Jászfényszaru város lapja
2006. május

Ára: 85,– Ft

17. évfolyam 5. szám

Lengyel és szlovén vendégek Jászfényszarun

A városnapi ünnepi megnyitón

Zenés ébresztő indul...

Bemutató a sportpályán. Résztvevők voltak a lengyel és fényszarui önkéntes tüzoltók,
valamint az országos eredményekkel büszkélkedő pusztamonostori leány önkéntes tűzoltók.

Van-e jobb módszer külföldiek megismerésére annál, hogy személyesen találkozunk
velük? Szerintem nincs.
Április 30-án közel 50 fős fiatal csapat
(részben tűzoltók, részben a tűzoltó zenekar
tagjai) és néhány fős felnőtt delegáció érkezett hozzánk a városnapi ünnepségre. A
delegáció vezetője Stanislaw Nadolnik
képviselő-testületi elnökhelyettes volt. A
hosszú, 9 órás utat busszal, valamint saját
tűzoltó autójukkal tették meg a vendégek.
A Művelődési Ház előtt fogadtuk őket, ezt
közös vacsora követte, majd megkoszorúztuk a Megbékélés Emlékművét a parkban.
Este filmvetítésre is volt lehetőségünk, ám
– valamilyen rejtélyes oknál fogva – az iskola
ebédlőjében szóló zene csalogatóbb volt a
fiatalok számára.
Másnap reggel huszárainkkal tartottak a
zenés ébresztőre, majd részt vettek az
ünnepi szentmisén. A déli órákra tervezett
városnézést ugyan elmosta az eső, ám vendégeink ezt az időt is hasznosan töltötték:
pihentek. Annál is inkább fontos volt ez,
mivel a kedvezőtlen időjárás miatt a Művelődési Házban zajló ünnepi műsort a Zakliczyn-i Ifjúsági Fúvós Zenekar nyitotta
meg. Itt mutatkozott be a jászfényszarui
vendéglátóknak a szlovén küldöttség is.
Később pedig a lengyel tűzoltók bemutatóját is megtekinthettük a sportpályán.
Vacsora után lengyel-magyar buli következett a felújított Rimóczi-kastélyban,
amelyen magyar részről az előzetesen jelentkezők valamint a szervezők vehettek
részt, míg a lengyel vendégek közül a
kisebbek inkább az általános iskolai
szálláson maradtak pihenni. Itt – az előző
estéhez hasonlóan – lehetőség nyílt táncolásra, de beszélgetésre is, utóbbit is meglehetősen sokan választották. E-mail címek
cseréltek gazdát, és az utólagos visszajelzések is azt támasztják alá, hogy a találkozás
jó és hasznos volt a fiatalok számára.
Május 2-án a búcsú reggelit követően még
mi páran fiatalok kikísértük a vendégeket az
ipari parkba, ahol azt a lengyel dalt énekelve
váltak el tőlünk, amit barátoknak szokás
énekelni.
Bízunk benne, hogy hamarosan ismét
találkozhatunk velük!
Berényi Melinda,
a Jóbarátok Ifjúsági Klub vezetője
A május 1-jei városnap gazdag programjáról
készült beszámolót következő laspzámunkban
folytatjuk. (Fotók: Sugár Istvánné, Rohoska)
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Gyémánt diploma
adományozása
Fónagy Sándornak

„DÍSZOKLEVÉL
Fónagy Sándor okleveles tanítónak, aki
az Egri Érseki Római K. Népiskolai Tanítóképző Intézetben 1946. június 15. napján
518/1945-46 számú oklevelet kapott.
HATVAN éven át kifejtett értékes szakmai
tevékenységét elismerjük. Ennek bizonyságául állítottuk ki ezt a GYÉMÁNTOKLEVELET, melyet a Szent István
Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar pecsétjével és aláírásunkkal hitelesítettünk.
Jászberény, 2006. május 12.
Dr. Barkó Endre kari főigazgató
Dr. Molnár József rektor”
E becses dokumentumot május 26-án
adták át jászfényszarui otthonában Fónagy
Sándor nyugalmazott tanítónak (képünkön), akit ebből az alkalomból köszöntött
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester,
Szakali János iskolaigazgató, Szabó
Lászlóné igazgató-helyettes.
A köztiszteletnek örvendő tanító úrnak
szeretettel gratulálunk, neki és családjának
nagyon jó egészséget kívánunk!

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma
1/2006. sz. döntésével a Jászságért Díjat, s
a vele járó 500.000 forint elismerést
Szüle Katalin honismereti hagyományőrző
(Jászkisér) részére ítéli oda, életpályája
elismeréseként.
Szüle Katalin Jászkisér szülötte. Középiskolai tanulmányait Törökszentmiklóson
végezte, ott kapott mezőgazdasági technikusi oklevelet. Szakmai pályafutása a bankszakmához kötötte, a pénz világában szerzett jártassága, tapasztalatai jól kamatoztak
társadalmi feladatvállalásaiban is. Közéleti
munkásságából kiemelkedik szülőfaluja
önkormányzatában hosszabb ideig ellátott
képviselőtestületi tagsága.
Sikeresen fáradozott Jászkisér testvértelepülési kapcsolatainak kiépítésében. A

Fõzés az esõben
Május elsején a városnapi ünnepség
keretein belül a FÉBE újra meghirdette a
főzőversenyt, most egytálétel készítésére, és első alkalommal a sütemény sütő
versenyt édes aprósütemény kategóriában.
A szabadtéri rendezvényt áttették a
művelődési házba, ezért a Sportpályán
csak a sátras kirakodó árusok és a
főzésben részt vevő csapatok maradtak.
A tűzgyújtás 13 órától volt. A szűnni
nem akaró eső igazán próbára tette a 7
csapat 10 szakácsát. A helytállásukért
külön-külön mindenki megérdemelné az
„Arany fakanál” díjat, mert még a tüzeket
is alkalmi sátrakkal kellett védeni. A leleményesség hatására ételkülönlegességek születtek. 8 csapat 10 féle étellel nevezett be:
Jászsági vendéglátósok – Jász gulyást
és Jász kapitány gulyását
Vadászok – Gombás szarvaspörköltet
jó Bodony módra
Huszárbandérium – Káposztás paszulyt
Iglice – Babgulyást
Tűzoltók – Babgulyást
Magtápker Kft. – Tavaszi bográcsgulyást és Jászsági malactökét túrónokedlival
É + J Kft – Csülkös körömpörköltet
Cserháti-Csuta csapat – Sárréti birkapörköltet főztek.
Szerencsésebbek voltak a süteményesek, mert az időjárástól független
környezetben, otthon alkothatták a
finom, tetszetős ínyencségeket.
9 személy 12 féle süteménnyel nevezett be:
Tóth Angelika – Isteni szelet, Banános
piskóta, Miranda szelet, Elefánt könnycsepp
Folyó Enikő – Nagyon finom sütemény
Nagy Piroska – Almáslepény
Koczkáné Nagy Márta – Flódni
Langó Zsuzsanna –Jetti torta
Özv. Baranyi Józsefné – Diós kosárka

Baranyi Józsefné – Stolni
Özv. Lukács Pálné – Szerelmes levél
Pető Ferencné – Keltett rétes – túrós
– meggyes
A zsűrizésben 2 szlovén vendég vett
részt, a lengyel zsűritagok a program
végett a művelődési házban maradtak.
A zsűri tagjai: Agócs Ferencné, Petőné
Kapalyag Éva, Lukács Pál és a szlovén
házaspár.
A benevezett csapatok fogadják minden elismerésünket, mert az idővel dacolva „állták a sarat”!
Az ételek is, és a sütemények is különkülön mind-mind nagyon finomak
voltak. Szinte alig lehetett köztük különbséget tenni. Egy-egy étel kóstolásához vissza-vissza kellett térni, mert
holtversenyek születtek. Azonos pontszámokkal nem lehet a sorrendet felállítani, így a szlovének véleménye volt
a döntő.
Az ételeknél 3, a süteményeknél a 4
legjobb lett kiemelve.
A főzőversenyben:
1. helyezett: Huszárbandérium –
Kaszai Tamás: Káposztás paszuly.
2. helyezett: Magtápker Kft. – Cserháti
Vencel: Tavaszi bográcsgulyás.
3. helyezett: Vadászok – Bodony Béla:
Gombás szarvaspörkölt „jó Bodony”
módra.
A sütőversenyben:
1. helyezett: Folyó Enikő: Nagyonfinom sütemény.
2. helyezett: Tóth Angelika: Elefánt
könnycsepp, Mirinda szelet, Isteni
szelet, Banános piskóta.
3. helyezett: Koczkáné Nagy Márta:
Flódni.
4. helyezett: özv. Lukács Pálné: Szerelmes levél.
Az elismerés jeléül a helyezettek vásárlási utalványt és minden résztvevő
ajándékkönyvet kapott.
A jövő évi versenyre is szeretettel
várunk minden résztvevőt.
Lukács Pál

Jászságért Díj – 2006

vevője az országosan ismert és elismert
játszóházi programoknak. A magyar népi
kultúra értékeit számos országban bemutatta, legutóbb Japánban csodálhatták meg
páratlan kézügyességét és közvetlen egyéniségét.
Munkásságával a Jászság és Jászkisér
hírnevét országhatáron belül és azon túl
egyaránt öregbítette. A nemzeti és jász
kulturális örökség szolgálata életpályája
egészének természetes és elválaszthatatlan
része.
A Jászságért Díj az otthon élő és elszármazott jászok idei világtalálkozóján,
Jászboldogházán, 2006. július 1-jén kerül
átadásra.

svájci testvérközség; a vajdasági Bácskossuthfalva (Ómoravica) polgárai; a kolozsvári Kőváry László Honismereti Kör
ismerik és becsülik fáradhatatlan ügyszeretetét. 2005-ben a község önkormányzata
Jászkisér díszpolgárává választotta.
Évtizedekkel ezelőtt kapcsolódott be a
honismereti mozgalom helyi és országos
szervezeteinek munkájába. Jelenleg a nagy
múltú jászkiséri Csete Balázs Honismereti
Szakkör elnöke. A néprajzi pályázatok
rendszeres és sikeres résztvevője, számos
cikk szerzője. Másfél évtizede foglalkozik
hagyományos népi gyermekjátékok készítésével. Egyik szervezője és aktív részt-

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrõl
Korábban már tájékoztattuk újságcikkünkben a Tisztelt Lakosságot arról, hogy
2006. január 01-től beépült a családi pótlékba a rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
és belépett a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény. 2006. június 30-ig viszont erre
az új kedvezményre jogosultnak kell tekinteni azokat a személyeket, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi támogatása 2005.
december 31-ig fennállt.
Akiknek a kedvezményre való jogosultságát a település jegyzője megállapítja, az
jogosult a
– gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
– évente két alkalommal gyermekenként
5.000 Ft támogatásnak,
– a külön jogszabályban meghatározott
egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatás) az igénybe vételére.

A tankönyv támogatással kapcsolatban:
az a gyermek, aki normatív kedvezményben
az elmúlt évben azért részesült, mert rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapott,
- annak az idei tankönyv osztáskor csak
akkor adják meg eme támogatást, ha a fentebb írt rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jegyzői határozatot felmutatja az iskolában. (Meg kell
azonban jegyezni, hogy amennyiben más
okra való tekintettel – pl. egyedül neveli a
szülő a gyermeket, vagy a gyermek tartós
beteg, illetve a családban 3 vagy több gyermek nevelkedik – kapta a tankönyv támogatást, és a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, - az
is jogosult a normatív támogatásra a jövő
tanévben.)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet a polgármesteri hiva-

talhoz kell benyújtani. Mellékelni kell:
jövedelem és vagyonnyilatkozatot, a családtagok elmúlt 3 hónapban elért nettó jövedelmét tanúsító iratokat, tartós betegségről
iratokat, a gyermekelhelyezésről bírósági
végzést, vagy gyámhivatali jegyzőkönyvet
(amennyiben a gyermeket a vér szerinti szülei nem együtt nevelik), tartásdíj összegéről
szóló bírósági végzést. (Nyomtatványok a
hivatalban kaphatóak.)
A kedvezmény elbírálásánál a jövedelmi
értékhatár 28.380 Ft/fő/hó.
A gyermekét egyedülállóként nevelő
szülő, és a tartósan beteg gyermek esetében
30.960 Ft/fő/hó.
Az egy főre jutó vagyoni értékhatár:
– külön-külön számítva az 516.000 Ftot, vagy
– együtt számítva az 1.806.000 Ft-ot nem
haladhatja meg.
Molnár Ferencné

V. Jász Fény vers- és prózamondó találkozó
A május 1-jei város napja rendezvényeihez kapcsolódóan április 29-én, ötödik
alkalommal rendeztük meg a Jász Fény Versés Prózamondó Találkozót, amelyet Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, az Általános
Iskola, Kooperatív Művészeti Alapiskola
és Szakiskola Diákönkormányzata, a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság,
a Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhely
és a „Jászfényszaruért” Alapítvány hirdetett
meg a Bartók Béla emlékév
tiszteletére „Csak tiszta forrásból” címmel.
Ez évben is a célunk a jász
öntudat és összetartozás erősítése, a résztvevőknek szakmai
segítség nyújtása a továbblépéshez, illetve egymás megismerése
volt.
A megnyitón Bordás Nóra és
Földvári Zsófia népdaléneke és
Magyar Krisztina Bartók megemlékezése után felcsendülő
Cantata Profana részlete alatt a
költészet ünnepe alkalmából
Kovács Andrásné Rozika néni
gyújtotta meg a gyertyát a jász
összetartozás jelképeként.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
asszony megnyitójában örömmel mutatta be
a civilek rendezvényeinek is méltó helyet
adó megújult Rimóczi-kastélyt, amelynek a
nagyterme most zsúfolásig megtelt.
A bemutatókon 32 előadó tett tanúbizonyságot irodalmi elkötelezettségéről. A
Jászság több településéről és Erdélyből,
Nagyváradról is érkező versmondók előadása között a versek és prózák mellett, a
zsűri és a közönség nagy örömére egy első
világháborús énekelt ballada is szerepelt.
A zsűri elnöke Lengyel Boldizsár újságíró,
dramaturg volt, tagjai pedig Erdészné Turcsányi Katalin, a Heves megyei Pedagógiai
Intézet szaktanácsadója és Bordásné Kovács Katalin főtanácsos, a rendező szervek
képviseletében.

A zsűri a produkciók elhangzása után a
kiscsoportos értékelés keretében személyes
útmutatóval is ellátta az érdeklődő résztvevőket.
A díjkiosztáskor Lengyel Boldizsár
megköszönte mindenkinek a lelkiismeretes
felkészülést, a költészet iránt tanúsított
odaadó magatartást, a színvonalas teljesítményt. Külön öröm, hogy a tudatos versválasztás, a tiszta beszéd, a vers iránti alázatosság és a tisztelet jellemezte ezt a napot.

Mivel a Jász Fény Vers- és Prózamondó
Találkozó nem verseny, ezért helyezések
helyett az alábbi díjak kerültek kiosztásra:
Általános iskolások díjazottjai: 22 főből
Sikli Csongor (Nagyvárad) - Szép beszédért, Sikli Kincső (Nagyvárad) Képszerű előadásmódért, Kocsis Katica
(Jászfényszaru) - Hangulatos előadásért,
Pető Réka (Jászberény) - Színes előadásmódért, Sas Dániel (Jászberény) - Eredeti
szövegválasztásért
Bogya Bonni (Nagyvárad) - Lehengerlő
előadásmódért, Kaszai Martin (Jászfényszaru) - Eredeti előadásmódért, Lovász Nóra
(Jászfényszaru) - Átélt szövegtolmácsolásért, Nagy Klaudia (Jászfényszaru) Balladai hangvételért, Bordás Júlia (Jászfényszaru) - Szép versépítkezésért.

Középiskolások díjazottjai: 3 főből
Pomázi Attila (Jászberény, Lehel Vezér
Gimnázium) - Drámai tolmácsolásért,
Bordás Nóra (Jászfényszaru, Lehel Vezér
Gimnázium) - Változatos előadásmódért.
Felnőttek díjazottjai: 8 főből
Thuróczi György (Jászfelsőszentgyörgy)
- Átélt előadásmódért, Dékány Józsefné
(Jászárokszállás) - Következetes versmondásért, Kompolthy József (Jászfényszaru) Hiteles tolmácsolásért, Gréczi Imréné (Jászfelsőszentgyörgy) - Egyedi
előadásmódért, Szikszai János
(Jászdózsa) - Az árnyalt gondolatiságért, Lukács Pál (Jászfényszaru) - Élvezetes előadásmódért.
A rendezvény nem jöhetett
volna létre a Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai Műhelye, a FÉBE
tagjai, és a hagyományőrző Jász
asszonyok képviselője segítsége nélkül.
Köszönjük támogatását az
Általános Iskola, Kooperatív
Művészeti Alapiskola és Szakiskola Diákönkormányzatának, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaságnak, a Coop Start Rt-nek
(Jászberény), a Fényszaruiak Baráti Egyesületének, a Jászfényszaruért Alapítványnak, Jászfényszaru Város Önkormányzatának, a Luda Pékségnek (Jászfényszaru), Cserháti Vencelnek, a Magtápker
Kft. vezetőjének ( Jászfényszaru), és a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Művelődési és Népjóléti Irodájának.
Örülünk, hogy ebben a néhány órában
együtt tudtunk nevetni, könnyezni, csendben hallgatni és odafigyelni. Odafigyelni a
versre, a versmondóra, egymásra, önmagunkra, amelyet a hétköznapokon sajnos
egyre ritkábban teszünk meg.
Magyar Krisztina
Fotó: Rohoska
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Óvodai, iskolai hírek

Apák napja április 7-én a Szivárvány óvodában.

Május 9-én gyermeknapi rendezvényeink
keretében a két óvoda nagycsoportosaival
sportdélelőttöt tartottunk a kisiskola tornatermében.
Sorversenyek, foci, zsinórlabda, és versenyfutás számokban mértük össze tudásunkat, erőnket, ügyességünket. A jó hangulatú versengést a két csapat csatakiáltása
nyitotta, majd kezdetét vette a verseny, amit
nagyjaink szurkolása segített. A verseny
végére kellemesen elfáradtunk.
Összesítésben a Méhecske-csapat győzött, ők őrizhetik egy évig az ovikupát. A
Csillag-csapat tagjai sem tértek haza üres
kézzel, őket ajándékmatricákkal jutalmaztuk. Jövőre újra összemérjük erőinket.
Gyermeknapi rendezvényeinket gazdagítja a május 25-ei program is, ahol mindkét
óvoda óvodásait a Szivárvány tagóvodában
ugrálóvár várja.
Május 10-én a Napsugár tagóvoda óvodásai köszöntötték az Idősek Otthonának
lakóit anyák napja alkalmából.
A Napsugár tagóvodában megépült a
sziklakert, melynek elkészüléséhez köszönjük a kedves szülők segítségét. Köszönet
Barna Szilvinek a termőföldért, Rafael
Istvánnak és brigádjának az estig tartó
tereprendezésért és a földmunkák elvégzéséért, Lakatosné Rácz Katikának a sziklákért, valamint Réz Ferencnének a sok
sziklakerti növényért.
Napsugár Óvoda
Ã

Verseltünk

A május 9-i közös ovis gyermeknap.

2006. május 18-án a Roma-Fejlesztő
Munkaközösség versmondó találkozót
tartott a roma származású és a sajátos
nevelési igényű tanulóknak. 28-an készültek
és neveztek nagy izgalommal a versenyre.
Mivel első alkalom volt e megmérettetés,
próbáltuk elkerülni a verseny-jelleget.
Gyermekeink - a rájuk jellemző gátlást,
szégyenlősséget legyőzve - megható,
örömteli délutánt szereztek nekünk
szervezőknek és a kisebbeket kísérő néhány
szülőnek, tanító néninek. A „picik” vidám,
korukhoz illő rövid, a „tinik” őket leginkább
érdeklő szerelmes, érzelmes produkciókkal
ejtettek ámulatba bennünket. Mindenki jól
megérdemelt jutalommal távozott. Köszönet
és hála a résztvevőknek.
N. J. J.
Ã
A Sárga Iskola május 20-án zenés, táncos
mulatságot tartott a Petőfi Művelődési
Házban.
A rendezvényről készült beszámolót és
képeket későbbi lapszámunkban közöljük.

A május 18-ai iskolai versmondó találkozón.

Nyári nyitva tartás a Városi Könyvtárban:
Keddtõl csütörtökig: 9–12-ig, 13–18ig, pénteken: 9–12-ig és 13–16-ig.
Június 1-jétõl szombatonként a
könyvtár zárva tart.
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Lumina Cornu* Ifjúsági Szerepjáték
és Történelmi Klub
A Lumina Cornu Ifjúsági Szerepjáték és
Történelmi Klub egy csapatnyi jász
szerepjátékos álmából nőtte ki magát. 2005.
januárjában megalakult a klub, majd rögvest
munkához is látott, hogy a környék szétszéledt játékosait összefogja, és közös játékra, találkozókra bírja.
Immáron, több mint egy éve működik a
klub. A klub tevékenysége az ifjúság szórakoztatása a szerepjátékon keresztül, valamint az egyetemes és magyar történelem
érdekesebb oldalának megismertetése.
2005-ben kitűzött céljainkat megvalósítottuk, kiegészítve a város kulturális és
társadalmi életében való részvétellel, melyet
a Petőfi Művelődési Ház klubjaként 2006ban is szívesen vállaltunk.
Ahogy teltek a hónapok, úgy nőttek az
igények és születtek az ötletek, melyek csak
a megvalósításra vártak! A Művelődési Ház
minden feltételt biztosított nekünk a nyugodt, zökkenőmentes működéshez.
Szintén egy ötletből indult, hogy szervezzünk 2005 nyarán egy szerepjátékos tábort,
melyben megtalálható az élő szerepjáték és
az asztali szerepjáték is.
Nem kis feladatra vállalkozott fél tucat
szervező! Akkor lepődtünk, meg a legjobban, amikor próbálkozásaink egyre-másra
sikerrel jártak! Támogatókat kerítettünk,
szervezni kezdtük, délutánokat, estéket,

éjjeleket áldoztunk az előkészítésre,
és…megvalósult!
Nagyjából 40 fő érezte magát kitűnően!
Ugyan, pontosan tudtuk, hogy sok-sok
hibával számolhatunk, de ezeket a tanulóév
után megpróbáljuk teljesen kiküszöbölni.
A legpozitívabb élmény az volt, hogy
végül, nem csak a Jászságból kerültek ki a
táborlakók, hanem az ország különböző
tájairól (Debrecen, Gyöngyös, Kecskemét
stb…).
Mint szervező azt hiszem, láttam a tábor
mind a két oldalát; a kevésbé szórakoztató
(csak minden flottul menjen, ugye nem lesz
semmi baj, most mit tegyünk, ha baj van,
hogy oldjuk meg) oldalt és a felhőtlen
(színfalaktól távoli) szórakozást is.
Lényeg, hogy a visszajelzések nagy
élményről tanúskodtak, és aki tavaly itt
volt, az 2006-ban is itt szeretne lenni!
Idei célkitűzéseink között szerepelnek az
elmúlt évben rendezett történelmi és szakmai előadások, helyi kirándulások, klubvetélkedők, olvasódélutánok megrendezése
és a történelmet, fantáziát kedvelő fiatalok
szórakoztatása.
Erdei Gábor elnök
Lumina Cornu Klub
* Lumina Cornu – jelentése fényes szarv,
fényes szaru, Fényszaru.

Jászboldogházán lesz a
XII. Jász Világtalálkozó
A programból:
Július 1. szombat 7.30 ó.: Térzene, vendégek fogadása
8.00 ó.: Címeravatás és szentelés a Szent
Vendel parkban
8.30 ó.: Főpapi szentmise a templomkertben
10.00 ó.: A jász települések felvonulása
zászlóforgató csoport kíséretével. Pavane
reneszánsz táncegyüttes bemutatója. A
csoportok fogadása, köszöntése és
bemutatása a díszünnepség helyszínén Strandfürdő
11.00 ó.: A XII. Jász Világtalálkozó
díszünnepsége „A Jászságért”-díj átadása.
Átadja dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője
A „Jászboldogházáért”-díj átadása. Átadja
Szűcs Lajos polgármester. Az új jászkapitány beiktatása a Kapitányok Tanácsa előtt
Információ:
Polgármesteri Hivatal, Jászboldogháza
Tel:57/460-023, vagy
www.jaszboldoghaza.hu

Különjáratú autóbusz indul
A XII. Jász Világtalálkozó központi
rendezvényére különjáratú autóbusz indul
a Petőfi Művelődési Ház elől július 1-jén
reggel 6.30 órakor. Jelentkezni lehet a
művelődési házban, telefon: 57/422-137.
A kulturális programban szerepel a jászfényszarui Pávakör is.

Összefoglaló a CO-OP Star Kereskedelmi Rt. közgyûlésérõl
A 2005. évi gazdálkodás értékelése
A CO-OP STAR Rt. 2005. évben egyrészt
az elvégzett szakmai munkának, másrészt
pedig megvalósított integrációs lépéseknek
köszönhetően tovább erősítette pozícióját
mind a COOP gazdasági csoporton, mind
pedig a régión belül. A realizált kiskereskedelmi forgalma évről évre növekedik,
mindemellett a bolthálózata is egyre szélesebb földrajzi területet fed le. Az alábbi
diagram jól mutatja ezt a fejlődést, az elmúlt
hét évben a forgalom közel a 2,3-szorosára
emelkedett.
A forgalomnövekedés egyik kulcsa a
piacbővülés. A korábbi esztendőhöz
hasonlóan 2005-ben is jelentős integrációs
lépések zajlottak. A társaság 2005
májusában megállapodást kötött a Gyulai
ÁFÉSZ COOP Rt-vel, illetve az év második
felében a Túrkevei, a Karcag és Vidéke,
valamint a Kisújszállási „Szövetség”
ÁFÉSZ-szel, melynek eredményeként sor
került az említett társaságok érdekeltségi
körébe tartozó élelmiszerüzletek átvételére,
és azok társaságunk által történő üzemeltetésére.
Az új hálózatok közel 1 milliárd Ft-tal
járultak hozzá 2005-ben a cég kiskereskedelmi forgalmához.
A CO-OP STAR Rt. gazdálkodását te-

2006. május 18.
kintve 2005-ben sikeres esztendőt zárt.
Ennek értékelésekor természetesen a legfontosabb kérdés, hogy a realizált forgalom,
illetve annak árrés tartalma, az egyéb
szolgáltatásokkal illetve bevételekkel együtt
mennyire voltak képesek fedezni a társaság
költségeit.
Az értékesítés nettó árbevétele 13,55 %kal, míg az egyéb bevételek 8,8 %-kal
növekedtek.
2005. év folyamán, a korábbi évekhez
hasonlóan a legjelentősebb tényező a személyi jellegű ráfordítások voltak. A
megvalósított éves átlagos 6 %-os bérfejlesztés komoly terhet jelentett az Rt-nek,
de a számok azt bizonyítják, hogy ennek
fedezete az elmúlt évben is megteremtődött.
A bevételek és a költségek, ráfordítások
eredőjeként a társaság 2005. évi adózás előtti
eredménye 52.154 eFt nagyságrendű, amely
közel 17 %-kal meghaladja az előző év
azonos tartalmú adatát.
Elmondható, hogy a 2005. évben a nagyvállalkozások között is a legnagyobbak közé
került a CO-OP STAR Rt. az Áfészek és
társaságaik között, hiszen a kereskedelemből
származó árbevétele elérte a bruttó 13 milliárd Ft-ot, amellyel országosan a negyedik

helyen áll. A jelentős hálózatbővülés mellett
a megjelenő konkurenciával sikeresen vette
fel a harcot, növelte a törzsvásárlói számát,
javította vásárlói elégedettséget.
2006. évi célkitűzések
A 2006. évi üzleti terv összeállításánál
figyelembe kellett venni egyrészt a magyar
gazdaságra általánosságban érvényes előrejelzéseket, a COOP csoport szintjén, illetve
a CO-OP Star Rt. működési területén várható változásokat. Ennek megfelelően a Társaság 2006. évi főbb célkitűzései között
szerepel az eddig megkötött integrációs
megállapodásokban vállaltak teljesítése, további vagyoni és piaci kapcsolatok keresése,
a bolti működés hatékonyságának növelése,
a vásárlók megtartása, új vevők megnyerése,
a piac- és hálózatfejlesztés. Az éves bruttó
15,5 milliárd Ft tervezett árbevétel mellett
további szoros költséggazdálkodás mellett
alapcélként tűztük ki a társaság 2006. évi
nyereséges gazdálkodását.
Az ily módon megfogalmazott célok
elérése érdekében folytatja 2006-ban is gazdálkodását a társaság, biztosítva ezzel
egyrészt a közel 1200 munkavállaló megélhetését, másrészt pedig a részvényesek
befektetésének értéknövekedését.
Jászberény, 2006. május 10.
A CO-OP STAR Rt. Igazgatósága
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LEADER-tapasztalatok Portugáliából
Az Agrár és Falusi Ifjúsági Körök JászNagykun-Szolnok Megyei Egyesülete, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai Társaság és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság közös szervezésében
került megrendezésre 2006. május 5-én
Jászfényszarun, a Rimóczi Kastélyban az
Európai Vidékfejlesztő Egyesület
APURE European Rural University információs fóruma, amelynek témái voltak:
az európai vidékfejlesztés kihívásai, a
LEADER+ program portugál tapasztalatai
s az Európai Vidék Egyetem magyarországi
programja.
Vendégeink voltak: Camilo Mortágua,
APURE Európai Vidékfejlesztő Egyesület
elnöke (Portugália), António Realinho
ADRACES (LEADER csoport) igazgatója
(Portugália), Bali István Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun Szolnok Megyei Egyesület elnöke, JNSZM Európai
Uniós Integrációs Iroda munkatársa (Szolnok), Nagyné Kiss Mária JNSZM Népfőiskolai Társaság (Szolnok).
A szakmai programra meghívottak: a
Felső-Jászsági Akciócsoport 18 tagja, a JászNagykun-Szolnok megyei nyertes LEADER
csoportok delegációi – Mesterszállás, Tiszapüspöki, Jászapáti Önkormányzatok, mint
vezető szervezetek irányításával – s a
Népfőiskolánk elnöksége.
Elsőként az ADRACES portugál LEADER+ akciócsoport tevékenysége került
bemutatásra az igazgató, António Realinho
által. Az ADRACES egy civil szervezet,
amelyet az önkormányzatok, kis- és középvállalkozók s civil szervezetek hoztak
létre 1992-ben, 16 akciócsoporttaggal. Így a
szervezet, a LEADER+ program már 14 éve
fut.
A térség Portugália középső részén, Spanyolország határa mentén, Castelo Branco
körül s attól keletre, Tejo folyó északi oldalán helyezkedik el. Itt a mezőgazdasági és
a szolgáltatási szektor a legjelentősebb.
Az ADRACES is szolgáltató, koordináló

szerepet tölt be: a LEADER+ program vezetője, a helyi vidékfejlesztési terv kimunkálásában, programozásában koordinál, képzési irodát működtet, helyi egyesületeket,
kis- és középvállalkozásokat tanácsadással,
marketing-tevékenységgel támogatja,
információs központot működtet s a határmenti s nemzetközi együttműködéseket
segíti (spanyol, olasz, német, svéd kapcsolataik vannak). Hangsúlyt fektetnek a
helyi képzésre, közösségfejlesztésre, hagyományos kézműves helyi termék előállítására,
helyi piac működésére, környezettudatos
nevelésre, a hagyományok és a kultúra értékeinek bemutatására, megőrzésére s a
turizmusra.
Camilo Mortágua, az APURE elnöke azt
hangsúlyozta, hogy az emberek gondolkodásmódjának fejlesztése révén juthatunk el
a vidékfejlesztéshez. Óriási a szerepe a
LEADER-ben a kapcsolatnak, kapcsolódásoknak, együttműködésnek s annak, hogy
mindig helyi kezdeményezések valósulhatnak meg s azok az emberek is bevonásra kerülhetnek, akik eddig „nem
beszéltek”. Meg kell nyerni a fiatalokat –
akik birtokosai az információs technológiának –, hogy másként nézzenek a falufejlesztés felé s ezt az IT tudást terjesszék,
adják át az időseknek is.
A Fórum során többek között felvetődött
egy érdekes probléma, amely a magyar
LEADER csoportokat izgatja: hogyan lehet
bevonni a „hallgató embereket”, hogyan lehet
aktivizálni az akciócsoport tagjait – hiszen
a LEADER tevékenység nagyon sok munkát
és utófinanszírozást jelent. A válasz a történelemben, a tapasztalatokban és a tudásban
rejlik! Szükséges egy technikai csoport
(munkaszervezet), a vezető szervezet kvalifikált legyen, akik folyamatosan képzik
magukat, fontos a diplomatikus együttműködés az önkormányzatokkal, politikusokkal, sok képzést kell szervezni (közösségfejlesztésre is), a munka kollektív legyen,
mindhárom szféra (civil, vállalkozói, önkor-

mányzati) képviseltesse magát. Be kell vonni
a civileket, figyelembe kell venni az innovatív,
egyéni kezdeményezéseket s a fiatalok
kezdeményezését is. A módszer mindenütt
más és más s erre az egy problémára egy 3
hónapos képzés során találhatjuk meg
közösen a választ, mondta Camilo Mortágua.
A fórumon elhangzott az is, hogy 2006.
június 28. és július 2. között először KözépKelet-Európában, Magyarországon kerül
megrendezésre az Európa Vidék Egyetem
(kétévente Európa különböző országaiban
kerül sor e nyári szabadegyetem típusú programra). A rendezvénynek Jász-NagykunSzolnok megye ad otthont, Mezőtúr, Szolnok és a Jászság több települése. Településünket az a megtiszteltetés érte, hogy várhatóan 50-60 vendég egy fél napot Jászfényszarun tölt majd el (a tervezett programot
az APURE, illetve népfőiskolánk honlapján
(www.ure-apure.org, www.bedekovich.hu)
lehet megtekinteni).
A büfészünet után a program kiemelten
fontos eseményére került sor. Az ADRACES és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság vezetői együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a korábbi megerősítésére:
„Alulírottak, António Realinho, az ADRACES – Associaçao para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul igazgatója (Castelo
Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor és Vila
Velha de Ródao, Portugália) és Kovács Béláné
Pető Magdolna, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke (5126 Jászfényszaru, Magyarország), 2006. május 5-én
Jászfényszarun zajló megbeszéléseket követően azon szándékunkat fejezzük ki,
miszerint együtt kívánunk működni a
LEADER+ Program (2006-2007) kereteiben
az alábbi témakörökben: turisztikai célú
fejlesztések, helyi érdekeltségű fejlesztések,
felnőttképzés, a hagyományok és a kultúra
értékeinek bemutatása és megőrzése.
Jászfényszaru, 2006. május 05.”
Kovács Béláné Pető Magdolna

A Jászsági Többcélú Társulás Titkársága pályázatot hirdet GAZDASÁGI
VEZETŐ munkakör betöltésére
Feltételek:
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség
és mérlegképes könyvelői képesítés,
felhasználói szintű számítástechnikai
ismeret (különösen a következők ismerete: word, excel, internet, könyvelési
programok, munkaügyi programok)
min. 5 év szakmai gyakorlat,
a pályázati adatlap és önéletrajz minta
hiánytalan, elektronikus kitöltése.
Előnyt jelent
költségvetési szervnél eltöltött gazdasági vezetői gyakorlat,
pályázatok elszámolásával és/vagy
közbeszerzéssel kapcsolatos gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell

Pályázat gazdasági
vezetõ munkakör
betöltésére

nisztrátornál lehet kérni az 57/500-605
telefonszámon. A munkavégzés helye:
Jászberény
A pályázat benyújtásának határideje:
2006. június 9. (péntek) 10:00
A pályázat elbírálásának időpontja:
2006. ,június 20. (kedd)
A munkakör betöltésének legkorábbi
kezdő időpontja: 2006. július 3. (hétfő)
A pályázat beküldésének helye:
Jászsági Többcélú ‘Társulás Titkársága, 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
II. em., 1. ajtó
További felvilágosítás kérhető:
Dányi Olga, titkárságvezető; 57/500605; 30/336-0759
Magera Tibor, általános referens; 57/
500605;70/207-2280
Kizárólag a feltételeknek megfelelő pályázók kerülnek meghallgatásra.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

fényképes szakmai önéletrajz (a mellékelt formátumban)
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
motivációs levél,
nyilatkozat a pályázati anyagba való
betekintésre vonatkozóan.
Bérezés: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX111. tv (Kjt) alapján A pályázati dokumentáció beszerezhető a Jászsági Többcélú Társulás Titkárságán (5100 Jászberény, Szabadság
tér 16.) Dányi Olga, titkárságvezetőnél.
Időpontot Kimé Molnár Anita admi-
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A BDT Környezetvédelmi Bt. tájékoztatója
Tisztelt Lakosok!
Településrészenként heti egy alkalommal végezzük a hulladék elszállítását.
Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy minden járatnapon helyezzék ki az edényzetet, még akkor is, ha az csak félig van
hulladékkal, mert a járat személyzete egy
járatnapon csak egy darab kukaedényt
ürít ki, vagy egy darab zsákot visz el. Itt
a meleg, és közegészségügyi szempontból sem jó az, ha a hulladékot sokáig tároljuk, hisz könnyen berohadhat, büdösödik és a baktériumok is könnyen szaporodnak.
Itt szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy társaságunknál, valamint
a járatszemélyzetnél lehetőség van hulladék-zsák vásárlásra. A zsák ára tartalmazza az elszállítás díját is. A keletkezett
többlet hulladékot ebben a felcímkézett
zsákban lehet kihelyezni. Lehetőség van
címkevásárlásra is, amelyet plusz kukaedényre ragasztva megoldható a többlethulladék járatnapon történő elszállítása.
Szelektív gyûjtés az elsõ
negyedévben
Ebben az időszakban az előzőekhez képest csökkent az elszállított mennyiség.
Ez annak tudható be, hogy a téli és kora
tavaszi időszakban kevesebb üdítőt fogyasztunk, s így kevesebb a keletkező
PET palack és alumínium italosdoboz.
Elszállított mennyiség január-februármárcius hóban: PET palack: 390 kg.
A nyár beköszöntével bizonyára újra
megemelkedik a szelektíven gyűjtött
hulladék mennyisége.
Hogyan csökkenthetjük a
háztartási hulladék
mennyiségét?
Csökkenthetjük az otthonról elszállítandó hulladék mennyiségét azzal, ha
a műanyag flakonokat, alumínium italos
dobozokat összetaposva elhelyezzük a
szelektív gyűjtőedénybe és a papír,
valamint az üveg hulladékot is az arra
kijelölt edénybe dobjuk be. A háztartási
hulladék sok szerves anyagot tartalmaz.
Ezek jól hasznosíthatók a komposztálásban és így az elszállítandó hulladék
mennyisége is csökken.
Néhány mondat a
komposztálásról
A komposztálással javíthatjuk kertünk
talajminőségét és a növényi eredetű hulladékot hasznosan juttathatjuk vissza a
természetbe. Kevesebb műtrágyát kell
venni, és nem kell megfizetni a nagyobb

mennyiségű zöldhulladék elszállítását.
A komposzthoz felhasználható: lomb,
avar, kaszálék, gyümölcs-és zöldségmaradék, kávézacc, teafű, apróra tört tojáshéj, növényevő kisállatok ürüléke, természetes alapú alom, és kis mennyiségben fűrészpor, fahamu, gyaluforgács
is. Ami nem kerülhet a komposztba:
építési törmelék, vegyszerrel kezelt
faáru, hús maradék, olaj, üveg, fém, műanyag és papír hulladék.

konládákba rakhatunk komposztot.
- Zöldség és virágágyasok, gyümölcsösök termékenységét segíthetjük elő,
ha azok talaját 2-5 l/m2 mennyiségben
beterítjük komposzttal, majd beforgatjuk
azt a földbe.
Bízunk benne, hogy tudtunk néhány
jó tanáccsal szolgálni, melyek alkalmazásával bárki szebbé teheti kiskertjét, zöldfelületét oly módon, hogy közben pénztárcáját is kíméli.

A komposztálás kellékei
- Metszőolló, esetleg aprítógép
- Rosta a szitáláshoz
- Kerti föld a rétegezéshez, takaráshoz
- „Zeolit” ásványi anyag (ajánlott),
mely nedvszívó és szagtalanító hatású

Változás a hulladéklerakón
Értesítjük a város lakosságát, hogy
2006. május 27-től a hulladéklerakón
hétvégi ügyeletet tartunk. Aki elfoglaltsága miatt munkanapokon nem tudja
beszállítani keletkező hulladékát, az
szombaton és vasárnap 8 és 18 óra közt
keresheti fel a telepet. A hulladék elhelyezése 1m3-ig továbbra is ingyenes. Ettől nagyobb mennyiség beszállítása
esetén 1.058,– Ft/m3 díjat kell fizetni a
helyszínen, mely összeg befizetéséről
utólag számlát küldünk a kiállított
szállítólevél alapján.

A komposztálás menete
- Félárnyékos, sík területen helyezzünk el egy minimum 80x80x80 cm-es
deszka, vagy tégla komposztálót. Nagyobb kertben (200-300m2) lehet komposztprizmát készíteni hasonló, vagy
nagyobb méretekkel, mint a komposztláda.
- Hulladék hozzáadásakor jól keverjük
össze az előzetesen felaprított zöldhulladékot
- 20 cm-ként terítsük be földréteggel,
ezzel elkerülhetjük a komposzt kiszáradását
- Nedvesítsük be a komposzthalmot,
hogy a mikroorganizmusok jól tudjanak
„dolgozni”
- A komposztot maximum 1 méter magasságig rétegezzük
Néhány praktikus tanács
- A lehullott falombot fűnyíróval apríthatjuk.
- Gyorsabb a komposztálódás folyamata, ha minden egyes rétegben, tápanyagban gazdag (pl. friss fűkaszálék,
konyhai hulladék) és sok cellulózt tartalmazó (pl. száraz lomb, fanyesedék)
hulladékot tudunk összekeverni.
- Aszályosabb időben sem szárad ki a
komposzt, ha kilyuggatott fóliával betakarjuk, és rendszeresen öntözzük esővízzel.
- Esős időszakokban, a rothadás elkerülése érdekében, átnedvesedés esetén
rakjuk át a komposztot, levegőztessük
és száraz levelet, fűrészport, vagy
homokot keverjünk hozzá.
Mire használhatjuk a
komposztot?
- Kitűnően felhasználható kerti talajjavításhoz.
- Cserepes virágok ültetésekor, bal-

Járatnap változás
Május 5-e (hétfő) helyett az a város
egész területén május 7-én (szerdán)
végezzük a lakossági hulladék szállítását.
Konténeres szállítás és
elhelyezés
Társaságunk az igényeket figyelembe
véve konténereket helyezett ki a lerakóra,
ezzel olcsóbbá vált a konténeres szállítás. 6m3-es konténerrel állunk rendelkezésre, melynek szállítási díja 10.488 Ft.
Az elhelyezési díj 1.058 Ft/m3. Az ár az
ÁFA-t tartalmazza. Elhelyezési díjat csak
a tényleges mennyiség után kell fizetni,
tehát ha a konténerben csak 3m3 hulladék van, akkor a díj:
– szállítás: 10.188 Ft
– elhelyezés: 3.174 Ft (3m3 esetén)
– összesen: 13.662 Ft.
A konténer 3 napos illetve hétvégi
igénybevétele ingyenes. Három napot
meghaladóan bérleti díj kerül felszámításra, melynek összege: 368 Ft/nap.
A konténerigénylést az alábbi telefonszámokon lehet megtenni:
– irodai vezetékes: 06/37/389-309
– irodai mobil: 06/20/419-5170
– gépkocsivezető: 06/20/210-4058.
Hétfőtől csütörtökig reggel 8-tól délután 15 óráig, pénteken reggel 8-tól 14
óráig várjuk megrendeléseiket.
Varga Andrea
BDT Kft., Lőrinci
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága édesanyánk, nagymamánk,
keresztanyánk
Özv. TÖRÖK PÁLNÉ
Palócz Erzsébet
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára elhozták a kegyelet virágait,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

„Megpihent a szív, amely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Tiéd lett a csend, a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
FARKAS BÉLA
temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem,
édesapánk, nagypapánk és dédipapánk
PÁL ISTVÁN
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
özv. SERES SÁNDORNÉ
sz. Rózsa Julianna
temetési szertartásán részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló családja

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
Berze Imre halálának 1. évfordulójára.

„Megpihen egy szív, ami értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Tiéd lett a csend, a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.”
Szeretõ felesége, fiai, menye és unokái

Emlékezünk

Rimóczi Oszkár
halálának 1. évfordulójára.

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Míg mi élünk, nem felejtünk!”

Felesége, fia, leánya, nõvére és családja

Emlékezünk
Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek, akik
KAPALYAG LÁSZLÓNÉ
Újvári Éva
temetésére eljöttek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Búzás László, a szeretett drága férj
halálának 7. évfordulójára,
és 2 éve meghalt drága kislányunkra, Dobos Miklósnéra.
„Múlnak a percek, telnek az évek
maradnak a fájó emlékek.”
Szeretõ családjaitok

Emlékezés
Hornyák Antal halálának 34. évfordulójára.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
özv. TÓTH FERENCNÉ
Gyõri Mária Magdolna
temetési szertartásán részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
ismerõsöknek, jó szomszédoknak, akik
Özv. MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ
Kovács Mária
temetésére eljöttek, és mindazoknak,
akik valami oknál fogva nem tudtak eljönni,
de gondolatban együtt éreztek velünk.
Szeretõ leánya, két unokája és veje

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben,
Ki vigyázol ránk onnan fentrõl,
Lelkünkhöz szólsz a végtelenbõl.”

Szeretõ feleséged, leányod és családja

Emlékezés
Zsámboki Miklós
halálának 6. évfordulójára.
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Az idõ elszállhat, múlhatnak az évek,
míg élünk velünk lesz fájó emléked.”
Szeretõ családja

Emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk Vass Tiborné sz. Sõregi Elvíra
halálának 1. évfordulójára.
„Nem az a nagy fájdalom,
amelytõl könnyes lesz a szem,
hanem amit az ember a szívében visel el.”

Szeretõ családod
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F I GY E L E M !

A MUHARI AUTÓSISKOLA

gépjármûvezetõi tanfolyamot
indít

– személygépkocsi („B”)
– moped és motoros „A1”, „AK”, „A”
kategóriában

JÁSZFÉNYSZARUN,
a Kooperatív Mûvészeti Alapiskolában
(Jászfényszaru, Sárga Iskola, Szabadság u. 2.)

2006. június 12-én, hétfõn
18.00 órakor.
Jelentkezni lehet a tanfolyam indulásakor a
helyszínen vagy elõzetesen telefonon:
Muhari István: 57/504-410, 06/30/9773-227
Lukács Pál: 57/423-286, 06/20/514-63-77
Kis Sándor: 06/70/457-0926

APRÓHIRDETÉSEK
Jászfényszarun 1500 m 2 telken két generáció részére is alkalmas családi ház a Samsunghoz közel eladó! Irányár:8,5 M Ft. Érd.: 70/
772-5976, 70/500-5145
Sürgősen eladó a Damjanich úton 64m2es, 3 szobás, összkomfortos parasztház (telek
582 m2). Érd.: 30/401-3984

Munkát keres?
Munkát kínál?
Vegye igénybe újságunk
nyilvánosságát.
E tárgyú közleményeit
ingyenesen közzé tesszük!
Telefon: 57/422-265
Mobil: 06/30/233-6954

Áprilisi
anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Fodor Boglárka (Makádi
Melinda), Görbe Mónika (Szénási Mónika),
Menyhárt Tibor József (Kovács Marietta).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Horváth
Péter és Krumpek Ágnes, Kotlár Sándor
Ferenc és Princz Erzsébet.
ELHUNYTAK: Boros Nándor (77 é.),
Farkas Béla (67 é.), Kapalyag Lászlóné
Újvári Éva (68 é.), Kurucz Lászlóné Sándor
Erzsébet (60 é.), Lezsák Judit (28 é.), Luda
László (54 é.), Mezei Aladár (66 é.), Palócz
Miklós (81 é.), Pál István (90 é.), Pál István
(83 é.), Rigó Mária (79 é.), Seres Sándorné
Rózsa Julianna (83 é.), Szabó Alajosné
Pethes Rozália (60 é.), özv. Török Pálné
Palócz Erzsébet (84 é.), Török Sándorné
Márkus Klára ( 87 é.), Varga János (79 é.).
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Hirdetési díjaink
2006. január 1-jétõl
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.
Hirdetések feladása a
szerkesztőségben.
Cím: Városi Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. l.
Tel.: 57/422-265

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

Júniusi akciónk!
PURMO acéllemez radiátorok
10 % kedvezménnyel
WESTEN kombicirkók
5 % kedvezménnyel
CELSIUS lemez szenes kazánok 2 bar
üzemnyomásig
27 kW-os
119.150 Ft
32 kW-os
128.990 Ft
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.

A Fotósbolt hírei

Jászfényszaru, Szabadság út 49. Tel.: 57/423-353.
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 13-18 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Minõségi digitális és analóg amatõr képkidolgozás – fényképezõgépek,
filmek, kamerakazetták kedvezõ áron – gomb és fotó elemek akkumulátorok nagy választékban – cd-k dvd-k audió és videókazetták – minõségi
képkeretezés – koszorúk megrendelésre

GYERMEKBIRODALOM

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.

GYERMEKRUHÁZATI ÉS PELENKA ÜZLET
Telefon: 57/423-350

Júniusi ajánlatunk:
- Trikó bodyk ( Némó nyomában és Mici Mackóból ismert Füles, Tigris nyomással) - Csinos lányka
vászon fodros szoknyák rózsaszín, kiwi, lazac színekben (SZIPORKA) - Vászon lányka halásznadrágok
kiwi színben (SZIPORKA) - Fiú pamut (750.- Ft-tól) és vászon halásznadrágok - Fiú erõpóló - Lányka
pamut mellényes együttes halásznadrággal (TINI-FASHION) - Lányka fehér blúz: 700,- Ft/db áron
(MIKKA)
TERESA pólók ismét kaphatók és még a TINI-FASHION pólóival is bõvítettük kínálatunkat.
Pelenkából és törlõkendõbõl akciós kínálatunk:
- Absodine prémium nagycsomagos maxi (62 db-os): 2.400,- Ft/csomag - Absodine prémium
nagycsomagos junior (54 db-os): 2.100,- Ft/csomag - Vastag törlõkendõ 72 db-os: 350,- Ft/csomag
- Pampers törlõkendõ: 650,- Ft/csomag - Utazó törlõkendõ: 160,- Ft/csomag - Rágókás etetõ elõke:
350,- Ft/db
Harisnyanadrágok: Barbi-s, csíkos, mintás, egyszínû (pink, kék, kiwi, piros, narancssárga) kaphatók

Köszönet...
Előfordul, hogy az ember gyereke betölti a 18. évét, és még iskolás. Sajnos az is megesik,
hogy a szülő mossa kezeit, és tovább már nem vállal felelősséget a gyermekéért. Elindítja
az élet útján, de úgy, hogy mindenféle támogatást megvon tőle, még azt is, ami az iskola
befejezéséhez feltétlenül szükséges. Megtörténhet ilyesmi?
Egy nagylelkű felajánlásból származó festmény értékesítésével fedezni tudtuk egy
gyermek ez évi felhalmozódott kollégiumi költségeit.
Ezúton szeretnénk ismét köszönetet mondani azoknak a nagyszerű embereknek, akik
lehetővé tették egy településünkön élő középiskolai diák jövőjének megalapozását.
Gyermekjóléti Szolgálat
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Tájékoztató az ORVOSI ÜGYELET
megváltozott rendjérõl
Tisztelt jászfényszarui Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2006-tól - a hatályos jogszabályok értelmében – olyan központi
orvosi ügyeleteket szükséges létrehozni, amelyek minimum 25-30-ezer ember sürgősségi
ellátásáról gondoskodnak. A rendelkezés értelmében 2006. június 1-jétől Jászfényszaru
város lakosságát ügyeleti időben a Hatvani Központi Orvosi Ügyelet látja el.
A Hatvani Központi Orvosi Ügyelet 2006. június 01-június 30-ig az Albert Schweitzer
Városi Kórházban, majd 2006. július 1-jétől Hatvan, Szalka u. 5. sz. alatt (BUSZÁLLOMÁS MELLETT, OTP MÖGÖTT) működik. Az orvosi ügyelet itt az ügyeletes
patikával egy épületben lesz, ami egyszerűsíti az ügyeletben felírt gyógyszerek kiváltását
az odaérkező beteg számára.
A HATVANI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET RENDJE
SÜRGŐS BETEGELLÁTÁS:
Hétfőtől csütörtökig:
17.00 ó. — 08.00 ó.
Pénteken:
13.00 ó. — 08.00 ó.
Szombaton, vasárnap
és munkaszüneti napon:
08.00 ó. — 08.00 ó.
A központi ügyeletre beszállított beteg gyermeket gyermekszakorvos látja el:
Hétfőtől péntekig:
17.00 ó. — 19.00 ó.
Szombat, vasárnap
és munkaszüneti napon:
08.00 ó.— 18.00 ó.
A 2006. június 1-jétől hívható ORVOSI ÜGYELETI TELEFONSZÁM: 06-37-341-040.
Sürgős ellátást igénylő, vészhelyzetbe került beteghez az orvosi ügyelet házhoz is kiszáll.
A vészhelyzet olyan hirtelen bekövetkező állapot, amely változó súlyosságú tünetekkel
jár és sürgős orvosi beavatkozás nélkül komoly, egészséget vagy életfunkciókat veszélyeztető helyzetet idézhet elő.
Ilyen lehet például: fejsérülés tudatzavarral és/vagy hányással, súlyos baleseti sérülések,
eszméletvesztés, csonttörések és ficamok, hirtelen fellépő súlyos mellkasi fájdalom, hirtelen
jelentkező súlyos hasi fájdalom, csillapíthatatlan vérzés, fulladásos légzési nehézség,
gyógyszer túladagolás vagy mérgezés stb.
A vészhelyzetekben a MENTŐ szolgálat is hívható a 104 ill. a 112 telefonszámon.
A baleseti sérültet a városi kórházak (Jászberény, Hatvan) beutaló nélkül is ellátják.
Ügyeleti időn kívül – nappal 17 óráig - minden jászfényszarui beteg saját
háziorvosát szíveskedjék felkeresni probléma esetén.
A háziorvosok elérhetősége:
Dr. Vida Zsuzsanna: 06/20-319-5717
Dr. Palencsár Csaba: 06/30-462-7976
Dr. Tóth Zoltán:
06/30-369-4605
Dr. Kocsis András: 06/30-408-3202
Kelt: Jászfényszaru, 2006. május 22.
Győriné Dr. Czeglédi Márta
Dr. Vida Zsuzsanna
Dr. Tóth Zoltán
polgármester
Dr. Palencsár Csaba
Dr. Kocsis András

Sport
Tisztelt Sportbarátok!
Elég sok izgalomra, mitöbb, idegeskedésre okot adó történés volt, s van a felnőtt labdarúgócsapat háza táján. Sajnos remeg a léc a benn maradást illetően. Az utolsó két forduló
előtt kijelenthető, hogy sorsunk a kezünkben van, de élni kell a lehetőségeinkkel. Ezek a
lehetőségek az Abádszalók csapata ellen itthon és a Zagyvarékas ellen idegenben adódnak.
Az elmúlt 4 forduló eredményei:
Jászfényszaru – Tiszafüred 0 : 4 Ifi: 3 : 3
Kunhegyes – Jászfényszaru 4 : 1 Ifi: 4 : 2
Jászfényszaru – Újszász 1 : 4 Ifi: 0 : 2
Jánoshida – Jászfényszaru 5 : 3 Ifi: 2 :5
Ezen eredmények ismeretében önkritikát kell gyakorolnunk, hogy a jövőben ne kelljen
szégyenkeznünk szurkolótáborunk előtt. Remélhetőleg a hétvégi itthoni meccsen a
fogadkozások valóra válnak és végre a hazai közönség is jól érzi magát a mérkőzésen.
Matécsa László Csaba
SE elnök

Hulladékszállítási járatnap változás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2006. június 5-e (Pünkösd ünnepe) miatt a lakossági
kommunális hulladékszállítás időpontja megváltozik.
2006. június 5. (hétfő) helyett 2006. június 7-én, szerdán történik a város egész
területén a hulladékszállítás.
BDT Környezetvédelmi Kft.

Patikák nyitva tartása
Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út Tel.: 522-460
Készenlétes telefon: 422-868
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8.30-12 óráig,
15-19 óráig, június 3-án és 17-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 szombaton 12.00–19.00 óráig, vasárnap 8.00–
19.00 óráig van, amely csak sürgős esetben vehető igénybe.

Elsõsegélynyújtó
tanfolyam
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mivel az ügyelet Hatvanba kerül, szeretnénk
segíteni a lakosságnak, hogy a hirtelen fellépő
egészségkárosodás esetén mit tehetnek az
orvos megérkezéséig.
Elsősegélynyújtó tanfolyamot szervezünk az érdeklődők számára!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jelentkezni lehet a védőnőknél a 422-268as telefonszámon lehet!
Védőnők

Készenlét a vízmûnél
Hibabejelentés munkaidőben a 57/ 422631-es, munkaidőn túl a 06/30/275-3350es telefonszámon.
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30-429-4195

Közérdekû telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06-37-341-040 (jún. 1-jétõl)

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

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja.
Kiadja:
Jászfényszaru város Önkormányzata.
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Nádudvari László
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