanyomtatványt, mely 10 millió forint
alatti és 10 millió forint feletti beruházási
összeghatárokra vonatkozik. Az építéshatóságnak vizsgálni kell a kivitelező, vállalkozó kivitelezési jogosultságát, ugyanúgy a
műszaki vezető és műszaki ellenőr jogosultságát. A fentiekben közölt adatokat el kell
juttatni az illetékes építés felügyeleti szervnek, az Országos Munkabiztonsági és Mun-

kaügyi Felügyelőségnek és adózás tekintetében az APEH-nak.
Az építtetőnek az építésügyi hatósághoz
történő bejelentésével egyidejűleg az építési
tevékenységre vonatkozó kivitelezési értéket az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak kell megküldenie.
Az építési hatóság a bejelentést 3 munkanapon belül megvizsgálja és szükség esetén
a bejelentőt 8 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel. Ha a bejelentő a hiányokat
felhívás ellenére sem pótolja, akkor az építési
hatóság az építési tevékenység megkezdését
15 napon belül határozattal megtiltja. Ha a
tiltás ellenére a kivitelezési munkát elkezdik,
vagy folytatják úgy 50 ezer forinttól 10 millió
forintig terjedő építés-felügyeleti bírság
szabható ki az építési törvény 46. §-a alapján.
Kérünk minden érdekeltet, kivitelezőt,
építtetőt, hogy saját érdekében a hatósággal
működjön közre és a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget.
A beruházás befejezéseként kiadandó
használatbavételi engedély 1-1 példányát
meg kell küldeni az ellenőrző szerveknek is.
Hornyák János főtanácsos

Köszönjük
A Jászok Napját egyesületünk Budapesten a köröndi Czettler-emléktábla koszorúzásával,
Jászberény a Jász emlékmű avatásával ünnepelte. A város főterén álló, jászkapitányt - kezében
Lehel kürttel ábrázoló szobor megvalósítása a helyi Városvédő és Szépítő Egyesület mozgósító
munkájának újabb kiemelkedő sikere. A Jászok Egyesülete a szoborállítást jótékonysági
könyvárverés eredményeként 200 ezer forinttal támogatta. Ezúton mondunk köszönetet
azoknak a személyeknek és intézményeknek, akik és amelyek könyvek felajánlásával, könyvek
megvásárlásával, társadalmi célú reklámlehetőséggel, az árverés lebonyolításával segítették e
nemes cél megvalósítását.
Az adóhivatal előzetes értesítése szerint az idén a Jászok Egyesülete a személyi jövedelemadó
egy százalékának állampolgári felajánlásából 12.657.799 forinthoz jut. Ez összeg a tavalyinak
több mint kétszerese. Köszönet egyesületünk tagságának és ügyünk pártfogóinak e kiemelkedő
támogatásért! (Egyesületünk adószáma: 19666024-1-42). Szervezetünk közgyűlésének döntése
alapján az adóforintokat a jász kulturális örökség megóvását és gyarapítását szolgáló kiadványok
megjelentetésének támogatására, valamint egyesületünk működési költségeire fordítjuk.
(Forrás: Jászok Egyesülete 51. sz. Hírlevél)
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Jászfényszaru krónikája – Sajtóbibliográfia
2004. május – 2005. április
1. rész
Készítette: Kovácsné Urbán Éva
2004
Május
1. „Unióba a város napján” - városnapi rendezvények az uniós
csatlakozás jegyében: határon túli vendégek fogadása a Városházán,
szabadtéri rendezvények a Sportpályán. = Mf. május, 1. és 5. p.
2. Kompolthy József versmondó sikeresen szerepel
Veresegyházán, az Anyám fekete rózsa Közhasznú Alapítvány
által szervezett vers- és prózamondó találkozón. = Mf. május, 5. p
18. Sulinet digitális tudásbázis a tanórán című szakmai program
megrendezése az Általános Iskolában. = Mf. július, 5. p.
21. Olimpiai akadályversenyt, szellemi olimpiát rendez az
Általános Iskola Diákönkormányzata. = Mf. július, 4-5. p.
25. A Fényszarui Romák Betegségmegelőző Egyesülete (FRBE)
egészségügyi, egészségmegőrző előadásokat szervez, melynek egyik
előadója Dr. Czeizel Endre orvos, genetikus. = Nl. május, 14. 7. p.
31. Az Egri Főegyházmegye 1000 éves évfordulója tiszteletére
Szent István-domborművet helyeznek el a templom külső falán. A
dombormű Szabó Imrefia Béla éremművész és Tóásó Tibor
kőszobrász alkotása. = Mf. június, 2. p.
Elkészült a város településrendezési terve. = Mf. május, 3. p.,
Nl. május 15. 5. p.
Június
1. Megkezdte működését az új háziorvos. = Mf. május, 4. p., Nl.
június 14. 5. p.
10-11 Kistérségi diákolimpiát rendez a Diákönkormányzat,
amelyen képviseltetik magukat Jászágó, Pusztamonostor és
Zsámbok iskolái. = Mf. július, 5. p.
13. Európai parlamenti választás. = Mf. május, 5. p., június 1. p.
17. Jó tanulók hagyományos köszöntése a Régi Kaszinó
Étteremben. = Mf. június, 1. és 5. p.
28-július 3-ig általános iskolások táborozása Pácinban. = Mf.
augusztus, 5. p.
28-július 4. Fotográfusok tábora a Boldog-Jászfényszaru-Tura
térség fotóalbum és kiállítás készítése céljából. = Mf. június, 1. p.
A Kisiskola udvarán új fajátékok felállítása a szülők
közreműködésével. = Mf. június, 4. p.
A Képviselő-testület 1,8 millió forinttal támogatja a helyi civil
szervezetek programjait. = Nl. június 3. 5. p.
Az önkormányzat a lakosság közérdekű észrevételeinek gyűjtése
céljából fórumládákat helyez el a város két pontján. = Nl. június 12.
5. p.
Az Általános Iskola 3,4 millió forint összegű pályázati támogatást
nyert informatikai fejlesztésre. = Mf. július, 5. p., Nl. július 2. 3. p.
46 millió 788 ezer forint összegű uniós támogatást nyert az
önkormányzat a Rimóczi-kastély felújítására. = Mf. július, 1. p.,
2005. január 10. p., Nl. augusztus 7. 5. p., 2005. február 8. 2. p.
Balassi plakettet adományozott az Iparművészeti Múzeum
Szilágyi Dezső fafaragó, népi iparművésznek. = Mf. augusztus, 1.
p., Nl. szeptember 6. 5. p.
Július
2-3-4. Jászok X. világtalálkozóján 100 fős jászfényszarui delegáció
vett részt Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester vezetésével.=
Mf. július, 2. p., Nl. július 5. 5. p.
6-13. Művészeti és ökotábor Kemencén az általános
iskolásoknak. = Mf. augusztus, 4-5. p.
23. Lakossági fogadóórát tart Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester. = Mf. június, 3. p.
Augusztus
1. Harmadik alkalommal rendezi meg a VSE a Fényszaru Kupát.
= Mf. augusztus, 8. p.
7. Jászsági népi ételek fesztiválja Jászberényben. Görbe Jánosné
I. díjat, Petőné Kapalyag Éva a zsűri különdíját nyerte el. = Mf.
szeptember, 2. p., Nl. augusztus 9. 5. p.
16-22. Helytörténeti és honismereti tábor a FÉBE szervezésében.
= Mf. augusztus, 2. p.
19. Központi városi ünnepség augusztus 20. tiszteletére. =Mf.
augusztus, 1. és 3. p., Nl. augusztus 21. 5. p.

A „Köz szolgálatáért érdemjel” ezüst fokozatát adományozták
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesternek. = Mf. augusztus, 3.
p., Nl. augusztus 23. 5. p.
A „Jászfényszaruért” kitüntető emlékérmet Cserháti Ferenc, a
Sportegyesület elnöke vette át. A „Jászfényszarun a köz
szolgálatáért” elismerésben részesült Virág István pedagógus és dr.
Csábi László fogszakorvos. = Mf. augusztus, 3. p., Nl. augusztus
27. 5. p.
Kiállítást rendez a művelődési ház Dégi István festményeiből. =
Mf. augusztus, 1. és 3. p.
Jászfényszaruról készítenek fotókat a Duflex Stúdió munkatársai,
akik a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében
több napot töltenek a városban. = Mf. augusztus, 2. p.
Jászsági polgármesterek tanácskozása a többcélú kistérségi
társulásról Jászberényben. = Nl. augusztus 10. 5. p.
A FÉBE felhívása a tervezett Jász emlékmű megvalósítására. =
Mf. augusztus, 6. p., Nl. szeptember 14. 1. p., 2005. január 3. 5. p.
Szeptember
11. Emlékezés Kiss József tanár, helytörténeti kutató
születésének 80-dik, halálának 15-dik évfordulója alkalmából a FÉBE
kezdeményezésére. = Mf. szeptember, 2. p.
15-től december 15-ig tartó képzési programot indít a BLNT
„Esély a nőknek” címmel. = Mf. szeptember, 6. p., Nl. szeptember
30. 13. p.
17. Jászfényszarura látogatott Pál Tibor, a BM államtitkára, aki
tájékozódott a Rendőrőrs működéséről, anyagi, technikai
ellátottságáról és a város közbiztonságának helyzetéről.
Ünnepélyesen átadták a Bercsényi úti önkormányzati bérlakásokat.
= Mf. szeptember, 1. p., Nl. augusztus 16. 5. p., november 12. 6. p.
19. Jászfényszarui delegáció utazik lengyel testvérvárosunkba,
Zakliczyn-be. = Mf. szeptember, 4. p.
20. Megalakult a Jászsági Többcélú Társulás. = Mf. szeptember,
3. p.
Ezüstkalászos gazdatanfolyamot indít a BLNT. = Mf. szeptember,
2. p.
Október
2-3. Fény Fesztivál. 10 éves az Iglice Gyermek-néptánccsoport.
= Mf. szeptember, 1. és 4. p., október 5. p.
13. A Petőfi Művelődési Ház Őszirózsa Nyugdíjas Klubja
második alkalommal rendezi meg a kistérségi nyugdíjasklubok
találkozóját. = Mf. november, 3. p.
15. Lakossági fogadóórát tart Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester. = Mf. szeptember, 1. p.
22. Ünnepi megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából a
Városházán. - „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntetést
adományoznak Szilágyi Dezsőné Bodor Katalin védőnőnek. = Mf.
október, 1. és 3. p., Nl. november 8. 4. p.
23. Ünnepi szentmisén emlékeznek az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozataira. - Ünnepi állománygyűlést tart a
művelődési házban a FÉBE Szűcs Mihály Huszárbandériuma. =
Mf. október, 3. p.
28. Özv. Bódis Béláné Jáger Anna köszöntése 100. születésnapja
alkalmából. = Mf. november, 3. p.
Az óvodák elkészítik nevelési programjaikat, amelyekből 1-1
példányt a Városi Könyvtárban helyeznek el. = Mf. október, 4. p.
Ahol élünk. Tudósítások Jászfényszaruról. = Nl. október 1. 7. p.
November
5-19. Fotókiállítás Nagykátán. 2. díjat nyert Pető Zoltán
jászfényszarui fotójával. = Mf. december 6. p.
19. Gyökereink – A Bedekovich Füzetek 5. kötetének bemutatója
a Városi Könyvtárban, és fotókiállítás megnyitója a művelődési
házban. = Mf. november, 2, 4-5. p., Mf. 2005. január, 6. p.
A Jászberényi Városi Könyvtár költözése alatti zárva tartása
idején a jászfényszarui Városi Könyvtárat is jelölik a szolgáltatás
biztosítására. = Nl. november 25. 4. p.
Képviselő-testületi döntés született a két óvoda összevonásáról.
= Mf. november 1. p., Nl. december 11. 5. p.
Rövidítések: Mf. = Mi újság Fényszarun?, Nl. = Új Néplap
(Későbbi lapszámban folytatjuk.)
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Ösztöndíjpályázat
Jászfényszaru Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
2006. évi fordulójához.
„A” típusú pályázat: Az ösztöndíjban
kizárólag olyan nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók
részesülhetnek, akik állami felsőoktatási
intézményben, továbbá nem állami felsőoktatási intézményekben az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján az államilag finanszírozott
első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben az általuk felvett szak képesítési
követelményében meghatározott képzési
időn belül nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázat: Az ösztöndíjra
kizárólag olyan (a 2005/2006. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás,
illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett) fiatalok pályázhatnak,
akik a 2006/2007. tanévtől kezdődően állami
felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények
közötti megállapodás alapján nem állami
felsőoktatási intézményben folyó nappali
tagozatos, államilag finanszírozott első
alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai
rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2006-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2006/2007. tanévben ténylegesen megkezdik.
A 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási
intézmények hallgatói, tanulói jogviszonnyal
rendelkezve nem felsőoktatási intézményben folyó első akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt, külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói, amelyekben kizárólag
költségtérítéses képzés folyik.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális
rászorultság alapján történik.
Szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető különösen az a hallgató, aki árva vagy
félárva, valamilyen krónikus betegségben
szenved, vagy a családban folyamatosan
ellátást igénylő beteg van, szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas,
gyermeke van, családjában lévő eltartottak
száma három vagy annál több, családjában
az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-át nem haladja meg, kollégiumi
ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban
nem részesült.
A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető a Polgármesteri Hivatal előtti
hirdetőtáblán, a szükséges nyomtatványok a
hivatal szociális irodájában szerezhetők be.
A pályázat benyújtási határideje: 2005.
október 31.
Vígné Zsámboki Ildikó
főelőadó
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Központi Érettségi Nyílt Nap

Katalógus

Ki készül emelt szintre?
Több mint ezer továbbtanulásra készülő
diák látogatott el a Felvételi Információs
Szolgálat Központi Érettségi Nyílt Napjára,
ahol a 2006-os felvételi stratégiákkal
kapcsolatban kaphattak útmutatást az
érdeklődők.
A diákok feltétlenül tegyenek emelt szintű
érettségit mindkét felvételi tárgyukból, és
csak ezután koncentráljanak a nyelvvizsgára
– ismertette álláspontját a továbbtanulóknak
Klinghammer István, a Magyar Rektori
Konferencia elnöke. A továbbiakban Csikesz
Tamás, a Felvételi Információs Szolgálat
elnöke a 2005-ös ponthatárok részletes
elemzésével támasztotta alá az elvárás
jogosságát, ugyanis 2005-ben 738 olyan
államilag finanszírozott szak volt, ahova
csak többletponttal lehetett bekerülni, tehát
120 pont felett kellett teljesíteniük a diákoknak. Úgy tűnik, aki slágerszakra szeretne

2006-ban bejutni, mindenképpen emelt
szintű érettségit kell tennie. A Felvételi
Információs Szolgálat lehetővé teszi, hogy
azok a 2006-ban és 2007-ben érettségiző
diákok, akik nem tudtak részt venni a
rendezvényen, ingyenesen megrendelhessék
a Kétszintű Érettségi Katalógust, mely külön
mellékletben tartalmazza a 2006-ra
vonatkozó változtatások tervezetét a
pontszámítással kapcsolatban. További
információ a 06 1/473-0769-es telefonszámon és az info@fisz.hu címen. A FISZ
felvételi stratégiára vonatkozó javaslata és a
2005-ös érettségi eredmények, ponthatárok
elemzése elolvasható a www.fisz.hu oldalon.
Forrás:
Szerkesztõség
és Hírûgynökség
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés
„Életed munka volt,
szeretet és jóság.
Síri álmod legyen
az örök megnyugvás.”

Nagy P. Boldizsár
halálának 15. évfordulójára.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett párom, testvérem,
nagybátyám, Keresztapánk,
HARANGOZÓ ISTVÁN
temetésén megjelentek,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk,
sírját a szeretet virágaival halmozták el.
A gyászoló család

„Én már alszom hideg hant alatt,
Ó, ne zavard meg csendes álmomat.
Borulj síromra halkan, csendesen.
Ne félj, nekem nem fáj semmi sem.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk, nagypapánk, dédpapánk
BERÉNYI JÁNOS
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak,
szomszédnak, jó ismerõsnek, akik Édesanyám,
Anyósom, Nagymamánk, Dédikénk
Özv. BERZE SÁNDORNÉ
temetésén részt vettek, részvétükkel, virágaikkal
gyászunkban osztozta.

Emlékezés
Jánosi István 3. éve
és Jánosi Istvánné Koós Ilona
30. éve elhunyt szüleinkre.
„Telnek a hónapok, múlnak az évek,
Kik szívbõl szerettek, Titeket soha nem felednek.”
Szeretõ családjuk

Szeretõ felesége és családja

Gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
a régi és új szomszédoknak,
ismerõsöknek, akik
FÜLE ISTVÁN
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család

In memoriam Harangozó Pisti

Emlékezés

Volt egyszer egy EMBER…!
Észrevétlenül jött, alattomosan, mint besurranó tolvaj és
egy pillanat alatt mindent elvitt. A boldogságot, a szeretetet,
a megértést, a tiszta emberi érzéseket, azt a jót, ami két emberrel történhet. Dermedt a csend, az üresség, a hiány. Mindaz
a fájdalom, amit érzek, ami leírhatatlan a kérdések sorát indítja
meg. Miért pont Õ, miért most, ez hogyan lehetséges? Várom
a választ a kérdéseimre és válasz nincs. Mindenkihez volt
pár jó szava, baráti gesztus, egy üdvözlés. Ha segíteni kellett,
az elsõ volt mindenhol. A gyerekek nagy cimborája, a Honvéd utca meghatározó személyisége. Nélküle már semmi
nem lesz ugyanolyan. Dédelgetett álmainkat álmodom tovább, amíg újra találkozunk.
Kata

Penczner Sándorné Vass Terézia halálának 20.
és férje, Penczner Sándor halálának 7. évfordulójára.

Pályázati felhívás a Jászságért Díjra
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az
általa alapított Jászságért Díj tizenötödik alkalommal történő
kiírását. E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként,
aki a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő
alkotómunkát végzett. A díj adómentes összege: 500.000 forint. A
díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a
kuratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt. A
javaslatok benyújtásának határideje: 2006. február 28. A
javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: „A Jászságért”
Alapítvány kuratóriuma 1537 Budapest 114 Rb. 367.

„Feledni soha nem fogunk,
a sors bármerre vezet.
Emléketek szívünkbe véstük,
a szív pedig soha nem felejt.”
Leánya és családja

Emlékezés
Melegh Pál
halálának 2. évfordulójára.
„Múlhatnak órák, napok, évek,
nincs az a pillanat, amikor ne fájna
szívünk Érted!
A hiányod kínoz, fájóan éget.
Nincs semmi a világon, ami ennél jobban fájhat!
Két éve már, hogy szívünket elöntötte a bánat.
Fájó szívvel kérdezzük, míg élünk:
Kegyetlen sors, miért vetted el Õt tõlünk.”
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.

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

Vágott,
nagyvirágú, hófehér
krizantém
megrendelhetõ!
Kovács János
Jászfényszaru Jókai út 10.
Tel.: 422-746

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.

Augusztusi
anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Boda Anna Kira (Kompolti Andrea),
Cserháti Csenge (Nagy Éva), Nagy Bálint
Attila (Radics Emília), Nyers Lili (Cserháti
Katalin), Pásztor Nóra (Ézsiás Ildikó),
Turjányi Barnabás (Pénzes Annamária).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kertész
Dániel és Kóródi Ildikó, Kiss Béla és Rékasi
Tímea, Kiss Csaba Lajos és Izsáki Ilona
Ibolya, Szabó Krisztián és Demeter
Nikolett.
ELHUNYTAK:
Harangozó István (54 é.), Kaluca Jánosné
Kanálos Ilona (52 é.), Pető Antalné Rimóczi
Klára (79 é.), Plósz József (45 é.), Sinkovics
János (53 é.), Surányi Lajosné Széles Katalin
(49 é.), Zsámboki Imréné Bagi Ilona (91 é.).
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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.

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.

Márkák bemutatása: vélemények, amelyek vevõinktõl hangzottak el!
- „TERESA” : Szabadidõ ruhái vastagok és mégis puhák, a legjobb minõség, amely más nagy márkák minõségét
is tudja. Árai igaz magasabbak, más márkájú szabadidõ ruhákhoz képest: 4500,- Ft-tól – 6.500,- Ft-ig
(legnagyobb méret 158-as) ,de így is a legalacsonyabb árszintet tartjuk a piacon. Pólói: a szabadidõhöz
hasonlóan soha nem bolyhozódnak, nagyon jó mosók és a gyerekek ezeket a ruhákat el nem növik csak kinövik.
Ár: 1.100,- Ft-tól – 1.700,- Ft-ig ( felnõtt méret). Volt olyan vevõ aki azzal büszkélkedett, hogy már a harmadik
gyermek hordja ugyanazt a szabadidõt vagy pólót és még mindig ugyanolyan szép!
- „TINIFASHION” : a TERESA színvonalát egy picit talán? meghaladja és ez annak köszönhetõ, hogy itt csak
megrendelésre gyártanak kis mennyiségû ruhákat. Ezért jobban oda tudnak figyelni a minõségre. A szabadidõk,
pólók kardigánok, pulóverek egyedi tervezésûek színesek és kreatívak – mostani szóhasználattal élve „nagyon
vagány”.
A ruhák bemutatását következõ hónapban folytatjuk, illetve nálunk megtekinthetik.
Pelenkáink árai továbbra is alacsony árkategóriába tartoznak, errõl szintén vevõink véleményébõl
gyõzõdhettünk meg.
Látogasson el hozzánk és mondja el véleményét termékeinkrõl, árainkról! Szívesen fogadjuk.

Nõi ruházat: pulóverek, nadrágok, blúzok, kosztüm.
Férfi ruházat: szövet nadrágok,
pulóverek, ingek, nyakkendõk.
Fibri Sportruházat.
GUGA, BIG FIRE, nõi, férfi farmernadrágok.
Függöny: cérnafüggöny, voile, organza- és vitrázsfüggöny, színes mintás, hímzett, sötétítõfüggöny.
Lakástextil: bútorszövet, törölközõ, pléd,
ágytakaró, terítõ, díszpárna.

Ajándéktárgyak.
Méteráru: szövet, selyem, plüss,
pamut, napszövet, krisztina.
Rövidárú: 130 féle kötõ- és horgolófonal, tû, cérna, gomb.
Gobelin: 400 db-os gobelinkészlet, hímzõfonal, 735 féle
színárnyalatban.
Kedvezõ árak és kiváló minõség!
.
Nyitva tartás: H-P: 8-17 ó. SZ: 8-12 ó.
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Cserháti és Társa Kft. Jászfényszaru, Szabadság út 108. (A Reál Szuper Shop mellett.)
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Értesítés szûrõvizsgálatról
2005. október 6-án 9-13 óráig ingyenes vércukor és koleszterin-szűrés lesz az
Orvosi Rendelőben. A cukorbetegek reggeli után jöjjenek. Náluk 3 hónapra visszamenőleges
cukor érték mérés is lesz. A nem cukorbetegek éhgyomorra jöjjenek.
Mindenkit szeretettel várunk!
Védőnők

Babamentõ inkubátor Szolnokon
A Hetényi Géza Megyei Kórház földszintjén, jól elkülönítetten (a bejárat külső és belső
ajtaja közötti területen) 2005. augusztus 12-én hivatalosan is üzembe helyezték a
babamentő inkubátort. A babamentő inkubátor egy lehetőség a nehéz helyzetbe
került anyák újszülöttjeinek életben maradására. Nem lesz büntethető az az anya,
aki a kórházak kapujában lévő inkubátorba teszi csecsemőjét, mivel ezzel lemond róla, és
hozzájárul ahhoz, hogy örökbe fogadhassák a gyereket, vagy a csecsemőt egy másik család
nevelje fel. A kórház gondoskodott arról, hogy az inkubátorba gyermekét elhelyezni
kényszerülő anya ismeretlen maradjon.
Molnár Ferencné

1 %-os adomány a Jászok Egyesületének
Az adóhivataltól kapott tájékoztatás alapján örömmel jelentjük egyesületünk tagságának
és ügyünk barátainak, hogy a Jászok Egyesülete az állampolgárok 2004. évi SZJA egy
százalékos felajánlásából várhatóan 12.657.799 forinttal részesül. (Tájékoztatásul jelezzük,
hogy a múlt évben e címen részünkre átutalt támogatás 5,3 millió forint volt.)
Ez az összeg társadalmi megbecsültségünk egyik fontos, meghatározó jele. Ezért
köszönetet mondunk mindazoknak, akik a Jászok Egyesületét személyi jövedelemadójuk
egy százalékának felajánlásával, vagy más módon támogatták. Kérjük továbbra is az Ön
szíves, személyes pártfogását!
Dr. Dobos László ügyvivő

HONSZ-közgyûlés
Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége (HONSZ)
jászfényszarui csoportja 2005. október 3-án (hétfőn) 10 órakor tartja közgyűlését a
művelődési ház földszinti termében.
A közgyűlésre minden helyi hadirokkantat, hadiözvegyet, volt hadiárvát és hadi gyámoltat
tisztelettel meghívnak és elvárnak a szervezők.

Meghívó
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria valamint a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság szeretettel meghívja az érdeklődőket 2005. szeptember 29-én
16.30 órára a Hamza Múzeumba (5100 Jászberény, Gyöngyösi út 7.) a Gyökereink című
fotókiállításra.
A kiállítást megnyitja Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere.
Közreműködik: Unger Balázs cimbalmos, a népművészet ifjú mestere.
A kiállítás megtekinthető 2005. október 13-ig.

Sport
A 7. fordulót követően 1 győzelemmel, 1 döntetlennel és 5 vereséggel áll labdarúgó
csapatunk a Megyei I. osztályú bajnokság tabellájának 15. helyén.
Egyúttal a szerzett gólokat tekintve igencsak szegénység jellemzi együttesünket, mivel
4 megszerzett góllal szemben 20 kapott gól áll.
Eredmények:
Tiszaföldvár – Jászfényszaru 8 : 1 G.: Bolbá László
Jászfényszaru – Besenyszög 1 : 0 G.: Bazsó Gábor
Kunszentmárton - Jászfényszaru 5 : 0
Jászfényszaru – Jászladány 1 : 2 G.: Balogh Béla
Fegyvernek – Jászfényszaru 2 : 0

Októberi focinaptár
október 2.
október 8.
október 16.
október 23.
október 29.

vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
szombat

14.00 óra
14.00 óra
14.00 óra
13.30 óra
13.30 óra

Jászfényszaru – Jászapáti II.
Kun FC – Jászfényszaru
Jászfényszaru – Martfű
Tiszafüred – Jászfényszaru
Újszász – Jászfényszaru

Ügyeletek októberben
Orvosi ügyelet és készenlét
Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
01-02-ig: Dr. Kiss József (Deák F. u. 1.)
03-09-ig: Dr. Palencsár Csaba (Ságvári E. u.
8.) 10-14-ig: Dr. Kiss József (Deák F. út 1.)
15-16-ig: Dr. Kiséry Péter (Deák F. út 1.)
17-23-ig: Dr. Kocsis András (Hunyadi út
1/A), 24-30-ig: Dr. Kiss József (Deák F. út
1.), 31-nov. 6-ig: Dr. Palencsár Csaba
(Ságvári E. u. 8.).
Az ügyeleti szolgálat baleset vagy életveszély esetén vehető igénybe.
Ã

Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út
Tel.: 522-460
Készenlétes telefon: 422-868
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8.30-12 óráig,
15-19 óráig, október 8-án és 22-én 8-12
óráig.
Ã

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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