Jászfényszaru város lapja
2005. október

Halottak napja
Halottak napján az önkormányzat a
lakosság nevében elhelyezi a kegyelet virágait az I., illetve a II. világháborúban elhunyt
lakosok emlékére (a Főtéri emlékművek,
Zsidó emlékmű), valamint a település területén elhunyt német, orosz katonasíroknál,
a Megbékélés Emlékművénél, valamint a
végrendeletében az önkormányzatot kedvezményező Maczkó Sándorné és Gazdag
Fábiánné sírjánál.
Emléküket így őrizzük.

Ára: 77,– Ft

16. évfolyam 10. szám

„Egy útra téved, ki összefér...”

Emlékezés az 1956-os forradalomra

Nem „csak” szolgál
és véd, segít is!
Köszönet a helyi Rendõrõrsnek
Jó szolgálatot teljesít a helyi Rendőrőrs
mobil telefonja a megfelelő kezekben.
Több ízben előfordul, hogy nem kifejezetten rendőri intézkedést igénylő esetekben a
rendőrség segített. Egy külterületen élő lakos kifejezetten kérte, hogy az újság hasábjain keresztül tudassam a lakossággal, hogy
a szolgálatot teljesítő rendőrök még az
egészségügyi ellátás megszervezésében is
közreműködtek.
Szívesen tettem ennek eleget. Ismétlem
azonban - a korábban ugyancsak az újságban
megjelent kérésemet a köszönet kinyilvánítása mellett: a rendőrség, az orvosi ügyelet,
gyógyszertári készenlét, a mentők, a
Tűzoltóság és egyéb más szolgáltatások,
például vízmű, ÉMÁSZ, TIGÁZ-készenlét
hívása csak indokolt esetben lehetséges, de
akkor kell.
Hívni és eljárni is.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Az 1 % felhasználása
A magánszemélyek által felajánlott 1%os személyi jövedelemadóból a „Jászfényszaru az oktatásért” Alapítvány az elmúlt
évben 452.552,- Ft-ot kapott. Ebből az
összegből az általános iskola tanulói részére
székeket és asztalokat vásároltunk. Idén 498
ezer forintot várunk a felajánlásokból.
„Jászfényszaru az oktatásért”
Alapítvány kuratóriuma

A Lumina Cornu a forradalom első négy napján történteket jelenítette meg.
Október 23-án délután 15 órakor kezdődött a művelődési házban az az ünnepi megemlékezés, amelyre Jászfényszaru önkormányzata invitálta a város lakosságát. Elsőként Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket és
hangsúlyozta, hogy bár az éter hullámain
elhangzott, hogy „Magyarországon a politikai élet a hagyományokhoz híven külön
ünnepel” – a helyi önkormányzat együttünneplésre hívta a település lakosságát és a
testület nevében köszöntötte a megjelenteket. Bevezetőjében emlékeztetett a Köztársaság kikiáltásának 16-ik, a forradalom
49-ik évfordulójára, s hogy ezen a vasárnapon a templomokban elhangzott a szeretet
parancsa s az, hogy a „szeretet szabaddá
tesz”. Úgy gondolom – mondta, s feltehetően a helyi közösségre utalt -, hogy mikor
hazafelé tartva az úton megpillantjuk a
Jászfényszaru táblát, mindig teljes az
öröm: „Hazaértünk.” S hogy mit várnak
tőlünk a forradalmak – ’48, ’56 – hősi halottai? A forradalmaké, melyek győzelmei
idején rövid időre mindig egység volt, majd
utána széthúzás? – A saját válaszomért –
mondta a polgármester asszony – kölcsön
vettem egy forradalmár gondolatát, hogy

hangsúlyosabb legyen, a nemzeti ünnepen
ünnepelni kell és a jövőre gondolni, ezért az
idézet: „Ti éljetek, nevessetek teli szájjal!
Mi is így akartuk.”- majd átadta a szót Nagy
Andrásnak, a Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium igazgatójának.
Nagy András 1949-ben született Szentlőrinckátán. Arról beszélt, miként élték meg
az 1956-os eseményeket, hogy kérdéseire
csak kitérő választ adtak szülei, mert féltek.
Aztán később, felnőtt korában, azt
tapasztalta, hogy a hatalom birtokosai féltek.
Az ’56-os forradalomról nem volt szabad
beszélni, s csak 1989-ben nyíltak meg mindenki számára a források, amelyekből
tájékozódni lehetett, mi is történt 1956. október 23-án. Nagy András elmondta,
fontosnak érzi, hogy a gimnázium tanulói
tájékoztatást kapjanak a több évtizeden át
elhallgatott eseményekről. Néhány év óta
ilyenkor vendégeket, 1956-os forradalmárokat hívnak, akikkel a diákok beszélhetnek
igazgatói felügyelet nélkül. Ezeken a rendhagyó történelemórákon a szemtanúk
elmondják, mit akartak, miért akarták, hogyan akarták, mit csináltak, mi lett az ered(Folytatás a 3. oldalon)
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Bázis a vidékfejlesztésnek
Rimóczi Pál és felesége a XX. század első nemzet javát szolgálta. És így lesz ezek
évtizedében építtette a Szabadság téren álló után is, de ehhez kellenek olyan közöslakóházat, amelyet az államosítás éveiben ségi épületek, építmények, ahol az ezen
kisajátítottak. Benne az utóbbi évtizedekben a területen dolgozók mindegyike leüla Béke téesz irodája működött. A fénysza- het, megpihenhet, beszélgethet, segíthet
ruiak által máig kastélyként emlegetett in- a többieknek.” – mondta többek között
gatlan a közelmúltban önkormányzati Gráf József.
tulajdonba került. Felújítása, hasznosítása
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
céljából pályázatot
ismertette azokat a
nyújtott be SAk o n k r é t
PARD támogatás
elképzeléseket,
elnyerésére az önamelyek az építkormányzat. A promény hasznosítása
jekt teljes költsége
kapcsán már megfo62.731.214,- Ft,
galmazódtak. Ezek:
amely összeg 60 %falugazdász-iroda,
át uniós forrás bizagrártanácsadás,
tosította. Így jöhegazdatájékoztatók,
tett létre - a kastély
képzések, pályázati
eredeti állapotának
tanácsadás, vállalkohelyreállítási szánzásfejlesztés, civildékával párhuzamoház, termékbemusan -, új funkcióval
tatók, ifjúsági talála Vidékfejlesztési
kozóhely elsősorBázis. Ünnepélyes
ban a földszinten, a
átadására 2005.
Pince pedig helyoktóber 14-én került
színe lehet előadásoknak, találkozóksor. Az épület avanak, igény szerint
tásán megjelent dr.
vendéglátással egyGedei József országgyűlési képviselő, s Gráf József és Győriné dr. Czeglédi Márta bekötött termékbemutatóknak.
felkérésére Gráf
A tetszetősen felújított épület falán
József agrárminiszter, továbbá dr. Kotán
József, a Szent István Egyetem rektora, emléktábla őrzi az eredeti tulajdonosok
Gombár Mihály, az FM Hivatal vezetője, nevét. Október 23-án az önkormányzat
Péter Gábor, az MVH vezetője, Tóth Ferenc, meghívására és Kiss Szidónia ny. tanítónő
a Földhivatal vezetője, dr. Csíkos Zoltán, a segítő közreműködésével eljöttek JászMegyei Közigazgatási Hivatal vezetője és fényszarura a Rimóczi Kastély építtetőszámos, a termelésben is résztvevő jének leszármazottjai, rokonai. Az egyik
unoka szavait idézzük: „– Nagy örömünkre
gazdálkodó, falugazdász.
Gráf József földművelési és vidékfejlesz- szolgált, hogy a nagypapa háza ilyen szépen
tési miniszter avató beszédében elismerően fel lett újítva, és nem az enyészeté, hanem
szólt a jászfényszarui törekvésekről: „- A Jászfényszaru közönségéé lesz a kultúra
Szöveg: Sugár Istvánné
vidéki ember gondolkodásmódja soha szolgálatában.”
Fotó: Rohoska
nem volt önző, az mindig az ország, a

50. házassági évforduló
Pál Vencel és felesége, Barna Erika
2005. október 23-án
ünnepelték házasságkötésük 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból tartattak ünnepélyes szentmisét,
amelyet Csőke György
esperes plébános celebrált. Utána az ismerősök, jóbarátok
gratulációját fogadta
az „új pár”. Ezt követően a Régi Kaszinó Étteremben ünnepeltek a családtagok
és a rokonok. A jó
hangulatú vigalom
estig tartott.

A FÉBE bemutatkozott
a CIVILIÁDA 2005
kiállításon

Tizedik alkalommal került megrendezésre
a magyarországi civil szervezetek éves
találkozója, kiállítása és szakmai programjai.
Az Európa Ház 1996-ban indította útjára a
CIVILIÁDA elnevezésű rendezvényt azzal
a céllal, hogy minden évben találkozzanak a
civil társadalom hazai szereplői és
lehetőségük legyen a társadalmi nyilvánosság
előtti bemutatkozásra, tapasztalat- és
eszmecserére. A 2005 évi kiállítás és szakmai
programok helyszíne a Millenáris Park
Fogadó épülete volt. A kiállítói standon a
magyarországi egyesületek, alapítványok
széles köre mutatkozott be és adott számot
munkájáról. Ott voltak az ifjúsági, európai
integrációs, foglalkozáspolitikai, oktatási,
kulturális, környezetvédelmi, nőmozgalmi,
kisebbségi kérdésekkel foglalkozó civil
szervezetek. Néhány határainkon túli
magyar és külföldi szervezet is képviseltette
magát. A 117 kiállító között ott volt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete is. A FÉBE 39.
számú kiállítási standját az egyesületi
kiadványok, relikviák, az egyesület életét
bemutató fotók díszítették. Az ízlésesen
összeválogatott kiállítást Pető Zoltán
elnökségi tag és segítője Bittner Márta
tervezte és készítette. A kiállítást október
13-án du. 14 órakor Dobrev Klára, az Egészséges Településekért Alapítvány kuratóriumának elnöke és Anne-Marie Sigmund, az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
elnöke nyitotta meg. A két napig tartó
kiállítást sok ezren tekintették meg. A
kiállítással párhuzamosan számos szakmai
program került megtartásra. A tanácskozásokon szó volt az Európai Unió civil
politikájáról, a kormányzat és civil szervezetek közötti párbeszédről és partneri
viszonyról, a Nemzeti Civil Alapprogram
pályázatai tapasztalatairól, valamint a civil
szervezetek növekvő szerepéről a közéletben. A kiállítás és a szakmai tanácskozások, programok során sok új és hasznos
ismerettel gyarapodtunk. A két szervezőnek
köszönhetően a FÉBE történetében első
alkalommal országos bemutatkozásunkra is
sor kerülhetett.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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A közgyógyellátásra
jogosító igazolványról

„Egy útra téved, ki összefér...”

A Kormány a 49/2005. (III.23.) számú
rendeletével módosította a 28/1993. (II.17.)
számú közgyógyellátási igazolványról szóló
rendeletet. A visszaélések visszaszorítása
érdekében az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP) a jövőben pontos nyilvántartást vezet az igazolványokról.
Az OEP a patikákkal számítógépes kapcsolatot épít ki, így azonnal ellenőrizhető
lesz, hogy jogosult-e valaki a közgyógyellátási igazolvány használatára. Az új
igazolványok érvényességét ezentúl évente
meg kell hosszabbítani.
Polgármesteri Hivatalunk már 2002-ben
értesítette azokat a jogosultakat, akik régi
típusú, Társadalombiztosítási Azonosító
Jelet ( TAJ-számot ) nem tartalmazó, egylapos igazolvánnyal rendelkeztek, és amelyek 1993. február 26. előtt kerültek kiállításra. Az értesítésre az érintett személyek
kb. 95 %-a jelent meg.
Azok az ellátottak, akiknek a birtokában
még régi típusú, egylapos, TAJ-számot nem
tartalmazó igazolvány van, térítésmentesen
újat kapnak. Az igazolványcserét az
Polgármesteri Hivatal szociális irodájában
lehet kérni.
Kérünk azonban minden közgyógyellátásra jogosultat, hogy ellenőrizze igazolványát, s amennyiben nem szerepel rajta a
TAJ-szám, haladéktalanul keresse fel a
Polgármesteri Hivatal szociális irodáját.
Új rendelkezés, hogy 2005. április elsejétől
kizárólag egy éves időtartamra adható ki
közgyógyellátási igazolvány, az érvényessége azonban minden esztendőben meghosszabbítható.
Mostantól a patikákban csak azok válthatnak ki térítésmentesen gyógyszert, akik
érvényes közgyógyellátási igazolványt
tudnak bemutatni. A 2005. április 1-jét
megelőzően kiállított igazolványok érvényességi idejük lejártáig használhatók.

(Folytatás az 1. oldalról)

Tankönyvtámogatás
Az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben is
zökkenőmentesen bonyolódott le a 2005/
2006-os tanévre szükséges tankönyvek
kiosztása az iskolában. Ebben a tanévben
521 fő a tanulói létszám. Az összes könyv
bekerülési költsége: 5.883.546,- Ft volt. Az
állami hozzájárulás 2.766.600,- Ft-ot tett
ki. A 2002. évi LXII. sz. törvény alapján
ingyenes tankönyvellátásban részesült 331
tanuló. Ebbe a körbe tartoztak: a tartós beteg
gyerekek, a 3 vagy több gyermekes család
tanulói, a gyermeküket egyedül nevelő
szülők, a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülők. 192 gyermek
szülőjének kellett a könyvekért fizetni. Az
önkormányzat, mint minden évben, most is
támogatta ezeket a családokat azzal, hogy a
könyvek bekerülési költségének 30 %-át
kellett kifizetniük, a 70 %-át (összesen
2.486.246,- Ft-ot) pedig az önkormányzat
és az állami támogatás fedezte.
Molnár Ferencné

Emlékezés az 1956-os forradalomra

A Pedagógus Énekkar a Kormorán Együttes dalait adta elő.
ménye. Majd együtt megkoszorúzzák az
iskola falán elhelyezett emléktáblát, amelyet
a gimnázium állíttatott a forradalom Leheles
diákjai és tanár résztvevői tiszteletére.
Az ünnepség szónoka az egykori Leheles
diák, az’56-os forradalmár Máté Lajos volt,
aki Hevesről érkezett Nagy András vendégeként, s aki már tartott rendhagyó történelem
órát a gimnáziumban. Megosztotta emlékeit,
érzéseit a közönséggel, kifejezte az ’56-os
forradalmárok azon óhaját, hogy a viszálykodás helyett találjon egymásra a jobb sorsra
érdemes büszke magyar nép.
„Szó a szóhoz, ha még elérhet, / egy útra
téved, ki összefér. / Ha megtalálod saját
virágod, / Otthonod lesz – s lesz hazád.”- a
kitűnő Pedagógus Énekkar énekelte a Kormorán együttes szép dalait, ezek egyikéből
idéztük a fenti szakaszt. A kulturális műsor

másik szereplője a Lumina Cornu történelmi
szerepjáték klub volt. Erdei Gábor színművész vezetésével az októberi forradalom első
négy napját idézték fel a korabeli dokumentumok részleteinek felolvasásával, versekkel,
zenével.
Az ünnepség különös színfoltja volt a
látványos, hangulatos jászsági ruhabemutató,
amely a Fényszaruiak Baráti Egyesülete
ajánlása nyomán került színpadra. A
legautentikusabb szakértő, dr. H. Bathó Edit,
a Jász Múzeum igazgatója konferálta a
különböző viseleteket, amelyet felnőttek és
gyerekek mutattak be a Bíró Zenekar kíséretével.
Jászfényszaru tiszteletadása méltó volt
az ünnephez, közös történelmünkhöz.
Szöveg: Sugár Istvánné
Fotó: Rohoska

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Gazdálkodók!
A betakarítás és a vetések befejezésével
lassan véget érnek az őszre tervezett munkák. Ez után lehetőség nyílik ismét arra, hogy
az összegyűjtött gázolaj és művelési
számlákkal vissza lehet igényelni a gázolaj
jövedéki adótartalmának 80 %-át (68,- Ft-ot
literenként). Az ehhez szükséges igazolást
továbbra is a falugazdász állítja ki, az igényléshez szükséges nyomtatványok a falugazdász irodán megvásárolhatók. A kérelemhez nélkülözhetetlen a VPOP által minden termelőnek megküldött, úgynevezett
VPID (nyilvántartási) szám, amelyet vagy
a 2004. évi elszámolás visszaküldésekor
postán kaptak kézhez az igénylők vagy a
falugazdászhoz juttatta el a VPOP (így
nálam megtalálható).
A jövedéki adót visszaigényelni maximum
annyi hektár után lehet, amennyit a területalapú támogatás igénylésekor az MVH
visszaigazolt, ill. ahány hektárt a termelő a

földhivatalnál földhasználatként bejelentett
és erről „Földhasználati lap-szemle” visszaigazolással rendelkezik. A munkaműveletek
összegeként egy hektárra 95 l gázolaj számolható el. Az igényt benyújtani az utolsó
számla dátumát követő hónap 15-e után
lehetséges (pl. utolsó számla dátuma 2005.
09. 30., az igénylés postára adása 2005. 10.
15. napja után esedékes). Az igénylés folyamatos, a 2005. évre szóló igényt lehetőleg
2006. április 30-ig kérem benyújtani.
Tisztelt Földtulajdonosok!
A „Földet életjáradékért” program IV.
pályázatának meghirdetése – várhatóan –
november hónapban megtörténik.
Tájékoztatást egyrészt fogadóóráimon
(szerda 13oo-16oo), másrészt a Jászberényi
Földhivatalnál (Tel.: 57/411-346) kaphatnak
a pályázat kiírása ill. meghirdetése után.
Tiborcz Zoltán
falugazdász
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Emlõrákszûrés elõtt

Jászfényszaru krónikája

Áldozzon havonta 5 percet egészségének!
A nőkben előforduló daganatok egyik leggyakoribb formája az
emlőrák. Száz nő közöl hét, tehát minden tizenharmadik nő élete
folyamán emlőrákos lesz. A kutatók mindent megtesznek, hogy a
rákot a lehető legkorábbi stádiumában lehessen felismerni,
gyógyítani.
Több jó vizsgálati módszer áll rendelkezésre:
1. Önvizsgálat, vagy orvos, nővér által végzett tapintásos
vizsgálat.
2. Mammográfia (röntgen). A mammográfiát általában 30-45 éves
nőknél orvosi javaslatra ajánlott végezni, 45 éve felett 2 évenkénti
szűrés javasolt.
Mit tehet Ön? – Rendszeresen vizsgálja emlőit!
A rendszeres önvizsgálatra szükség van:
- hogy megismerje önmagán a normál tapintási viszonyokat,
- hogy felismerje az esetleges változást,
- hogy időben segítséget tudjon kérni, ha gyanús elváltozást észlel.
Mire kell figyelni?
- lát-e változást valamelyik emlő méretében?
- lát-e változást a mellbimbókon?
- van-e vérzés vagy váladékozás valamelyik emlőből?
- vannak-e szokatlan bemélyedések vagy kidudorodások az
emlőkön vagy a mellbimbókon?
- jobban kidudorodnak-e az ott futó vénák?
Ha vizsgálatai során bizonytalan a megítélésben vagy változást
észlel, azonnal forduljon a sebészeti rendelés orvosaihoz, vagy
háziorvosához, védőnőhöz.
Megelőzheti a betegséget, ha megismeri az emlőrák kockázati
tényezőit, és úgy alakítja mindennapjait, hogy minél kevesebb
ártalomnak legyen kitéve.
Életmódtényezők, amelyek az emlőrák kockázatát
növelik: zsíros, kalóriadús, fehérje-dús táplálkozás, súlyfelesleg
kialakulása, alkoholfogyasztás.
csökkentik: bétakarotinban, C-vitaminban gazdag táplálkozás,
zöld, sárga zöldségek, gyümölcsök, tengeri hal, szeléntartalmú
élelmiszerek fogyasztása, rendszeres mozgás.
Tegyen meg mindent, hogy a betegség kialakulásának veszélyét
csökkentse!
A Védőnői Szolgálat együttesen az Önkormányzat és a Mama
Klinika közreműködésével azt tűzte ki célul, hogy Önök felismerjék
a szűrővizsgálatok jelentőségét és ne tekintsék szükséges rossznak.
Kérdéseikkel forduljanak a Védőnői szolgálat munkatársaihoz:
Védőnői Tanácsadó, Orvosi Rendelő (Deák F. tér 1.), Telefon: 422268
Kaszainé Ocskó Györgyi

2004. május – 2005. április
2. rész

Népfõiskolai hírek
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Gyökereink című
fotókiállítási anyaga következő bemutatási lehetősége a Dél-alföldi
Régióban, Békésen lesz, 2005. október 28-tól november 15-ig. A
Mégis Van Remény Egyesület – amely egy civil szervezet – az ún.
Zsinóros Közösségi Házban ad helyszínt – a saját kiállítótermében
– a rendezvénynek.

Négy megyébõl szólt az ének
Négy megyére szóló, nagyszabású dalos találkozót rendeztek a
művelődési házban október 15-én. A jászfényszarui Pávakör mellett
felléptek Jászalsószentgyörgy, Jászszentandrás, Csécse,
Zagyvaszántó, Lőrinci, Szentlőrinckáta, Portelek, Pusztamonostor,
Jászárokszállás pávakörei, népdalkörei, hagyományőrző csoportjai
valamint az Iglice gyermek-néptánccsoport.

Gyermekszínház
Október 17-én a budapesti Pitypang színpad előadását látta a
művelődési házban közel 200 kisiskolás és óvodás. A szép díszletek
között, ízléses jelmezekben egy Mátyás királyról szóló mesejátékkal
szórakoztatták az apróságokat a felnőtt színészek.

2004
December
1. Újra működik a fizioterápia az Orvosi Rendelőben. = Mf.
december 1. p.
4. Az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsága műsoros
délutánon köszöntötte a városban élő időseket, nyugdíjasokat. =
Mf. december, 3. p.
4. Önkéntes véradók kitüntetése. = Mf. december, 1. p.
5. Országos népszavazás. = Mf. november 1. p., december 3. p.
12. Az Általános Iskola, Kooperatív Művészeti Alapiskola és a
Színjátszók Baráti Köre 5. alkalommal rendezte meg a Luca-napi
Kavalkádot. = Mf. december, 4. p.
15. Indul a kibővített szennyvíztisztító próbaüzeme. = Mf.
december, 3. p., 2005. február 2. p., Nl. november 22. 5. p. és
december 14. 6. p.
A jászfényszarui művészeti iskola növendékei szép sikert érnek
el a jászkiséri Apáról fiúra c. hagyományőrző találkozón. = Mf.
december, 2. p.
2005
Január
14. Emlékezés a 2. magyar hadsereg voronyezsi fronton elhunyt
hősi halottaira. = Mf. január, 1. p.
Szülők akadémiája a serdülőkori problémákról. = Mf. február, 4. p.
24. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról. = Mf. január, 1. p.
29. Tizedik alkalommal rendezi meg jótékonysági bálját az
Általános Iskola. = Mf. február 5. p.
Boldoggá avatott Károly király domborművének megáldása a
templomban. = Mf. január, 2. p.
1 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a Válykos-tó
(Alvég újtelep) területének rehabilitációjára. = Nl. január 31. 5. p.
Február
3. Civil Fórum alakul Jászfényszarun. = Mf. április, 2. p.
7. Az Országos Meteorológiai Szolgálat központjába látogatnak
a jászfényszarui iskolások. = Mf. február, 5. p.
8. Közmeghallgatás, lakossági fórum a Városházán. = Mf. január,
1. p., február, 1-3. és 4. p., március, 3. p.
12. Farsangi jelmezbált rendez az Alsós Munkaközösség. = Mf.
február, 4. p.
19. A XII. FÉBE-bál. = Mf. március, 2. p., Nl január 26. 4. p.,
február 21. 1. p.
25. Lakossági fogadóórát tart Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester. = Mf. január, 1. p.
Ahol élünk. Tudósítások Jászfényszaruról. = Nl. február 25. 12. p.
Március
11-12, 18-19. Négynapos civil tréninget szervez a BLNT. = Mf.
február, 5. p. március, 4. p.
15. Városi ünnepség 1848. március 15. tiszteletére. = Mf. március,
1. p.
23. Dr. Kolláth György alkotmányjogász előadása. = Mf. február,
3. p.
A Nagy Könyv Programba bekapcsolódik a Városi Könyvtár. =
Mf. február ,7. p.
4, 5 millió forint támogatást nyer az önkormányzat a II. Sz.
Óvoda vizesblokkjának felújítására. = Nl. március 9. 4. p.
Április
1-2. Ismét megrendezik a Dicsőséges Tavaszi Hadjárat emlékére
a hagyományos csatabemutatót. = Mf. március, 8. p.
9. Környezetvédelmi nap keretében nagytakarítás a város
közigazgatási területén. = Mf. április, 3.
21-22. Tavaszi nagytakarítás a településen. = Nl. április 1. 12 p.
30. Pódium műsort szervez József Attila születésének 100.
évfordulója tiszteletére az Általános Iskola és a Drámapedagógiai
Műhely. = Mf. április, 6. p.
Rövidítések: Mf. = Mi újság Fényszarun?, Nl. = Új Néplap
Készítette: Kovácsné Urbán Éva
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Képek, hírek az óvodákból
„Tessék, tessék, jó portéka.
Egynek sincsen maradéka.”

Mihály-napi vásár
a Napsugár Óvodában
Nagy izgalommal készülődtek a Napsugár
Óvoda kis óvodásai, az óvónénik és dajkanénik szeptember 29-ére, az immár
hagyományos Mihály-napi vásár megrendezésére.
Napokkal előbb készítették a szorgos kis
kezek a vásári árut: fűzték a gyöngyöket,
öntötték a gipszképeket, nyírtak, ragasztottak. Elkészült a fűszerolaj és még számos
más, vásári portéka. A vásárt a nagyközépső és a nagycsort műsora köszöntötte,
majd kezdetét vette a vásár.
Köszönjük a szülők, a Takarékszövetkezet, a Kör Diszkont felajánlásait, a Petőfi
Művelődési Ház segítségét, amivel színesebbé tették a vásári forgatagot.
Köszönjük vendégeinknek, hogy
elfogadták meghívásunkat!
A Napsugár Óvoda dolgozói

Mihály-napi vásár

„Itt van az õsz,
itt van újra...”
a Szivárvány Óvodában
A Szivárvány Óvoda apraját-nagyját
megmozgató hagyománya a Zöldséggyümölcs kiállítás.
Kisebb-nagyobb kosarakba gyűltek a
zöldségfélék, gyümölcsök, az őszi kertek
illatát hozva a csoportszobákba. Magunk is
csodálkozunk, hogy több mint tíz év után
is, egyre különlegesebb, ötletesebb alkotások, figurák kerülnek a kiállítás falára,
asztalára.
Az elmúlt években felfedeztünk új technikákat, az anyukákkal, apukákkal együtt
nyitottab szemmel járjuk a természetet.
Észrevesszük a különleges krumplit, tököt,
karalábét. A szülők előre „kifundált” elképzeléssel érkeznek a barkácsoló délelőttre,
közös remekműveket elővarázsolva kezeik
közül.
A hagyományok sorát folytatva, vártuk
az I. osztályosokat, örömmel öleltük őket
magunkhoz. Ők felidézték, milyen figurákat
készítettek ovis korukban, keresték testvéreik, ismerőseik munkáját.
Vendégül láttuk a Napsugár Óvoda nagycsoportosait, örömmel fogadtuk a jászberényi Kuckó Óvodából érkezett csoportot.
Köszönjük a kedves vendégek részvételét,
a lelkes szülőknek, testvéreknek a segítő barkácsolást, támogatást.
Jövőre is várjuk kedves vendégeinket és
persze azokat a szülőket, akik élnek azzal a
lehetőséggel, hogy újabb közös élményt
éljenek át gyermekeinkkel.
A Szivárvány Óvoda dolgozói

Süni és társai zöldségből, gyümölcsből

Szeretne Ön ilyen
jász babát készíteni?
Október 23-án, a városi ünnepségen
„mutatkozott be” ez a szép baba Jászfényszaru nyilvánossága előtt. A művészeti
iskolás pedagógusok készítették a rajta
látható szép jász viseletet. Megtudtuk,
hogy a későbbiekben tervezik ilyen babák
készítését, ám ehhez számítanak a jászfényszarui ügyes kezű lányokra, asszonyokra.
Akik kedvet éreznek ehhez az elfoglaltsághoz, jelentkezzenek Szabó Erzsébetnél
a Kisiskolában hétfőtől csütörtökig délutánonként.
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
HESZ ERNÕ
halálának 20. évfordulójára.

Emlékezés

Felesége és családja
Kónya Istvánné Balogh Julianna
halálának 1.,
és Kónya István halálának 34. évfordulójára.
„Feledni soha nem fogunk, a sors bármerre vezet.
Emléketek szívünkbe véstük, a szív pedig soha nem felejt.”

Fia és családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerõsöknek, akik
CZECZULICS IMRÉNÉ
Gerõcs Mária
temetésére eljöttek, sírjára virágot,
koszorút hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédpapánk,
OCSKÓ SÁNDOR
temetési szertartásán megjelentek,
koszorúikkal, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Emlékezés
Fózer Imréné Pál Piroska
halálának 3. évfordulójára.
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”

Szeretõ családja

Emlékezés
Langó Ferenc (†74) halálának 4. évfordulójára.
„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled.
Örökké szeretünk és nem feledünk Téged!”

Szeretõ felesége, családja és unokái
Emlékezés
Nagy József halálának 3. évfordulójára.
„Megpihent egy szív, ami értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Tiéd lett a csend, a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.”

A gyászoló család

Emlékezés

Emlékezés Pintér Sándor halálának 15. évfordulójára.
„Nem így akartam, szerettem volna még élni,
de a sors kegyetlen, el kellett menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Felesége, fia, menye, lánya, unokái, dédunokái.

Buzás Lászlóra,
a 6 éve meghalt kedves férjre és édesapára,
és 1 éve meghalt leányára,
Dobos Miklósné Buzás Terikére.
„Múlik az idõ, de a bánat, a fájdalom örökre megmarad.”

Szeretõ családjaitok

Emlékezés Rácz Nándor halálának 5. évfordulójára.
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, de õ nincs már.
Az idõ elszáll, múlnak az évek,
míg élünk velünk lesz fájó emléked.

Szeretõ feleséged, lányod, vejed és két unokád

Emlékezés
PATRISKOV JÁNOS
halálának 3. évfordulójára.
„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
s akit szeretünk, azt soha nem felejtjük el.
Lelkünkben õrzünk Rólad mindent,
amit elrabolt a halál.
Nem feledtünk el semmit,
s Te örökre közöttünk maradtál.”
Feleséged és lányod

Emlékezés édesapánk, nagypapánk, Kovács László
halálának 15. évfordulójára.
„Tizenöt éve már, hogy elmentél,
kórházi ágyon másvilágra költöztél.
Nem ezt akartad, szerettél volna még élni,
az unokákban gyönyörködni!
De egy véletlen baleset közbeszólt,
s egy jajszó nem sok, annyit sem mondtál,
csak elmentél hirtelen a halál hosszú útján.
Hangod befonja álmunk,
s szívünkben nappal újra megtalálunk.”

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

F I GY E L E M !
A MUHARI AUTÓSISKOLA
Jászfényszarun vezetõi tanfolyamot
indít a Sárga Iskolában (Kisiskola)

2005. november 2-án, szerdán
este 6 órakor.
– személygépkocsi („B”)
– motorkerékpár („A1”-„AK”-„A”)
– moped (segédmotor-kerékpár)
– mezõgazdasági vontató
Részletfizetés, tandíjkedvezmény,
tankönyvek, típusválasztás.
A tandíj és a vizsgadíj 30 %-a visszaigényelhetõ.

Jelentkezés telefonon vagy a helyszínen:
Lukács Pál: 57/423-286, 06/30/44-74-740
Muhari István: 57/504-410, 06/30/97-73-227

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.
Ã
Eladó tanyát keresek Jászfényszaru környékén. Tel.: 06/20/257-3925
Ã
Kis komfortos házat vennék Jászfényszarun 5 millió forintig. Érdeklődni: 06/70/2548958
Ã
Jászfényszaru központjában a főúton évek
óta működő, 24 m 2 -es (igény szerint
bővíthető) üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni:
Zsólyominé, Szabadság u. 69. Tel.: 06/70/2332543
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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.

Szeptemberi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Csuka Janka (Kiss Zsuzsanna), Sípos Marcell (Koncsik Éva), Török Péter (Csepeli
Klára).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bukó Sándor és Bari Melinda.
ELHUNYTAK:
Berényi János (85 é.), Berze Sándorné Bak Anna (84 é.), Füle István (71 é.), Mészáros
Imréné Dobák Mária (80 é.), Ocskó Sándor (83 é.), Ozsváth Józsefné Orosz Mária (84 é.),
Pető Imre (72 é.).
Helyesbítés: Előző lapszámunk anyakönyvi rovatában tévesen közöltük Zsámboki
Imréné Bagi Anna nevét. A hozzátartozók szíves elnézését kérjük.
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Tüdõszûrés

Ügyeletek novemberben

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2005. évi tüdőszűrő vizsgálatot november 29-től december
21-ig végzik Jászfényszarun a Központi Orvosi Rendelőben (Deák F. tér 1.)
A szűrővizsgálat időpontjai:
Hétfőn:
12-17 óráig
Kedden:
8-13 óráig
Szerdán:
12-17 óráig
Csütörtökön:
8-13 óráig
Pénteken:
8-13 óráig
Kérjük, hogy szűrésre vigyék magukkal a személyi igazolványukat és a TB kártyájukat.
Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet és készenlét

Mammográfiai szûrés lesz
2005. november 23-24-25-én mammográfiai (mellrákszűrő) vizsgálat lesz az Orvosi
Rendelő előtti szűrőbuszon. A vizsgálaton a szűrőközpont által kiértesített nők vesznek
részt. Kérjük, hogy a szűrésen a megadott időpontban jelenjenek meg, s vigyék magukkal
az utolsó mammográfiai vizsgálat eredményét.
Azok a 45-65 év közötti nők, akik nem kaptak értesítést (két évnél régebben volt), de
szeretnének részt venni, jelentkezzenek a Védőnői Szolgálatnál a 422-268-as telefonszámon.
Védőnők

Természetesen, anyatejjel!
A szoptatás világnapjáról és világhetéről szóló hagyományteremtő elhatározás 1993ban született, amikor a WHO és az UNICEF 1993-at a szoptatás világévének nyilvánította.
A helyi védőnői szolgálatunk 1993-tól minden évben megrendezi a „Természetesen,
anyatejjel!” közösségi programját. Az idei évben szeptember 15-én családias hangulatban
emlékeztünk meg erről a nagyszerű kezdeményezésről. Kötetlen beszélgetés, az anyatejes
táplálás szorgalmazása és támogató cégünk jóvoltából kisebb vendéglátásra került sor.
Köszönjük a jelenlévők érdeklődését. A jövőben is számítunk arra, hogy az anyukák
szorgalmazzák kisbabáik anyatejes táplálását.
Védőnők

Szûrõvizsgálat volt
Nagy érdeklődés közepette zajlott 2005. október 6-án a lakossági vérnyomásmérés,
tanácsadás. A délelőtt folyamán 57 fő várta türelemmel, hogy egészségi állapotáról
tájékoztatást kapjon.
Örülünk, hogy egyre többen tartják fontosnak a betegségek megelőzése érdekében végzett
szűrővizsgálatokat.
Védőnők

Sport
Az október havi négy fordulóban két győzelmet aratott és két vereséget szenvedett
labdarúgó csapatunk, így a 13. helyen áll a bajnokságban. A Tiszafüred elleni mérkőzésen
mutatkozott be a csapat új edzője Farkas Gyula.
Eredmények:
Jászfényszaru – Jászapáti 4:2 G: Balogh Béla (3), Bolbás László
Kun FC – Jászfényszaru 5:1 G: Bazsó Gábor
Jászfényszaru – Martfű 2:4 G: Balogh Béla, Bolbás László
Tiszafüred – Jászfényszaru 1:3 G: Bazsó Gábor (2), Bolbás László

Októberi focinaptár
13. forduló
november 6., vasárnap 13.00 óra
Jászfényszaru–Jánoshida
14. forduló
november 12., szombat 13.00 óra
Abádszalók–Jászfényszaru
15. forduló
november 20., vasárnap 13.00 óra
Jászfényszaru–Zagyvarékas
Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt 2 órával kezdődnek.

A 85. maratoni
Maróti István október 2-án 85. alkalommal futotta a maratoni távot a Plusz Budapest
Maraton jubileumi versenyén. Ezúttal ismét társakkal futhatott: a kijelölt távot vele együtt
teljesítették Szászi Tamás, Kui Péter, Brenner Tamás, Tamus Ádám/Ákos.

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
nov. 1-6-ig: Dr. Palencsár Csaba (Ságvári
E. út 8.) nov. 7-13-ig: Dr. Kiss József (Deák
F. út 1.) nov. 14-20-ig: Dr. Kocsis András
(Hunyadi út 1/a.) nov. 21-27-ig: Dr. Kiss
József (Deák F. út 1.) nov. 28-dec. 4-ig: Dr.
Palencsár Csaba (Ságvári E. út 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, november 5-én és 19-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.
Szennyvíz-ügyelet: 06-30-429-4195

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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