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A Magyar Köztársaság elnöke az
országgyűlési képviselő-választás első
fordulóját 2006. április 9-re, második
fordulóját április 23-ra tűzte ki.

Településünk képviselő-testülete meg-
választotta a szavazatszámláló bizott-
ságokat, amelyek a pártok által delegált
tagokkal egészülnek ki. A választó-
polgárok korábban már megkapták az
értesítést a választói nyilvántartásba
történő felvételükről, amely tartalmazza
a szavazókör címét, valamint a név-
jegyzékbeli sorszámot. Kérjük, hogy
személyi igazolvánnyal együtt ezt az
értesítést vigyék magukkal a szava-
záskor.

Szavazni a megjelölt napok reggelén
6 órától este 19 óráig lehet. A szavazó-
helyiséget a szavazás ideje alatt nem
lehet bezárni és a szavazást szünetel-
tetni tilos rendkívüli, elháríthatatlan
eseményt kivéve.

A szavazókörök tekintetében vál-
tozás, hogy az 1. számú szavazókör he-
lyisége a Bajcsy-Zs. úti Idősek Klubja
helyett a Rimóczi Kastély pinceszintjén
Szabadság tér 18. szám alatt (a Béke
TSZ volt irodája) lesz.

A választási törvény értelmében sza-
vazni kizárólag személyesen, néhány
kivételtől eltekintve csak a választó-
polgár lakóhelye szerint kijelölt szava-
zóhelyiségben lehet. A mozgásában
gátolt személyt kérésére lakásán felke-
resi a szavazatszámláló bizottság két
tagja, hogy voksolhasson. Azok a vá-
lasztópolgárok, akik a szavazás idő-
pontjában lakóhelyüktől eltérő helyen
tartózkodnak, az állandó lakóhelyükön
működő választási irodától kérhetnek
igazolást, legkésőbb április 7-én 16
óráig. Ezen igazolás birtokában sza-
vazhatnak a lakóhelyüktől eltérő helyen.

Minden állampolgár kettő szavazó-
lapot kap, mert külön szavazólap szolgál
az egyéni választókerületi jelöltre, illetve

a területi listára. Az egyéni választó-
kerület szavazólapja ABC sorrendben
tartalmazza a jelöltek nevét és az őket
jelölő pártok megnevezését.

A listás szavazólap a Területi Válasz-
tási Bizottság által kisorsolt sorrendben
tartalmazza a jelölő szervezetek nevét.
A szavazólapon – a jelölő szervezet által
bejelentett sorrendben – fel kell tüntetni
a listán induló jelöltek közül az első öt
jelölt nevét, valamint az esetleges lista-
kapcsolás tényét.

Érvényesen szavazni csak a szavazó-
lapon szereplő körbe, tollal írt, kizá-
rólag két egymást metsző (+ vagy X)
vonallal lehet. Érvénytelen az a szava-
zat, amelyet nem a hivatalos szavazó-
lapon adtak le, ha valaki egynél több
jelöltre vagy listára szavazott, ha egy
jelöltre illetve listára sem szavazott, ha
a szavazólapon nincs a szavazókör bé-
lyegzőjének lenyomata, ha azt ceruzával
töltötték ki.

A szavazóhelyiségben az a választó-
polgár szavazhat, aki a névjegyzékben
szerepel. A szavazatszámláló bizottság
a szavazásra jelentkező személyazo-
nosságának, lakcímadatainak megállapí-
tása után ellenőrzi, hogy a nyilvántar-
tásban szerepel-e. A bizottság vissza-
utasítja azt a választópolgárt, aki nem
tudja személyazonosságát megfelelően
igazolni, illetve, aki nem szerepel a vá-
lasztók nyilvántartásában. Ha a szava-
zásnak nincs akadálya, a szavazatszám-
láló bizottság tagja átadja a szavazó-
lapot, amelyet hitelesít a szavazóköri
bélyegzővel. A szavazólap átvételét a
választópolgár a névjegyzéken sajátke-
zű aláírásával igazolja. Az írásképtelen
választó helyett – e tény feltüntetésével
– a szavazatszámláló bizottság két tagja
írja alá a névjegyzéket. A szavazatszám-
láló bizottság szükség esetén – a vá-
lasztópolgár befolyásolása nélkül – el-
magyarázza a szavazás módját. A vá-

lasztópolgár szavazófülkében tölti ki a
szavazólapot, azt borítékba teszi és a
szavazatszámláló bizottság előtt az
urnába helyezi. Ha a választópolgár a
szavazólap kitöltését elrontotta, egy
alkalommal kaphat helyette újat, fel-
téve, ha a rontás tényét azelőtt jelzi, mi-
előtt a szavazólapot az urnába dobja.

A bizottság elnöke 19 órakor bezárja
a szavazóhelyiséget, majd a bizottság
összesíti a szavazatokat szavazólap-
fajtánként és megállapítja az előzetes,
majd a végleges eredményt, amelyeket
haladéktalanul továbbít a helyi válasz-
tási irodához.

Az egyéni választókerületben az első
fordulóban az a jelölt lesz országgyűlési
képviselő, aki megkapta az érvényes
szavazatok több mint felét, feltéve, hogy
a választókerület  választópolgárainak
több mint a fele szavazott. A második
fordulóban azok a jelöltek indulnak, akik
az első fordulóban az érvényes sza-
vazatok legalább 15 százalékát megkap-
ták. Ha nincs legalább három ilyen jelölt,
akkor az első fordulóban legtöbb sza-
vazatot elért első három jelölt indulhat.
Ha a jelöltek közül bármelyik visszalép,
helyébe másik jelölt nem léphet. A
második fordulóban képviselő az lesz,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta,
feltéve, hogy a választókerületben a
választópolgárok több mint egynegye-
de szavazott.

Reméljük, tájékoztatónk segítséget
nyújt a választóknak a választási tör-
vény értelmezésében. Ezen túlmenően
kérdéseikkel fordulhatnak a Választási
Információs Szolgálathoz, mely a
Városháza földszintjén működik.

Bízunk abban, hogy – bár a választó-
jog gyakorlása a választópolgár szabad
elhatározásán alapul – minél többen
élnek a jogukkal és a választás ered-
ményes lesz.

Helyi Választási Iroda
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Az alábbiakban közöljük azon országgyûlési képviselõjelöltek bemutatkozását, programját, amelyet a
2006. januári és februári lapszámunkban közzétett felhívásunkra eljuttattak szerkesztõségünk címére.

(Folytatás a 3. oldalon)

Dr. Gedei József

A Jászság érdekeit képviselem

Mi már ismerjük egymást látásból és talán
közelebbről is, hiszen 2002-óta én
képviselem Jászfényszarut is a magyar
országgyűlésben. Gedei József vagyok,
39 éves ügyvéd, egy 13 éves „nagylány”,
egy 10 éves kisfiú és március elején született
ikerkislányok boldog édesapja.

Igazán szeretem a Jászságot! Idevalósiak
az őseim. Itt születtem, tanultam és dolgo-
zom. Itt él a családom, a legtöbb barátom és
jó ismerősöm. Minden ide köt! Tanulva az
elődöktől, nem tehetek mást, mint vállalom,
hogy szülőföldem boldogulásáért közéleti
emberként is küzdjek, hogy újra és újra
kivívjuk mi is: „a magunk ügyében mi
magunk dönthessünk”.

Négy éve kaptam lehetőséget arra, hogy
az ország házában képviselhetem szülőföl-
demet, tegyek az itt élőkért, Önökért. Büsz-
ke vagyok arra, hogy nemcsak a Parlament-
ben, de az Európa Tanácsban és más nem-
zetközi fórumokon is szolgálhatom Magyar-
országot és szűkebb hazámat, a Jászságot.
Képviselőként nem csak az itt élők gondjait
ismertem meg, de megtanultam azt is,
hogyan lehet az országgyűlésben tenni szű-
kebb pátriámért. Az Önök képviseletében
rengeteg tapasztalatot szereztem: tudom,
mire van szüksége szülőföldemnek, és tudom
azt is, hogyan lehet elérni azt.

A polgármesterekkel közösen végzett
munkának, a kormány támogatásának és
természetesen a jászfényszaruiak erőfeszíté-
seinek köszönhetően az elmúlt négy év során
sok közös tervünket sikerült megvalósítani.
A mi térségünkben találhatóak a megye
legdinamikusabban fejlődő vállalkozásai.
Rendezettebbek, virágosabbak lettek utcá-
ink, tereink. Egyre több az aszfaltozott
utca, a felújított út, kiépül a csatorna-
hálózat. Közreműködtem abban, hogy
három címzett támogatást kapjon a térség,
megvalósuljon Jászfényszarun az ipari-
parkhoz vezető út, megépüljön a Jász-
berényt elkerülő körgyűrű első üteme és
a Jászság Hatvant megkerülve kapcsolódjon
az M3-as autópályához, Jászárokszállá-
son nyugdíjas apartmanház épüljön,
Jászberényben megújuljon és bővüljön
a könyvtár, Jászfényszarun szociális
bérlakások épüljenek és szebb, korsze-
rűbb legyen a „sárga iskola”.

Hozzájárultam ahhoz, hogy az önkor-
mányzatok, civil szervezetek elképzeléseit
támogassa a kormány. Büszke vagyok arra,
hogy olyan neves közösségeket segíthetek,

Dr. Kis Zoltán

„Itt vagyunk otthon!”
Jászberényben születtem 1954-ben, a

Lehel Vezér Gimnáziumban érettségiztem,
majd a József Attila Tudományegyetem

mint a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, a
Jászság Népi Együttes, a Yakuzák SE, az
Olajág Jász Egyesület, a, a jászárokszállásiak
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, hogy a
jászberényi tűzoltók szervezetének tiszte-
letbeli tagja lehetek és Jász diplomát kaphat-
tam a jász településektől, valamint a
jászberényi rádiósoktól, hogy Jászfény-
szaruból több mint háromszázan keres-
tek föl a parlamentben.

Eredményeink újabb célok elérésére ösztö-
nöznek bennünket. Szükség van az úthá-
lózatunk felújítására, a Jászberényt
megkerülő út továbbépítésére. Törekedni
fogok arra, hogy utcáink szilárd útburko-
latot kapjanak, hogy tovább szépüljenek
város és faluközpontjaink, hogy kulturá-
lis színtereink, a jászfényszarui műve-
lődési ház megújuljanak, bővüljenek.
Fontos feladatomnak tartom, hogy az állami
támogatással bővülő Erzsébet Kórház
gyógyító munkája korszerűbb legyen. Tenni
fogok azért, hogy az eddigieknél jobban
kiaknázzuk a környék természeti adott-
ságaiban, kulturális értékeiben rejlő
lehetőségeket. Támogatom Jászberényben
a Zagyva folyó városi szakaszának reha-
bilitálását, a műjégcsarnok építését, a
Huszárlaktanya és a Tiszti Kaszinó
hasznosítását, hogy azok közösségeink ja-
vát szolgálják. Ez a lényeg. Ha a politikát
helyi ügyekre bontjuk le, akkor erről kell
beszélni. Gyakorlatias lépésekre van
szükség, és gyakorlatias politikusokra.

Az Ön bizalmából arra fogok törekedni,
hogy elképzeléseink Jászfényszaruban is
megvalósuljanak, a következő évek során
még gyorsabban fejlődjön a Jászság, hogy
az itt élők jobban éljenek és boldoguljanak.

zetvédelmi kérdések terén elképzeléseimet
nem tudtam érvényesíteni. Tevékeny ki-
dolgozója voltam a Vásárhelyi-terv, az Alföld
rehabilitációs és a Homokhátság vízügyi
programjainak. Az általam képviselt el-
képzelések megvalósítása 2005. novembe-
rében beindult – mintegy 2 éves késéssel –,
ami végül is számomra szakmai elégtételt
jelent. Közel két éve az Országgyűlés jegy-
zője, a Mezőgazdasági és az Alkotmányi
Bizottság tagjaként látom el képviselői
feladataimat, több mint 200 alkalommal
szólaltam fel, közel 100 módosító indítványt
nyújtottam be. Vezérszónoka voltam több
agrárágazati törvénynek, valamint az igaz-
ságszolgáltatás terén benyújtott törvény-
módosításoknak. Részt vettem a kormány-
döntés előkészítésében, amely a jászsági
szennyvízberuházást elindította, segítséget
nyújtottam a jászberényi könyvtár felújí-
tásához és módosító indítványt terjesztettem
be a 2006-os költségvetéshez annak érdeké-
ben, hogy a Szent István Egyetem Jászbe-
rényi Főiskolai Karának sportberuházása
elindulhasson ebben az évben, megvalósítva

szereztem jogi diplomát. Az Aprítógép-
gyárban kezdtem dolgozni 1979-ben jogi
előadóként, majd jogtanácsosi szakvizsgám
után igazgatás és jogi főosztályvezetőként.
1983-tól több mezőgazdasági szövetkezet
jogi képviseletét láttam el, 1992-ig ügyvédi
praxist folytattam, amit jelenleg szünetelte-
tek. Második házasságomban élek, feleségem
Mátrai Julianna szociológus-politológus.
Négy gyermek édesapja vagyok Zoltán,
Dániel, Zsófia és Katinka. Az 1990-es első
szabadonválasztott parlament képviselője
lettem a jászberényi választási körzetben
az SZDSZ jelöltjeként, mandátumomat
1994-ben és 1998-ban is az Önök segítsé-
gével megtarthattam. A 2002-es ország-
gyűlési választásokon a második fordulóban
visszaléptem, képviselői mandátumomat az
SZDSZ országos listájáról nyertem el. A
Földművelésügyi Minisztérium államtitká-
raként dolgoztam 1994-1998 között, majd
2002 és 2004. június 30-ai időszakban a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
államtitkári posztját töltöttem be. Be-
osztásomról lemondtam, mert a kormányon
belül a vidékfejlesztési és agrár-környe-
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így az oly régóta várt műjégpálya létre-
hozását. Az elmúlt négy évben kevesebb
alkalommal tartottam fogadóórát és vettem
részt a helyi közélet alakításában, mert úgy
gondoltam, hogy a körzet jelenlegi ország-
gyűlési képviselőjének nem kívánok
konkurenseként szerepelni. Nem kerestem
más választókörzetet, itt él családom egy
része, itt vannak a barátaim, ismerőseim, itt
vagyok otthon. Az elmúlt 16 évi politikai
tevékenységemet Önök közül nagyon sokan
ismerik. Amennyiben bizalmukat élvezve
ismét egyéni képviselőjük lehetek, úgy
továbbra is azon leszek, hogy a Jászság -
hagyományait és értékeit megtartva -
gazdaságilag, infrastrukturálisan fejlett,
lakosságát megtartó kistérséggé váljon, a már
kialakított munkakapcsolataim segítségével.
Igen, mert itt vagyunk otthon!

Szádvári Gábor országgyűlési képviselő-
jelölt 2006. március 3. 20:16

Jászberényben születtem, tanulmányi és
katonasági időt kivéve itt élek, dolgozom és
lakom. Szakképzettségem: okleveles mező-
gazdasági gépészmérnök. Jelenlegi munka-
helyem a Szádvári és Társa Kft., ahol fele-
ségemmel az Agrodiszkont mezőgazdasági
szaküzletet vezetjük közösen. Két
gyermekünk van, akik a Jászberényi Lehel
Vezér Gimnázium nyolc osztályos tago-
zatán tanulnak. 1994-ben Jászberény város

„Tisztelek minden véleményt – kivéve
a megvásároltakat – ezeket megvetem.”

Széchenyi István: Napló

Debrecenben születtem. Gimnáziumi
tanulmányaim után a Kossuth Lajos Tu-
domány-egyetemen kémia-fizika, később
számítástechnika szakon végeztem. 1976-
tól–1983-ig az Aszódi Gimnáziumban taní-
tottam, s már akkor is több fényszarui diák
akadt tanítványaim között. 1983 óta a Szent
István Egyetem Jászberényi Gyakorló
Általános Iskolájában tanítok.

Az MDF Jászberényi Szervezetének ala-
pítója vagyok. 1989 óta veszek részt Jász-
berény és a térség politikai életében.

1990-1994 között, majd 2002-től újra
önkormányzati képviselő vagyok. Koráb-
ban, bizottsági elnökként, majd tagként
oktatási, kulturális és közművelődési

önkormányzati képviselőjévé választottak,
az Oktatási, Közművelődési és Kulturális
Bizottságban tevékenykedem. Ugyancsak
1994-ben megválasztottak a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés tagjává is.
Ebben a testületben a Mezőgazdasági
Bizottság elnöki tisztét töltöm be. A közéleti
tevékenységet 1990-ben kezdtem el, a
KDNP Jász-Nagykun-Szolnok megyében
elsőként megalakuló helyi szervezetének
alapító tagja vagyok. Önálló vállalkozói
tevékenységemet 1992-ben kezdtem el.

(A fenti szöveg és kép március 24-én ér-
kezett szerkesztőségünkbe. – A szerk.)

problémákkal foglalkozom a leggyakrabban.
Itt sikereket értem el, többek között a város
intézményhálózatának átszervezése, a
kulturális élet fejlesztése és a testvérvárosi
kapcsolatok bővítése terén. A helyi poli-
tizálás mellett az MDF országos választ-
mányának tagjaként más léptékű tapasz-
talatokat is szereztem. Több törvény-
tervezet előkészítésénél és véleménye-
zésénél bábáskodtam, így vállalkoztam arra,
hogy idén az MDF jelöltjeként lépek fel.

Miért is kérem támogatásukat?
Elsősorban azért, mert meggyőződésem

szerint a mi pártunk az egyetlen, amely nem
szépen hangzó, gyakorta hamis ígéretekkel
kívánja táborát mozgósítani. A frázisok és a
hangoskodás helyett a realitásokból ki-
indulva, sokat szeretnénk tenni a vidéki
emberek sorsának javításáért. Azon leszek,
hogy a gyarapodásból a Jászság szorgos népe
se maradjon ki. Meglátásom szerint a három
megye határán fekvő kisvárosuk jól használja
ki lehetőségeit, és szépen fejlődik. A város
vezetésének önálló, ambiciózus terveit
hatékonyan támogatják a civil szervezetek,
a népfőiskola és a többi példaszerűen műkö-
dő művészeti együttes. Úgy látom, az itt
megmutatkozó kezdeményezőkészség
biztosíték arra, hogy Jászfényszaru esetében
jó célokat támogathat bármilyen politikai
vezetés, például a növekvő létszámú idős
emberek gondjainak és problémáinak
megoldása, vagy a kulturális élet biztosítása
a Művelődési Ház felújítása, bővítése.

 Szakmai tudásom és a politikában szer-
zett tapasztalataimat hasznosítva szeretném
elérni, hogy környékünk minden iskolája és
természetes módon Jászfényszaru tehetség-
gondozó, művészeti képzést is adó iskolája
gazdasági biztonságban működhessen,
eredményes és színvonalas munkát végezzen
a továbbiakban is.

Az innen kikerülő gyerekek és ifjak bizo-
nyíthassák tudásukat a Samsungnál és más
igen jelentős helyi vállalkozásoknál
ugyanúgy, mint az EU behatárolt keretei
közé került, de mégiscsak megújulásra képes
mezőgazdaságban.

Kérem, jöjjön el a fórumomra, és részletei-
ben ismerje meg az MDF és a saját térségi
programomat! Ezúton is szeretném meg-
köszönni a jelentős számú kopogtató-
cédulában megjelenő fényszarui támogatást.

Remélem április 9-én még ennél is többen,
szavaznak rám, és az MDF-re.

Kérem, mondjon igent a többpárti
parlamentre! Szavazzon újra az MDF-re!

Szentesi Mihály az MDF képviselő-
jelöltje

Megyénk 1. számú választókerülete egyéni országgyûlési képviselõ-
jelöltjei:

Fehér Csaba MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Dr. Gedei József MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Dr. Kis Zoltán SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT
Szádvári Gábor FIDESZ, KDNP
Szentesi Mihály MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Megyei
területi párlisták sorrendje és neve:
1. FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt
2. MCF Roma Összefogás Párt
3. Magyar Szocialista Párt
4. Magyar Kommunista Munkáspárt
5. Magyar Demokrata Fórum
6. Szabad Demokraták Szövetsége a

Magyar Liberális Párt
7. MIÉP-Jobbik a Harmadik Út

Szádvári Gábor

Szentesi Mihály
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A XIII. FÉBE-bál Jászok jubileumi
összejövetele

A XIII. FÉBE-bál szépei

A Petőfi Művelődési Ház nagytermét
február 18-ára díszbe öltöztették szorgos
kezek. A terem és színpad tavaszt idéző
virágait, színeit Harmathné Boros Mária és
Hamar Károlyné álmodta meg és készítette
el a bálra érkezők tiszteletére.

A színpad előtt pompázó orchidea kom-
pozíció Görbéné Réz Enikő fantáziáját, kéz-
ügyességét dicsérte. Az ízlésesen terített
asztalok már csak a vendégeket várták. Az
érkezők eleganciája, a hölgyek bája bizonyí-
totta, a FÉBE-bál méltán szerepel a jászsági
bálok legjobbjai közt. Fiatalok is szép szám-
mal jöttek közénk.

A fővédnöki tisztet Takács János, az
Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója töltötte
be. Köszöntőjében elmondta, igaz, ő nem
jász, de közel állnak szívéhez a szorgalmas,
tenni akaró, kitartó jászok. A jelenlévőknek
kellemes együttlétet, és a jász összetartozás
örömteljes érzését kívánta.

A rendezvény díszvendége Tálas Ernő
operaénekes, a Svéd Királyi Operaház ny.
magánénekese is köszöntötte az egybegyűl-
teket.

Ezt követően elkezdődött a műsor és
Zsámboki Zsolt sorra jelentette be a műsor-
számokat. A fellépők sorát egy fiatal tehet-
ség, Dobák Attila nyitotta meg, aki szép
hangjával, jól választott dalaival méltán
aratott sikert. Zenei kíséretét Tóth Éva
zongoraművész biztosította. Tálas Ernő
csodálatos hangja, dinamizmusa, kedves dalai
élményteljessé tették az estét. Csomor Csilla
prózai előadással kedveskedett. Szabó
Krisztina és Káldi Kiss András énekszámai,
duettjei, Molnár Dóra és Polonkai Zoltán

show-tánca tette
még élvezetesebbé a
műsort. Jakus Tí-
mea verse elgondol-
kodtatta a jelenlé-
vőket. Az Iglice
Gyermeknéptánc
Együttes fergeteges
táncát nagy tapssal
jutalmazta a közön-
ség.

A bál hangulatát
megalapozta a Vágó
Bt. által elkészített,
szervírozott ízletes
vacsora. A finom-
ságok elfogyasztása
után, a FÉBE Boros-
tyán Táncklub tagjai-
nak nyitótáncával
elkezdődött a bál. A
tánc koreográfiáját
Molnár József tánc-
pedagógus állította
össze és tanította
be. Jó hangulatot te-
remtve a talpalá-
valót a miskolci VI-
DIA zenekar szol-
gáltatta. Kaszai Ta-
más vezetésével kri-
tikus, bíráló férfi
szemek nézegették a
jelenlévő hölgyeket,

hogy éjfélre megtalálják a bál szépét és
udvarhölgyeit.

A közönség nagyon várta Győri Márta
elmaradhatatlan táncbemutatóját, aki
szemünk előtt cseperedett fel és partnerével
Fehér Csabával felejthetetlen perceket adtak
nekünk.

A tombola sorsolás izgalmas percei
következtek. Nagyon sok szép, értékes
ajándék várt gazdára. Köszönet a felaján-
lóknak. A fődíj a fővédnök által felajánlott
hűtőszekrény volt, de Cserháti Vencel sült
malaca is sikert aratott, mivel a nyertes
jóvoltából, minden jelenlévőnek lehetősége
volt megkóstolni.

Megtudtuk a szorgos, nehéz férfimunka
eredményét. A XIII. FÉBE bál szépe Masz-
lag Melinda (Jászberény) lett, akinek fejére
helyezték a koronát. Az udvarhölgyek
Batóné Harmath Dorottya és Bordás Borbá-
la is megkapták a tanúsítványt, a csokrot.
Ezt követően a részt vevők – az előző évek-
hez hasonlóan – egy színvonalas est, egy
kellemesen átmulatott éjszaka eltöltését kö-
vetően tértek haza, így búcsúzva egymástól
„Jövőre, Veletek, ugyanitt a XIV. FÉBE
bálon!”

A jótékonysági rendezvény anyagi mér-
lege: 680 ezer Ft tiszta bevétel, melyből 340
ezer Ft a „Jászfényszaruért” Alapítvány
céljait és ugyanennyi összeg az egyesület
ez évi programjainak megvalósítását
szolgálja.

Köszönet mindenkinek, aki tevékenysé-
gével, adományával hozzájárult a
rendezvény sikeréhez, eredményességéhez.

Petőné Kapalyag Éva

Az elszármazott jászságiakat tömörítő
Jászok Egyesülete újjáalakulásának 15.
évfordulóját 2006. március 18-án délelőtt
ünnepi összejövetellel ünnepelte Budapes-
ten a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban.

A Jászok Egyesületét az elszármazottak
összefogása és az otthon élőkkel történő
intézményes kapcsolattartás érdekében
1991. március 19-én Budapesten 36 fő
alapította. Taglétszámuk mára megközelíti
a 600 főt. Az egyesületnek 30 tagszervezete
van.

Az ünnepségre a mintegy 300 fő a Had-
történeti Intézet és Múzeum díszudvarán
gyülekezett. A himnusz elhangzása után a
kegyeleti parkban a vérükkel adózó jász ősök
emlékére koszorúzásra került sor.

Az ünnepség a Vágó Pál festőművész mo-
numentális festményével díszített Már-
ványteremben folytatódott. Rékasi Károly
színművész szavalata után Dr. Holló József
altábornagy, a Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum főigazgatójának üdvözletét tolmá-
csolta munkatársa. Dr. Dobos László, a Já-
szok Egyesületének alapító ügyvivője szólt
az elmúlt 15 évben elért főbb eredmé-
nyekről. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
a Jászok Egyesületének ügyvivő testülete
úgy döntött, hogy a jubileum kapcsán a
befolyt személyi jövedelemadó egy
százalékából valamennyi tagegyesület
százezer forint működési támogatásban
részesül.

Sára Sándor Kossuth-díjas filmrendező,
Hajdú László polgármester, a Jászsági
Többcélú Társulás elnöke, Dr. Paksi Gábor,
a Jászok Egyesülete Ifjúsági Csoportja
képviselője, és Hortiné Dr. Bathó Edit, a
Jász Múzeum igazgatója méltatta az egye-
sület tevékenységét, köszöntötte a jelenlé-
vőket. Az igazgató asszony köszönet kép-
pen a Lehel kürt másolatát adta át Dr. Dobos
Lászlónak.

A 15 éves jubileum alkalmából a Jász-
ságban élők és az onnan elszármazottak
kapcsolattartásának ápolása érdekében
eredményes és önzetlen munkájukért
mintegy 40 fő részesült Díszoklevélben.
Városunkból ezen elismerésben Ézsiás
Vencel hagyományőrző huszárőrnagy és
Kovács Béláné Pető Magdolna, a Bedeko-
vich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke
részesült.

Kornis Péter Kossuth-díjas fotóművész
pohárköszöntője és Kladiva Imre rk.
plébános asztali áldása után a jászberényi
Kukta Kft. által készített és felszolgált
jászételeket fogyaszthatták a jelenlévők.

A rendezvényen közreműködtek a FÉBE
Szűcs Mihály Huszárbandérium lovasai,
akik az ünnepség alatt díszelegtek, majd a
gyerekek örömére lovagoltattak. Horváth
Sándor prímás alattyáni cigányzenekarában
ott cimbalmozott és klarinétozott a jász-
fényszarui Farkas Gyula és Mezei Kálmán.
Az ünnepség valamennyi résztvevője
élményekkel gazdagodva térhetett haza.

Tóth Tibor
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Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal
2006. évi munkájáról

Idõszerû

Városnapi fõzõ-
és süteménysütõ

verseny

Farsang utolsó
napján

Ami díjtalanul elhelyezhetõ

Állatmenhelyekkel tárgyalnak

Legeltetési tilalom

Az utóbbi időben megszaporodtak a kóbor ebekkel kapcsolatos lakossági bejelentések.
A dögkút megszűnésével a kóbor ebek ártalmatlanná tétele helyben ellehetetlenült. A
Polgármesteri Hivatal a probléma megoldása érdekében állatmenhelyekkel folytat
tárgyalásokat, hogy a kóbor ebek befogását követően elhelyezésük kíméletes módon
megtörténhessen.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás
jászberényi kerület főállatorvosa 96/2006. számú határozatával a Jászság területére 2006.
április 10-től 2006. május 1-jéig legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelt el. A hatósági
intézkedést a rókák veszettség elleni orális immunizálása indokolja.

Az önkormányzat 18/2001. (XII.14.) rendeletének 11. § (1) bekezdés c) pontja a
következő:

A kijelölt hulladéklerakóba nyitva tartási időben, magánszemély jászfényszarui lakos
háztartásában keletkezett és általa kiszállított, alkalmanként legfeljebb utánfutó mennyiségű
(2 m3) háztartási hulladék, valamint nem komposztálható növényi maradvány, lom, építési
törmelék, föld elhelyezése díjtalan.

A kijelölt hulladéklerakóba veszélyes hulladék nem helyezhető el.
Ameddig az önkormányzati rendelet módosítására nem kerül sor a fenti rendelkezés van

hatályban.

A viszontagságos téli időjárás miatt a
csapadékelvezető és szikkasztó árkok,
átereszek tisztítása, karbantartása idő-
szerűvé vált. Az önkormányzat kéri a la-
kosságot, hogy az ingatlanuk előtti
árkok, átereszek tisztítását minél előbb
szíveskedjenek elvégezni, ezáltal biz-
tosítani a keletkező csapadékvíz el-
folyását, szikkasztását a közlekedési
utakról.

Farsang utolsó napján, húshagyó kedden
este a Művészeti Iskola zenészeitől volt
hangos a kisiskola színházterme. Hagyo-
mányteremtő szándékkal, hangversennyel
egybekötött farsangi mulatságot rendeztünk.
Tettük ezt a jókedv, az együttlét, az összetar-
tozás öröméért. Itt aztán a gyerekek, kicsik
és nagyok, szülők és tanárok együtt szó-
rakoztunk.

Az előadók jelképes jelmezt öltve adták
elő darabjaikat, majd pedig közös játék vette
kezdetét. Sokat nevettünk, mókáztunk. A
jókedv mellé farsangi fánk szolgált desszert-
ként. Jövő év farsangfarkán szeretnénk a
Művészeti Iskola valamennyi ágával együtt,
közösen búcsúztatni a telet, készülni az
újjászületésre, a kikeletre!

Kocsisné

Az elmúlt év hasonló időszakában tartott
közmeghallgatáson annak adtam hangot,
hogy halvány remény sejlik a közigazgatási
reformot illetően. Most arról tudok számot
adni, hogy az a remény tűnni látszik, de
legalábbis „eltolódik” a választások utáni
időszakra.

Mindezek ellenére az elmúlt évben is mind
a testületek, mind a Polgármesteri Hivatal
igyekezett a legjobb színvonalon a település,
a lakosság érdekében dolgozni.

A Polgármesteri Hivatal munkája során
segíti a Képviselő-testület és bizottságai
törvényes működését, az ülések napirend-
jeinek előkészítését, az ülések jegyzőköny-
veinek elkészítését.

2005. évben 32 ülést tartott a testület, eb-
ből 9 esetben zárt ülést. 32 rendeletet alko-
tott és 243 esetben döntött határozattal. A
döntések ellen 1 esetben élt törvényességi
észrevétellel a Közigazgatási Hivatal, melyet
a testület elfogadott és korrigálta.

A Képviselő-testületnek 6 bizottsága mű-
ködik, melyek munkaterv szerint üléseztek,
véleményezték a testület napirendjeit, illetve
aktualizált önkormányzati hatáskörökben
döntöttek.

Az Állami Számvevőszék 2005. augusz-
tus és november közötti időszakban 4 éves
átfogó ellenőrzés alá vonta az önkormányzat
gazdálkodását annak pénzügyi bonyolítását
- melyet jónak ítélt. Az ellenőrzés elsősorban
formai hibákat állapított meg, melynek alap-
ján intézkedési terv készült a hiányosságok
megszüntetése érdekében.

A Polgármesteri Hivatal jelentős feladata
a Közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatások általános szabályairól szóló
törvény (Ket) alkalmazására való felkészü-
lés, illetve a gyakorlati alkalmazása. A
felkészülés központi képzés keretében,

illetve helyben és önképzéssel történt.
A törvény hatálybalépésével összefüggés-

ben az elmúlt év során felülvizsgáltuk az
önkormányzati rendeleteket a Ket-el való
jogharmonizációja érdekében.

Az államigazgatási ügyek intézése a
következő egyben legnagyobb feladata a
Hivatalnak. Ez fontos egyrészt a nagyság-
rendje miatt, másrészről pedig az ügyfe-
lekkel, lakossággal való kapcsolat miatt.

Az elmúlt évben 14711 db ügyiratot iktat-
tunk a hivatalban. Az adóigazgatás területén
3287 db, szociális ellátással összefüggésben
2557 db.

A hivatal okmányirodai körzet feladato-
kat is ellát – az itt keletkező ügyiratok 4405
db. Jelentős számú ügyirat keletkezett még
a gyermekvédelem s gyámügyi igazgatás
területén 1307 db, a környezetvédelem
építésigazgatási ügyek száma 726 db.

Az önkormányzat és hivatal működésével
kapcsolatban 499 db ügyirat keletkezett.

Az elmúlt évben a hivatalban 8640 db
határozatot hoztunk. Saját hatáskörben
módosítottunk határozatot 22 esetben, még
10 esetben fellebbezési eljárás során a másod-
fokú hatóság döntött. 4 esetben helyben-
hagyta, 1 esetben megváltoztatta, még 5
esetben megsemmisítette a hozott döntést
és új eljárást kellett lefolytatni.

Nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk
a társhatóságoktól (APEH, rendőrség, ille-
tékhivatal, társadalombiztosító). Ezekben az
esetekben jelentős számban kell területi
munkát végezni, környezettanulmányt, adó-
és értékbizonyítványt készíteni.

Jelentős számú az ügyfélforgalmunk, éves
szinten mintegy 18 ezer főre tehető.

Kérem, forduljanak továbbra is bizalommal
ügyes-bajos dolgaikkal hozzánk.

Mészáros László jegyző

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a város
napjára főző- és süteménysütő versenyt
hirdet, melyre április 26-ig várjuk civil és
baráti közösségek vagy egyének nevezését.
A nevezési szándékot a 30-3373336 mobil
számon vagy személyesen a helyi Takarék-
szövetkezeti Kirendeltségen Hangosiné Réz
Máriának lehet bejelenteni.

Az egytálétel elkészítéséhez a főzési
alapanyagot, eszközöket és tüzelőanyagot
a nevezőknek kell biztosítani. A főzőverseny
helyszíne – az elmúlt évivel megegyezően –
a felújított füves sportpálya keleti végén
lesz. A tűzgyújtásra 13 órakor kerül sor, a
bíráló bizottság 16 óra 30 perctől zsűrizi az
ételeket.

Az otthon elkészített édes aprósüte-
ményből 8 szeletet tányérra rakva 15 órakor
a sportpályán, a főzőverseny színhelyén
felállított sátornál kell leadni.

Mindkét kategóriában az első három
helyezett vásárlási utalványt és valamennyi
benevezett szakácskönyvet kap.

FÉBE Elnöksége
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Iskolai hírek
V. JÁSZ FÉNY vers-

és prózamondó
találkozó

Jászfényszaru Város Önkormányzata, a
Fényszaruiak Baráti Egyesülete, az
Általános Iskola, Kooperatív Művészeti
Alapiskola és Szakiskola Diákönkor-
mányzata, a Bedekovich Lőrinc Népfőis-
kolai Társaság, a Jászfényszarui Dráma-
pedagógiai Műhely, a Jászfényszaruért
Alapítvány idén 5. alkalommal hirdeti meg
a Jász Fény Vers- és Prózamondó Találko-
zót. Az esemény kapcsolódik a város napja
rendezvényeihez.

A találkozó célja a jász öntudat, az
összetartozás erősítése, szakmai segítség
nyújtása a részvevőknek a továbblépéshez,
egymás megismerése. A találkozót nem
versenynek, hanem a költészet ünnepének
szánjuk! A magyar népköltészet népszerű-
sítésével szeretnénk méltóképpen tiszte-
legni Bartók Béla munkássága előtt.

Helye: Jászfényszaru Város Díszterme.
Időpont: 2006. április 29, szombat 9 óra.
Általános iskolás (10-14 éves korosztály),

középiskolás és felnőtt kategóriákban várjuk
a jelentkezőket.

A zsűri elnöke: Lengyel Boldizsár újságíró,
dramaturg. A zsűri tagjai: Erdészné Tur-
csányi Katalin, a Heves Megyei Pedagógiai
Intézet szaktanácsadója, Bordásné Kovács
Katalin főtanácsos a rendező szervek
képviseletében.

A bemutatók után a zsűri két kiscso-
portban értékeli a hallottakat és lehetőséget
ad a személyes beszélgetésre.

A résztvevők a számukra legkedvesebb
művet mondhatják el, de örülnénk, ha a
Bartók-év jegyében a népköltészet, népme-
se remekeivel is találkoznánk a pódiumon,
melyet a zsűri külön díjaz majd. Az idén
költők megzenésített műveinek elő-
adásával és énekelt népballadával is
lehet nevezni!

Szeretnénk a produkciókat műsorba szer-
keszteni és a zsűrinek korábban eljuttatni.

Kérjük azokat, aki részt kívánnak venni a
találkozón, hogy ezen szándékukat az
előadandó mű megjelölésével legkésőbb
április 14-ig juttassák el Bordásné Kovács
Katalin részére (cím: Polgármesteri Hivatal,
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. Tel.:
57/422-002, Fax: 57/ 522-171, E-mail:
jaszfenyszaru1@vnet.hu).

A díjakat szponzori felajánlásokból
szeretnénk biztosítani. Ezért köszönettel
fogadjuk vállalkozóktól, intézményektől,
magánszemélyektől a díjazásra vonatkozó
felajánlást. Akik ily módon kívánják
támogatni városunk e szép kulturális
hagyományát szíveskedjenek jelentkezni a
fenti címen.

A rendezőszervek

„Csak tiszta forrásból.”
(Bartók Béla)

Itt volt a farsang,
állt a bál

Február 24-én ke-
rült sor az alsó ta-
gozatos diákok far-
sangi báljára. A jel-
mezversenyen részt-
vevők zsákbamacs-
kát húzhattak, így
senki sem ment haza
üres kézzel, 16-an
kaptak a zsűritől
különdíjat, ötletes
jelmezükért. A 2. A,
3. C és 4. A osztá-
lyosok, csoportos
jelmezeikkel, szórakoztató táncukkal, jelenetükkel nagy sikert arattak. Jutalmuk finom
torta volt. A tombolahúzáskor közel 200 nyeremény talált gazdára. A mulatság résztvevőit
a büfében a szülők által készített finom szendvicsek, sütemények várták. A bevételt, mint
minden évben most is a gyermeknapi rendezvényünkre és egyéb versenyekre fordítjuk.

Ez a bál sem jöhetett volna létre a szülők segítsége nélkül. Köszönet illeti őket és más
támogatóinkat: Kovács Eszter, Fekete Viktória, Cseszkó Mira, Pető Noémi, Marton Kristóf,
Csuzz Martin, Harangozó Dóra, Juhász Kira, Kiss Vivien, Huber János, Kovács Dániel,
Kovács Sándor, Garas Vivien, Cserháti Nikolett, Bólya Kitti, Bujáki Anna, Bukó Florina,
Görbe Bence, Rusai Dóra, Víg Martin, Szénási Márk, Penczner László, Juhász Boglárka,
Annus Dániel, Hornyák Boldizsár szülei; Török Imréné, Jarábik Zoltán, Tóth Sándor,
Szalai család, Nyers család, Szakali család, Langó Lászlóné, Kollárné Dobák Mariann,
Jáger Imréné, Kun Zsolt Gábor, Koczka Antal, Jáger János, Kollár Sándor, Tóth Sándorné
és családja, Zsámbokiné Borsi Edina, Nagy József, Takács Pál, Réz Ferencné virágüzlete,
Ézsiás és Juhász Iparcikk üzlete, Szent Anna Gyógyszertár, Kleopátra Patika, Cserháti és
Társa Diszkont, Póta Lászlóné, Dózsa Györgyné, Keresztesi Gyuláné, Rohoska László,
Farkas Ferencné és a Diákönkormányzat.                                         Alsós Munkaközösség

Kedves Szülők! Az első osztályba készülő gyermekek beiratkozása az általános iskolába
2006. április 24-én és 25-én reggel 9 órától este 18 óráig lesz a Kisiskola nevelői szobájában
Lovászné Török Magdolna igazgatóhelyettesnél. Ugyanezen napokon lesz a beiratkozás a
művészeti iskola tanszakaira is az új érdeklődőknek. Szeretettel várunk minden
jelentkezőt! Megfelelő számú jelentkező esetén az alábbi tanszakok közül lehet választani:

- Képző- és iparművészeti ág - Színművészeti ág - Táncművészeti ág - Társastánc -
Néptánc - Balett - Zeneművészeti ág - Zeneovi - Magánének - Szolfézs (minden hangszernél
kötelező heti 2 órában) - Hangszerek (zongora, keyboard, furulya, oboa, hegedű, gitár, népi
hegedű, brácsa, cimbalom, nagybőgő, cselló)

Tájékoztató
A közoktatásról szóló törvény rendelkezése alapján az alapfokú művészetoktatási

intézmény szolgáltatásai csak térítési díj-fizetési kötelezettség mellett vehetők
igénybe.

Az állami normatíva (max. hat tanórai foglalkozás egy művészeti képzés esetén)
- Zenetagozaton: 105.000 Ft/fő
- Egyéb művészeti ágon: 59.000 Ft/fő
A térítési díj nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított

alap normatív hozzájárulás zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz
százaléka.

Szeptembertől a mi iskolánkban a térítési díjak a következők:
- Minden művészeti ágon egységesen félévente 6000 Ft/fő, azaz havonta 1200 Ft/fő.
Ha valaki az alapfokú művészetoktatásban nem egy, hanem több művészeti képzésben

vesz részt, már nem térítési díj, hanem tandíjfizetési kötelezettség áll fenn.
Tehát több szakra jelentkezők esetén minden további szak tandíja:
- Zenetagozaton 1200 Ft/fő/hó
- Más művészeti ágon 600 Ft/fő/hó.
Félévtől tanulmányi munka alapján is lehet mód differenciálni: jegyenként, félévenként

500 Ft-tal. Tehát a féléves díj 6000 Ft-ról 6500 Ft-ra, vagy 7000 Ft-ra is emelkedhet.
Ha valaki csak heti két tanórában tanul az adott művészeti foglalkozáson, akkor

természetesen csak a fele térítési díjat kell fizetnie.
A sajátos nevelési igényű tanulók mentesek, mind a térítési díj, mind a tandíjfizetési

kötelezettség alól.
A hátrányos helyzetű tanulók csak a térítési díj-fizetési kötelezettség alól menthetők fel.

Igazgatóság

Beíratkozás
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Ismerjük meg óvodánk múltjátÉrtesítés az óvodai
beíratkozásról

Mi, a jászfényszarui Napsugár tagóvoda, (közismertebb nevén, régi vagy „Benti óvoda”)
dolgozói, több éve dédelgetett vágyunkat szeretnénk most megvalósítani. Eddigi ismereteink
szerint Jászfényszarun először 1934-ben nyílt meg óvodánk, mint Márkus Mária óvónő
magánóvodája, de idősebb emberek elmondása szerint az 1920-as évek második felében is
jártak már óvodába a gyermekek, bár elég kis létszámmal. Óvodánk így csaknem 80 éves
múlttal rendelkezik, s ezt a múltat szeretnénk most feltárni, megismerni.

Az országunk, így a mi óvodánk is sok változást élt meg ez idő alatt. Történelmi fordulatok
jöttek-mentek, csak az eredeti falak maradtak a régiek.

Azt szeretnénk, hogy mindazok, akik a mi óvodánkat látogatták egykor, soha ne feledjék,
hogy honnan indultak, s a mostani óvodások is megismerhessék őket. Őrizzék meg
emlékezetükben egykori élményeiket, lehetőség szerint osszák meg azokat velünk is.

Minden ilyen jellegű információ, esetleg régi fénykép, ezt a munkánkat segítené!
Segítségüket előre is megköszönöm, s  várom a régi fotókat, történeteket.

Berze Judit óvónő

Ovi-farsang

Hagyományainknak megfelelően februárban megrendeztük farsangi bálunkat a művelődési
házban. Az óvónők macska jelmezben fogadták a gyermekeket.

A sikeres bálhoz hozzájárult óvodánk apraja-nagyja. A kicsik műsort adtak, a szülők,
nagyszülők gondoskodtak arról, hogy ehessünk-ihassunk, szép tombolatárgyak gazdái
lehessünk.                                                                                                 Szivárvány Óvoda

A 2006/2007-es nevelési évre a gyermekek
előjegyzése 2006. április 18–28-ig de. 8
órától du. 16 óráig lesz.

Az előjegyzés helye mindkét óvoda
vezetői irodája.

A beíratáshoz szükséges: a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, oltási lapja,
a szülő személyi igazolványa.

Óvodai intézmény nevelőtestülete

Ezúton értesítjük Jászfényszaru lakos-
ságát, hogy a 3. alkalommal megszervezett

Köztisztasági nap
2006. április 7-8-án kerül lebonyolításra.

Célja: a település kül – és belterületének
tavaszi nagytakarítása. A belterületen
nyitott konténerek kerülnek kihelyezésre,
amelyekben a lakossági – NEM
KOMMUNÁLIS –  hulladék elhelyezhető.

A Faház – Barna kocsma – mögötti részen
a használt akkumulátorok, illetve elek-
tronikai hulladékok (TV, rádió, mobil telefon,
stb.) is elhelyezhetők lesznek.

A külterület takarítására április 8.-án kerül
sor, ahová várjuk a lakosság jelentkezését
az 57/ 522-177 telefonszámon.

Gyülekezés: 7.30 – 8.00 óra között a
Polgármesteri Hivatal előtt.

A résztvevőknek kesztyűt, zsákot bizto-
sítunk, szállításukról gondoskodunk.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a szemét-
telepre napi 1 utánfutónyi hulladék ingyen
kiszállítható.

Ha esik az eső, a köztisztasági nap április
21-22-én kerül lebonyolításra, a külterületek
takarítása ez esetben 22-én történik.

Közreműködését köszönjük!
Városi Önkormányzat

Környezetvédelmi, Közbiztonsági
Bizottság

A 2006. március 4-én megrendezésre
került Jászkun Világ - Gyepnek és Ifjúsági
Művészeti Szemle rendezvénysorozat
kistérségi előválogatóján színvonalas
műsorszámmal léptek fel a Borostyán
Társastáncklub tagjai. Az utánpótlás csapat
egy rocky-jive formációval nyűgözte le a
közönséget. illetve a zsűri tagjait. míg a
“nagyok” a legújabb koreográfiájukat, a
mambót mutatták be. A sokféle formáció
közül a zsűri jónak találta és továbbjuttatta
a Borostyán Társastáncklub utánpótlás
csapatának rocky-jive koreográfiáját. A
döntő Martfűn kerül megrendezésre a Városi
Művelődési Központban 2006. április 8án,
melyhez nagyon sok sikert kívánunk a fiatal
táncosoknak!

Mészáros Anita,
a Borostyán TSE tagja

Borostyán-siker
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Egy évvel ezelőtt, április 22-én, fekete

bársonyszalag a rendelő ajtajában adta
tudtul Jászfényszaru lakóinak, Dr.
Misztina Ibolya fogszakorvos nem
rendel többé. Az emberek megdöbbenve
fogadták a szomorú hírt, hiszen néhány
héttel azelőtt még gyógyítottál, ahogy
tetted közel három évtizeden át. Bete-
geid szeretete, tisztelete, bizalma mind-
végig töretlen volt irántad, hiszen az
empátiád, a munkádban tanúsított

profizmusod páratlan volt. Még a gyerekek sem féltek a népszerűtlen
fogászati rendelésen, hiszen mindig előre, korrektül elmondtad, mi
fog következni a különleges székedben és soha nem csalódtak ben-
ned. A legmodernebb technikákat hoztad el Jászfényszarura, állan-
dóan képezted magad, számodra nem volt megoldhatatlan eset.
Európai színvonalú rendelőt teremtettél, ami a hivatásod és a betegek
iránti tiszteleted bizonyítéka volt. Aki valaha is páciensed volt
szeretettel, elismeréssel emleget. Barátként, olyan ember voltál,
akivel jó volt együtt lenni. Pozitív kisugárzásodból, optimizmu-
sodból, energiádból, jókedvedből fel tudtad tölteni a körülötted
lévőket. Úgy tudtál nevetni, hogy hullottak a könnyeid, mint egy
kis kamaszlánynak. Még a rossz dolgoknak is találtál jó oldalát, ha
baj volt, rövid időn belül készen álltál a megoldással. Önzetlen,
segítőkész barátként mindig, mindenben számíthattunk rád.

A két kezed munkájából, egyedül teremtetted meg az otthonodat,
amit élvezettel csinosítgattál évről-évre. Szerettél esténként a tera-
szon üldögélni a mindig gyönyörű virágaid között, és nagy örömöd
lelted a végre kedvedre elkészült udvarodban. Ez utóbbit már sajnos
nem tudtad igazán élvezni, túl későn készült el!

Drága Ibolya! Soha nem búcsúzkodtunk, hiszen nem elmenni,
hanem gyógyulni készültél. Olyan hihetetlen tartás és erő volt ben-
ned, amellyel harcoltál a gyógyíthatatlan betegségeddel, hogy
mindannyian hittük, sikerülni fog. A szomorú nap előtt még ter-
vezgettünk, milyen jó lesz - ha megerősödsz - üldögélni, beszélgetni
a szép kertedben. Soha nem panaszkodtál, méltósággal tűrted a
megváltoztathatatlant. Emberi tulajdonságaiddal olyan példát adtál
nekünk, amelyet örökre megőrzünk, mindig szeretettel gondolunk
rád és nagyon hiányzol!

A rendelőd azóta is üresen áll, mintha csak visszavárna. Az ott-
honodban két olyan embernek hiányzol fájdalmasan, akiknek soha
többé senki nem pótol Téged, hiszen a legdrágább kincsüket veszítet-
ték el: a szeretett gyermeket és édesanyát!    Szakaliné Hesz Katalin

Soha nem búcsúzkodtunk...

SZÜLETTEK: Rafael Ramóna (Rafael Katalin), Klippán Richárd
(Jáger Melinda), Rácz Alex (Rácz Andrea).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Radics Gyula és Banya Tímea.
ELHUNYTAK: Hajcsik László (59 é.), Mészáros Sándor (70 é.),

R. Nagy Balázsné Kollár Mária (90 é.), Pap Ottó (63 é.).

A Mozgáskorlátozottak Jászfényszarui Csoportja tájékoztatja a
lakosságot, hogy a gyógycipő felírásához nem csak a közgyógy-
ellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezőknek, hanem minden
igénylőnek szüksége van háziorvosi beutalóra. Ennek hiányában
a Főorvos Asszony nem tud az igénylővel foglalkozni.

A legközelebbi gyógycipő felírására 2006. április 26-án (szerdán)
13.00. órától kerül sor a Művelődési Ház kistermében.

Dr. Voloscsuk Katalin Főorvos tájékoztatja az érintetteket, hogy
a mozgáskorlátozottság minősítése céljából az I. fokú Orvosi szak-
vélemény kiállításával helyben nem foglalkozik.

Kéri azon érintetteket, akiknek ilyen irányú igénye van, keresse
fel Őt az Erzsébet Kórház jászberényi intézetében.

Mindenkit szeretettel vár a mozgáskorlátozottak helyi csoportja!
Vezetőség

Februári anyakönyvi hírek

Gyógycipõ

KIS SÁNDOR
temetési szertartásán részt vettek, s Tõle tisztelettel
búcsúztak, sírját a kegyelet virágaival borították.

„Lelked, mint fehér galamb csendesen
messzire száll,
Hiába keresünk, könnyes szemünk
Már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között
A legfényesebb Te leszel,
Utat mutatsz, mert szívünkben
Örökké létezel.”

A gyászoló család

Hálás szívvel fejezzük ki köszönetünket
a rokonoknak, munkatársaknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek,
akik hû párom, édesapánk, nagypapánk

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak,

jó szomszédoknak,
ismerõsöknek, valamint

az Örökláng Temetkezési Vállalat
dolgozóinak s mindazoknak,

akik édesanyánk
BALI LÁSZLÓNÉ sz. Ézsiás Erzsébet

temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Szeretõ családja

Emlékezés
Dobák János 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.”

Emlékezés
Menyhárt Jánosné Jáger Johanna

halálának 1. éves évfordulójára
„Te aki annyi szeretetet adtál, Te aki mindig melettünk álltál,

Te aki sosem kértél, csak adtál Örökre itt hagytál.”
Szeretõ családja

Emlékezés
édesapánk, Mészáros Vencel 1 éve

és édesanyánk Berze Mária 44 éve elhunyt szüleinkre.
Nyugodjanak békében!

Emlékeznek hû gyermekeik és családjaik

Emlékezés
édesanyánk, Cserháti Vencelné

sz. Kovács Ilona 4 éve,
édesapánk Cserháti Vencel

1 éve elhunyt drága szüleinkre.

Szeretõ családjuk

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

Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071
e-mail: tusorkft@mail.datanet.hu

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.

APRÓHIRDETÉS

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

06/30/544-9341

Áprilisi akciónk!

Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás, fényképezõgépek,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás, fényképezõgépek,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás, fényképezõgépek,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás, fényképezõgépek,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás, fényképezõgépek,
filmek, kamera, kazettákfilmek, kamera, kazettákfilmek, kamera, kazettákfilmek, kamera, kazettákfilmek, 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
CD-k, DVD-k CD és DVD boxok – Audió és Videó kazettákCD-k, DVD-k CD és DVD boxok – Audió és Videó kazettákCD-k, DVD-k CD és DVD boxok – Audió és Videó kazettákCD-k, DVD-k CD és DVD boxok – Audió és Videó kazettákCD-k, DVD-k CD és DVD boxok – Audió 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.

PURMO acéllemez radiátorok
10 % kedvezménnyel

WESTEN kombicirkók
3-5 % kedvezménnyel

ALU gurulóállványok eladók,
bérelhetõk.

Fürdõszoba berendezések
kedvezõ árakban.

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

Politikai hirdetés:              36,- Ft/szó

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

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.

Ismét árengedmény az elõzõ évi kifutó árukészletünkre!
Tavaszi kínálat: - tavaszi kabátok 110-es méretig - rövid ujjú bodyk - vékony nadrágok, - rövidujjú

pólók, pulóverek, - szabadidõk - lányka fehérblúz 30 % árengedménnyel - fiú ingek farmer és
kockás - tavaszi vékony sapkák, zokni nagyobb választékban

Pelenkából és törlõkendõbõl akciós kínálatunk:
- Maxi, méretû tépõzáras, textiles 100 db-os zsákos: 31.- Ft/db
áron - UP & GO maxi, junior méretû: 58.- Ft/db - Libero óriás cso-
magos: 4.000.- Ft/ csomag - Absodine prémium nagycsomagos
maxi: 2.400.- Ft/csomag - Absodine prémium nagycsomagos junior:
2.100.- Ft/csomag - Mammiás maxi a nagy keresletre való tekintet-
tel ismét kapható
- Johnson’s törlõkendõ: 650 Ft/csomag
- Pampers törlõkendõ: 650 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.

2006. január 1-jétõl

Megszûnt a dögkút
Az állati hulladékok kezelésének állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 18.

§ (2) bekezdésének rendelkezése szerint 2006. január 1-jétõl a település külterületén lévõ dögkút nem
üzemelhet, lezárásra került. Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. tv. 5. § (1) bekezdése rögzíti,
hogy az állattartó - az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság, aki az állatér t felelõs - köteles az elhullott állata tetemének elszállításáról gondoskodni.

A 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése évente legfeljebb 50 kg össztömegig engedélyezi
a kistestû háziállatok (az elhullott baromfit, malacot, szopósbárányt, kecskegidát, borjút, továbbá azon
állati hulladékot lehet, melyek szállítása jelentõs köz– vagy állategészségügyi kockázattal jár) elhullása
esetén az elföldelést.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fentiek alapján 2006. január 1-jétõl a dögkútban állati tetemet
elhelyezni nem lehet.

Szeretettel várok minden érdeklõ-
dõt!                       Pótáné Marika

Április
1. 10 éves a FÉBE Szûcs Mihály Huszárban-

dérium. Ünnepi ezredgyûlés és toborzó. -
Mûvelõdési Ház

1-2. A színjátszók baráti találkozója az ideérkezõ
csoportokkal (Bors, Nagyvárad, Szuhafõ,
Kiskunfélegyháza)

1-2. Csatabemutató
7. Kiszebáb égetés - Szivárvány Óvoda
7. Költészet napi beszélgetés Parti-Nagy Lajos

íróval - FÉBE – Rimóczi-kastély
7. Szavalóverseny Diákönkormányzat - Mû-

velõdési Ház
8. e-NIVO képzési nap - BLNT. Mûvelõdési Ház
10. Húsvéti kézmûves délután - Szivárvány Óvoda
12-13. Hulladékgyûjtés – Diákönkormányzat
15. Mûsoros est és bál - Mûvelõdési Ház
16. Fortuna együttes bemutatója Fekete Gyula: A

fák állva halnak meg c. elbeszélésének
színpadi változata.

19. vagy 21. Fotókiállítás Kiskunfélegyházán -
BLNT

28. A „Mi fánk” felszalagozása - Napsugár Óvoda.
Májusfa állítása - Szivárvány Óvoda

29. V. JÁSZFÉNY vers- és prózamondó találkozó
– BLNT - Városháza házasságkötõ terme.

30. Ifjúsági horgászvetélkedõ - Béke horgász-
egyesület.

Május
1. Város napja. Kiállítás a Mûvelõdési Házban

Rendezvények a Sportpályán: Kispályás
labdarúgó kupa, sportversenyek, Fõzõverseny
(FÉBE) - Kulturális rendezvények, Íjász bemu-
tató, Könnyûzenei koncert, Lovasbemutató,
Tûzoltó bemutató.
A SZIBAKÖ fogadja a „Szülõföldem” címû I.
vetélkedõre érkezõ borsi, váradi küldötteket

2-5. Anyák-napja, Apák-napja - Szivárvány és
Napsugár óvodák

5. Anyák-napja az Idõsek Otthonában
5. Horváth Péter Jászkapitányra, jásztörténeti

íróra, gimnáziumi igazgatóra Dr. Selmeczi László
muzeológus, kandidátus emlékezik születésé-
nek 250. évfordulója kapcsán. – FÉBE -
Városháza Díszterme

Városi programok
(elõzetes)

ÚJ!
Digitálisképkidolgozás!
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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: 4666
Ára: 85,- Ft

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

Ügyeletek áprilisban
Orvosi ügyelet és készenlét

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
ápr. 1-2-ig: Dr. Vida Zsuzsanna (Deák F.

út 1.) 3-8-ig: Dr. Kocsis András (Hunyadi
út 1/a.) 9-16-ig: Dr. Kiss József (Deák F. út
1.) 17-23-ig: Dr. Palencsár Csaba (Ságvári
E. út 8.) 24-30-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, április 8-án és 22-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 falugazdász tájékoztatója

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy a Mûvészeti Iskola 2005-ben – minden
híresztelés ellenére – NEM LÉPTE TÚL a költségvetését 2,7 millió forinttal.

A Mûvészeti Iskola költségvetésének összetétele 2000–2005 között:
– Normatív támogatás (állami támogatásból): ebbõl álltuk a bérjellegû költségeket,

megbízási díjakat, dologi kiadásokat, a Mûvészeti iskola fejlesztését.
– Fûtési, világítási költségek (önkormányzati támogatásból).
– Rendezvények költségei, innováció (pályázati bevételekbõl, HKT-alapítványi

támogatásból).                                                                                    Csirmaz Mátyás
a Mûvészeti Iskola volt vezetõje

Tisztelt Földhasználó Gazdálkodók!
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tervei szerint a 2005–2006. gazdasági évre

szóló földalapú támogatás nyomtatványainak átvétele és leadása a falugazdászon keresztül
történik. A nyomtatványok kitöltésének és a térképek megrajzolásának, illetve ezek
leadásának végső időpontja 2006. május 12-e.

Várhatóan – április 10-e után – szerdánként 8.30-tól 16.,00 óráig, péntekenként 8.30-tól
12.00 óráig várom ügyfeleimet a fogadóórákon.

Amennyiben igénylik a segítséget, kérem, hogy a terület helyrajzi számát és nagyságát
tartalmazó „Földhasználati lap”-ot hozzák magukkal (ha fénymásolt MePAR térkép van
a tavalyi kérelemről, szintén nagy segítséget jelent). A hosszú várakozások elkerülése
érdekében – az elmúlt évhez hasonlóan – időpontokat is adok ügyfeleimnek, amelyet a
falugazdász hirdetőtábláján helyezek el.                                     Tiborcz Zoltán falugazdász

Hosszú böjt után, részben az időjárásnak, részben a csapat sikertelenségének köszönhe-
tően, félve, bár reményekkel telten vártuk a tavaszt, ami az első forduló eredményének
ismeretében kétségkívül elérkezett.

A sportegyesület vezetősége a téli szünetet kihasználva, nagy erőfeszítéseket tett a já-
tékoskeret megerősítésére, hogy az a szurkolói elvárásoknak minél jobban megfeleljen.
Ennek eredményeképpen került hozzánk Oláh Tamás és Szászi Gábor Jászberényből,
Nagy Lajos Őrbottyánból, Karádi Zoltán Jászjákóhalmáról, Kempf Gergő Somogyfajszról.
Továbbá másfél évnyi kitérő után ismét hazatalált gólzsákunk, Kratofil Csaba, sok szurkoló
örömére. A csapattól mindössze két játékos igazolt el, Bazsó Gábor és Száz István máshol
folytatják pályafutásukat. Sikerült együtt tartani a keretet, amely egy olyan hosszabb távú
cél megvalósításának fontos lépése volt, amely magasabb osztálybeli indulást tesz lehetővé.

A csapat január elején kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra. Sok munka van a
fiúk lábában, Farkas Gyula edző nem kímélte a csapatot, de a munka gyümölcse beérni
látszik, a biztató felkészülési mérkőzések után sikerrel rajtoltunk a megyei I. osztályban.

A télen változások történtek az utánpótlás csapatok élén is, így Matécsa László vette át
az ifjúsági-, Kratofil Csaba a serdülő csapatot, a legfiatalabb focipalánták felkészítését
pedig Polgár Dániel és Szakali Márk végzi.

Eredmények: Jászfényszaru – Tiszaföldvár 2:1 G: Kratofil Csaba., Ecker Tamás. Ifi: 1:3
Besenyszög – Jászfényszaru 4:1 G: Kratofil Csaba. Ifi: 2:2

A VSE vezetősége örömmel közli minden sportbaráttal, hogy a női kézilabda szakosztály
felébredt „csipkerózsikaálmából”. Célunk, hogy minél több sportolni vágyó hölgyet csá-
bítsunk a mozgás és az egészség pártjára. A versenyeztetés a megyei bajnokságban történik.
A szakosztály tízéves kortól oltja a gyerekekbe a kézilabda szeretetét, egészen a felnőtt
korosztályig. Szeretettel várjuk a felnőtt csapatba azon hölgyek jelentkezését, akik 16
évesek elmúltak, vállalják a versenyzéssel járó kihívásokat, esetleg kisebb-nagyobb
kézilabdás múlttal rendelkeznek. Toborzó és alakuló találkozó: 2006. április 13-án
(csütörtökön), 18 órakor a Nagyiskola tornatermében. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Matécsa László Csaba SE elnök

Ha tavasz, akkor foci!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az április 17-ei, valamint a május 1-jei ünnepek miatt
a lakossági kommunális hulladékszállítás időpontja megváltozik.

2006. április 17-e (hétfő) helyett 2006. április 19-én szerdán történik a város egész
területén a hulladékszállítás.

A szállítási nap változásáról a járatszemélyzet április 10-én szórólapok útján tájékoztatja
a lakosságot.

2006. május 1-je (hétfő) helyett 2006. május 3-án szerdán történik a város egész
területén a hulladékszállítás.

A szállítási napok változásáról a járatszemélyzet április 24-én szórólapok útján
tájékoztatja a lakosságot.                                                           BDT Környezetvédelmi Kft.

Szemétszállítási járatnap változás


