Jászfényszaru város lapja
2005. november
„Öleljük az öregséget és szeressük,
tele van gyönyörűséggel, ha élni tudunk
vele.”
(Seneca)

Ára: 77,– Ft

16. évfolyam 11. szám

Európai uniós támogatással

Meghívó
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
szeretettel meghívja Jászfényszaru
minden idős, nyugdíjas lakosát az Idősek
Estje alkalmából megrendezésre kerülő
műsoros estre.
Helye: Petőfi Művelődési Ház, Jászfényszaru
Ideje: 2005. december 03. (szombat)
16 óra
A belépés díjtalan!
Minden résztvevő ingyenesen tombolajegyet kap.
A műsorban fellépnek: A Napsugár
Óvoda óvodásai, Madarász Katalin
énekművész, Tarnai Kiss László énekművész, Szentendrei Klára énekművész,
Győri Szabó József énekművész.
Az est védnöke: Győriné dr. Czeglédi
Márta Polgármester Asszony.
A műsor végén tombolahúzásra kerül
sor!
Mészáros Tivadar
Egészségügyi és Szoc. Bizottság elnöke

Bejárat a Sárga Iskola udvara felől.

Külterületi utak
rendezése
2004. november – 2005. márciusi időszak
között a külterületi utak mentén a fasorok
gondozása során a kivágott fa értékesítéséből
származó bevétel összege: 755.000 Ft. Ez
az összeg az Önkormányzat döntése alapján
a külterületi utak rendezésére, felújítására
szolgál.
Fentiek alapján 2005. szeptember
hónapban a Peres dűlő, Csányi dűlő, Sóstói
utak gaztalanítására, cserjeirtására erdészeti
szárzúzóval került sor.
Október 20. és november 5. közötti időszakban az Almási út, Tamus út, Sóstói út,
Peresi út, Szegedi féle dűlőút, Csányi út
(Csányi határig), Halastó dűlőút került
felújításra, tolólapos egyengetésre és szélesítésére. Az elvégzett munka 77 munkaóra,
a munka összesen 873 ezer forintba került.

Látkép a színpadról. Fotók: Sugár Istvánné
Európai uniós támogatással, határidőre elkészült a Sárga Iskolában a Művészeti Udvar
és a Kismesterségek Háza.
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Egy gyermek megfigyelései és tapasztalatai az 1930-as években
„Életemnek az az első tíz éve, amit
Jászfényszarun töltöttem gyermekkori
emlékekkel, ízekkel, illatokkal telt és tapasztalásokkal, amiket egy gyerek megfigyel
és meg is tanul. Egy városban elvész az
ember, de falun benne él a mindennapi pezsgő
életben szülei és nagyszülei révén. Sok ember vett itt engem körül, és én nagyjából
mindenkivel megtaláltam a megfelelő hangot.
Minket testvéreimmel együtt – egy
húgomat és egy öcsémet – Palkovicsné Rózsika néni bábaasszony segített erre a világra,
és a kedves Hortáver bácsi volt az orvos.
Akkor az asszonyok még otthonukban
szültek, és nagyanyám is segédkezett ehhez
a konyhában. Engem testvéreim születése
előtt a Kertész nagyszülőkhöz vitt édesapám. A húgom születése előtti este anyám
így szólt apámhoz: vidd a gyereket apámékhoz, és anyám mielőbb jöjjön, majd hívd

Rózsikát és Hortávert. Apám a nyakába vett
és úgy vitt a havas úton. Világosan emlékszem a hold ragyogására, a havas tájra, a hó
ropogására apám talpa alatt. Hideg volt. Jó
volt apám nyakában utazni. Bekopogott a
nagyszülői ház ablakán, engem beadott és
ment a bábáért meg a doktorért. Másnap
késő délután hazavittek, mert 1935. december 5-én Mikulás-várás volt, húgom december 5-én született. Kicsiny, vörös képű baba
volt sok fekete hajjal – nekem nem tetszett.
Vártam a Mikulást, aki meg is érkezett, és
én, a négyéves tudtam, hogy ez nem az igazi
Mikulás, hanem Márkus Mariska néni, az
óvónő, szüleim és nagyszüleim barátja.
Mikulás-ruhát öltött magára, nagy süveg a
fején, a kezében püspökbotot tartott, és
mégis! A gyerekeket nehéz elámítani, bár ez
szép szokás, az ajándék a Mikulás bácsitól,
a fogadkozás, hogy jók leszünk.

65. házassági évforduló

Varga Imre és felesége Borbély Mária november 12-én ünnepelte 65. házassági
évfordulóját. A szentmise után került sor az ünnepi ebédre, majd beszélgettek szeretteikkel
és emlékeztek az együtt töltött évekre.

50. házassági évforduló

Cserháti Pál és felesége Kiss B. Mária 2005. november26-án ünnepelte házasságkötésük
50. évfordulóját családja körében. Kívánunk nekik további boldogságot, örömmel teli
hosszú, békés éveket, családtagjai, barátai, ismerősei.

Szerettem ezt a falut, ismertem, itt cseperedtem. Nagyközség, hallottam, ez, úgy
tudom a lakosság számától függ. Hány olyan
falu van Magyarországon, amelynek szinte
csak egy utcája van, esetleg még egy-két utca
oldalt is nyílik. Jászfényszaru nem ilyen
volt! A főúttól jobbra és balra (alvég – felvég)
szerteágazott. A falu főterét a községháza
uralta, jól megépített emeletes, masszív
épület. A községházán dolgozott anyai
nagynéném nagyapám halála után, jártam
benne. A főjegyző, Gyila Ferenc, barátságos
ember, ő is mindig térdnadrágban járt,
valószínűleg ez volt a modernebb divat
akkor. Felesége, Sorbán Tekla nagyon elegáns, finom hölgy, pasztell színekkel. Mindenki Tutus néninek hívta a faluban. Két
fiúk volt: Barna és Feri. Tutus néni mamája
is velük lakott. Számukra egy hosszú pad
volt a templom szentélyében beállítva, oda
jártak. Én – megvallom – kicsit irigyeltem
őket, hogy olyan közelről figyelhetik a
szentmise menetét, de hát ez az ő privilégiumuk volt. A jegyző, Nagy Bertalan,
felesége Buzás Emmi néni. Két leányuk
Márta és Mimi. Jártam oda párszor velük
játszani, de ők már hozzánk képest nagyobbak voltak. Finom haboskávéval és mazsolás
kaláccsal kínáltak.
... A Rákóczi úton, a leányiskolától lejjebb
állt a fiúiskola. Nagy ablakokkal, finom
visszafogottsággal adta tudtára modernségét
az arra járóknak. Tőlük nem messze, a sarkon
várta a vásárlókat Riesz Fülöp vasboltja,
fontos üzlet a földművelők számára.
A fiúiskolával szemben hosszú, sárga ház
nyújtózkodott, eléggé kis ablakokkal, de
előtte akácsor állt őrt. Itt sokat időztünk
anyámmal, nagyanyámmal és Kertész Ilona
nagynénémmel. Látogatóba is eljártunk ide,
és az ablaknál is sokat beszélgettek anyámék. Lung Gizi tanító néni az ablakban
könyökölt esténként, itt persze meg kellett
állnia említett hozzátartozóimnak. Megjegyzem, hogy anyámat nagyon szerették ebben
a faluban. Ő nem „tanítóné” volt a falusiak
szemében, hanem Kertész Mancika. Mindenkit ismert, és őt is ismerték és szeretett
beszélgetni, nagyon. „Mancika, kérem”,
mondták, – és mindenkit meghallgatott.
Tehát ez a „tanítóház” másokat is befogadott:
itt lakott még Noge Gyula tanító bácsi a mamájával. Fiatal ember volt még akkor, elegáns,
ahogy én emlékszem rá, mindig térdnadrágban járt, lábszárán harisnya feszült
és nagyon fényes cipő a lábán. Kevés beszédű, de nagyon udvarias férfi volt. Gáláns
lovagként hódolt Havasi Panni tanító néninek. A leányiskola felé állt még a Seressház, nagy masszív épület; itt lakott második
tanító nénim, Seress Erzsébet. Engem negyedik elemiben tanított. Kissé már őszes haját
lesimítva, hátul szigorúan összefogva hordta.
Okos, szigorú nő volt, talán inkább apácáknál taníthatott volna – külső vonásai alapján.
A leányiskola zsibongó udvarát célozta meg
a Seressék melletti házban lévő pékség. Az
én csodálatos Kertész nagyapám minden
áldott nap a nagyszünetben kiflit nyújtott
be a kerítés rácsai között nekem. Kedves
gesztus, szeretni való gondoskodás részéről,
ma is melengeti szívemet...”
A fentiekben részleteket közöltünk Darabosné Gál Ágota
írásából, amely a Jászsági Évkönyv 2005. évi kötetében olvasható.
Az évkönyvről bővebb információk a 7. oldalon.
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Tájékoztató
2005. november 1-jén hatályba lépett
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.), mely felváltja a közel 50 évet
megért 1957. évi IV. törvényt, amely az
államigazgatási eljárás általános szabályait
tartalmazta.
Az új törvény közel 200 §-a közül néhány,
ügyfelet érintő változást tartalmaz ez a
tájékoztató.
A Ket. célja az „ügyfélbarát, szolgáltató” közigazgatás megteremtése, melyben az ügyfelek számára a hatóság ne riasztó
közhatalomként jelenjen meg, hanem
segítőkészséget mutató szolgáltató szervként.
E szolgáltató közigazgatás megteremtéséhez
a Ket. csupán a jogi kereteket biztosítja,
szemléletváltozást is igényel megvalósítása.
Az „ügyfélbarát, szolgáltató” közigazgatás megvalósításának egyik módja, ha bizonyos eljárási terhet levesz az ügyfél
válláról, például azáltal, hogy az ügyfél kérése
és felhatalmazása alapján helyette beszerzi a
hatósági igazolásokat olyan adatokról,
amelyek valamilyen más hatóság nyilvántartásában szerepelnek.
A közigazgatás nem csak akkor „ügyfélbarát”, ha éppen valamilyen jót cselekszik az ügyféllel, hanem akkor is, ha a
hatósággal való együttműködési készség és az
önkéntes jogkövetés hiányában – szükség
esetén hatósági kényszerintézkedések alkalmazásával is – érvényt szerez a jogszabályok
rendelkezéseinek vagy a jogerős határozatban
foglaltaknak.
A törvény arra törekszik, hogy érvényre
juttassa az ügyfelek jogait és kapjanak meg
minden segítséget a hatóságtól. A Ket. előírásai
alapján a hatóságnak széleskörű tájékoztatási
kötelezettsége van, például az ügyfelet 5 napos
határidővel tájékoztatni kell, ha a személyét
érintő ügyben indul eljárás. Ha az ügyfél
érdekében indul az eljárás, akkor az ellenérdekű, illetve egyéb érintett ügyfelek részére
is tájékoztatást kell adni, így nem történhet
semmi az ügyfél tudta nélkül.
Szintén az ügyfelekre háruló terhek
csökkentését jelenti, hogy a döntéshez
szükséges szakhatósági hozzájárulások
beszerzése is a hatóságra hárul.
Garanciát jelenthet a Ket. azon rendelkezése, ha a hatóság saját hibájából lépte
túl az ügyintézési határidőt az ügyfél által
lerótt illeték 50%-át vissza kell téríteni, míg
az ügyintézési határidő kétszeresének túllépése
esetén az illeték teljes összegére vonatkozik
a visszatérítési kötelezettség.
A Ket. megteremti a lehetőségét az
ügyek elektronikus úton történő intézésének,
azonban a Polgármesteri Hivatal informatikai
bázisának reális teljesítő képességét számba
véve, a Képviselő-testület 22/2005. (X. 25.)
számú rendeletében kizárta az ügyek
elektronikus úton való végzését azon
ügyek kivételével, amelyek esetében magasabb
szintű jogszabály rendelkezései alapján
biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által
történő igénybevételét.
A Ket. hatálybalépéséig a felkészülési idő
rövid volt. A hivatal ügyintézői központilag
szervezett illetve önképzéssel készültek fel
az eljárási törvény alkalmazására. Bízunk
abban, hogy az „átállás” zökkenőmentes lesz,
ehhez azonban szükség lesz az ügyfelek
közreműködésére és támogatására.
Polgármesteri Hivatal
Jászfényszaru
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Utak, járdák, bõvítés, beruházás
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács 7.417.000.- Ft-tal támogatta a
Kossuth L. és Árpád út burkolat felújítását.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a
legalacsonyabb árajánlatot a GILDEX KFT.
Nagykáta, Jászberényi út 117. adta
14.836.250.- Ft összegben. A burkolat
felújítás elkészült.
Lezárult a közbeszerzési eljárás, a Ságvári,
Katona, Bacsó B. utak aszfaltozása, Árvíz,
Attila, Fecske, Gyöngyvirág utak szilárd
burkolat építésére és csapadékvíz rendezésére. A fejlesztésre a GILDEX KFT, Nagykáta Jászberényi út 117. adta a legkedvezőbb
ajánlatot 42.201.820.- Ft összeggel. A
Ságvári, Katona, Bacsó B. utak aszfaltozása
az időjárás függvényében 2005. november
30-ig a többi utca építése 2006. július 30-ig
valósulhat meg, de csak a költségvetés jóváhagyása és a pályázati kiírások ismeretében
dönthet a Képviselő-testület. Hangsúlyozzuk, hogy a pénzügyi lehetőségek
függvényében!
Befejeződött a szennyvíztisztító telep
bővítése. A közbeszerzési eljárást követően
a kivitelezést az AKVI-PATENT RT.
Besenyszög, Kígyósmajor végezte. A beruházás 131.699.000.- Ft költséggel valósult
meg. Üzembehelyezése 2005. május 23-án

megtörtént. Jelenleg az üzemeltetési
engedélye folyamatban van. A fejlesztést a
Környezetvédelmi Minisztérium 28.286.000.Ft-tal, az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács 35.000.000.- Ft-tal
támogatta, az Önkormányzat 68.413.000.Ft saját erőt biztosított a fejlesztéshez.
A szennyvízcsatorna 3.8.9 öblözet
kiépítését követően a kivitelező szerződés
szerint három éves garanciális kötelezettséget vállalt. Az évenkénti garanciális javítási
munkákat (nyomvonal süllyedéséből adódó
földút szilárd burkolat hibái, akna fedlapok,
betongallér cseréje, tisztító idomok javítása)
a műszaki ellenőrzést végző HIDRO KFT.
Szolnok felügyelte. 2005. augusztus hónapban a hároméves garancia lezárult, az
ezután keletkezett kivitelezésből adódó
hibáknál szavatossági igényünket
érvényesítjük.
2005. évben a Táncsics M., Bajza utcák,
Vörösmarty út, Alsó temetőt érintő 150 m
szakasza és a Vasvári P. út egy részén földutak rendezését, csapadékvíz elvezetését,
átereszek elhelyezését végeztük 2.818.000.Ft költséggel. Mintegy 1000 fm járda készült
el a Bajza, Nefelejcs, Szegfű utcákban, ennek
költsége 3.430.000.- Ft.
Fotók: Sugár Istvánné

Csapadékvíz elvezetését rendeztük a Boros tó (képünkön) és József A. úti záportónál. A
Boros tónál 80 fm árok, kapubejáróknál áteresz elhelyezése, előfejek betonozása, a József
A. út végén 80 fm árok tisztítása készült 1.204.000.- Ft költséggel.

Készül a Bajcsy –Zs. úton a Szociális Gondozási Központ bővítése, akadálymentesítése.
Az egyszerű közbeszerzési eljárás lezárását követően a Vörös Pillér 73 Kft. kivitelezésében
7.656.000.- Ft költséggel 29 m2 területtel bővül a létesítmény. A fejlesztést a Megyei
Területfejlesztési Tanács két éves ütemben 4.500.000.- Ft-tal támogatja. A beruházás
befejezési határideje: 2006. június hónap.
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Beszámoló a vidékfejlesztési fórumról
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság 2005. november 18-án Vidékfejlesztési Fórumot és Erzsébet napi
hagyományőrző kézműves kiállítást és
vásárt szervezett. A kézműves vásár
helyszíne a Petőfi Művelődési Ház
földszinti helyiségei voltak, míg a
Vidékfejlesztési Fórum a Ház emeletén,
illetve a Városi Könyvtár olvasótermében kapott helyet.

A program:
9.00-18.00: Erzsébet napi hagyományőrző kézműves kiállítás és vásár
13.00: Idő c. fotókiállítás megnyitója
Samuné Tusor Mária a Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület alelnöke
13.30: A Fórum megnyitója
Nagyné Kiss Mária Magyar Népfőiskolai Társaság alelnöke
13.40: Helyzetkép a LEADER programról, pályázati tapasztalatok Berecz
Mihály, LEADER+ szakreferens, MVH
SZSZB Megyei Regionális kirendeltsége
14.00: A Magyarországi LEADER
Közhasznú Egyesület bemutatkozása
Molnár Katalin elnök, Kazár polgármestere
14.20: A fenntartható fejlődés lehetőségei a vállalkozói és a civil szférában
Mihály András, tanácsadó és pályázatírói asszisztens, SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány
14.40:„A zsinór, ami összeköt” A
békési Mégis van Remény Egyesület
bemutatkozása H. Kovács Judit, ügyvezető
15.00: A Fórum zárása
Közreműködött: Unger Balázs cimbalmos, a Népművészet Ifjú Mestere, és
barátai valamint Kaszai Lili népdalénekes
A program megvalósulását támogatta:
Magyar Népfőiskolai Társaság, JászNagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai
Társaság, ESZA Kht., FMM HEFOP IH,
Jászfényszaru Város Önkormányzata,
Petőfi Művelődési Ház, Jászfényszaru,
Városi Könyvtár, Jászfényszaru.
A program rövid összefoglalója és
néhány fényképfelvétel megtekinthető
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság honlapján is: www.bedekovich.hu
A 4–5. oldalon olvasható beszámolót a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság készítette.
A SEED Alapítványról szóló ismertetőt helyhiány miatt későbbi lapszámunkban tesszük közzé.

A Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület bemutatása – Molnár Katalin elnök, Kazár polgármestere:
Küldetés
A helyi közösségek részvételén alapuló fejlesztések megvalósításához
szükséges képességek, ismeretek és tapasztalatok megismertetése, hozzáférhetővé tétele a helyi önkormányzatok, vállalkozások, valamint más társadalmi szervezetek számára. A fenntartó fejlődés
gondolatának társadalmi tudatba történő integrálása és a jövő generációinak
történő védelme érdekében azok mindennapokban való megvalósítása.
Cél
A Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület fontosabb céljait az alábbiakban határozta meg:
Hozzájárulni az innovatív vidéki közösségek kialakulásához, együttműködési képességek és szervezettség javításához
A vidékfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése
A vidék gazdasága fellendítésének, a
munkalehetőségek érdemi bővülésének, a megélhetés biztonságának támogatása, a szövetkezés és újra szövetkezés elősegítése,
Hozzájárulni a fejlesztési források hozzájutásához, azok hatékony felhasználásának elősegítése,
A vidék értékeinek, tárgyi és szellemi
kultúrájának megismertetése a helyi közösségekkel
Ismeretterjesztés, felvilágosítás. A
LEADER-módszertan hazai és uniós
tapasztalatainak megismertetése a helyi
közösségekkel
A tapasztalat- és információcsere biztosítása részben a hazai LEADER helyi
akciócsoportok, részben hazai és további uniós tagországok között
Különféle rendezvények, ismeretterjesztő programok, konferenciák, tapasztalatcserék, szakkörök, táborok szervezés
Tájékoztatás az írott és elektronikus
sajtón keresztül
Kiadványok készítése, terjesztése,
elektronikus információs szolgáltatások
Szakemberek megnyerésével és bevonásával tanácsadás nyújtása, mentori
tevékenység folytatása.
A csatlakozással megnyílt lehetőségek
Az Európai Bizottság által összeállított, a csatlakozás előtt álló országok
számára 2002. január 30-án átadott
munkaanyag, az úgy nevezett Közös
Álláspont szerint – amely a bővítéssel
kapcsolatos, a mezőgazdaságot érintő
javaslatokat is tartalmazza – belépésünkkor nem indul különálló LEADERprogram. A 2004–2006 közötti időszakban a főprogramba beépítve, az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia

Alap (EMOGA) Orientációs Részlegének önálló intézkedései között nyújtanának támogatást. A 2004–2006 közötti időszakra szóló Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program részét képező,
az egyik vidékfejlesztési intézkedésként
meghatározott magyar LEADER+ program támogatási céljai – azaz alintézkedései – a következők:
A térségi közösségi együttműködések felkészítése helyi akciócsoportok kialakítására és a LEADER+ megközelítésnek megfelelő működtetésére, a
programba való aktív és hatékony bekapcsolódásra.
Képzések, műhelymunkák, tájékoztatók, folyamatosan rendelkezésre álló
szaktanácsadás megszervezése. A térségről szóló tanulmányok, integrált
fejlesztési stratégiák, pályázatok írásának, a partnerségépítésnek, tanulmányok készítésének stb. támogatása,
amelynek célja a térségi közösségi együttműködések (potenciális helyi akciócsoportok) felkészítése a programba
való b kapcsolódásra, korlátozott számú
potenciális helyi akciócsoport esetén
területi alapú, integrált, kísérleti jellegű
vidék fejlesztési stratégiák kidolgozása.
Korlátozott számú, megfelelően
felkészült, kísérleti helyi akciócsoport
vidékfejlesztési stratégiái megvalósításának társfinanszírozása.
Korlátozott számban kiválasztott helyi
akciócsoport működésének beindítása,
az elfogadott stratégiai programok
megvalósítása az alulról jövő kezdeményezések és a partnerség elve alapján.
A vidéki térségek egymás közötti
kooperációjának, valamint hazai és más
tagállamokbeli vidéki térségek együttműködésének fejlesztése.
Vidéki térségek együttműködésének
támogatása, amely létrejöhet különböző
régiók és különböző tagállamok vidéki
térségei között (saját finanszírozásban
olyan vidéki térségek is partnerek
lehetnek, amelyek nem vesznek részt a
LEADER+ programban). Az együttműködés lényege – a tapasztalat- és információátadáson túl – az, hogy a térségek együttesen megtervezett, mind
két (esetleg több) vidéki régióra ható,
közös projekteket valósítsanak meg.
Az elért eredmények, tapasztalatok és
tudás átadása, információk és következtetések rendelkezésre bocsátása a
hálózatépítés segítségével.
Kommunikációs hálózat építése európai, nemzeti és regionális szinten. A
nemzeti koordináló egység létrehozása.
A magyar program pénzügyi tervezéséhez kiinduló pontot jelenthet az,
hogy Franciaországban egy helyi vidékfejlesztési munkacsoport programjának
megvalósításához 4–6 millió euró
keretösszeget biztosítanak a hét éves
időszak alatt.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Beszámoló a vidékfejlesztési fórumról
(Folytatás a 4. oldalról)
Lezárult az agrártárca Leader plusz
program pályázatának első fordulója. A
program második fordulójába 108 pályázat
jutott, amelyek közül a legjobbak összesen
ötmilliárd forintot nyerhetnek el az Agrárés Vidékfejlesztési Operatív Program
(AVOP) forrásaiból, vidékfejlesztési célokra.
Berecz Mihály, az MVH LEADER referense tájékoztatta az Erzsébet napi Vidékfejlesztési Fórum hallgatóságát arról, hogy
A XXI. századért a Csörsz árok térségében
nevű akciócsoportunk – amely 5 felső-jászági
települést érint – bekerült a program második
fordulójába.
A pályázók egy hónap alatt dolgozhatják
ki helyi programjaikat, ez után derül majd
ki, hogy melyik 50 településcsoport kaphat
sikeres pályázatának finanszírozására 90,
illetve 100 millió forintot.
A Leader plusz programban elnyerhető
forrásra 186 településcsoport pályázott,
amelyben mintegy 2.300 magyar település
volt érdekelt.
A második fordulóba a pályázók több
mint fele bekerült, ez 108 településcsoportot
jelent, mintegy 1.500 településsel, amelyekben 2,5 millió ember él.
A továbbjutó akciócsoportok számára a
PROMEI Kht. további képzést hirdetett
meg. A képzés első napja 2005. november
24-én került megrendezésre Magyarország
7 régiójában. A képzés célja, hogy támogassa
a pályázókat a második forduló pályázati
anyagának elkészítésében. Az egynapos
képzéshez személyes mentorálási lehetőség
is kapcsolódik, amelyről bővebben a
képzésen kapnak felvilágosítást a nyertes
pályázók.
Az Észak-Alföldi Régióban pályázó
akciócsoportok részére a képzés helyszíne
Debrecen, az előadó Dr. Becskeházi Attila.
A képzésen elhangzó előadások
1. A helyi akciócsoportok, a gesztorszervezet és a HBMB működésének tartalmi és formai követelményei
2. Kapcsolattartás, kommunikációs feladatok a pályázat kidolgozásával kapcsolatosan
3. A részvételen alapuló LEADER tervezés-programozás ismereteinek elmélyítése
4. A pályázók felkészítése a helyi
vidékfejlesztési terv elkészítésére
Az AVOP Irányító Hatóságának pályázati
felhívása (meghívása)Az I. pályázati
fordulóban eredményes akciócsoportok
számára a benyújtási (postára adási)
határidő: 2005. december 24.
I. a. Az AVOP-LEADER+ általános
célja
Az Európai Unió Tanácsa 1257/1999/EK
rendeletével összhangban, az Agrár- és
Vidékfejlesztési Operatív Program “Vidéki
térségek fejlesztése” c. prioritása, LEADER+ intézkedésének általános célkitűzései:
A szükséges képességek és tapasztalatok
biztosítása, a LEADER+ megközelítés

erősítése a helyi fejlesztésekben, partnerségi
alapon, helyi szinten megtervezett és
végrehajtott integrált, területi alapú
fejlesztési stratégiák megvalósítása által.
I. b. A második pályázati forduló célja
Azon helyi akciócsoportok kiválasztása,
melyek az első pályázati fordulóban
bemutatott terület, partnerség és vázlatos
helyi vidékfejlesztési terv alapján - az első
pályázati fordulón (csoportok előszelekcióján) sikeresen túljutva - a helyi vidékfejlesztési terv részletes kidolgozását és
bírálatát követően alkalmasnak bizonyulnak
az intézkedés 2. tevékenysége keretében
tervük hatékony és eredményes megvalósítására.
A kiválasztott (támogatott) csoportok
működésének biztosítása: a gesztor szervezet LEADER+ intézkedéshez kapcsolódó
tevékenységének támogatása.
II. A pályázattal elnyerhető támogatás
A második pályázati fordulóban eredményesen pályázó helyi akciócsoportok
európai uniós és nemzeti forrásból származó, úgynevezett keretösszeg feletti rendelkezési jogosultságot kapnak. Az AVOP
LEADER+ intézkedésére (annak 4 tevékenységére) rendelkezésre álló összeg 4,885
milliárd Ft.
A második pályázati fordulót követően a
pozitív elbírálásban részesíthető helyi
akciócsoportok várható száma - a helyi
vidékfejlesztési terv (továbbiakban terv)
minőségének és az igényelt keretösszeg
függvényében - országosan, mintegy 50 db.
„A zsinór, ami összeköt”
A Mégis Van Remény Egyesületet H.
Kovács Judit, a szervezet ügyvezetője mutatta be „Annak, aki az álmait valóra akarja
váltani, muszáj ébren maradnia.” (Richard
Wheeler)
Küldetés
Segítséget nyújtani az embereknek, hogy
ne kelljen reménységüket elvesztve élni,
reményt adni azoknak az embereknek, akik
élethelyzetük miatt már a reménységüket is
elvesztették. Hisszük, hogy ehhez alapvető
lehetőséget és módszert Jézus Krisztus
evangéliuma ad. Küldetésünknek tartjuk,
hogy a zsidó-keresztény kultúrkörhöz
tartozó hagyományokat saját életünkön, az
Egyesület tevékenységén keresztül ne
pusztán hagyományként megélve úgy javát
mutassuk be, hanem valódi, eleven
gyakorlatként, hogy az mások is szolgálja.
Célok
Az Egyesület tagságával és munkatársaival, önkéntesek bevonásával olyan
rendszeres tevékenység megszervezése,
megvalósítása, amellyel elérhetjük és segíthetjük azokat a társadalmi csoportokat és
egyéneket, akik önhibájukon kívül - származási, családi, egészségi, gazdasági - vagyoni helyzetük miatt a kirekesztettség, a
reménytelenség okozta hátrányos megkülönböztetésben élnek.
Tevékenységek
- Szociális tevékenység, családsegítés,

időskorúak gondozása, szociális szolgáltatások nyújtása, szervezése
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- A magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel, határon túli magyarsággal, Kárpát
- medencében és Európában élő cigánysággal
kapcsolatos tevékenység.
- A Krisztusi szeretet és segítségnyújtás
gyakorlása, továbbadása, a keresztény értéket alapnak tekintő kultúrák ápolása,
terjesztése.
- Biblia tanulmányozása, tiszta, erkölcsös
életre nevelés.
- Gyermek- és ifjúságvédelem; gyermekés ifjúsági érdekképviselet
- Oktatás, nevelés, képességfejlesztés,
felnőttoktatás, képzésszervezés, humánkutatás, fejlesztés.
- Rendezvények szervezése, lebonyolítása.
- Hazai és nemzetközi partnerszervezetekkel együttműködési kapcsolatok kialakítása és fenntartása.
- Rehabilitációs foglalkoztatás
- Munkaerő - közvetítés
- Máshova nem sorolt egyéb közösségi,
társadalmi tevékenység.
A szervezet székhelye
Az épületet, – amelyben az egyesület
működik – egykor Zsinagógának, azaz Isten
házának építette a zsidó hitközség. Emiatt
a helyet a békésiek a köznyelvben csak
zsidónak nevezik.
A ház később több dolog miatt is a Zsinóros nevet kapta. Egyrészt a zsi szótaggal
szerettünk volna emlékeztetni az épület
korábbi szerepére. Másrészt, a zsinór
szócska sokféle jelentéstartalommal át- meg
átszövi az életünket. A Biblia szerint például
helyes, ha életünk zsinórmértéke Isten igéje.
Ennek jegyében szeretnénk, ha ebben a
házban csak olyan dolgok történnének, melyek méltóak ahhoz, hogy életünk vezérfonalaként, a zsinór mértékeként működjenek.
A zsinór egyébként különböző szóösszetételekben az ünnepeket, a hétköznapokat
és az élet más fontos eseményeit is megjeleníti. Mindjárt elsőként az élet indulásához
kötődik a köldökzsinór. A táplálékszerzéshez és a kellemes kikapcsolódáshoz a
horgászzsinór.
Persze sorolhatnánk tovább a zsinór egyéb
jelentéseit is: összeköt, összetart, vezet,
díszít.
S akkor még nem szóltunk a békési
madzagról, mely szintén egy zsinórféleség.
Hagyományos szólás, hogy az nem is igazi
békési gazdaember, akinek a zsebében nincs
egy darab madzag, mely mindig kihúz a
sárból, vagy segít a gazdasági munkálatokban, költözésnél, szállításnál.
Mi pedig reméljük, hogy az a bizonyos
zsinór minél több embert vezet el hozzánk,
aki elégedetten távoznak majd a házból.
További információk: Mégis Van Remény
Egyesület 5630 Békés, Ady E. u. 1.
info@remenyhir.hu
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„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!”
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
KISS JÁNOS autószerelõ
temetésén megjelentek,fájdalmunkban
együtt éreztek velünk, sírját
a szeretet virágaival halmozták el.
Szeretõ felesége és családja

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

Emlékezés
Gégény János
halálának 2. évfordulójára.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, munkatársaknak, ismerõsöknek, jó
barátoknak, akik
DUGONICS TIBOR
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
mély fájdalmunkban
együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
édesanyánk, „Nellike néni”
PENCZNER KÁROLYNÉ
Marton Kornélia
temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak.
A gyászoló család

Emlékezés

Bukó Ágnes halálának 15. évfordulójára.
„Kórházban ért a halál,
én búcsúztam Tõled,
de Te szólni nem tudtál.
Lelked már a csillagok közt jár.”
Szeretõ szüleid és testvéreid

Felesége és családja

Megemlékezés
Drága férjem, Rubint József
halálának 17. évfordulójára.
„Tizenhét éve, hogy elmentél,
de olyan mintha mindig itt lennél.
Az élet megy tovább Nélküled,
de olyan nem lesz soha, mint Veled.”
Szeretõ feleséged, fiad, menyed és unokáid

Megemlékezés
Drága fiam, Rubint Sándor
halálának 10. évfordulójára.
„Én már alszom csendes lomb alatt,
oh, ne zavard meg csendes álmomat.
Borulj a síromra halkan, csendesen,
ne félj, nekem már nem fáj odalenn semmi sem.”
Szeretõ édesanyád, testvéred és három gyermeked

Emlékezés
ifj. Rajna József halálának 4. évfordulójára.

=

Köszönjük, hogy Czeglédi Béláné sz. Basa Máriára szeretettel
emlékeztek
és együttérzésüket fejezték ki a gyászoló családunknak.

„Telnek a napok, szállnak nélküled az évek.
Az élet megy tovább,
de olyan sohasem lesz már, mint Veled.”
Szeretõ családod

Köszönjük az óvodabálhoz nyújtott segítséget
A Szivárvány Óvoda november 26-án rendezte meg harmadik
óvodabálját, amelynek sikeres megrendezéséhez hozzájárultak:
Általános Iskola nevelőtestülete, Berényi Ferenc, Bőti József és
családja, Coop ABC dolgozói, Cseszkóné Zsámboki Tímea, Csuzz
Antal és családja, Dobák Józsefné, Dózsa Györgyné, Ézsiás és
Juhász Kft., Farkas Sándor és családja, Győriné dr. Czeglédi Márta,
Győri Ernő, Folyó Lászlóné, Folyó Enikő, Fózer László és családja,
Földvári László és családja, Holló -Szabó József és családja, Holló
Mária és Nagy Tamás, Ibolya Virág és ajándék, Jarábik Zoltán és
családja, Jászfényszaru Város Önkormányzata, Johancsik István
és családja, Kiscsoport 1. SZMK, Kiscsoport II. SZMK, Kiss
Zsolt és családja, Kleopátra Gyógyszertár, Kővágó Jánosné és
családja, Kotánné Kovács Tímea, Langó Péter és családja, Lovászné
Török Magdolna, Luda Pékség, Mezei Zoltán és családja, Mi kis
Boltunk, Művelődési Ház dolgozói, Nagycsoport SZMK, Nagyközépső csoport SZMK, Napfény üzletház, Napsugár óvoda

dolgozói, Omega Bt, Pál Bertalan és családja, Péter Ferenc és
családja, Réz Ferencné, Rigó Lászlóné, Sápi Zoltán és családja,
Szakali János és családja, Szilveszter Julianna Állateledel bolt, Szücs
Attiláné, Turjányi József és családja, Urbancsik Gábor és családja,
Vajvoda István és családja, Varga Ildikó, Varga Lászlóné Papírírószer bolt, Zsólyomi Gábor és családja, Ácsné Csontos Mária és
mindenkinek, aki velünk bálozott.
Külön köszönet Bálint Éva Linda táncpedagógusnak és a táncos
lányoknak, Bordás Nórának, Bordás Júliának, Földvári Zsófinak
és Bőti Szilvinek a műsorban való részvételért. Köszönjük a
Művelődési Háznak a helyet, Szabó Lászlónak a hangosítást és a
sok-sok segítséget, Kóródi Antalnénak és Rusai Pálnénak a
szereplőkről való gondoskodást, Sinkovics Rajmundnak és Pál
Ferencnek a vendégek kiszolgálását, Vágó Bt-nek a finom vacsorát.
A Szivárvány Óvoda gyermekei és dolgozói
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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

Télálló
Idared és Jonagold
alma eladó
Csépány László
Jászfényszaru, Árpád út 1. (Kastély utcája)
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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

200 négyszögöl belterületi üres telek eladó
Jászfényszarun az Ifjúság úton, és 160 négyszögöl fóliázásra alkalmas terület több évre
bérbe kiadó! Eladó továbbá: légbefúvós gázkazán több tartozékkal, lemezhengerlő, fúrógép, gyorsvágó és több lakatos szerszám.
Érdeklődni: 422-431 egész nap

Jászsági Évkönyv – 2005
A karácsonyra napvilágot látó közel háromszáz oldalas kiadvány a Jászság területén
élő és az onnan elszármazott művészek, helytörténészek, tudományos kutatók, környezetvédők tanulmányait és műveit jelenteti meg.
A 2005-ös számban – többek között – Utasi
Hajnalka verseivel, Sárközi János fotóival, H.
Bathó Edit, Gara Irén, Győri Gyula, Szécsi
Tünde és Sebők Balázs írásaival ismerkedhet
meg az érdeklődő olvasó.
A kiadvány megvásárolható a jászberényi
Lyra könyvesboltban és a Városi Könyvtárban.
Előjegyezhető: az évkönyv szerkesztősége
címén: 5100 Jászberény, Bercsényi u. 47.,
SMS-ben a 30/904-9458 telefonon, ill. a
pethol@vnet.hu címen.
Ára évek óta változatlanul 800,– Ft.

Év végi szuperakció!
FÉG F-8 50 konvektor faliszettel

49.900,–

LB-20 konvektor faliszettel

39.490,–

Gázbojler Idropi 80 kW

52.900,–

Gázbojler FÉG HT 80 kW

56.690,–

Gázbojler FÉG H 120 kW

65.890,–

Gáztûzhely MORA 3 égõs ablakos 39.450,–
Gáztûzhely VESTA 3 égõs teliajtós 36.980,–
Átfolyós vízmelegítõ JUNKERS
11 l/perc

N y i t v a : Hétfõtõl péntekig 13-18 óráig.
Szombaton 9-12 óráig.

33.600,–

Szeneskazán 27 kw-os CELSIUS 119.150,–
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.

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.

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.

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

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.

Októberi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Banya Norbert László (Dénes Viktória), Dínó József (Dínó Magdolna),
Győri Anna Alexa (Katona Adrienn), Kulics Mátyás Norbert (Hidi Erzsébet), Szénási
Mirella (Radics Mária), Szitai Ádám (Móczó Krisztina), Víg Solt Martin (Víg Ildikó).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Dávid Ferenc és Langó Adrienn, Kovács József és
Mezei Ibolya, Varga Gyula és Gazsó Éva.
ELHUNYTAK: Czeczulics Józsefné Gerőcs Mária (82 é.), Dugonics Tibor (50 é.),
Luklíder Imréné Rózsa Anna (88 é.), Melegh Józsefné Meleg Mária (82 é.), Rafael Tibor
(32 é.).
Helyesbítés: Előző lapszámunk anyakönyvi rovatában tévesen közöltük Berze Sándorné
Bak Anna (89 é.) életkorát, valamint a Köszönetnyilvánítások rovatban Czeczulics Józsefné
Gerőcs Mária nevét. A hozzátartozók szíves elnézését kérjük.
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Tüdõszûrés

Ügyeletek decemberben

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

Felhívás eboltásra
Felhívjuk azokat az ebtulajdonosokat, akik állataikat veszettség ellen eddig nem oltatták
be, azok a kötelező védőoltást 2005. december 31-ig végeztessék el állatorvossal. Ha
állatuk elhullott, elveszett, vagy új tulajdonoshoz került jelentsék be a Polgármesteri
Hivatalban. Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy a további hatósági intézkedés elkerülése
érdekében a felhívásnak szíveskedjenek eleget tenni.
Polgármesteri Hivatal

Színházi látogatás
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre 2005. december 17-én (szombaton) a budapesti
Mikroszkóp Színpadon 19 óra 30 perckor kezdődő Csak semmi duma! című Sas kabaréra,
valamint 2006. január 14-én (szombaton) a budapesti Madách Színházban délután 15
órakor kezdődő Lloyd Webber – Ben Elton – Bródy János: Volt egyszer egy csapat című
musical előadásra önköltséges autóbuszos színházi látogatást szervez. Az előadások iránt
érdeklődők bővebb információt telefonon a 06/30 853-8935 számon kaphatnak, illetve
tehetik meg a jegyrendelést.
Tóth Tibor

Adventi kávéház
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2005. december 10-én délután 14 órára
a Vidékfejlesztési Bázisba – a Rimóczi kastélyba (Jászfényszaru, Szabadság tér 16.),
ahol a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság idén is megrendezi adventi zenés együttlétét.
Vendégünk lesz: a Benyus Testvérek Kamaraegyüttes.

Rendezett környezet
A Jászsági Áfész elkészíttette a COOP ABC körüli részen az aszfaltburkolat szélesítését,
mely az árurakodást könnyíti meg a beszállítók számára.

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
1-4-ig: Dr. Palencsár Csaba (Ságvári E. út
8.) 5-11-ig: Dr. Kiss József (Deák F. út 1.)
12-18-ig: Dr. Kocsis András (Hunyadi út
1/a.) 19-25-ig: Dr. Kiss József (Deák F. út
1.) 26-28-ig: Dr. Palencsár Csaba (Ságvári
E. út 8.) 29-31-ig: Dr. Kiss József (Deák F.
út 1.)
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, december 3-án; 17-én és 31-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

Meghívó
A Jászfényszarui Vakok és Gyengénlátók Klubja szeretettel meghív minden sorstársat a
2005. december 14-én délelőtt 10 órakor tartandó karácsonyi klubfoglalkozásra!
Minden hónap második szerdáján délelőtt 10 órakor rendszeresen tartjuk összejöveteleinket, amelyre a sorstársakat hívjuk és meleg szeretettel várjuk!
Horváth Lukácsné
klubvezető

Sport
2005. november 20-án befejeződött a Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság őszi
idénye. A Tiszafüreden elért bravúros 3-1 –es győzelmet követően nem sikerült a folytatás,
mivel négy mérkőzésből csak két döntetlent értek el labdarúgóink. A felnőtt labdarúgó
csapatunk így a 13. helyen zárta a bajnokság félidejét. Az idényben lejátszott 15 mérkőzés
mérlege: 3 győzelem, 3 döntetlen, 9 vereség. 15 szerzett, 44 kapott gól és 12 gyűjtött pont.
A csapat gólszerzői: (a szerzett gólok száma zárójelben) Balogh Béla (5), Bolbás László
(5), Bazsó Gábor (4), Horváth Dániel (1).
Eredmények: Újszász – Jászfényszaru: 6:0, Jászfényszaru – Jánoshida: 0:0, Abádszalók
– Jászfényszaru: 5:0, Jászfényszaru – Zagyvarékas: 1:1. G: Horváth Dániel.
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