Jászfényszaru város lapja
2006. június

Pályázati felhívás
tehetséggondozói
ösztöndíjra
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés 2000. április 28-i ülésén a
2000/2001-es tanévtől tehetséggondozói ösztöndíjat alapított.
A 2006/2007-es tanévben a 6.000.000
Ft összegű ösztöndíjalapból 50 megyei
fiatal tanulmányait tudja támogatni a
megyei önkormányzat.
A pályázat célja: olyan felsőoktatási
intézmény nappali tagozatára felvett, első diplomájukat szerző, jó tanulmányi
eredményt elérő hallgatók támogatása,
akiknek szociális helyzete egyébként
lehetetlenné tenné tanulmányaik megkezdését, illetve folytatását.
A pályázat benyújtására jogosult minden olyan felsőoktatási intézmény államilag finanszírozott nappali tagozatára
felvett, első diplomáját szerző első, második, harmadik, negyedik, illetve ötödik
évfolyamát kezdő hallgató, akinek:
– állandó lakóhelye legalább egy éve
Jász-Nagykun-Szolnok megyében van,
– I. évfolyamot kezdő hallgató esetében: az érettségi eredménye legalább 4,5
eredményű volt,
– II., III., IV., és V. évfolyamot kezdő
hallgató esetében: tanulmányi átlaga a
felsőoktatási intézményben az elmúlt
(tavaszi) félévben legalább 4,0 eredményű volt és az adott félévben minden
felvett tantárgyat sikeresen teljesített,
– a települési önkormányzattól rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult.
Az ösztöndíjra a pályázatokat a jogosultságot igazoló iratokkal együtt 2006.
szeptember 15-ig kell a Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
Művelődési és Népjóléti Irodájához
(5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) benyújtani.
Pályázati adatlap és további információ:
Polgármesteri Hivatal (Molnár Ferencné ügyintéző, vagy a www.jnszm.hu)

Ára: 85,– Ft

17. évfolyam 6. szám

„Nyár van megint”

Az elismerő oklevelek átadása. Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester és Kaszai Lili.

Menyhárt Éva, az új diákpolgármester és
a Fair Play-díjas Kozma Márk.

Június 14-én a Régi Kaszinó étteremben
került sor az idei tanév legeredményesebb
tanulóinak fogadására.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterasszony köszöntötte a népes gyermeksereget.
Dr. Gedei József országgyűlési képviselő
Madách Imre Az ember tragédiája című
művének kezdősorati idézve szólt az
ünnepeltekhez: „Be van fejezve a nagy mű,
igen. A gép forog az alkotó pihen.”
Kaszai Lili, iskolánk volt diákpolgármestere arra bátorította diákjainkat, hogy céljaik,
vágyaik elérésének érdekében merjék vállalni
távolabbi tereken is a megmérettetést.
A rendezvény ünnepélyességéhez hozzájárult az 5. osztályos tanulók: Horváth
Boglárka, Kovács Renáta, Tóth Mercédesz
népdalt énekeltek. Folyó Zsófia Zorán Hová
megyünk című szerzeményéből idézett: „A
jelmezem vár, az ing hófehér, egy ölelés még
a partig kísér. A törvényekből újra leckét
veszünk, és bölcsek leszünk, ha majd megérkezünk, csak nem tudjuk még hová megyünk.”
Győriné dr. Czeglédi Márta átadta a FairPlay-díjat Kozma Márk 8. a osztályos
tanulónak.
A fogadásra meghívást kaptak azok a
nevelők, akik felkészítették a tanulmányi

versenyekre a diákokat: Berényi Ferenc,
Berényi Ferencné, Kovács Béláné Pető Magdolna, Tóth Sándorné és Váczi Erzsébet.
Továbbá jelen voltak a búcsúzó osztályfőnökök: Jáger Imréné 4. c, Jáger Jánosné
4. b, Matécsa László Csaba 8. c, Tóth Sándorné 8. a, Váczi Erzsébet 8. b.
Az ünnepi vacsorát idén is a Vágó Bt.
szolgáltatta.
Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának a megvendégelést.
A 2005/2006-os tanév felvételi eredményei
A beiskolázás 100 %-os.
Lehel Vezér Gimnázium,
Jászberény:
8 tanuló
Premontrei Szent Norbert
Gimnázium, Gödöllő:
2 fő
Bajza József Gimnázium, Hatvan:
9 fő
Liska József Erősáramú
Szakközépiskola és Gimnázium:
14 fő
Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági
7 fő
Szakképző Iskola, Jászberény:
Damjanich János Szakközépiskola,
Hatvan
2 fő
Egészségügyi Szakközépiskola,
Szolnok:
1 fő
Széchenyi István Közgazdasági
Szakközépiskola, Hatvan:
1 fő
(Folytatás a 2. oldalon)

A fogadásról készült fényképek megtekinthetõk a Városi Könyvtárban 2006. aug. 31-ig nyitvatartási idõben.
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„Nyár van megint”
(Folytatás az 1. oldalról)

1–2. osztályosok

3–4. osztályosok

5. osztáyosok

Irinyi János Környezetvédelmi
Szakközépiskola, Budapest:
1 fő
Március 15. Gimnázium, Lőrinci:
1 fő
A 2005/2006-os tanévben 80 fő végez,
ebből 46 fő folytatja tanulmányait érettségit
adó iskolában, 34 fő tanul majd különböző
szakiskolákban.
Tagozatok
2004/2006 tanév
Angol
1 fő
Informarika
7 fő
Matematika
3 fő
2005/2006 tanév
Angol
7 fő
Informatika
10 fő
Matematika
1 fő
Iskolák szerinti kimutatás
2004/2005 tanév
Lehel Vezér Gimnázium
11 fő
Premontrei Gimnázium
–
Bajza József Gimnázium
6 fő
Liska József Gimn. és Szakközép Isk. 7 fő
Alternatív Szakképző
10 fő
Egyéb gimn.
4 fő
Összesen
38 fő
Végzett
75 fő
2005/2006 tanév
Lehel Vezér Gimnázium
8 fő
Premontrei Gimnázium
2 fő
Bajza József Gimnázium
9 fő
Liska József Gimn. és Szakközép Isk. 14 fő
Alternatív Szakképző
7 fő
Egyéb gimnázium
6 fő
Összesen
46 fő
Végez
80 fő
Amint a felvételi eredmények mutatják,
iskolánk tanulói az elsajátított ismereteiket
sikerrel alkalmazták a felvételi vizsgákon.
Ebben az évben sem csökkent azon tanulóink száma, akik érettségit adó gimnáziumokba bekerültek. Ismerve képességeiket
többnyire sikeres érettségi vizsgát fognak
majd tenni. Ezekhez az eredményekhez
feltétlenül hozzájárultak a középiskolai
előkészítőket vezető nevelők tudatos, rendszeres munkája, a csoportbontással (angolmatek) biztosított plusz terhelés illetve a
hátrányokból adódó hiányosságok pótlása.
Megyei tanulmányi versenyeredmények
– Alapfokú angol nyelvvizsga
2006/2005-ös tanévben 3 fő, felkészítő:
Ézsiásné Szécsi Éva
2005/2006-os tanévben 2 fő: Misztina
Zsófia, Lovász Nóra
– Kalmár László megyei matematika verseny
1. helyezés Zsámboki Richárd 7. a, felkészítő: Berényi Ferenc
8. Jáger Péter 8. a, felkészítő: Berényi Ferencné
10. helyezés Varga Levente 5. a, felkészítő: Penczner Sándorné, Berényi Ferencné
– Szegő Gábor matematika verseny
3. helyezés Zsámboki Richárd 7. a, felkészítő: Berényi Ferenc
– Teleki Pál földrajz verseny
11. helyezés Zsámboki Richárd 7. a, felkészítő: Palotainé Jánosi Krisztina
(Folytatás a 3. oldalon)
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„Csak tiszta forrásból” – Emlékezés Bartók Bélára
A magyar népköltészet népszerűsítésével
igyekezett méltóképpen tisztelegni Bartók
Béla munkássága előtt, az V. Jász Fény Versés Prózamondó Találkozó, hiszen 2006-ot
„Cantata Profana” címmel a Bartók Béla
Emlékbizottság jubileumi emlékévvé
nyilvánította a zenetudós születésének 125.
évfordulója alkalmából. A találkozón
elhangzott megemlékezésből idézünk.
Bartók Béla 1881. március 25-én Nagyszentmiklóson született, tanulmányait
Nagyváradon, Besztercén, Pozsonyban végezte Erkel László tanítványaként. 18 évesen
a budapesti Zeneakadémia hallgatója lett,
zongora szakon. Első külföldi turnéját 1903ban tartotta, amin Kossuth-szimfónia című
művét mutatta be. Ezután Dohnányi Ernőnél
képezte tovább magát, 1907-től pedig a
Zeneakadémia zongoratanára lett. Az 1910es évek végén az Operaház mutatta be „A
fából faragott királyfi” c. táncjátékát és „A
kékszakállú herceg vára” c. operáját, melyek
sikert jelentettek számára. Érdeklődése ezután a népzenekutatás felé fordult, Kodály
Zoltánnal együtt tíz éven keresztül járta az
országot, népdalokat gyűjtve. A magyar
mellett más nemzetiségek zenéi is foglalkoztatták. Ő volt az egyetlen folklorista,
aki négy világrészen folytatott gyűjtéseket
– állapítja meg róla Szegő Júlia. Európában
magyar, szlovák, román, ukrán, bolgár és
szerb, Afrikában arab, Ázsiában török,
Amerikában indián és néger dalokat jegyzett
le. A 20-as évek koncertkörútjai során be-

utazta az egész világot, és megkezdte
népzenegyűjtésének tudományos feldolgozását. 1923-ban írta Táncszvit, ’30-ban a
Cantata Profana műveit. A Cantata Profana
szövege a csodaszarvas monda egyik változata, egy román kolinda karácsonyi ballada
alapján.
Cantata Profana
(részlet)
„Volt egy öreg apó,
Volt néki, volt néki
Kilenc szép szál fia
Nem nevelte őket
Semmi mesterségre
Csak erdőket járni,
Csak vadat vadászni.
És addig-addig
Vadászgattak, addíg:
Szarvassá változtak
Ott a nagy erdőben.
...
És az ő szarvuk
Ajtón be nem térhet,
Csak betér az völgyekbe;
A karcsú testük
Gunyában nem járhat
Csak járhat az lombok közt;
A lábuk nem lép
Tűzhely hamujába,
Csak a puha avarba;
A szájuk többé
Nem iszik pohárból,
Csak tiszta forrásból.”

„Mai ember, minden idők legvadabbikának
embere, próbálj mindenek előtt ember lenni;
s ha felfogtad, mit jelent embernek lenni,
csak akkor törődhetsz hazával, társsal és
baráttal” – mondta 1935. januárjában.
Öt évvel később, 1940-ben politikai okok
miatt elhagyta az országot, és az USA-ba
költözött. A háború után haza kívánt térni,
de ebben súlyos betegsége, 1945. szeptember 26-án bekövetkezett halála meggátolta.
Temetésén csak néhány tisztelője vett részt.
Majd 42 év elteltével nyugodhatott meg,
amikor hamvait hazahozták, s a Farkasréti
temetőben helyezték örök nyugalomra 1988.
július 7-én.
1931-ben Bartók Béla ezt írta egy levelében: „Az én zeneszerzői munkásságom, épp
mert e háromféle (magyar, román és szlovák)
forrásból fakad, voltaképpen annak az
integritás – gondolatnak megtestesüléseként
fogható fel, melyet ma Magyarországon
annyira hangoztatnak. Az én vezéreszmém
azonban, amelynek, amióta csak mint
zeneszerző magamra találtam, tökéletesen
tudatában vagyok: a népek testvérré válása
minden háborúság és minden viszály
ellenére. Ezt az eszmét igyekszem –
amennyire erőmtől telik – szolgálni zenémben; ezért nem vonom ki magam semmiféle
hatás alól, eredjen az szlovák, román, arab,
vagy bármiféle más forrásból. Csak tiszta,
friss és egészséges legyen az a forrás!”
Bartók műve a „Tiszta forrás” művészete.
Magyar Krisztina

Jászfényszarui kislány sikere

Koczka Flóra és tanára, Puskás István
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti
Iskolák Szövetsége az idén Vaskúton (BácsKiskun megye) rendezte meg IV. országos,
a mai kor legmodernebb és méltán az egyik
legnépszerűbb hangszeres fiatal szólistáinak
versenyét. Maga a hangszer – a köztudatban
szintetizátor (keyboard) néven közismert
és közkedvelt. Nagyon sok zongorista
növendék is ezen az 5-6 oktávos elektronikus billentyűs hangszeren bontogatja

tehetségét, bár a kis „szintit” nem erre a célra
fejlesztették ki. Sokrétű felhasználásából
adódóan azonban erre a „feladatra” is
alkalmas valamilyen szinten, hiszen a
zongora hangszínét fejlett mintavételezési
technikával tökéletesen vissza tudja adni, s
már az egyszerű változatok is kellőképpen
„billentésérzékenyek”.
Június 10-én azonban a hangszert a valódi
rendeltetésének megfelelően szólaltatták meg

az ország legjobb fiatal szintetizátorosai.
Három nagy kategóriában zajlott az egész
napos versenyzés:
- Keyboard-egyéni
- Keyboard-kamara
- Számítógépes zene-komponálás
A legnépesebb Keyboard-egyéni kategóriában 5 korcsoportban mérték össze tudásukat a versenyzők. Rendkívül magas színvonalú versenyt bírálhatott a kiváló szaktekintélyeket felsorakoztató zsűri, és élvezhetett a népes közönség. A rendezvény fő
szponzoraiként az elektronikus hangszergyártók két meghatározó világcégének
magyarországi képviseletei is jelen voltak
és jutalmazták a legjobbakat.
Keyboard-egyéni III. korcsoportban (a
legnépesebb mezőny, 11 döntőssel) a jászfényszarui Általános Iskola, Kooperatív
Művészeti Alapiskola és Szakiskola 7. osztályos tanulója, Koczka Flóra nívódíjat
kapott és az egyik szponzoráló cég 10.000
Ft-os vásárlási utalványát is elnyerte. Tanára, Puskás István zenetanár, előadóművész.
A keyboard oktatása az iskolában két éve
kezdődött, igen népszerű és sok tehetséggel
büszkélkedhet. Távolabbi célja a Keyboardos tanszaknak – a zenei örömszerzésen túl
– a hangszer népszerűsítése bemutatókon,
nívós versenyeken való részvétel több korcsoportban is. Mindezek tapasztalatai beépülnek a hangszer színvonalas oktatásába.
Puskás István
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A Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság hírei
„Nem azért vagyunk, hogy megmondjuk az embereknek mit tegyenek, hanem segítsünk nekik azt tenni, amit akarnak.”(Ernesto Sirolli)
– Ezzel a mottóval kaptuk a meghívót az „Esélyegyenlőség a
munkavállalásban” c. szakmai konferenciára. A programot 2006.
május 26-ára a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi
Központ Jászberényi Kirendeltsége szervezte.
Bacher Konrádné köszöntője és megnyitója után Mihályi Éva a
Szolnoki Esélyek Háza vezetője mutatta be az intézményüket,
annak tevékenységi körét . Ezt követően szakmai tanácskozásra
került sor (2 csoportban):
– A megváltozott munkaképességűek munkavállalásának
lehetőségeiről,
– A munkaerőpiactól tartósan távollévők (GYES-ről, GYED-ről
visszatérők), és az 50 éven felüli munkavállalók foglalkoztatásának
kérdéseiről.
Ez utóbbi workshopra kapott felkérést a népfőiskolánk, hogy
mutassuk be tevékenységünket, kiemelve a nők munkaerőpiaci
reintegrációs programunkat - e-NIVÓ Együttműködő női
válllalkozók hálózata a valóságban és virtuálisan.
A szakmai tanácskozás mind a munkavállalói, mind a munkaadói
oldalról hasznos, tanulságos volt. Itt is elhangzott, hogy a munkaerőpiaci helyzetnek megfelelő, előre mutató programokkal, tanácsadással, képzésekkel kell foglalkoznunk.

hogy mind a tervezés, mind a program megvalósítása a helyi
társadalom széleskörű összefogásán, nyilvánosságán és együttműködésén alapuljon.
Fontos továbbá , hogy a települési egészségtervnek az esélyegyenlőség és szolidaritás legfontosabb szempontjai szerint kell a helyi
életminőség javítására törekednie.
2. „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével” HEFOP-2.2.1 c. pályázati program olyan
projekteket támogat, amelyek a szociális területen dolgozó
szakemberek és önkéntesek ismereteinek bővítését, készségeik,
valamint együttműködési hálózataik fejlesztését célozzák a
hozzájuk fordulók foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében.
3. Norvég Alap keretein belül, önálló projektre tervezünk pályázni. A humánerőforrás fejlesztésre illetve az egészségügy kiemelt
területeire kívánjuk együttműködésünket kidolgozni s a pályázati
anyagot összeállítani. A párbeszéd, a közös munka alapján tudjuk
eldönteni, hogy melyik kiemelt területtel tudunk projekt-szinten
foglalkozni.

Ã
A Seed Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány egy rendezvénysorozat zárásaként - amelynek egyik állomása volt Jászfényszarun
is (2006/2 lapszámunkban tudósítottunk az eseményről), 2006.
május 30-án, Budapesten szakmai konferenciát szervezett.
(www.seed.hu ) Címe : Vállalkozó nők - esélyek, egyenlőtlenségek;
Helyzetkép és párbeszéd.
A délelőtt elhangzott előadások témái: Kényszerpálya, véletlen
vagy tudatos választás? - Női vállalkozók Magyarországon a
rendszerváltástól napjainkig; Férfi, nő, egyenlő ...; A jog értünk van
- vállalkozóbarát változások a jogalkotásban; Változásmenedzsment
- tanácsadás szerepe a karrier alakításában; Ez a lap mindent visz kommunikáció, mint versenyelőny.
A rendkívül érdekes és beszélgetést, vitát serkentő előadásokat
követően, délután „A vállalkozónők a XXI. században című
esettanulmány-kötet bemutatójára került sor s egy beszélgetésre a
könyv szereplőivel, amelyet a Seed Alapítvány igazgatója, Dr.
Soltész Anikó vezetett.
A könyv ajánlásából: „Magyarországon nem könnyű nőnek lenni.
És nem könnyű vállalkozónak lenni sem. Ennek a könyvnek a
szereplői tehát duplán nehéz helyzetben vannak: nők és vállalkozók
is egyben. Volt, aki tudatosan készült a vágyott üzlet beindítására ,
másokat a kényszer vagy a szerencse vitt erre a pályára. Sokszor
voltak nehéz helyzetben, sokszor kényszerültek nagyon kemény
döntések meghozatalára. Mégis többé - kevésbé sikeresek. Tizenöt
különböző vállakozástörténet s mögöttük tizenöt különböző női
sors. Mindegyik tanulságos, mindegyik másképpen az. Szívesen
ajánlom e könyvet mindazoknak, akik már vállalkozók, esetleg
fontolgatják, hogy azzá váljanak. De érdemes elolvasni azoknak is,
akik többet szeretnének tudni arról, mire képesek a nők a gazdaságban, egyedül vagy csapatban, egyenlő esélyekkel, vagy gyakran
szinte esélytelenül.
Olvassanak, gondolkodjanak, okuljanak - gazdag életpályák és
fiatalos lendület, a személyes küzdelem és a szerencse összefonódása
jó lehetőséget kínál erre.” Dr. Szabó Szilvia, az ICSSZEM helyettes
államtitkára szavait idéztük. A programot az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatta.
Ã
A BLNT 2006. június 20-ára Civil Fórumot szervezett, Jászfényszarun a Rimóczi kastélyban.
A fórum témája az aktuális pályázatokkal kapcsolatos együttműködési lehetőségek, feladatok.
A szóban forgó pályázatok:
1. „Települési és kistérségi egészségfejlesztési program”, amelynek
kötelező melléklete a települési egészségterv. Szükséges feltétel,

Ezen a civil fórumon megvalósult a széleskörű társadalmi
párbeszéd, hiszen több szervezet képviselői is jelen voltak: a Jászsági
Támogató Szolgálat II. sz. Szakmai központ Jászárokszállás,
Védőnői Szolgálat, Jászfényszaru Város Önkormányzata, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Háziorvosi szolgálat, Általános
Iskola, Civil Fórum, Fűzfa Támogató Szolgálat Szolnok, Impulzus
Egyesület Civil Szolgáltató Központ Szolnok és a Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság. Szakmailag és szemléletben is sok
segítséget kaptunk Juhász Zoltántól, aki a Civil Szolgáltató Központ
Önkéntes vezetője, s főként Nász Margittól, aki az Impulzus
Egyesület esélyegyenlőségi referense. A Fűzfa Támogató szolgálat
munkatársai pedig lehetővé tették azt, hogy a szakértők Szolnokról
Jászfényszarura juthassanak.
Ã
2006. május 25-én a „Forrásteremtés” - regionális konferencián
jártunk Debrecenben, amelynek témája volt: Pályázati lehetőségek
nonprofit szervezetek számára.
A konferencia célja országos pályáztató szervezetek, intézmények
bemutatása és azok pályázati lehetőségeinek és támogatási
rendszerének ismertetése a régió nonprofit szervezetek képviselői
és önkormányzatok munkatársai számára. A konferencián számos
fontos információt kaptunk, kapcsolatokat tovább ápoltunk, de
különösen hasznos volt a Norvég Alap lehetőségeinek ismertetése
és az Országos Foglalkoztatási Alapítvány programjainak bemutatása.
Ã
A „Gyökereink” c. fotókiállítási anyagunkat Kiskunfélegyháza
után Debrecenbe, a régió-központba vittük: az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség konferenciatermében került
kiállításra ( Simonyi út 14.).
Kép és szöveg:
Kovács Béláné Pető Magdolna
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„Milyen öröm örömet okozni...”

Jászfényszaruiak Egerben

2006. június 17-én az Egri Bazilikában a jászfényszarui Dobák Gábort szentmise
keretében szerpappá szentelték. A szentmisén az Egyházközség szervezésében Fényszaruból
mintegy 70 fő vett részt. A fénykép a szentmise végén az asszisztencia kivonulása közben
örökítette meg Dobák Gábort, aki kezében A Szentmise olvasmányai könyvet tartja.
Fotó: Tóth Tibor

Németh László költőnk írta egy versében:
„Milyen öröm örömet okozni!
S az emberek mégis milyen
Ritkán szánják rá magukat.”
Mi, egy csapat, a művészeti iskola pedagógusai, tanulói gyarapítottuk ezeket az
örömteli pillanatokat.
Május 20-án este zenés, táncos mulatságot tartottunk a Petőfi Művelődési Házban.
Fiatal, tehetséges növendékeink lelkesen
készültek, hogy néhány órára jól érezhessék
magukat szüleik, rokonaik, ismerőseik és
minden kedves érdeklődő.
Aranyos, kedves, vidám vagy éppen
megható művészi kis produkcióik, amelyek
az egész tanév munkáját mutatták be,
garantálták a sikert.
Büszkék lehettünk gyermekeinkre.
A műsor után volt tánc, tánctanulás. A
néptánc ág oktatói Havrán Bettina és Péter
Szilárd, valamint a Zagyva banda gondoskodott arról, hogy kifulladásig ropjuk a táncot.
Majd Puskás István és Puskás Adrienn
kellemes melódiáira táncolhatott a felnőtt
közönség. De aki „csak” hallgatta, annak is
szép élményben volt része.
Közben a pedagógusok süteményt, szendvicset és frissítőt árultak.
A gyermekek Zsóka néni segítségével értékes zsákbamacska tárgyakkal térhettek
haza. A felnőttek pedig sok szép ajándékokat nyerhettek tombolán.
A nagytermet a képző– és iparművészeti
ágon tanuló gyermekek munkái díszítették.
Reméljük, sikerült egy szórakoztató,
könnyed májusi estét varázsolni rohanó
hétköznapjainkba.
Köszönjük, hogy eljöttek, hogy eljöttetek!
Minden megváltott belépőjeggyel,
támogatójeggyel, tombolafelajánlással,
süteménykészítéssel támogatták estünket,
hiszen nem titkolt szándékunk volt, hogy
bevételünk teljes összegét a művészeti
iskolások oktatására szeretnénk fordítani.
Támogatóink voltak:
Tóth György, Csuzz Antal, Cseszkó
Mira, Mezei Andika, Tóth Sándor, Mezei
Tamás, Zsámboki Bertalan, Pető Noémi és
családja, Polgármesteri Hivatal, Sápiné
Szurnyák Ildikó, Dobákné Dobos Marianna,
Réz Ferencné, Kleopátra Patika, Keresztesi
Gyuláné, Óvodai dolgozók, Juhászné Gál
Éva, Keddi focicsapat, Bali Szabolcsné, Borbély Lajos, dr. Tóth Józsefné, Harangozó
Sándor, Kurucz László, dr. Lakatos Béla,
Ézsiás Imre, Nagy Jánosné, Kollárné Dobák
Marianna, Papp Péterné, Nádudvariné Jáger
Judit, Kovács Lászlóné, Nagy Natália, Dobák Jánosné, Ács Andrea, Ácsné Csontos
Mária, Mezeiné Folyó Angéla, Ézsiásné
Róka Mária, Baliné Bazsó Mária, Kissné
Szalai Csilla, Csütörtöki focisták, Koczkáné
Nagy Márta, Gebura Katalin, Gebura Istvánné, Varga Lászlóné, Kádár Nórika, Nemes Anita, Tóth Tibor, dr. Jakus Zoltán,
Győriné dr. Czeglédi Márta, Puskás Adrienn, Bója-Kovács Andrea, Nagyné Terike,
Web-N Bt, FÉBE.
Lovászné Török Magdolna
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Az új közgyógyellátási igazolványokról
2006. július 1-jétől megújul a közgyógyellátási rendszer.
Új igazolványok kerülnek kiadásra és
bevezetésre kerül a beteg által felhasználható havi gyógyszerkeret.
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szociális törvény)
49. §. (1) bekezdése szerint a közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy
részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó
kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
Új rendelkezés, hogy a beteg számára
létrejön egy úgynevezett gyógyszerkeret, mely a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni
gyógyszerkeretből és az akut megbetegedésekből eredő gyógyszerszükséglet
támogatását szolgáló eseti gyógyszerkeretből tevődik össze. Az egyéni
gyógyszerkeret összege a jogosult havi
rendszeres gyógyító ellátásának költsége, mely 2006. évben legfeljebb havi
12.000.-Ft lehet. Az eseti gyógyszerkeret
éves összege 2006. évben maximum
6.000.-Ft lehet. A változás a jogosultak
körét nem érinti, kizárólag a gyógyszerekre terjed ki, mivel megszűnik az
úgynevezett „gyógyszerlista”.
Az új igazolvány iránti igényt a jogosult a lakóhelye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzőjénél
terjesztheti elő.
A Szociális törvény 50. §. (1) bekezdése értelmében közgyógyellátásra
jogosult (alanyi jogon)
a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az intézeti
elhelyezett, az intézeti és állami nevelt
kiskorú;
a szociális törvény 37/A. §. (1) bekezdésének a.) pontja szerint rendszeres
szociális segélyben részesülő;
a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
a központi szociális segélyben részesülő;
a rokkantsági járadékos;
az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti
nyugellátásban;
az, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A c)-h) pontokban felsorolt esetekben az igazolványra való jogosultságot
nem a települési önkormányzat határozata alapozza meg, hanem a fenti
jogosultságok valamelyikét megállapító
szerv (pl. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Magyar Államkincstár stb.).
Ilyen igény esetén a kérelem elbírálásához a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi igazoláson
túl szükséges igazolni a c)-h) pontokban
foglaltak fennállását (a jogosultságot
megállapító szerv jogerős határoza-

tával). Nem kell csatolni a háziorvosi
igazolást, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt.
A Szociális törvény 50. §. (2) bekezdése értelmében, közgyógyellátásra jogosult az a személy is (normatív alapon), akinek esetében a havi rendszeres
gyógyító ellátásnak a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár
(a továbbiakban: MEP) által elismert
térítési díja (a továbbiakban: rendszeres
gyógyító ellátás költsége) az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 %-át meghaladja, feltéve,
hogy a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedül
élő esetén 150 %-át.
Normatív alapon történő megállapítás
esetén tehát a háziorvosi igazoláson túl
szükséges igazolni jövedelemnyilatkozat formájában az igény megalapozottságát.
A Szociális törvény 50. §. (1) - (2) bekezdésében foglaltakon kívül (méltányosságból) az a szociálisan rászorult
személy is jogosult közgyógyellátásra,
akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.
Tehát a jogosultságok megállapításának menete a következő:
A havi rendszeres gyógyszermennyiségről a háziorvos kiállít egy igazolást.
Az háziorvosi igazoláson fel kell tüntetni
azokat a szakorvos által havonta rendszeresen rendelet gyógyító ellátásokat
is, melyekről a szakorvos tájékoztatta a
háziorvost.
A háziorvosi igazolást zárt borítékban
a kérelmező nevének és TAJ-számának
feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez. A borítékon a „háziorvosi igazolás
közgyógyellátás igénybevételéhez”
szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét is. Ezt az igazolást a betegnek el kell vinnie az önkormányzat
jegyzőjéhez aki megvizsgálja, hogy a kérelmező esetében fennállnak-e a SzociÖnkormányzati szilárd burkolatú
úthoz való csatlakozás engedélyköteles. A csatlakozás kiépítése az alábbi feltételekkel történik:
függetlenül az út keresztirányú esésétől
a csatlakozás a burkolattól az ingatlan
felé 5 %-ot kell, hogy lejtsen az útpadka
teljes szélességében (pl.: 1,5 m-es
útpadkánál ez 7,5 cm-t jelent)
a csatlakozás további része emelkedhet
a meglévő járda szintjére
az útszakaszon, ha csapadékelvezető
rendszer (nem szikkasztó jellegű árok)
van és a csapadékvíz biztonsággal záportározóba gyűjthető, akkor a csatlakozás
alá a környezet, meglévő árok szintjét
figyelembe véve ∅ 20-30 cm-es áteresz
csövet indokolt lehelyezni.

ális törvényben, illetőleg az önkormányzat rendeletében előírt jövedelmi feltételek. Ha ennek eredményeként a jegyző
azt állapítja meg, hogy a jövedelmi feltételek teljesülnek, akkor szakhatósági állásfoglalás beszerzése végett a szükséges formanyomtatvány kitöltésével
(melyet a Polgármesteri Hivatal biztosít) és a háziorvos igazolásának megküldésével megkeresi az illetékes Megyei
Egészségbiztosítási Pénztárat.
A MEP a jogosultsági állásfoglalásban nyilatkozik a kérelmező esetében
elismert havi gyógyító ellátás díjáról, külön megjelölve a gyógyszerek térítési
díját.
Amennyiben az egyéni rendszeres
gyógyszerköltség a havi 1.000.-Ft.-ot
nem éri el, egyéni gyógyszerkeret nem
kerülhet megállapításra.
Ezt követően a közgyógyellátásra
való jogosultságot megállapító határozatot a jegyző megküldi a MEP-nek. A
MEP a közgyógyellátásra jogosult számára kiállítja a közgyógyellátási igazolványt - és a jogosult eltérő kérésének
hiányában - postai úton kézbesíti a
jogosult részére, melyről az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) pontos nyilvántartást vezet.
Abban az esetben, ha a jegyző a benyújtott kérelem alapján azt állapítja
meg, hogy a szabályozott jövedelmi
feltételek nem teljesülnek, akkor a kérelmet további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az elutasító határozattal együtt
a zárt borítékban lévő háziorvosi igazolást felbontatlanul visszaküldi a kérelmezőnek.
Ez a procedúra jóval több időt vesz
igénybe mint az eddigi gyakorlat. Ezt az
időt mindenképpen be kell kalkulálnia
az ügyfeleknek, illetve még a régi igazolvány lejárta előtt el kell indítani a folyamatot – mert különben érvényes igazolvány hiányában – a gyógyszerész
nem adhatja ki a gyógyszert, hiába írta
fel az orvos. A patikusnak akkor is meg
kell tagadnia a térítésmentes gyógyszer
kiadását, ha az orvos abban a hónapban
már túl sok gyógyszert írt fel, és túllépte
a megállapított forintkeretet. Ezt a vásárlásnál minden egyes alkalommal a gyógyszerésznek ellenőriznie kell.
A közgyógyellátásra jogosult személyek birtokában lévő - jelenleg még érvényes igazolványok legkésőbb 2007.
június 30-ig használhatók fel!
Ez az új rendelkezés a beteg, az orvos,
a jegyző a MEP, az OEP és a gyógyszerész együttműködésén alapszik.
Az igazolványok előállításának feltételeiről, valamint a háziorvosok nyomtatvánnyal történő ellátásáról a MEP
gondoskodik.
A közgyógyellátás megállapítására
irányuló kérelem nyomtatványt az ügyfél
részére a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
Polgármesteri Hivatal
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett édesapánk,
nagypapánk
KARIZS IMRE
temetésén megjelentek, sírjára elhozták
a kegyelet virágait,
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkban
osztoztak.

Emlékezés
Bócsó Nándor halálának 1. évfordulójára.
„Egy perc volt, egy borzalmas pillanat,
s egy világ omlott össze ez alatt.
Átölel a csend és a szeretet.”

Szeretõ családja

A gyászoló család

Emlékezés
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
DOBÁK JÁNOS
temetési szertartásán részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

=

Basa Sándorné Ágoston Magdolna
halálának 5. 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 családja

Emlékezünk
Emlékezés

Ladányi István 8. éve
és ifj. Ladányi István 1. éve elhunyt
szeretteinkre.
„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.”

A szeretõ család

Berze Istvánné Szivos Mária Zsuzsanna
halálának 2. évfordulójára.
„Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé már soha.
Életed munka volt és szeretet,
amíg élünk, elfelejteni nem lehet.
Fájó szívünk fel-felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk Téged.”
Szeretõ családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ÉZSIÁS MIKLÓST
utolsó útjára elkísérték.
Szeretõ családja

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik
szeretett férjem
PÁL ANTAL
temetési szertartásán részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmamban együtt
éreztek velem.
Szeretõ felesége

Elment az apám,
hosszú útra indult.
Nem szenved már, pihen
lelke boldog.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
id. FÓNAGY SÁNDOR
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.

Istenem, Õ nem szenved már,
de mi itt igen!
Jaj, de fáj a lelkem,
üres lett minden hirtelen.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
id. MÉSZÁROS LÁSZLÓ
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban együtt
éreztek velünk.
A gyászoló család

ELMENT AZ APÁM

Boldog, mert elhunyt
szeretteivel lehet.
Várta anyja, apja
kit gyerek fejjel temetett.

38 év után egyedül hagyta párját,
én 37 évesen lettem árva.
A két unokája szíve is fáj,
Fanni még pici, de érzi, papa nincs már.
Zokog: miért vitték el az angyalok.
Kitti is sír, de Õ már nagylány,
érti, papa nem jön vissza már.
Gabi is szenved, kit fiaként szeretett.
Elviselhetetlen e fájdalom,
belepusztulok, lehet!
Istenem, adj neki békét, boldogságot,
segíts bennünket, kiknek szíve ennyire fáj!
Segíts megérteni az elmúlást,
adj erõt, kibírni a hiányát!
Krisztina
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Szemüveges van a családban?
Nézzen be a

FEDO OPTIKÁBA!
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

JÚLIUSBAN
INGYENES

computeres
szemvizsgálat
bejelentkezés
alapján!
Ó!
CI
AK
Napszemüvegek már
4.000,– Ft-tól
– fényre sötétedõ lencsék
–30 %
– szemüvegkeretek
–20 %
– dioptriás napszemüveg lencse 4.900,– Ft/pár
Nyitva:
H-P: 9.30-12.00, 14.00-16.00 óráig.
Tel.: 06/30/2933-834

Fûnyírás, parlagfûvágás és
sövényvágás!
Megrendelhetõ:
Lázár István 06/30/9706-506

FIGYELEM!
– Könyvelés,
– Pénzügyi-számviteli ellenõrzés,
– Több éves elmaradt anyag
visszamenõleges könyvelése,
egyéni és társas vállalkozók,
nonprofit szervezetek részére.
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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

Hosszú parasztház Jászfényszarun sürgősen
eladó. Ár: 2,5M Ft. Érd.: 06/57/422-622
Ady E. út 49. sz. alatt 98 m2-es kocka típusú
ház, melléképületekkel, közművesítve eladó!
Tel.: 57/410-437
Jászfényszarun 1500 m2 telken két generáció részére is alkalmas családi ház a Samsunghoz közel eladó! Irányár: 8,5M Ft. Érd.:
70/772-5976 vagy 70/500-5145
Sürgősen eladó a Damjanich úton 64 m2es, 3 szobás összkomfortos parasztház (telek
582 m2). Érd.: 30/401-3984

Májusi
anyakönyvi hírek
Májusban jászfényszarui illetőségű
kisbaba nem született.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Horváth
László és Radics Gizella.
ELHUNYTAK: Dobák János (89 é.), Karizs Imre (83 é.), Kiss Antalné Szalai Mária
(86 é.), Luda László (54 é.), Mészáros Istvánné Kovács Mária (76 é.), Mészáros
László (79 é.), Szabó Sándorné Molnár Rozália (81 é.), Tóth Ferencné Győri Mária
(49 é.), Varga Györgyné Kis Ilona (83 é.).

Júliusi akciónk!
PURMO acéllemez radiátorok
10 % kedvezménnyel
WESTEN kombicirkók
5 % kedvezménnyel
TERMOMAX
álló hõközpont 100 l tárolóval
ECO PAB 25/E
260.200 Ft
ECO PAB 35/E
270.050 Ft
kétfokozatú elektromos gyújtású

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 papírképre is és amatõr képkidolgozás,
fényképezõgépek, filmek, kamera, kazetták
Gomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékban
CD-k, DVD-k CD és DVD boxok
Audió és Videó kazetták
Minõségi képkeretezés

Gyetvai Mónika: 06-30-485-4957

APRÓHIRDETÉSEK

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

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

Elõzõ évek kifutó darabjait leáraztuk:
– lányka, fiú pólók: 500,-, 1.000,- Ft-ért – lányka ruhák: 1.000,- Ft-ért
– fiú iskolai sortok: 500–1000,- Ft-ig – Fehér pólók: 650,- Ft/db áron
Pelenkából és törlõkendõbõl akciós kínálatunk:
– Absodine prémium nagycsomagos maxi (62 db-os): 2.400.- Ft/csomag vevõink elégedettek vele
– Vastag törlõkendõ 72 db-os: 350,- Ft/csomag
– Utazó törlõkendõ: 160,- Ft/csomag
– Rágókás etetõ elõke: 350,- Ft/db
– Libero óriáscsomagos pelenka: 4.160,- Ft/ csomag
– Bambini junior 26 db-os pelenka: 900,- Ft/csomag AKCIÓS
Csipkés és tapadókorongos zokni kapható!
Az új szabadidõ kollekciót – melyet a TINI-FASHION készít –
augusztus elejétõl lehet megnézni üzletünkben.

Köszönet
A Gondozási Központ lakói és dolgozói köszönetet mondanak Dávid Zsoltnak
a bejárat elé készített mutatós virágládáiért, valamint Víg Miklósnak, aki a ládákba
ültethető virágokat ajándékozott az időseknek, üde színfoltot biztosítva ezzel az
ott élőknek.
Köszönjök Marton Gyuláné Jutka néninek az értékes szentkép felajánlást, amelyet
Lajkó Sándor restaurált számunkra, Tar Ildikónak a virágcsendélet festményeit,
amelyek a Gondozási Központ kibővült épületét díszítik.
Az adományokat szertettel fogadtuk, nagy örömet okoztak számunkra.
Kiss Jánosné

10

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2006/6

Sport
Tisztelt Sportbarátok!
Befejeződött a 2005/2006-os bajnoki szezon, itt az ideje, hogy számvetést készítsünk
az elmúlt esztendőről.
A felnőtt labdarúgó csapat szereplése az elmúlt évek egyik mélypontját jelentette, majdnem
a legmélyebbet. Sokan kérdezik: „Hol a csapatunk?” Bizony ezt a nívót sehol sem kedvelik,
főleg úgy nem, hogy amikor biztossá vált a bennmaradás, akkor még a sereghajtó is kést
döfött belénk.
Egy biztos, játékosnak, edzőnek, vezetőnek egyaránt el kell gondolkodni azon, hogy
hibáinkat hogyan javíthatnánk ki és együttes erővel meg is kell tennünk mindent, hogy a
csapat újra CSAPAT legyen.
Az ifjúsági csapat némileg jobb évet zárt, a 10. helyezést érte el. Az utolsó 3 forduló
kivételével szereplése ellentmondásos volt. A mögöttünk állóktól vagy kikaptunk vagy
döntetlen lett, az előttünk álló 5 csapatot azonban megvertük. Fiataljainkban van remény
és remélem – másokkal együtt – néhány év múlva a felnőtt csapat biztos pontjait tisztelhetjük
bennük.
A serdülő csapat 7. helyezést ért el, ami a középmezőny tagjaivá tette őket. A csapat
vadonatúj, mert a bajnok csapatból mindenki ifista lett, így ezt az eredményt el lehet
fogadni. Mindenkinek méltó ellenfelei voltunk, kivéve a Jászberény és Zagyvarékas gárdáját.
A Rékasiak a Szolnoki MÁV-tól kapták ezt az utánpótlás korosztályt, ezért szereplésük
egyáltalán nem meglepő.
Az utolsó 2 forduló eredményei:
Felnőtt: Jászfényszaru – Abádszalók 1 : 0 g. Kratofil Cs. Ifi : 5 : 2
Felnőtt: Zagyvarékas – Jászfényszaru 1 : 0 Ifi: 2 : 4

Néhány gondolat a kézilabdáról
Nem gondoltam, hogy ennyire megosztja majd az embereket az, hogy hosszú évek után
még egy versenysportág tűnik fel városunkban. Hirtelen nem lett felvállalható, hogy a foci
mellett más is van és nem csak a férfiak – fiúk, hanem a lányok – asszonyok is sportolhatnak
versenyszerűen.
Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy igenis tehetséges játékosokból áll a
jászfényszarui csapat, akik akár anyagi áldozatot is hajlandók hozni, ha más támogatást
nem kapnak. Máshol nehezebb helyzetben lévő településeken működik a kézilabda (pl.:
Jászszentandrás, Jászladány, Kétpó) mutassa meg a mi kisvárosunk is, hogy nem csak
addig van szükség a sportra amíg beszélni kell róla.
Sokan úgy gondolják, már a focira is felesleges áldozni, de ne csak a kirakatban szereplő
csapatot figyeljük, hanem azt a 150 fiatalt is, akik szinte a hét minden napján a sportpályán
vannak. Most újabb sportággal újabb utánpótláskorú gyermekeket vonunk be a sportot
művelők és szeretők táborába.
Legyen az a célunk, hogy egészséges, sportos városban jókedvűen élhessenek az emberek!
Matécsa László Csaba SE elnök

A tankönyvek árának támogatásáról
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2006/2007. tanévben is jelentősen hozzá fog járulni az
önkormányzat az általános iskolai tanulók könyveinek árához. Figyelembe véve az állami
támogatásokat is, azon tanulók esetében, akik nem ingyenesen jutnak hozzá a
tankönyvekhez, a következő támogatást biztosítja az önkormányzat.
A könyvek bekerülési ára osztályonként
Szülők által fizetendő összeg
1. osztály
7.224 Ft
3.000 Ft
2. osztály
6.744 Ft
3.000 Ft
3. osztály
7.580 Ft
7.118 Ft
3.000 Ft
4. osztály
10.558 Ft
10.524 Ft
4.500 Ft
5. osztály
14.867 Ft
6.000 Ft
6. osztály
6.806 Ft
3.000 Ft
7. osztály
14.904 Ft
6.000 Ft
8. osztály
11.152 Ft
4.500 Ft
Az a szülő, aki a tankönyv átvételekor nem igazolja az ingyenességre való jogosultságát
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezett, gyermekét egyedül nevelő szülő, 3 vagy
több gyermeket, illetve tartós beteg gyermeket nevelő szülő) köteles a fenti fizetendő
összeget megtéríteni.
Helyettesítés a gyermekkörzetben szabadság miatt:
2006. július 04-11-ig, július 17-21-ig és augusztus 06-11-ig a Deák F. tér 1. alatti
gyermekorvosi rendelőben 7.30-9.00 óráig.
Tisztelettel: Dr. Kocsis András
A GAMESZ értesíti a fogyasztókat, hogy július hónapban szabadságolások miatt
nincs vízdíjbeszedés.
A júliusi számlát együtt az augusztusival szeptember hónapban fizetjük.

Patikák nyitva tartása
Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út Tel.: 522-460
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8.30-12 óráig, 1519 óráig, július 1-jén, 15-én, 29-én 8-12 óráig.

Kleopátra Patika
Szabadság út 40.
Tel.: 424-046 vagy 06/30/244-1456
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8-18.30 óráig
és minden szombaton 8-12 óráig.
A gyógyszertárakban 2006. július 1jétől készenlétet nem tartanak se hétköznap, se hétvégén az ÁNTSZ hozzájárulásával.

Véradás
július 4-én
A legközelebbi önkéntes véradás Jászfényszarun 2006. július 4-én, kedden 1216 óráig lesz az orvosi rendelőben.
Szeretettel várunk minden 18 éven felüli
önkéntes véradót.
Változás: kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni személyi igazolványukat és a
TAJ-kártyájukat.
Kővágó Jánosné
Városi Vöröskereszt titkára

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
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