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A Képviselő-testület 2006. február 15-én
a művelődési házban tartotta idei költség-
vetési koncepciójának ismertetését. A
fórumon hallottakról készített összefoglalót
az alábbiakban tesszük közzé.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mester:

- A város költségvetéséről szeretnék
szólni, mégis a makrogazdasági mutatókkal
kell kezdenem. 2005-ben 3,6 százalékos
inflációt regisztráltak és 2006-ban 2 % a
tervezet. Ez pozitív, de az államháztartási
hiány az elmúlt évben 6,1 % volt és ezt
csökkenteni kívánatos ebben az évben, mind
addig, míg nem csökken 3 % alá. Az
államháztartási hiány kezelésének az
önkormányzatunk költségvetésére is
jelentős kihatási vannak és lesznek. Ezt az
önkormányzati költségvetésen lehetett
érezni, ebben az évben még inkább, ami
abban ölt testet, hogy nominálisan azonos,
vagy csökken a normatívák összege. Az
országnak az európai unióhoz való csatla-
kozás következtében, és az euró beveze-
téséhez szüksége van a gazdaság növe-
kedésére, a beruházások és az export foko-
zására. Az önkormányzati gazdálkodás nem
ilyen, szerepe azonban elvitathatatlan, az
itt élő gazdálkodók komfortérzete, az
adókedvezmények, az ipari park kialakítása
vonatkozásában, a környezetvédelmi
beruházások, az intézményi szolgáltatások
(pl. oktatás, egészségügy) feltételei a helyi
gazdaság működésének. A költségvetésben
rendelkezésre álló fő összegek csökkenő ten-
denciát mutatnak, ami a lehetőségeinket illeti.
A racionalizálás komoly elvárás már évek
óta az intézményekkel szemben is. A bér-
emeléseknek az elmúlt 3 évben csak a lét-
számmal való takarékosság lehetett a fedeze-
te, mellyel ez évig az önkormányzat nem élt.

Ilyen körülmények figyelembevételével
kell a költségvetésünket kalkulálni, 816 millió
forint kiadást, ebből több mint 700 millió
forint működési kiadást tervezünk. (A
részletes adatokat a költségvetés elfogadása
után tesszük közzé.)

Örvendetes, hogy a lakosság lélekszáma
nem fogyatkozott, a születések száma
hosszú évek óta először haladta meg a 60
főt (országosan a népesség csökken!). A
lakosság kor szerinti aránya – a normatív
finanszírozási rendszer miatt - visszahat

gazdálkodásunkra. Örvendetesen magas az
idősek aránya, de kevés a fiataloké.

A munkahelyek száma nőtt, nem rég
került a kezünkbe Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok
megye (az Észak-Alföldi régió) adatait
tartalmazó statisztika, amelyben a városok
között településünk a régióelsők között
szerepel az egy főre eső munkahelyek
számát tekintve.

Gyakorlatilag az infrastruktúra kiépített-
ségében országosan is, regionálisan is jó vagy
jobb mutatókkal tudunk szolgálni más
településekhez képest.

2006 a számvetés, a beruházás, a tervezés
éve. A folyamatban lévő projektek lezárása
és elszámolása az elsődleges feladatunk. A
felújított Rimóczi-kastély és az ugyancsak
felújított illetve kibővített Sárga Iskola ünne-
pélyes átadása megtörtént, a szennyvíz-
tisztító bővítéséről is beszámoltunk. Mind-
ezek megvalósítása pályázati támogatá-
sokkal volt lehetséges. Szeretném önöket
arról is tájékoztatni, hogy minden pályázat
elkészítése, megvalósítása, majd ezt kö-
vetően az ellenőrzési-elszámolási rendszer
kialakítása időigényes és nagy erőpróbát
jelent az önkormányzat hivatali appa-
rátusának.

A fejlesztési kiadásoknál 18 millió forintot
iktattunk be új útpályázási feladatokra, és
az összes többi az áthúzódó, illetve
folymatban lévő beruházás. A következő

évben, 2007-től az uniós csatlakozás révén
újabb pályázati források nyílnak meg,
amelyre már most kell készülnünk. Hiszen
pld. annak, hogy a Sárga Iskola felújítására
és bővítésére eredményesen tudtunk pályázni
az uniós csatlakozás után azonnal, az volt a
feltétele, hogy kész volt az engedélyes
tervünk, ami a korábbi önkormányzat ter-
vezési munkájának az eredménye.

A pályázatok előkészítéséhez ingatlanok
vásárlásával és cseréjével hozzákezdtünk.
Ezért került sor az ORION ABC alatti
telek, mely az önkormányzat tulajdonában
volt, az ÁFÉSZ tulajdonát képező (Barna
Géza által üzemeltetett) bolt cseréjére. Az
önkormányzat megvásárolta a Rimóczi-
kastély melletti lakóingatlant (Rimóczi
Józsefné háza), s Gazdag Fábiánné ingat-
lanát, melyet a tulajdonos az idősek ott-
honára hagyott. Ennek az árát pályázati for-
rással is kiegészítettük. Így volt lehetőség
az Idősek Otthona alapterületének bő-
vítésére. Elkészült a főtér rendezésének
megvalósíthatósági tanulmány terve.

Az önkormányzat mind a négy évben
követte azt az elvet, hogy azokat a fejlesz-
téseket szorgalmazza, amelyek pályázati
forrásokkal is kiegészíthetők. Reményeink
szerint 2006 végére, de legkésőbb 2007 elejére
kiírásra kerülnek azok a pályázatok, amelyek
a település fejlesztését szolgálhatják, s
amelyekre már most kell felkészülnünk.

Mindaddig, amig az önkormányzati saját
erő, a lakossági hozzájárulás pályázati
forrással nem egészíthető ki, nincs esély a
csatornahálózat folytatására.

Készül a Jászság fejlesztési koncepciója,
amelyhez átfogó programot készítettünk.
Ebben elsők között soroltuk fele a külön-
böző intézmények és bővítések mellett a
környeztvédelmi beruházások továbbfej-
lesztését. A környezetvédelem vonatkozásá-
ban két beruházást Hatvannal közösen
tervezünk megoldani (állati tetemek gyűj-
tése, elhelyezése). A másik a hulla-
dékgazdálkodást érinti. Reményeim szerint
2008-ig a szeméttelepet fenn tudjuk tartani,
ez után a Heves megyei szilárd hulladék-
tározóhoz kívánunk csatlakozni. Ebben a
programban a jelenlegi szeméttelep rekulti-
vációja is szerepel.

Két kisebb felújításra készülünk, de jelen-
tőségében mind a kettő fontos: említettem

(Folytatás a 2. oldalon)
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az idősek otthonához szükséges telek-
vásárlást, 2005–2006-ban bővítjük az ott-
hont,és egy nyertes pályázatot tudhatunk
magunkénak az egészségház felújítására, ami
akadálymentesítést, kisebb burkolatjavítást,
külső renoválást foglal magába.

Az elmúlt évben is jeleztük, hogy a köz-
ponti ügyelet megszervezése vélhetően és
várhatóan közeli feladat. A központi ügye-
let kialakításának oka az uniós csatlakozást
követően megváltozott jogszabály, ami a
készenlétet megszünteti illetve biztosítani
kell a háziorvosoknak a pihenőidőt. Annak
nagyon csekély a lehetősége, hogy Jász-
fényszarun központi ügyelet legyen, annak
viszont igen, hogy hívástól számított rövid
időn belül orvosi ellátáshoz jusson, aki arra
rászoruló. Az önkormányzatunk úgy
döntött, hogy a hatvani kistérséghez kíván
csatlakozni központi ügyelet szervezése
ügyében, az átállás reményeink szerint az
első félévben várható. A döntésnél a helyi
háziorvosok véleménye, a távolság és a
gazdaságosság volt a mérvadó.

Sikerült betölteni az üres háziorvosi
álláshelyet dr. Vida Zsuzsanna személyében,
bízunk benne, hogy ő is jól fogja magát érezni
városunkban.

A megüresedett fogorvosi álláshely
betöltetlen (érdeklődés van), a helyettesítést
dr. Csábi László fogszakorvos látja el.
Köszönjük.

Határidőre benyújtottuk az útépítésre és
a művelődési ház felújítására vonatkozó
pályazatokat. Az Attila, Fecske, Árvíz,
Gyöngyvirág utcák pályázatai kerültek
benyújtásra. Tudjuk, hogy ennél jóval többen
szeretnének szilárd útburkolatot, az ez évi
keretek azonban elég alacsonyak. Ugyancsak
regionális forrásból – sikeres pályázat esetén
– mintegy 30 millió forintot kívánunk fordí-
tani a művelődési ház szigetelésére, felújítá-
sára illetve azoknak az új igényeknek a kielé-
gítésére, amelyek a képzések illetve a külön-
böző civil szervezetek igényeire is vonatkoznak.

Mészáros László jegyző c. főjegyző a
közelgő országgyűlési választásokkal
kapcsolatos tennivalókról adott tájékoz-
tatást. A szavazóköröknél egy változás lesz,
az Idősek Otthona helyett a Rimóczi-
kastélyban lesz a 1. számú szavazókör.

Győri János, GAMESZ műszaki vezető:
A 2005. évi közmeghallgatáson elhang-

zott, hogy folyamatban van a szennyvíz
tisztítómű bővítés Jászfényszarun. Ez a
beruházás lezárult. A bővítésnek több oka
volt, egyrészt a rácsatlakozásokkal megnőtt
a tisztító terhelése, másrészt szigorúbbak
lettek az előírások.

A szennyvíztisztító bővítése és próba-
üzeme 2005. május végén lezárult, érvényes
üzemeltetési engedéllyel rendelkezünk.

A szennyvíztisztító hidraulikai terhelése
800 m3/nap mennyiséget tud befogadni, ami
biológiai terhelésben mérve 4000 lakos
értéknek felel meg. Ha Jászfényszaru egész
területe csatornázásra kerül ennek a
szennyvíztisztítónak akkor is megfelelő
hatásfokkal kell üzemelnie.

A tisztítómű közös Pusztamonostorral,
ahol a csatornázottság mértéke elég alacsony,
naponta 12-14 m3 szennyvíz érkezik.

Ma a tisztató terhelése 400-500 m3/napos
mennyiséggel történik.

Az ellenőrzések során tapasztaltuk, hogy
a tisztítómű nem birta feldolgozni a beér-
kező ammónia mennyiséget, magas volt a
kémiai oxigén igény. Ennek oka valószínűleg
az volt, hogy állati trágyalé került – ma is
kerül! – a rendszerbe, ami kimondottan
hátrányos az üzemeltetésre. Reméljük,
mindenki megérti, hogy a tisztítómű nem
arra való, hogy a trágyalét a csatorna-
hálózatba vezessék.

Azon kívül, hogy a vízterhelési díjat fizetni
kell, bírságot is fizetni kellett a határértéket
meghaladó kibocsátás miatt.

A szennyvíztisztító hatásfokának növe-
lése és a bővítés nettó 132 millió Ft összegbe
kerül, az önkormányzati saját erő 69 millió
Ft volt, a különbséget pályázaton nyertük el.

Településünk 80 %-ban csatornázott, a
bekötések száma 1182 db Jászfényszaru
területén.

A díjakról értesülhettek a lakosok a helyi
újság hasábjain is, sem a tavalyi, sem az idei
díjak nem fedezik a költséget.

A szennyvíz iszap elhelyezéséért is jelen-
tős összeget kell kifizetnünk.

2008. december 31-ig van működési
engedélye a szemétlerakónak, bizonyos
feltételekkel. 100 ezer Ft költségű kerítést
kellett építeni, hogy ne vigye szét a szemetet
a szél. A zajterhelési vizsgálat 85 ezer Ft-ba
került. Vízminőségi kárelhárítási terv 379
ezer Ft-ba, 4 db talajvízfigyelő kút tervezése
közel 200 ezer Ft-ba, fúrása 1,0 millió Ft-ba
kerül. A kutakból mintát kell venni, vizs-
gáltatni kell, amit a szolgáltató végez.

Mindenki észlelte, hogy 8 db szelektív
hulladékgyűjtő sziget lett kialakítva a tele-
pülésen. Az első 4 db-ot a BDT hozta létre.
A második 4 db-ot az önkormányzat
létesítette pályázati forrásból és saját erő
biztosításával.

Elég nagy gondot jelent évről-évre, hogy a
tavaszi nagytakarítással – kül- és belterületen
– tartjuk rendbe környezetünket.

Gere Ferenc r.alezredes, őrsparancsnok:
Egy kis kiállítással is készültünk a köz-

meghallgatásra. A művelődési ház előterében
látható kerékpárokat Jászfényszarun a
rendőrjárőr találta éjszakánként. Ha valaki
tudja igazolni a tulajdonjogot, elviheti a
kerékpárját.

Jászfényszaru területén az elmúlt évben
103 bűncselekmény történt. Ez némi
csökkentést jelent az előző évihez képest.
2004-ben 131, 2003-ban 122 bűncselek-
mény volt. A rendőrőrshöz Pusztamonostor
is idetartozik, az ő adatukat ezek a számok
nem tartalmazzák.

A vagyon elleni bűncselekmények ala-
kulása 2005-ben: lopás 22, betöréses lopás
27 db.

A vagyon elleni bűncselekménynek 35
sértettje volt.

Sajnos közlekedési bűncselekmények
tekintetében nem álltunk jól, 3 halálos bale-
set is történt Jászfényszarun, ami az előző

Beszámoló a 2006. évi közmeghallgatásról
(Folytatás az 1. oldalról) évhez képest soknak mondható.

A sértettek nem és kor szerinti megoszlása
Jászfényszaru tekintetében: 26 férfi sér-
tettünk volt, 8 nő, ezekből bizony sok volt
a fiatalkorú. Az idősek sérelmére összesen
2 bűncselekményt követtek el.

Férfi elkövető volt 46 fő, nő 6 fő, fiatal-
korú összesen 13 fő, amit soknak tartok és
ami a fel nem derített bűncselekményekből
még nőhet.

Az előző években is figyelemmel kísértük
az okozott kárértéket a bűncselekmények
kapcsán:

2004. évben 25.400.000.- Ft volt a kár,
2005-ben 18.844.000.- Ft volt. 2006. február
15-én tartunk 122.000.000.- Ft-nál. Ebben
„kiveszi a részét” a Jászfényszarun lévő
televíziógyár, a kamion lopásokkal. A Sam-
sung sérelmére sok bűncselekményt kö-
vetnek el.

A közeljövőben is készülünk megelőző
módszerekkel, hogy Jászfényszarun csök-
kenjen a bűncselekmény száma, főleg a
közlekedési bűncselekményeké. A lézeres
sebességmérő sokszor van itt Jászfény-
szarun, arra kérek mindenkit, hogy a sebes-
séghatárokat tartsa be.

Szakali János iskolaigazgató:
Kollégáink jól felkészültek, megtesznek

mindent azért, hogy gyermekeink minél
többet tudjanak. Kis létszámú osztályaink
vannak 5-6. osztályban is, nem adnánk
többet azzal, ha tehetséggondozó osztályt
alakítanánk ki. A tehetséggondozó osztá-
lyunk két éve megszűnt, sok gondunk volt
vele, a gyerekek nem akarták, együtt akartak
maradni. Kialakultak – úgy mondták –
cigányosztályok, ami nem igaz, mindig is
tiltakoztam ellene, de a látszat is fontos.

Az 5. osztályosok részére magyarból,
számítástechnikából, angolból adunk egy-
egy plusz órát a kötelezőn túl magyarból,
számítástechnikából és angolból.

Van német tanárunk, de nincs igény német
oktatásra, ezért szakkör formájában műkö-
dik alsó tagozatban.

6. osztályban plusz órát tudunk adni ma-
tematikából és egy órát, amit képesség
szerinti bontásban adjuk a gyerekeknek.
Angolból 2,5 órát tudunk ugyanígy adni,
ebből 2 óra bontott. Magyarból fél órát,
számítástechnikából fél órát adunk a
gyerekeknek.

7. osztályban még működik tehetséggon-
dozó osztály – az utolsó. Azért, hogy a
feltételek egyenlők legyenek a 7. osztályok-
ban bontjuk a matematika és az angol órát
és plusz egy órát adunk mind a kettőből.

A 8-osoknál szintén van egy tehetséggon-
dozó osztály és mindhárom osztályban
angolt és matematikát bontásban tanulnak
heti négy órában.

Sok szakkör működik, sport, számítás-
technika, angol, német, előkészítő szakkö-
rök biológia és földrajz szakkörök vannak,
heti 43-44 órában.

Munkánk eredményét a továbbtanulással
tudjuk mérni. 2005-ben 73 fő végzett az
iskolában. 26 fő ment gimnáziumba, 2 fő
szakközépbe, alternatív szakközépbe 10 fő,

(Folytatás a 3. oldalon)
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szakiskolába 2 fő, a többiek szakmunkás-
képzőbe jelentkeztek. Alapfokú nyelvvizs-
gát 3 fő tett.

Azzal kapcsolatban, hogy a volt tanítvá-
nyaink hogyan teljesítenek, három iskolából
kértünk tájékoztatást, a jászberényi Klap-
kából, a Lehelből és az Alternatív iskolából.

A Klapkában a volt diákjaink tanulmányi
átlaga 3,46 lett, 3,6 volt nálunk. Ebben az
iskolában 18 diákunk tanul tovább, 6-an
megbuktak félévkor, ebből 2 fő nem járt
rendszeresen iskolába, 2 fő évről-évre
megbukott a mi iskolánkban is, 2 fő 1-2
tantárgyból bukott.

Az alternatív iskolában 1 gyereknek nem
sikerült a félévet teljesítenie. Matematikából,
magyarból, történelemből, angolból küldték
a jegyeket, az átlagot ott 3,6-re teljesítették,
az átlaguk itthon 3,37 volt. A Lehel Gim-
náziumban 11 fő ment tavaly, 4,69 az
átlaguk, itt pedig 4,9 volt. Úgy gondolom,
hogy gyerekeink megállják helyüket.

A 8. osztály végén felvételit írtak a gye-
rekek. A felvételik rendje megváltozott, nem
a lexikális tudást kérik számon. Ha valaki
megnézi az érettségi feladatokat, láthatja,
hogy egy jó gondolkodású nyolcadikos
gyerek kényelmesen le tud érettségizni. Meg
lehet oldani a feladatokat. A mostani
felvételin is látszik, hogy a gyerekeket a
logikus gondolkodásra kell felkészíteni.
Akárcsak minden iskola, át fogjuk tekinteni
mi is, hogyan kell változtatni a tananyagon.

A gyerekek tudják a jogaikat, a köte-
lességeiket kell egy kicsit jobban beléjük
sulykolnunk. Az iskolában a fegyelem
kezelhető, de a gyerekekkel sokat kell beszél-
getni.

Az iskola az alaptanításon felül vállalta
fel: a hátrányos helyzetű tanulók integrációs
és képesség-kibontakoztató foglalkozását,
a másik a különleges gondozást igénylő
gyermekekkel való foglalkozás kb. 37 főt
érint. Külön pedagógus foglalkozik velük
heti 2-3 órában.

Felvállaltuk a logopédiai oktatást, ami az
önkormányzat által támogatott feladat, és
az iskola végzi. Tavaly 24-en jártak
foglalkozásra, 10 fő tünetmentes lett, 6 fő
lényegesen javult a foglalkozás alatt.

Iskolánkban 6 éve indult meg a művészeti
oktatás, 315 tanuló jár erre a foglalkozásra –
középiskolásokkal, felnőttekkel együtt
ennyi. A gyerekeknek ez jelent délutáni
foglalkozást és sikerélményt.

Az iskola vezetése azt a gyakorlatot
követte, hogy mindenki hozzáférhessen
ehhez az oktatáshoz, aki igényli és legyen
ingyenes. A törvényi szabályozások
változása miatt azonban az ingyenes
részvétel ezekben a formákban tovább nem
tartható. Ennek a szabályozásán dolgozunk.

Ácsné Csontos Mária óvodavezető:
2005. augusztus 1-jével az úgynevezett

benti és kinti óvoda összevonásra került,
mely azt jelenti, hogy Óvodai Intézmény
jött létre két tagóvodával. Az intézményen
belül az egyik óvoda a Napsugár (benti), a
másik a Szivárvány (kinti) nevet választotta.
Az intézményvezető mellett mindkét óvo-

Beszámoló a 2006. évi közmeghallgatásról
(Folytatás az 2. oldalról) dában van tagóvoda-vezető. Napi kapcso-

latban vagyunk egymással, a munkatervben
meghatározott feladatokat a tervezettnek
megfelelően végezzük. Az óvodáskorú
gyermekek szülei tapasztalhatták, hogy
továbbra is választhatnak, melyik óvodába
íratják be gyermeküket.

2005. év nyarán át kellett dolgozunk do-
kumentumainkat, így a Nevelési programot,
a Házirendet, Szervezeti és Működési
Szabályzatot, Minőségirányítási programot.
Az átdolgozás után szakértői bírálat és a
képviselő-testületi jóváhagyással léptek
életbe.

A nevelési program átdolgozásánál to-
vábbra is megmaradt az óvodák egyéni
arculata: a művészetekkel való nevelés, vala-
mint a néphagyományőrző program.
Mindemellett intézményi feladatok megha-
tározására került sor, melyek megvalósítása
az egyéni arculat megőrzése mellett oldható
meg.

Ebben a nevelési évben már minden
kinevezett dolgozónk visszatért gyes-ről,
gyet-ről, minden csoportban megvalósult a
kettős váltás.

A 2005-ös évben is megtartottuk sikeres
és tervezett rendezvényeinket, (Mihály-
napi vásár, zöldség-gyümölcs kiállítás,
egyéb, a gyermekek életében hagyományos
ünnepek) melyekre a továbbiakban is
vendégül látták egymást az óvodák, illetve a
közös munkaterv elkészítésekor újabb
közösen megtartható rendezvényeken
gondolkodtunk.

Egy-egy jó ötletet átveszünk egymástól
ezzel is segítve a színvonalas munkát, a
kollégák közötti kapcsolat erősödését.

Intézményi szintű minőségi támogató-
szervezetet hoztunk létre, a csoport tagjai
ebben a nevelési évben kérdőívek segítsé-
gével tájékozódtak, a szülők, a kollégák, a
fenntartó elvárásairól, elégedettségéről.

Tanköteles korú gyermek intézményi
szinten 61 fő. Az iskolai beíratásig dől majd
el, hányan maradnak még óvodában, és
ténylegesen hányan kezdik el az első
osztályt.

Az elmúlt évben is sikerült eszközeink
számát gyarapítani, (a pénzt pályázat, báli
bevétel, egyéb forrás biztosította) a Nap-
sugár Óvoda teljesen tönkre ment két homo-
kozóját tudtuk cserélni, szaporodott az
udvari felszerelés a Szivárvány óvodában
is. Bábok, játékok, tornaszerek, törölköző,
tányérok vásárlására került sor. Nagy
örömünkre 2005. januárjában – a Szivárvány
óvodában – befejeződött a harmadik vizes
blokk felújítása.

Ebben a nevelési évben megvalósult, a
gyermekek heti kétszeri logopédiai ellátása.
Egy kolléganő nyelv- és beszédfejlesztő ké-
pesítést szerzett. Így az iskolából kijáró
nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus egy
óvodában tud több időt tölteni.

A takarékos, meggondolt költségvetési
felhasználásra mindkét óvodában törekszünk.

Csáki Sándorné, a takarékszövetkezet
elnöke:

Kinőttük a helyi üzletházunkat 10-12 éve,
és ma már felújításra szorul. Gondolkodtunk

a bővítésben is, de a beépítettségi arány
miatt ez nem lehetséges.

Új székház építése mellett döntöttünk,
ehhez persze kellett az anyagi biztonság,
illetve forrás megteremtése. Rendelkezünk
telekkel, a bontási engedélyt megkaptuk, a
bontási munkálatok elkezdődhetnek.

A tervezés is folyik, a modellt kiválasz-
tottuk, kb. 140-150 m2 lesz a hasznos
alapterület, így az ügyféltér is 20-30 m2-rel
megnövekszik.

A közelmúltban a Jászságban is létrejött
kistérségi többcélú társaságok keretében,
Jászárokszálláson kijelölt székhellyel,
működik a szociális Támogató Szolgálat.

Szabó Dóra a munkacsoport vezetője:
Két ellátási típust különböztetünk meg,

egyik a közösségi ellátás pszichiátriai
betegek számára, a másik pedig a támogató
szolgáltatás fogyatékos személyek számára.

A pszichiátriai beteg személyek számára
közösségi ellátást biztosítunk, ami magában
foglal tájékoztatást, információ nyújtást, a
beteg állapotának figyelemmel kísérését,
esetlegesen szabadidő programok szerve-
zését, készségfejlesztést, a későbbiekben
csoport foglalkozásokat is. Ez a szolgáltatás
a pszichiátriai betegek számára térítési díj
mentes.

A fogyatékos személyek számára három
alapszolgáltatást biztosítunk. Információ
nyújtást és tanácsadást, amely a beteg
személy hozzátartozóit, valamint a fogya-
tékkal élő személyt tudjuk tájékoztatni
jogairól, érdekeiről, lehetőségeiről. Ez
szintén térítési díj mentes.

A másik két szolgáltatás már térítési díjas,
az egyik a személyi szállítás. Lehetőséget
akarunk biztosítani, hogy a fogyatékos
személyek elérjék a közszolgáltatásokat,
illetve részt tudjanak venni kulturális
programokon. 25,– Ft a térítési díj km-
enként, de abban az esetben lehet térítési díj
mentes, ha halmozottan fogyatékos
gyermeket kell szállítani, aki rendszeresen
szeretné ezt igénybe venni pl. közoktatási
intézmény látogatási céljából.

A személyi segítés pedig szintén egy olyan
szolgáltatás, amihez személyi segítőt
biztosítunk és lakókörnyezetben próbáljuk
elősegíteni a fogyatékos személy számára,
hogy önálló életvitele könnyebbé váljon. Ez
a szolgáltatás nagyon sokrétű, amely
személyre szabottan alakítható ki.

Polgármesteri
fogadóóra

Gyõriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

március 24-én 17–19 óráig
tart fogadóórát

a helyi mûvelõdési házban.
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Vállalkozó nõk és az esélyegyenlõség
2006. február 24-én a jászfényszarui

Polgármesteri Hivatal nagytermében a
SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapít-
vány és a Bedekovich Lőrinc Népfőis-
kolai Társaság konferenciát szervezett
Vállalkozó nők és az esélyegyenlőség –
szerepek, konfliktusok, lehetőségek
címmel. A programot az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyen-
lőségi Minisztérium Nők és Férfiak Tár-
sadalmi Egyenlősége Főosztályának
támogatásával sikerült megvalósítani. A
SEED Alapítvány immár 16 éve támogat-
ja a kisvállalkozásokat, szakértelmével
pótolhatatlan segítséget nyújt.

A több mint 50 résztvevőt vonzó
rendezvényt Győriné Dr. Czeglédi Már-
ta, Jászfényszaru város polgármestere
nyitotta meg, majd Dr. Soltész Anikó, a
SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapít-
vány igazgatója tárta elénk a Vas megyei
vállalkozó nők körében végzett, a nők
helyzetét feltáró kutatás eredményeit.
Eszerint a megyei vállalkozások 34,4%-
át vezetik nők, többségük pénzügyi és
egyéb szolgáltatásokkal van jelen a
piacon, vagy kereskedelemmel foglalko-

zik. A női vállalkozók nagy része egyedül
vagy legfeljebb néhány alkalmazottal
vagy többnyire családtag segítővel te-
vékenykedik. A megkérdezett nők több-
sége kényszerből lett vállalkozó. Töb-
ben voltak, akik munkahelyük elvesz-
tése után kitartó, ám eredménytelen
álláskeresést követően döntöttek úgy,
hogy vállalkozásba kezdenek. Mind-
egyik vállalkozásban nő a főszereplő,
aki anya is, feleség is, üzletasszony is.
A vállalkozás sikerének kockázatmér-
séklési tényezője az önismeret, a ter-
mékismeret, az ügyfélismeret, a haté-
kony kommunikáció és a kooperáció („ha
a gondot megosztod, csökken, ha az
örömet megosztod, akkor az megsokszo-
rozódik”).

A közvetlen hangulatú beszélgetéssé
alakult konferencián mindenki bemutat-
kozott és többen megosztották sikertör-
ténetük titkát a hallgatósággal, vála-
szolva azokra a kérdésekre, hogy mi volt
az a „mindent eldöntő pillanat”, amely
hatására vállalkozásba fogtak, illetve a
kockázat-mérséklési tényezők közül
melyeket alkalmazták. Bár mindannyian

sokat dolgoznak, többen rájöttek, hogy
egyedül nem megy, fontos a koo-
peráció, a családi munkamegosztás, a
továbbtanulási, képzési lehetőségekkel
is mind többen élnek. Együttérzéssel,
büszkeséggel nyugtázták a résztvevők,
hogy a problémák, mint a beteg, idős
szülő, a beteg gyermek ápolása meg-
sokszorozzák erőinket. Az önismeret
fontosságát többen megerősítették –
mint például Cserháti Ágnes TV-be-
mondónő – és tanúbizonyságot tettek
a szakma ismeretéről, szeretetéről, az
elhivatottságról és mindemellett a
segítőkészségükről is, mint például
Csernátoni Katalin, a jászberényi Maci
Óvoda vezetője, Dr. Szabó Ilona főor-
vos asszony, Sósné Guba Katalin pul-
monológus, Szabó Jánosné, a jászbe-
rényi Városi Könyvtár igazgatónője s
még sokan mások.

Réz Ferencné Ilonka virág- és aján-
dékkereskedő kiemelten támaszkodott a
családon belüli kooperációra, az ügy-
felek ismeretére, Jáger Ilona építész-
mérnök pedig a hatékony kommuni-
kációval, a hagyományos hirdetési
csatornák mellőzésével vált ügyfelei
részére hiteles szakemberré.

Sokat tanultunk egymástól ezen a csa-
ládias hangulatú, a környéken egyedül-
álló rendezvényen és sokan szeretnénk
folytatni azokat a beszélgetéseket, ame-
lyeket az idő rövidsége miatt most félbe
kellett szakítanunk.

Kovács Béláné Pető Magdolna

Ezúton köszönjük meg tagjainknak,
hogy az elmúlt évi személyi jövede-
lemadójuk 1%-ának felajánlásával,
valamint közreműködésükkel támogat-
ják szervezetünk céljait.

2006. március 11-én (szombaton)
1500 órakor KÖZGYŰLÉST tartunk,
amelyre szeretettel várjuk tagjainkat és
az érdeklődőket. Helyszíne: Jász-
fényszaru, Polgármesteri Hivatal dísz-
terme. A közgyűlés témái:

– Beszámoló a 2005. évi munkánkról,
eredményeinkről.

– Költségvetési beszámoló.
– Terveink 2006-ban.
– Közhasznúsági jelentés ismertetése,

elfogadása.
A Népfőiskolai Társaságunk 1993.

december 20-án alakult 20 alapító és 9
pártoló taggal. „Társaságunk célja, segí-
teni a helyi közösség szerveződését…
A kitűzött célok megvalósulása érde-
kében a Társaság kapcsolatot épít ki a
legkülönbözőbb társadalmi, gazdasági
szervekkel, intézményekkel, a hazai és

A Népfõiskolai
Hírlevélben

olvastuk

(Folytatás az 5. oldalon)
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nemzetközi népfőiskolai mozgalommal”
(Alapító Okirat, 1993.)

Taglétszámunk jelenleg 131 fő. Népfő-
iskolánk tagszervezete a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Népfőiskolai Társa-
ságnak, a Jászok Egyesületének, a Vidék
Parlamentjének, a Galgamenti Kulturális
Hálózatnak, a Magyar Népfőiskolai Tár-
saságnak, a Jászberényi Regionális Ok-
tatási Központnak, a Magyar Női Érdek-
érvényesítő Szövetségnek és a helyi
Civil Fórumnak.

Különböző projektekben együttmű-
ködő partnerei vagyunk a Magyar
Internetező Nők Egyesületének, a Duflex
Fotográfiai Stúdiónak, a PROMPT
Számítástechnikai Oktatóközpontnak, a
Grassalkovich Oktatási és Kulturális
Alapítványnak valamint a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtárnak és Európai
Információs Pontnak.

2005-ben képeslapfüzetet jelentettünk
meg a Gyökereink c. kiállítási anyagunk
fotóiból. A 2004. évi sikeres pályázatunk
eredményeképpen 2005-2006-ban
eNÍVÓ projektben veszünk részt, amely
célcsoportja a női vállalkozók, vállal-
kozásukat tervezők. Ez évben kiemelt
programjaink voltak a Gyökereink c.
fotóanyagunk kiállítása Gödöllő, Hat-
van, Jászberény és Békés városokban,
illetve az Erzsébet napi program és
LEADER konferencia, s az Adventi
Kávéház. A Népfőiskola Drámapeda-
gógiai Műhelye havi rendszerességgel
biztosított szülőknek és gyerekeknek
programot.

„A Népfőiskolai Társaság térségfej-
lesztésben betöltött szerepe jelentős.
Valamennyi népfőiskolai jellegű képzés
célja egyfajta igénykeltés, szemlélet-
formálás. Igénykeltés olyan ismeretek
iránt, amelyeket az egyén tevékeny-
ségében eredményesen tud hasznosí-
tani.” (Alapító Okirat, 1993.) Öt felső-
jászsági település (Jászágó, Jászárok-
szállás, Jászfelsőszentgyörgy, Jász-
fényszaru és Pusztamonostor) a vidék-
fejlesztés érdekében létrehozott egy ún.
LEADER helyi akciócsoportot, amely-
ben a vezetői és a pályázatírói megbíza-
tást a Népfőiskolánk kapta.

Kérjük, hogy továbbra is kísérje figye-
lemmel munkánkat – számítunk az
együttműködésére. Ha van rá lehetősé-
ge, kérjük, ajánlja fel adójának 1%-át
népfőiskolánknak, közös céljaink el-
éréséért.

Az éves tagdíjat Baliné Bazsó Mária
gazdaságvezetőnél a közgyűlés helyszí-
nén vagy Jászfényszarun, a Széchenyi
u. 14. szám alatt lehet befizetni.

Kovács Béláné Pető Magdolna

A Népfõiskolai
Hírlevélben

olvastuk
(Folytatás a 4. oldalról)

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
(NFA) meghirdette pályázatát a termőföld
állami megvásárlására életjáradék ellenében.

Az életjáradék alapjául szolgáló összeg a
termőföld értékének másfélszerese.

A pályázat benyújtására a 60. életévét
betöltő személy jogosult. A felajánlónak
legalább 3 éve a földterület bejegyzett
tulajdonosának kell lennie (kivétel: öröklés,
részarány kiadás, bírói végzés, átírás
egyenes ági rokontól).

Felajánlható terület nagyság legalább 1 ha,
legfeljebb 20 ha.

A pályázat elbírálása során kizáró
feltételek:

a) A földrészletre vonatkozó tulajdoni
lapon, a felajánló tulajdoni hányadát érintően
el nem bírált széljegy található;

b) A földrészletre vonatkozó tulajdoni lap
III. részében a felajánló tulajdoni hányadát
terhelő jelzálogjog, elidegenítési  és terhelési
tilalom, perfeljegyzés, vételi jog,
haszonélvezeti jog, visszavásárlási jog,
tartási és életjáradéki jog, végrehajtási jog
van bejegyezve;

c) A földrészleten környezetszennyezés
(idegen anyag, szemét, törmelék) található a
helyszíni szemle alapján;

d) A földrészlet talaja eróziónak,
szikesedésnek, savanyodásnak fokozottan
kitett;

e) A földrészleten valamilyen épület,
építmény található, kivéve az ingatlant
övező kerítést, az ingatlan saját belső útját,

valamint a halastavak műszaki építményeit
és berendezéseit;

f) A helyszíni szemle olyan szolgalmi vagy
használati jog, illetve egyéb akadályozó
tényezőt állapít meg, amely a földterület
művelését jelentős mértékben akadályozza;

g) Az ingatlan-nyilvántartás adatai és a
helyszíni szemle eltérő művelési ágat
mutatnak;

h) A földrészlet a korábban hatályos
jogszabály definíciója szerint zártkertnek
minősül;

i) A termőföld ártérben van, vagy belvíz
veszélynek fokozottan kitett.

j) Az ingatlan nem rendelkezik
megközelítést szolgáló úttal;

k) A földrészleteken elmaradt kötelezett-
ségek vannak, illetve bírság terheli;

l) A földrészletet özvegyi haszonélvezeti
jog terheli,

m) A földrészletet nem hasznosították a
művelési ágának megfelelő termeléssel.

n) A felajánlott, szőlő művelési ágú terület
helyközséghez nem tartozik.

A pályázati nyomtatvány a föld fekvése
szempontjából területileg illetékes körzeti
földhivatal ügyfélszolgálatánál vehető át és
nyújtható be 2006. április 8-ig. A rész-
letekről és a szükséges mellékletekről a
Jászberényi Földhivatal munkatársai
(Jászberény, Ady E. u. 34. te.: 411-346 vagy
411-456) adnak részletes felvilágosítást.

Tiborcz Zoltán
falugazdász

A termõföld állam által életjáradék
ellenében történõ megvásárlása

Beépült a családi pótlékba a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás

A családtámogatási rendszer átalakításáról
szóló 2005. évi CXXVI. sz. törvény szerint a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2006.
január 01-től beépült a családi pótlékba, ezért a
korábban megállapított támogatások meg-
szüntetésére intézkedett 2005. december 31.
nappal az Egészségügyi és Szociális Bizottság.

A jövőben a rászoruló gyermekek, fiatal
felnőttek számára – a törvényes képviselő,
illetve fiatal felnőtt kérelmére – a jegyző
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságot állapíthat meg. Az erre
irányuló kérelmet a polgármesteri hivatalnál
lehet előterjeszteni.

A települési önkormányzat jegyzője meg-
állapítja a gyermek rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultságát,
amennyiben a gyermeket gondozó családban
az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg:

a) az öregségi nyugdíjminimum mindenkori
legkisebb összegének a 110%-át (jelenleg:
28.380 Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő,
illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve sú-
lyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorú ké-
relmező nappali tagozaton folytat iskolai ta-
nulmányokat 23, illetve 25 éves koráig (előbbi
a középiskolásokra, utóbbi a felsőfokú okta-
tásban részt vevőkre vonatkozik),

b) az a) pont alá nem tartozó esetben, az
öregségi nyugdíj legkisebb összegét (jelenleg:
25.800 Ft ), feltéve, hogy a vagyoni helyzet
vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke

nem haladja meg külön-külön számítva az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének húsz-
szorosát ( jelenleg: 516.000 Ft), vagy együtt
számítva az öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének hetvenszeresét (jelenleg: 1.806.000 Ft).
Nem minősül vagyonnak az az ingatlan,
amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más
törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az
a vagyoni értékű jog , amely az általuk lakott
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlá-
tozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
A települési önkormányzat jegyzője a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság megállapítására irányuló kérelmet
elutasítja, ha a jogszabályban meghatározott
közös háztartásban élő személyek együttesen
vagy külön-külön a fentiekben meghatározott
értékű vagyonnal rendelkeznek.

A kedvezményre jogosult személy (a jegyző
határozatának felmutatásával) igénybe veheti
pl. a kedvezményes étkeztetést (bölcsödében,
óvodában, iskolában), a tankönyvtámogatást.

A települési önkormányzat jegyzője egy-
szeri támogatást folyósít július hónapban azon
gyermekek után, akiknek rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a tárgyév július 1-jén fennáll. Ennek összege
2006-ban 5.000 Ft gyermekenként.

Azt a személyt, akinek 2005. december
31-én rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatást folyósítottak, 2006. június 30-ig
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
re jogosultnak kell tekinteni.

Molnár Ferencné
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit
szeretünk, azt soha nem felejtjük el.”

Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk

PAP OTTÓ
temetési szertartásán részt vettek, koszorúikkal,

virágaikkal, gyásztávírataikkal, részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Külön köszönetet mondunk Dr. Tóth
Zoltánnak, Dr. Kocsis Andrásnak,
Szaszkó Kálmán mentõtisztnek és
munkatársainak segítõ, áldozatkész
munkájukért.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
özv. DOBÁK IMRÉNÉ

Sándor Anna
temetésére eljöttek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, fájdalmunkban
együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett édesanyánk, nagymamánk,
dédmamánk
Özv. IRGANG KÁROLYNÉ
Rácz Margit
temetésére eljöttek,
sírjára koszorút, virágot
hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak,

jó barátoknak, ismerõsöknek,
akik szeretett párom, édesapánk, nagypapánk

MÉSZÁROS SÁNDOR
temetési szertartásán részt vettek,

utolsó útjára elkísérték,
sírját a kegyelet virágaival elborították,

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

édesapánk, Zsámboki Imre 5. éve
és édesanyánk, Bagi Anna fél éve elhunyt

drága szüleinkre.

„Csillag vagy, a legfényesebb,
föntrõl vigyázz minden lépésünkre!”

Emlékezés
Ifj. Kondrei Ferenc

halálának 6. évfordulójára.

Szeretõ felesége, leányai, veje és unokája

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
özv. KURUNCZI RUDOLFNÉ

Bojtos Anna
temetésére eljöttek, sírjára virágot,
koszorút hoztak, fájdalmunkban

együtt éreztek velünk.
Két leánya, unokái, dédunokája és ükunokája

ifj. KUN JÓZSEF
temetésére eljöttek, utolsó útján elkísérték,
sírjára koszorút, virágot hoztak
és részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.                                         A gyászoló család

„Õ volt, aki
volt, és ez a lényeg.
Nincs, ….
és nem is lesz még egy.”

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

Fájó szívvel emlékezünk
Kollár Sándor

halálának 6. évfordulójára.
„Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,

kik szívbõl szerettek, nem felednek Téged.”
Szeretõ felesége és családja

Emlékezés
Nagy Nándor halálának 24. és felesége,

Dávid Piroska halálának 1. évfordulójára.
„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,

s míg élünk õrizzük õket.”
Szeretõ fiuk és a rokonság

Emlékezés
édesapánk, Mészáros Pál 3. éve

és édesanyánk Tóth Mária Magdolna 14. éve elhunyt
drága szüleinkre.

„Sírotok mellé halkan lépünk,
Álmotokból ne ébresszünk.
Álmodjatok lenn a mélyben,
Síron túli messzeségben.
Sírotok fölött a virágok
õrzik a Ti örök álmotokat.
Könnyeinkkel öntözgetjük,
és soha el nem feledjük:
Kegyetlen volt a halálotok,
legyen gyönyörû az álmotok.”

„Megtanítottak minket mindenre,
elsõként, hogy higgyünk Istenben.
Példa volt szorgalmuk, türelmük,

Emlékként csak a jók jutnak eszünkbe.”
Nyugodnak most már békében.

Emlékeznek hû gyermekeik és családjaik.

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

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

A Fotósbolt hírei

AJÁNDÉK KUCKÓ

Kínálat:
Dísz és illatgyertyák, fürdõolaj –
Samponok, parfümök, rúzs, szem-
festék – Kaspók, vázák, fûszertartók
– Üvegfesték, naptárak, órák – Üveg,
fém, fa képkeretek – Kosarak, tálcák
kovácsoltvas díszítéssel, díszcsoma-
golók – Társasjátékok, babák, autók –
Száraz, élõ, cserepes virág – Ko-
szorúra rendelést felveszünk.

Szeretettel várok minden érdeklõ-
dõt!                       Pótáné Marika

APRÓHIRDETÉS

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

06/30/544-9341

Márciusi akciónk!

Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,
fényképezõgépek, filmek, kamera, kazettákfényképezõgépek, filmek, kamera, kazettákfényképezõgépek, filmek, kamera, kazettákfényképezõgépek, filmek, kamera, kazettákfényképezõgépek, filmek, kamera, kazetták

Gomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékbanGomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékbanGomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékbanGomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékbanGomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékban
CDCDCDCDCD-k, D-k, D-k, D-k, D-k, DVDVDVDVDVD-k CD és D-k CD és D-k CD és D-k CD és D-k CD és DVD boVD boVD boVD boVD boxxxxxokokokokok

Audió és Videó kazettákAudió és Videó kazettákAudió és Videó kazettákAudió és Videó kazettákAudió és Videó kazetták
Minõségi képkeretezésMinõségi képkeretezésMinõségi képkeretezésMinõségi képkeretezésMinõségi képkeretezés

Jászfényszaru, Szabadság út 49. Tel.: 57/423-353.

Ny i t va :Ny i t va :Ny i t va :Ny i t va :Ny i t va : Hétfõtõl  péntekig 13-18 óráig.
Szombaton 9-12 óráig.

ÚJ!
Digitálisképkidolgozás!

PURMO acéllemez radiátorok
10 % kedvezménnyel

WESTEN kombicirkók
3-5 % kedvezménnyel

ALU gurulóállványok eladók,
bérelhetõk.

Vasanyag minden méretben és
típusban!

A házhozszállítás térítésmentes!

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

Lakossági apróhirdetés:      18 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás

Egyszerű keretben:        18,- Ft/szó
Dekoratív keretben:      36,- Ft/szó

Vállalkozói szavas
hirdetés:                                 48,- Ft/szó
Vállalkozói keretes
hirdetés:          48,- Ft/hasábmilliméter

A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák.

Hirdetési díjaink

Hirdetések feladása a
szerkesztőségben.

Cím: Városi Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. l.

Tel.: 57/422-265

Januári
anyakönyvi hírek

GYERMEKBIRODALOM
GYERMEKRUHÁZATI ÉS PELENKA ÜZLET
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.

50 % árengedmény március hóban tovább tart!
Bébi és kisgyermek ruha kínálatunkat folyamatosan bõvítjük – tavaszi kabátok 110-es méretig
– rövid ujjú bodyk 86-os méretig, rendelésre nagyobb méreteket is meghozunk – rugik,
kertésznadrágok, nadrágok, – hosszú ujjú pólók, pulóverek,  – szabadidõk
Kiegészítõk: – cumilánc, nyáltörlõ, törölközõ – takaró – mamusz, sapka, zokni
Pelenkából és törlõkendõbõl akciós kínálatunk:
– Maxi, junior méretû tépõzáras, textiles:     34,– Ft/db
– UP & GO maxi, junior méretû:     58,– Ft/db
– Libero óriás csomagos: 4.000,– Ft/csomag
– AS pelenka (midi méret) 60 db/csomag: 1.950,– Ft/csomag
– Nivea törlõkendõ:   650,– Ft/csomag
– Johnson’s törlõkendõ:   690,– Ft/csomag
– Baby bruin törlõkendõ (240 db/csomag):   690,– Ft/csomag

Akác, hárs, selyemfű, facélia és vegyes vi-
rágméz termelői áron, télen, nyáron folya-
matosan kapható. Edényt hozzon magával.

Csúz Lajos Jászfényszaru, Aradi út 1.
(Tüzépnél). Tel.: 423-122.

Jászfényszaru központjában a főúton
évek óta működő, 24 m2-es (igény szerint
bővíthető) üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni:
Zsólyominé, Szabadság u. 69.. Tel.:06/70/233-
2543

Eladó: kukorica, rozs, zab kis mennyiségben.
Érdeklődni: Szabó István, Jászfényszaru,
Vörösmarty u. 25. Tel.: 57/423-274 és 70/
2474-511.

2006. január 1-jétõl

Januárban nem született kisbaba és
házasságkötés sem volt.

ELHUNYTAK: özv. Berényi Sándorné
Szűcs Mária ( 87 é. ), Dobák Imréné Sándor
Anna (77 é. ), Gergely Bertalanné Pető Etelka
(74 é.), Gombkötő Károlyné Boros Margit
(71 é.), Irgang Károlyné Rácz Margit (90
é.), Jáger Sándor (68 é.), ifj. Kun József (37
é.), Kurunczi Ilona (78 é.), Kurunczi
Rudolfné Bojtos Anna (86 é.), Penczner
Miklós (80 é.).

Március 6-13-20. – Dráma Műhely. Előadói
gyakorlatok – versmondók felkészítése

Március 11. – Népfőiskolai közgyűlés
Március 11. – e-NIVO képzés (8 órás

tréningnap), vagy sikeres pályázat esetén
„Március a nőké” fórum (MINők)

Március 21. – Szolnok: Gyökereink fotó-
kiállítás, konferencia (Művelődés Hete
rendezvénysorozat keretében)

Március 24. – Jászsági Kerekasztal (Műve-
lődés Hete rendezvénysorozat keretében)

Március 25.– e-NIVO workshop: „Március
a nőké” (Csapó Ida)

Március 27. – Balatonszepezd: Magyar
Népfőiskolai Társaság éves közgyűlése

A BLNT márciusi
programja

Tavaszi zsongás
Könyvkiállítás a Városi Könyvtárban március hónapban

képzõmûvészeti albumokból, természetvédelmi témájú könyveinkbõl.
Nyitva: kedd–csütörtök: 9–12, 13–18, péntek: 13–16, szombat: 9–12.
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MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja.

Kiadja:
Jászfényszaru város Önkormányzata.
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné

A szerkesztőbizottság elnöke:
Nádudvari László

Felelős kiadó:
Győriné Dr. Czeglédi Márta

A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.

Tel./Fax: 57/422-265 Mobil: 06/30/233-6954
E-mail: libjaszfeny@invitel.hu

Lapzárta: minden hónap első munkanapja.
http://hirlaptar.vfmk.hu/mi_ujsag_fenyszarun

Készült:
a VERZÁL-PRINT Kft. nyomdájában

Jászberény, 2006
Felelős vezető: Purda József

Táskaszám: 4584
Ára: 85,- Ft

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X

Ügyeletek márciusban
Orvosi ügyelet és készenlét

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
febr. 27-márc. 5-ig: Dr. Palencsár Csaba

(Ságvári E. út 8.) 6-12-ig: Dr. Kocsis András
(Hunyadi út 1/a.) 13-19-ig: Dr. Kiss József
(Deák F. út 1.) 20-26-ig: Dr. Palencsár Csaba
(Ságvári E. út 8.) 27-ápr. 2-ig: Dr. Vida
Zsuzsanna (Deák F. út 1.)

Az ügyeleti szolgálat baleset vagy
életveszély esetén vehető igénybe.

Közérdekû telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06/30/9-150-600
Mentõk: 104
Tûzoltóság: 105
Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru):

06/30/9-745-690
Rendõrség (Jászberény): 107
Rendõrõrs (Jászfényszaru): 422-138,

és a mobil 06-70/330-7626
TIGÁZ hibabejelentés: 06/28/430-488
Falugazdász: 06/30/312-8959

Készenlét a vízmûnél
Hibabejelentés munkaidőben a 57/ 422-

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

Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munka-
időben) és 06-30-429-4195

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

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

15-19 óráig, március 11-én és 25-én 8-12
óráig.

Kleopátra Patika
Szabadság út 40. Tel.: 424-046

Készenlétes telefon: 06/30/244-1456
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8-18.30 óráig

és minden szombaton 8-12 óráig.
A gyógyszertárakban készenlét szom-

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

A hulladékszállítási díj beszedésérõl

Megyei I. osztály 2005/2006. évi
bajnokság tavaszi idényének sorsolása

Tájékoztató

Járatnap változás

Tisztelt Jászfényszarui Lakosok!
Ez úton hívjuk fel a város polgárai figyelmét, hogy március 5-e után megkezdjük a 2006.

évi első negyedévi hulladékszállítási díj beszedését.
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben az elmúlt évi állapothoz képest változás történt

– akár tulajdonos váltás, akár létszámbéli változás, - úgy a problémák elkerülése érdekében
telefonon szíveskedjenek bejelenteni a változás tényét.

Mint arra az előzőekben is felhívtuk a figyelmet, a díjat átutalással is lehet rendezni.
Ehhez szükséges, hogy Önök felkeressék számlavezető bankjukat, és megbízást adjanak a
hulladékszállítási díj rendezésére. Társaságunk számlavezető intézete az OTP Bank Rt
Lőrinci Fiókja, számlaszámunk: 11739078-20024860. A befizetés gyakorisága szintén
negyedéves, ugyanúgy, mint a készpénzes befizetésnél, a díj mértéke is azonos.

2006. évi hulladékszállítási díjak:
3 vagy több fő: 1. 800,- Ft/ negyedév/háztartás
2 fő 75 év feletti: 1. 350,- Ft/ negyedév/háztartás
1 fő 75 év feletti:     900,- Ft/ negyedév/háztartás
Elhelyezési díj a lerakón saját szállítójárművel 2006. évben:
1 m3 –ig ingyenes
1 m3 felett: 1. 058,-Ft/m3

A lerakó nyitvatartási rendje nem változott.
Fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák.
A szállítási díj pótlólagos befizetésére az alábbi időpontokban lesz lehetőség:
április 3-án délelőtt 10 órától 14 óráig (Művelődési ház)
április 4-én délután 14 órától 18 óráig (Művelődési ház)

BDT Környezetvédelmi Kft., 3021 Lőrinci, Szabadság tér 12/a.
Postacím: Lőrinci Pf. 18. – Tel./fax: 37/389-303 – Mobil: 06-20/419-51-70

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a város egész területén március 13-án hétfőn lesz
kommunális hulladékszállítás.                                                    BDT Környezetvédelmi Kft.

1. forduló március 5. vasárnap 14.30 óra Jászfényszaru–Jászárokszállás
2. forduló március 11. szombat 14.30 óra Kunhegyes–Jászfényszaru
3. forduló március 19. vasárnap 15.00 óra Jászfényszaru–Tiszaföldvár
4. forduló március 25. szombat 15.00 óra Besenyszög–Jászfényszaru
5. forduló április 2. vasárnap 15.30 óra Jászfényszaru–Kunszentmárton
6. forduló április 9. vasárnap 15.30 óra Jászladány–Jászfényszaru
7. forduló április 16. vasárnap 16.00 óra Jászfényszaru–Fegyvernek
8. forduló április 22. szombat 16.00 óra Jászapáti II.–Jászfényszaru
9. forduló április 30. vasárnap 16.00 óra Jászfényszaru–Kun FC
Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzás előtt 2 órával kezdődnek.

A helyi mozgáskorlátozottak vezetője értesíti a tagokat, hogy ügyfélfogadás: minden
hónap utolsó kedd 15.00- 16.00-ig a művelődési ház kistermében.

Csoportgyűlés: két havonként utolsó csütörtök (tehát március 30.) 16.00 óra.
A tagdíjat Ormai Pálné (Barna Jolán) gazdasági vezetőnél, ügyfélfogadási napon és a

taggyűlésen lehet befizetni március 30-ig.                            Mozgássérültek helyi csoportja

A szerkesztõség közleménye
A 2006. évi parlamenti választások eredményes lebonyolítása érdekében esélyegyenlőség

megvalósítására törekszünk. A képviselőjelöltek bemutatkozására, programjuk ismertetésére
lehetőséget biztosítunk lapunk márciusi számában. A szöveg terjedelme A/4-es lapon (3
cm-es margóval) legfeljebb 40 sor lehet 12 pontos betűvel gépelve.

Kizárólag a hivatalos jelöltek választási anyagát tesszük közzé, amely anyagot 2006.
március 21-ig kérünk a szerkesztőség címére (Jászfényszaru, Fürst S. u. 1. Mi Újság
Fényszarun? szerkesztősége) eljuttatni. A határidőre leadott szöveget díjtalanul, változtatás
nélkül közöljük. Ezen túlmenően választási kampánycikket fizetett hirdetés formájában
sem jelentetünk meg, választási propaganda anyagot az újság betétlapjaként nem terjesztünk.

Mi Újság Fényszarun? szerkesztősége
Jászfényszaru, Fürst S. út 1. – Tel.: 522-265


