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Dilnllrsag
EGHYEZANUN?

J6szf6nyszaru v6ros lapja

2006. szeptember Ara: 85,-Ft 17. dvfolyam 9.szitm

Onkormfinyzati v6laszt6sok - 2006. okt6ber 1.
Tisztelt V6laszt6pol96rok !
Az dnkorm6nyzati v6laszt6sok 2006.

okt6ber l-j6n (vas6rnap) reggel 6.00 616tril
I 9.00 6riig keriilnek megtart6sra.

Onrik kor6bban m6r megkapt6k az 6rte-
sitdst a vSlaszt6i nyilv6ntart6sba tcirtdno fel-
v6teltikr6l, amely tartalmazza a szav az6kdr
cimdt, valamint a ndvjegyzdkbeli sorszimot.
Kdrjiik, hogy az 6rtesit6st is vigy6k maguk-
kal a szavaziiskor.

Szavazni csak szemdlyesen lehet a kcivet-
kez6 drv6nyes igazolvdny(ok) bemutat6-
s6val:

A lakcimet is tartalmaz6 rdgi t ipusir
szemdlyazonosit6 igazolvinnyal. Az ttj ti-
pusri szemdlyazonosit6 igazolv6ny (k6rtya),
ttlevdl, 200 I . janu6r I -j6t kiivet<ien ki6llitott
vezetoi engeddly, melyekhez a lakcimiga-
zolvhny is sztiksdges.

A szavazatszitml616 bizotts6g a szava-
z6sra j elentke zo szemlly azonoss6g6nak,
lakcimadatainak meg6llapit6sa utiin ellen6r-
zi, hogy a nyilv6ntart6sban szerepel-e. A
bizottsrig visszautasitja azt a vflasztS-
polgirt ,  aki nem tudja 6rv6nyes okm6-
nyokkal szem6lyazonossigri t  igazolni,
illetve aki nem szerepel a v6laszt6k nyilv6n-
tartas6ban. Ha a szavaziisnak nincs akad6ly4
a szav azatszitmldl6 bizotts6g tagtra ittadja a
szavaz6lapokat, melyeket hitelesitett  a
szavaz6k6r bdlyegzojdvel. A szav az6lap
6tvdtel6t a v6laszt6polg6r a ndvjegyzdken
saj6tkezii al|irSs|val igazolja. Az ir|skfp-
telen szemdly helyett - e t6ny feltiinte-
tdsdvel a szavazat-sz6ml6l6 bizottsrig kdt
tagja irja aki a ndvjegyzdket.

Erv6nyesen szavaznt csak a szavaz6-
lapon szerepf6 kiirbe, tollal irt,kizhrflag
k6t egym6st metsz6 (+ vagy x) vonallal
lehet. A v6laszt6polg6r szavaz6fiilk6ben
trtlti ki a szavaz6lapot, azt boritdkba teszi,
ds a szavazatsziml|l6 bizotts6g elott az
urn6ba helyezi.

Ha a viilaszt6polghr a szavaz6lap kitdl-
t6sdt elrontotta, egy alkalommal kaphat
helyette rijat, felt6ve, ha a ront6s t1nyil az-
el<!tt jelzi, miel<!tt a szavaz6lapot azurnitba
dobja.

A v6laszt6k a szavazatszitml6l6 bizott-
s6gt6l h6rom szavaz6lapot kapnak. A helyi
rinkormiinyzati kdpviseloket egy list6n -

fgynevezett kislistdn - v6lasztjuk meg. A

szavaz6skor a szavaz6lapon az cisszesjekilt
neve ABC sorrendben szerepel. A v6laszt6k
legfel jebb 13 jel i i l t re szavazhatnak. A
megv6lasztott k6pviseki az a l 3 jel<ilt lesz,
akik a szav az6lapokon a legtdbb szavazatot
kapt6k.

Polg6rmesternek egy jekilt v6laszthat6.
Polg6rmester az a jel<ilt lesz, aki a tobb
szavazalot kapta. Amennyiben polgiirmes'
terjekilt esetdben egyndl tcibb, kdpviselo-
jelciltek eset6ben l3-nril tribb szemdly neve
melletti k<irbe tesznek + vagy x jelet, akkor
a szay azat drvdnytel en.

A megyei kiizgyiilds tagjainak v6laszt6sa
a p6rtok, t6rsadalmi szervezetek iiltal rissze-
6llitott list6k alapj6n trirtdnik.

A szavaz6lapon a listiik ds az azokon
szerepl6 els6 ritjel<ilt neve lesz feltuntetve.

Ezenaszavaz6lapon csak egy list6ra lehet
6rv6nyesen szavazni a lista neve feletti
krirben elhelyezett + vagy x jellel.

Remdlj tik, t6j 6koztat6nk segits6get nyrijt
a v6laszt6knak a v6laszt6si trirvdny drtel-
mez6sdben.

Kdrjtik a Tisztelt VAlaszt6polg6rokat, mi-
n6t tiibben vegyenek rdszt az rinkorm6nyzati
viilaszt6sokon.

Helyi Vdlasztdsi Iroda

Polgdrmesterjel6ltek
Cserh6ti L6szl6 (fiiggetlen)
Gyorin6 dr. Czeglddi M6rta M6ria (fiig-

getlen)

Te I e pi|lds i onkormdnyzat kd pvise I 5j e I oltj ei
Barna Gdza
Berdnyi Ferenc
Berze Pdter
Erdei G6bor
Gy6ri J6nos Bertalan
Kiss Tibor

(fiiggetlen)
(ftiggetlen)

(MSZP)
(fiiggetlen)
(fuggetlen)
(fuggetlen)

Kiss Zolt6n (fiiggetlen)
Kov6cs Bdland Peto Magdolna (fiiggetlen)
Kov6csTimeaKrisztina (fiiggetlen)
Loviiszn6Tdr<ikMagdolna (fiiggetlen)
Mezei Zsolt (fliggetlen cigriny kisebbsdgi)
Peto Gyula
R6cz Adolf
Radics Fl6ri6n
Rim6czi Tam6s
Rubint J6zsefn6
Siindor S6ndor

Sinkovics Rajmund
Szab6 L6szl6nd
Szakali Jdnos Vendel
Sziics Antal
T6th Attila
T6th Norbert
T6th Tibor
Vig Tibor
Zs6mboki S6ndor

Roviditdsek:
Ftiggetlen-Ftiggetlen.j el<ilt
MSZP-Magyar Szocialista P6rt
MVPP-Magyar Viddk 6s Polg6ri P6rt
SZDSZ-Szabad DemokratSk Szdvetsdee-
A Masvar Liber6lis P6rt

Ciginy kisebbs6gi
o n korm6nyzati vdlaszt6s

Telepi i ldst inkt in 2006. okt6ber l- jdn
(vas6map) cig6ny kisebbsdgi 6nkormdnyzat
v6laszt6s6ra is sor kertil.

A kisebbsd gi v 6laszt6i jegy z€kben szerep-
lo v6laszt6polg6rok a J6szf6nyszaru, Baj-
csy-Zs. it7. szilm alatti Idosek Klubj6ban
kialakitott 6n6ll6 szav azbkiirben adhatj6k
le voksaikat.

A kisebbs6gi cinkorm6nyzati kdpvisel6-
jelriltek a szavaz6lapon a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g Sltal kisorsolt sorrendben szere-
pelnek. Az az 5 jelcilt lesz kdpviseki, aki a
legtdbb szav azatot kapta.

Cig6ny kisebbs6gi i inkorminyzat k6pvi-
sel6jeliiltjei (sorsolt sorrendben)

Horviith Ferencnd (RO-MA)
Mezei S6ndor (MCF FORUM)
Szente Biilintnd (RO-MA)
Szab6 K6rolynd (RO-MA)
Mezei Zsolt (MCF FORUM)
Farkas Bertalan (MCF FORUM)
Botos R6bertne (RO-MA)
Horv6th Istv6n (MCF FORUM)
Csik6s J6nosnd (RO-I\4A)
R6cz La.jos (MCF FORUM)

Rrividit6sek:
MCF FORUM: MCF A Magyarorsz6gi

CigSnyok Orsz6gos F6ruma
RO-MA:  Roma-Magyar  Mi ivdszet i

Oktat6si Egyesiilet

(ftiggetlen)
(Iiiggetlen)

(szDSZ)
(fiiggetlen)
(ftiggetlen)
(fuggetlen)

(MSZP)
(fiiggetlen)
(ftiggetlen)

(ftiggetlen)
(fiiggetlen)
(fiiggetlen)
(fiiggetlen)

(MVPP)
(fiiggetlen)
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Digit6lis g6pekkel a TBC 6s a ti ld5r6k ellen
J6szf6nyszaruba 6rkezik az rii mobil tiid6sz(r6 g6ppark!

A J6szs{gban tiibb a TBC-s 6s tiid6-
rfkos beteg, mint az orsz6gban itla-
gosan. A TBC r6ad6sul veszdlyt jelent
a kdzvetlen hozziltartoz6kra, mivel a
k6rokoz6 cseppfert6zdssel (ktihdg6ssel,
t i isszent6ssel) terjed.

A tuberkol6zis ma m6r rdntgenvizs-
gdlat ta l  id6ben fe l ismerhet6,  gy6 '
gyfthat6. A tuberkol6zis gy6gyitds6ra
hat6sos gy6gyszerek 6 l lnak rendel-
kez6sre, korl6toz6s n6lkiil, ingyen hozz6-
fdrhet6ek (a magyar 6llamnak egy-egy
be teg  gy6gykeze l6se  kb .  169 .000 -
1.200.000,- Ftjdba keriil, att6l fiigg6en
mi lyen ant ikb iot ikumra 6rz6keny a
k6rokoz6 6s h6ny h6napig kell szednie
a betegnek). A hozzifiartoz6k is ingye-
nes megel6z6 gy6gykezeldsben r6sze-
sii lnek. A sok tbc-s beteg miatt, a 30
6ven feliili lakosok r6sz6re a megyei
tiszti f6orvos 2006. 6vben is el6irta a
kiitelez6 ttid6sziir6st. Az idoben kisziirt
beteg kevesebb hozzhtartoz6t, m6s ko-
zOssdgben vele szorosan 6rintkezo sze-
mdlyt fert6z meg. A kdtelez6ssel a sztir6-
si fegyelem javft6sa a c6l, ugyanis mig
orsz5gosan kdtelez6 volt a tiidosziir6s ad-
dig 7 milli6an vettek r6szt rajta.Ezaszitm
ma m6r csak 4 milli6! R6ad6sul 6ppen
azok nem mennek el a sztircivizsg6latra,
akiknek erre a legnagyobb sziiks6giik
lenne: vagyis a kiriv6an rossz szoci6lis
kdriilmdnyek kiizott 6lok, az alkoholis-
t6k, valamint a hosszti ideje doh6nyz6k.
2005. 6vben Jhszfdnyszarun 586 f6 30
6ven feliili igazol6s ndlkiil t6vol maradt
a kotelez6 tt jdosziirdsr6l, ez a kotele-
zettek 14 %o-a, azaz minden nyolcadik
kotelezett nem ment el! A ttidSsztir6s
rendszer6t a haz6nkban kor6bban n6p-
betegsdgkdnt pusztit6 TBC - Morbus
Hungaricus - miatt a milt sz6zad 60-as
6veiben hozt6k l6tre. A XIX-XX. sz6zad
fordul6jdn haz|nkban 6vente 60.000 f6,
tdbbnyire fiatalember haliiilt okozta a
tiidobaj (ez,I 6szber6,ny lakoss6g6nak
kdtszerese). Evtizedek alatt kialakult egy
j6l mtikdd6 h5l6zat. A 70-es dvekben
volt a legmagasabb a vizsg6latok sz6ma,
akkor volt a sztirds hat6konys6ga a leg-
hatdkonyabb. Siker0lt visszaszoritani a
TBC-s betegek szilm6nak emelked6s6t.
A 90-es 6vek elej6t6l a sziir6si fegyelem
lazult, a hatflr ok me gny i ltak (a hat6rokon
tril Ukrajn6ban, Rom6ni6ban 2-4-szer
t6bb a TBC-s beteg, mint n6lunk), nem
beszdlve az afrikai orsz6gokr6l, ahol
szhzezres, milli6s nagys6grendii a TBC-
s betegek sz6ma.

Az els6 vddoolt6st, amit sziiletdsiink
ut6n kapunk, aTBC ellen kapjuk. A BCG
olt6s azonban csak kb. l0 6ves kor6ig
v6di meg a gyermekeket a TBC-t61, fel-
n6tt korban m6r hat6stalan. Val6szintileg

m6g sokan eml6keznek a karcol6sos tu-
berkulin-p16ba vizs96latokra 6ltal6nos,
illetve kdz6piskol6s korukb6l. A pr6b6k
leolvas6sa ut6n a negativakat oltott6k.
Mivel azonban a 2002. janu6r l- j6ig
elv lgzett BCG [j raolt6sok hat6soss6giit
j6rv6ny0gyi vizsg6latok nem igazoltiik,
ezert ezekel a karcol6sos tuberkulin-
pr6ba vizsg6latokat megsziintett6k.

Maradt egyediili fegyver a TBC ellen
a tiidoszrirds !

A vizsg6lat ak6r dletmentci is lehet,
mert szerencs6s esetben az egyre tdbb
embert fenyegeto tiid6rik korai felis-
merds6t is szolg6lhatja, ugyanis a tiid6-
sziir6s egyik ,,mell6ktermdke" a daga-
natok korai felismerdse. Magyarorsz6-
gon dvente nyolcezren halnak meg tii-
doriikban. A vil6gon sehol nem halnak
meg ennyien ebben a korban a lakossilg
szitmdho z v i szony itv a I

A tiidiir6kban ehunytak sz6ma 6vrol-
6vre n6: a 70-es 6vek 6ta orsz6gosan
megh6romszoroz6doft. Szolnok megy6-
ben a magyarorsz6gi r6ktdrk6p alapj6n
15 %-kal magasabb a ttid6r6k halfilozds.
A J6szstigban a ut6bbi k6t 6vben 18 %-
kal ncitt a tiidcir6kos megbetegeddsek
szdma. 2005. 6vben kozel k€tszitz tiJ-
d6r6kos 6lt ktjzdttiink, koziiliik tavaly
kozel hatvan f6 meghalt. Ha idoben
felismerik, rontgenvizsg6lattal szrjrik ki,
ds nem srilyos panaszai miatt - k6t 6s
fdlszer nagyobb az esdly arra, hogy mdg
mritheto. A statisztik6k azt mutatj6k,
hogy az rij tiid6r6kos betegek 44 %o-a
rendszeresen elmulasztotta a tt id6szii-
rdst! A tt id6sziir6s, mint m6dszer la-
koss6gi rdkszrir6sre ugyan nem alkal-
mas, de esdlyt biztosan jelent ki.ildncisen
most, amikor m6r rij, digit6lis, jobb fel-
bont6 k6pess6gti gdpekkel sztirnek. A
70-es 6vekben, amikor a lakosok fegyel-
mezetten elmentek a ttid6sziirdsre, az
akkori tiidoriikos betegek fel6t sz[irdssel
fedeztdk fel. Ma a tiidodaganatoknak
csak az l/3-6t emelik ki tiidosziirdssel.
Tal6n ezdrt is magas ahaliiozhs, ma m6r
nemcsak a fdrfiak vezeto hal6loka, a n6k-
n6l is megelozte az ellovas emlor6kot.
Ma a mrit6t az egyetlen biztos gy6gy-
m6d a ttid6riik gy6gyit6s6ra, arra pedig
szinte csak az idoben felfedezett daga-
natok eset6ben van m6d. Igy is csak a
betegek l0 %"-a gy6gyul meg a korai fel-
ismer6snek 6s kezel6snek eredm6nye-
kdnt. A r6kos megbetegedds nemcsak
az adott szem6ly probl6m6ja, hanem a
csal6dd is, hiszen legtdbbszcir hal6los
it6letk6nt veszik tudom6sul a r6k diag-
n6zisirt, legyen az tiidor6k. Pedig mindl
elobb megmtitik, mindl el6bb kap sug6r-
kezeldst 6s kemoter6pi6t, ann6l nagyobb
az esllye a gy6gyul6sra. Ha m6r tudja a

beteg, hogy ti id6r6kos, elv6rja, hogy
azonnal mtits6k, azonnal kapjon meg
mindenfdle kezeldst, ami ,,neki j6r". De
el6tte hol van az egy6n felel6ssdge,
hogyha kdtelez6 sziirdsre hivjrik el kell
mennie?

M6sf6l 6v alatt a J6szsiigban kdzel 200
fot hi6ba drtesitett a telep0l6s jegyzoje
kdtszer tdrtivev6nyes lev6lben, hogy
menjen el Szolnokra a p6tsztirdsre (mi-
ut6n a telepii l6sre kisz6llt.mobil t i id6-
szrir6sre sem ment el), az ANTSZ J6sz-
be16nyi V6rosi Intdzetdnek kellett hatiiro-
zatban kciteleznie a p6tszir6sre. 50 f6
m6g ennek a kcitelezdsnek sem tett ele-
get,6ket szemdlyenkdnt 5-10 ezer forint
birsriggal sijtotta a vArosi intdzet. A
sziir6sen val6 megielen6se az i i l lam-
polg6roknak nemcsak az esetleges szank-
ci6k elkeri.jl6se, hanem saj6t egdszsdgi
iillapotuk meg6rz6se miatt fontos. J6sz-
f6nyszaru v6rosban 2005. 6vben 3 ri j
TBC-s beteget, i l letve I ir j t i id6r6kos
beteget regisztriiltak.

A tiid6rikos betegek 90 o/o-a dohit-
nyos. A doh6nyz6s - beledrtve a passziv
doh6nyz6st is - mellozdsdvel a tiidoda-
ganatok kialakul6sa tiz emberb6l kilenc-
n6l megel6zheto lenne. A cigarettafiist
r6kkelt6 anyagokat tartalmaz (benzol,
arz6n, kadmium, kr6m) s ezekb6l m6r a
legkisebb adag is daganat kialakul6-
s6hoz vezethet.

A fentiekbol kcivetkezik, hogy azok a
lakosok, akik dohfnyoznak' vagy k6ny-
telenek doh6nyfiistiis leveg6t beszivni,
de 30 6vn6l f iatalabb koruk miatt nin-
csenek kiitelezve a tiid6sziir6sre' m6gis
menjenek el, 6s sziiress6k le magukat.

Okt6ber l1-t6l okt6ber 25-ig h6tf6n-
szerd6n-pdnteken reggel 8.30-t6l 12.30-
ig, kedden --csiitcirtdkon 12.30-t6l 16.30-
iglSszfenyszarun, a De6k F. tdr l. sz. alatti
Orvosi rendel6ben rij, modern digit6lis
gdpekkel tcirt6nik a tiidosztir6s. A dol-

9oz6k munkaidej6re tekintettel 2006. 10.
l6-6n 6s 2006. 10. l8-6n a ti idSsziir6s
12.30-t6l 17.30-ig fog tartani. A mobil
sziir66llomiison ket hdten keresztiil napi
ndgy 6r6ban azErt dolgoznak a szak-
emberek, hogy minden kcitelezett 6s 6n-
kdnt meglelent le legyen sziirve.

Az On dolga csak az, hogY elmenjen a
tiidosziir6sre. K6rem, menjen el, az On
eg6szs6g6r6l van sz6!

Ha most nem megy el, Szolnokra kell
elutaznia sajrit p6nzdn, megadott ido-
pontban,-ha oda sem megy el, a JegYzo,
vagy aZANTSZ Virosi Intdzete birs6got
szab ki. Ezzel a kdt 6llamigazgat|si
szervet t itbb mill i6 forint f<i16sleges
kiad6ssal terheli, ami m6sra is elk<ilthet6
lenne. Dr Sdrkozi Mdria

v6rosi tiszti foorvos
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Onkormilnyzati v6laszt6sok - 2006. okt6ber 1.
Tisztelt Olvas6!
Lapunk 3-8. oldal6n folyamatosan kti-

zdljiik azokat a v6laszt6si programokat,
bemutatkoz6sokat, amelyek szerkeszto-
sdgiinkbe az augusztusi lapsz6munkban
megadott hat6rid6ig bedrkeztek.

Magyar Szocialista P6rt

Az MSZP helyi szervezete 6ltal 2002-
ben a helyi rijs6gban megjelentetett v6rospo-
litikai cdlok nagy tdbbsdge megval6sult. A
vriros fejloddse az elmilt 4 6vben eredmd-
nyes volt, a teleptildsen 624,7 milli6 Ft
fejlesztds val6sult meg. Ezen fejles^6s 65 Yo-
a407 milli6 Ftpillyhzati t6mogat6sb6l jtitt

ldtre. A saj6t erii mellet a szil6rd burkolati
utakn6l az 6rintett lakoss6g is hozz6j6rult a
beruhaz6shoz. A nagyar6nyi fej lesztdsnek
kriszcinheto, hogy a ciklusban az 6nkor-
milnyzat vagyona megdupldz6dott. A f'enti
sz6madatok is igazoljdk a kdpviselo{esttilet
risszefog6s6val ds a polg6rmester szerve-
z6sdvel kiegyensirlyozott, felelossdgteljes
munka folyt az itt 6lok drdekdben. Ez j6

alapot biztosit a v6ros tov6bbi fe-l lod€sdhez.
Ajdvoben fontosnak tarjuk: folytatni az dn-
korm6nyzat intdzmdnyeinek 6piiletfeltji-
t6s6t; a szil6rd burkolatri utak ar6nydnak
90 %-ra cmel6sdt; a szennyviz h6l6zat teljes
kidpitdsdt, a rdktitdsek sz6m6nak 20 %o-os
ndveldsdt. A szelektiv hulladdkgyiijtds tel-
jess6 titel6t; a v6ros 6ltal6nos kornfbrt 6rze-
tinek (oktatAs, egdszsdgtigy, idosek, r6szo-
rul6k helyzetdnek) javit6s6t; a civil 6let to-
v6bbi fejlesztdsdt.

A v6ros vezetdse a k<ivetkezo ciklusban
legink6bb EU-s p6ly6zatok, t6mogat6sok
elnyeris6vel tudja fejlesztdseit megval6-
sitani. Az int6zmdnyek miikdddsi szinvo-
nal6nak megtartds6hoz tov6bbi helyi tar-
taldkok felt6r6s6ra, takar6koss6gra az ii
kdrtilmdnyekh ez igazod6 helyi reformokra
van szi iks6g. Az onkorm6nyzati  dontd-
sekndl az egydni drdekek, kiskctzdssdgi drde-
kek drv6nyestil6s6t minden esetben elozze
meg a telepiilds egdszdnek 6rdeke. A lakoss6g
kiirdben tudatositani kell az ongondoskod6s
szerepdnek fontoss696t. A fentiek megval6-
sit6s6hoz szi iksdges egy nyitott ,  szdlso-
sdgektol mentes, demokratikus k<jzdlet,
amely a pdrbeszddre tdrekszik 6s az itt dlok
boldogul6s6t tekinti fo cdlj6nak.

Gy6rind dr. Czeglddi M6rta fDggetlen
polg6rmesterieldltet az elmflt tizenhat 6vben
v6gzctt munk6ia alapj6n mdlt6nak taftjuk a
polg6rmesteri tisztsdgre, ds az MSZP V6rosi
Szervezete valamint Dr. Ged0i J6zsef a Felso-
Jdszsdg orszdggyti lesi kepviselo. ie is az 6
megv6lasztas6t t6mogatj a.

A  v6 lasz topo lg6roknak  a  kdpv ise lo -
jel<tltek k6ziil. azok megv6laszt6s6t .java-
soljuk, akik eddigi dlet0tiuk sor6n a sztikebb
ds t6gabb koztissdg6rt, a v6ros6rt elkcitele-
zetten, rinzetl eniil dol goztak, vagyis al kal-
mass6gukat r6szben bizonyitott6k.

BOLCS VALASZTAS _ SIKERES
VAROS!

Gy6rin6 dr. Czegl6diM6rta M6ria
polg6rmester.jelolt

Tisztelettel ts szeretettel kdsziintdm Jdsz-

ftnyszaru lakosait az dniik ajdnldsai ds
megtisztelf bizalma rtvdn polgdrmester-
jeldltktnt!

6ndk tudj6k, hogy ez a,,mesters6g" szol-

96lat ds ezt a szo196latot szeretn6m tov6bbra
is a lakoss6ggal cgyiitt Jdszfdnyszaru fej lo-
ddsd6rt vdgezni kdpviselot6rsaimmal !

A mi kis vdrosunk az elmrilt id6szakban
kiegyensf lyozottan fej ltidtitt a lakoss6g
egyet6rtdse, kdzremiikdddse mellett p6ly6-

zati forr6sok segitsdgdvel.
Evrol-6vre tdbben ismerik teleptildstink ne-

vdt, az itt foly6 munk6t, melyet az itt k6sziilt
6s el66llitott termdkeken tfl az oktat6s, a
kultirra, a hagyom6nyorzds, a sport, a civil-
dlet. . .  eredmdnyei is fdmjeleznek.

Sok feladatot oldottunk m6r meg ktiziisen
6s m6g nagyon sok v6r r6nk, mindig irj ki-
hiv6sok, hogy a mi v6rosunk dlhet6, szeret-
heto, a midnk legyen, hogy kicsik, nagyok
jol 6,rezzdk itt magukat, az infrastruktrira
ki6pitdsdn, a kcirnyezetiink vddelmdn, szd-
p(tdsdn ttl aj6 kozrissdgi dletig.

Ez egy nagyon sokrdtri, szerte6gaz6fela-
dat - folyamatossegot, kitartest, bizalmat
feltdtelez a telep0l6s egyes taglait6l 6s csak
kdzdssigi egyetdrtdsben lehet igaz6n j6l

csin6lni a tervektol a megval6sit6sig.
Ebben szeretndk dn is rdszt v6llalni.
igiret? A tegjobb tudtisom szerint.

Ber6nyi Ferenc

1948-ban sziilettem J6szfdnyszarun. Itt

6ltem, itt nottem fel. Eretts6gi ut6n Szegeden
v6geztem, matematika-fizika szakos tan6r-
k6nt. P6ly6matN6gr6d megy6ben kezdtem.
1975 6ta felesdgemmel egyiitt a helyi isko-
l6ban tanltunk. Kdt l6nyunk van. A foiskola,
egyetem elvdgzdse ut6n Budapesten he-

lyezkedtek el,  dl ik a p6lyakezdok nem
kdnnyii 6let6t.

Csal6dom, rokons69om, ismeriiseim 6ltal
ismerem a helyiek sokszinri dletdt. Tapaszta-
latom is sok-sok tanitv6nyom dletdnek
kiivetdsdvel mondhatom, hogy ismerem a
fdnyszarui emberek gondjait, ugyanakkor
rdszese lehetek ririimiiknek, biiszke Iehetek
arra, amit egym6st segitve sikeriil eldrniink.

1990-ben je lo l te t tem magam e lc iszdr
kdpviselonek 6s az6ta 3 cikluson 6t aktiv
rdszese lehettem ennek a nrunk6nak.

Mi az, amihez tal6n jobban 6rtek, amit
jobban ismerek?

L6tom milyen v6ltoz6son ment il1ramezo'
gazdas6g. J6 lenne segiteni abban (helyi

szab6lyokkal is).  hogy ezen a teri i leten
dolgoz6knak biztosabb kenyere legyen!

L6tom a v6ltoz6st az oktat6sban. Ha se-
giteni tudok egy-egy tanitv6nyomnak a-i6
iskola megv6laszt6s6ban. pfiyav |lasztdsir
ban ds irgy fejlesztjtik tov6bb az iskoldnkat,

hogy haszn6lhat6 tuddst adunk a gyere-

keknek, rigy hasznosabban dolgozom a k<iz
jav6ra is.

Olyan szab6lyok, rendeletek megalko-
t6s6ban segddkeztem eddig - 6s megv6lasz-
t6som esetdn t<irekszem ezutdn is - ami
igazs6gosabb6 teszi dletiinket Fdnyszarun a
gyerekeknek, p6lyakezd6knek, kdzdpnem-
zed6knek 6s az 6pol6st ig6nyl<i idos vagy
beteg embereknek egya16nt.

Az eltelt 12 6v alatt sok-sok fe.ileszt6s,
epitds, Atalakit6s t<irtdnt teleptildsiink<in.
Ezt, takardkos gazd6lkoddsra intve, a pdnz-

iigyi bizotts6gban tehettem. E lmondhatj uk,

hogy n6lunk mdg kevesebb munkan6lkiili van,
j6 az egdszs6giigyi ell6t6s, az ovisok 6s isko-
l6sok modem 6ptiletben tanulhatnak tdrit6s-
mentesen. J6 a kdzbiztons6g.

T6mogattuk a civil szervezeteket, a spor-

tot. Ezen eredmdnyek eldrdsddtt is dolgoz-
hattam.

Vannak feladatok, amelyek nem val6sul-
hattak meg, pdld6ul a kerdkp6rft a magas
kolts6g, a szennyvizh616zat teljes kidpitdse
a kiir6si feltdtclek miatt.

Koszcinom a nekem adott ds ho zzdm eljut-
tatott kopogtat6 cddul6kat azzal a sok
hasznos titlettel, melyet a kitdlt6s alkalm6val
megosztottak velcm.

Kdrem, hogy mindl tObben vegyenek rdszt
a szavaz6son!

Tisztelettel: Ber6nvi Ferenc

Berze P6ter

Kedves J6szf6nyszaruiak!
Szi i letdsem 6ta (1981 ) Jdszfdnyszarun

dlek, sztileim Berze L6szl6 ds Biichler Eva
Kl6ra. Altal6nos iskol6ba is itt i6rtam. A
gimn6ziumi ivek ut6n a Budapesti Miiszaki
6s Gazdas6gtudom6nyi egyetemre felvdte-
liztem, muszaki menedzser szakon fogok
vdgezni 2007 nyar6n. Novdrem, Berze Eva

dpitdszkdnt dolgozik.
Szrikebb 6s t6gabb csal6dom tagiai baloldali

emberek voltak 6s maradtak. Meghat6roz6
ember i  i s  po l i t i ka i  ha tds t  nagymamdm
Biichler J6zse fhd Jdger Kl6ra gyakorolt rdm.
Felnott fe-jjel elkezdtemiobban 6rdeklodni a
kdzdlet 6s politika ir6nt. Kcizel 6rzem ma-
gamhoz a Magyar Szocialista P6rt politi-
kitjit, az 6ltala k6pviselt drtdkeket.

Csal6dunkban mindig megbecstilds dvezte

a tisztes munk6t, a becsiiletet ds az ember-
sdget. Ezen 6rtdkek sz6momra is meghatS-
roz6ak.

M6sok vdlcm6nydt, 6s tan6csait megfon-

tolva, kello alaposs6ggal, ds felelossdggel
hozom meg dcintdseimet. Szeretek i6 csa-
patban dolgozni, ds m6sok boldogul6s6t
szem elott tarlva eredm6nyeket eldrni.

Ezdrt d<jnt0ttem irgy, hogy onkorm6nyzati
kdpviselo. jeldltkdnt a Magyar Szocial ista
P6rt szineiben indulok.

Megv6lasztdsom estdn az alfibbi dltalam
(Folytatds a 4. oldalon)
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fontosnak itdlt feilesztdseket, v6ltoz6sokat
fogom t6mogatni ds segiteni megval6si-
t6sukat:

A gazdas6g fejlesztdse Jdszf6nyszarun:
l. strand,6s term6lfiird6 dpitdse
2. Ipari Park bovitdse
3. v6llalkoz6sok <jszt<inz6se (inkub6tor-

hirz l6trehoz6s6val, tan6csad6 h6l6zat
kidpitds6vel stb.)

A fiatalokat 6rint6 fejleszt6sek:
f. iskolabusz Hatvanba 6s Jiiszberdnybe
2. szabadt€,ri kos6rlabdaprilya, amely non-

stop el6rhet6
3. kerdkpdr akad6lyp6lya
4. alternativ sporttevdkenysdgek risztdn-

z6se (k6zilabda, kosarlabda, gdrkorcsolya,
kerdkp6r stb.)

5. oktatAsi ds milvel6d6si lehetosdgek
bovitdse, fejleszt6se

Eletmin6s6g javit6 int6zked6sek:
l. kerdkp6rirt azlpari Park, 6s a viiros-

kdzpont kdzott
2. kcizdss6gi h6z kialakitrisa, korszeni,

gazdas69os 0zemeltetdssel
3. turizmus fejlesztdse
A k6pviseki-testtiletben minden igyeke-

zetemmel, ds tudilsommal azon munk6lko-
dom majd, hogy a v6rosunkat szebbd,
gazdagabb|, ds dlhetribbd alakitsuk kiizris
erovel.

Ehhez kdrem t6mogat6sukat 6s szava-
zatukat.

Berze Pdter (MSZP)

Gy6riJ6nos Bertalan

Tisztelt Jiiszfdnyszarui lakosok!
Gytir i  J6nos Bertalan vagyok. N6gy

c ik lusban tag ja  vo l tam J6sz f6nyszaru
0nkorm6nyzat6nak. A ddntdsek nehezek,
de mindig ana tdrekedtem, hogy igazs6gosak
legyenek a torvdny keretein beti i l  ds a
fej lod6st szol grilj 6k.

U gy 6rzem, munkiimmal hozzdjirultam
telepiil6siink fej lod6sdhez.

A 2006-os rinkorm6nyzati v6lasztdson
fiiggetlenjekiltkdnt indulok. Cdlom tov6bbra
is a fejl6dds elosegitdse, folytatilsa az dlheto
J6szfdnyszarudrt.

Tisztelettel: Gy6ri J6nos Bertalan

Kiss Tibor
Tisz te l t  V6 lasz t6  Po lg6rok ,  Kedves

Badtaim!
1952. 06. 24-dn sztilettem J6szf6nysza-

run. Az eltalanos iskola elvdgzdse ut6n
Budapesten aut6kdzleked6si technikusi
v6gzettsdget sz er eilem. 26 6v ig aut6szerelo-
k6nt dolgoztam a Miskolci utcai szervizben.
El6szdr Budapesten majd Kistarcs6n lak-
tam. Harminc 6v utiin 1996-ban k<iltriztem
haza lilszf€.nyszarura. Az6ta egy6ni v6llal-
koz6kdnt dol gozom a mez6 gazdasdgb an, a
sz0leimtol iir<ikrilt fdld<tn, fokdnt papri-
katermesztdssel foelalkozom . 1977 -ben

nostiltem. Hiirom gyermekiink van kdt fiunk
28 ds 26 dves, akik szint6n mezogazdas6gban
dolgoznak ds egy 14 dves ldnyunk, aki a
helyi 6ltal6nos iskol6ban tanul .Ezinal sze-
retndm, megk<iszdnni bar6taimnak, csal6d-
tagjaimnak a biztathst, hogy indul-jak
kdpviselo jel<iltkdnt a v6laszt6son. Nagyon
k<jszrin<im ismer6seimnek az alinl6szel-
vdnyeket, melyekkel tov6bbi biztatest adtak.
Bizom benne, hogy <inkorm6nyzati kdpvi-
selokdnt hasznositani tudom a m6s telepti-
ldseken szerzett tapasztalataimat sziilo-
v6rosom tov6bbi fe.i l<iddsddrt, sz€pitdsddrt
a lakoss6g sz|mdra a nyugodt, biztons6gos
dlet eldrds6drt. Kifejezetten fontosnak tar-
tom a fiatalokkal val6 foglalkoz6st, helyben
ku l tu r6 l i s  sz6rakoz ta t6suk  mego ld6s6t
valamint az id<isebbek ir6nt megnyilv6nul6
t<iroddst.

Cdlom a kdrnyezetiink vddelme:
- a mezlgazdas6gi hulladdkok szab6ly-

szeri i  elsz6l l i t6sa (f6radt olaj,  haszn6lt
akkumul6torok, el6regedett f6li6k)

- ndvdnyi sz6rmarad6kok komposzt6ld-
s6nak megold6sa

- energia f jra hasznosit6sa: term6lviz,
fahul laddk ds nyesed6k. napenergia

Ezrittal kdrem, hogy a v6lasztdsonszavaz-
zanakrim. Ezzel segits6k el6, hogy terveim-
mel ,  cd l ja immal ,  munkdmmal  az  dnc ik
dletdnek javit6sithoz hozzt tud.jak.j6rulni.

P6rtokt6l ftiggetlen jel<iltkdnt indulok.

Kiss Zolt6n

Megmdrettetiink...
Mindenek elott szeretndm megk<iszdnni

minden Kedves jaszfdnyszarui lakosnak, aki
lehet6sdget adott, hogy aj 6nl6szelv6nyeivel
kdpvisel6-jeldltkdnt indulhassak a 2006.
okt6ber 1-.jei iinkorm6nyzati v6laszt6son.

Aki nem ismeme p6r sz6t magamr6l: Kiss
Zo l thn  he ly i  lakos  vagyok ,  1947-ben
sziilettem J6szfdnyszarun.

Nos, kdt gyermekem 6s k6t leiinyunok6m
teszi szdpp6 a hdtkciznapokat, valamennyi-
en J6szfdnyszarun dliink ds dolgozunk.

En 2000-tol a jdszf(nyszarui Homoki
Erdobirtokoss69 elndkek6nt tevdkenykedem
a helyi erdotulajdonosok bizalm6b6l.

Az elmri l t  dnkormdnyzati  ciklusban a
Kdpviselo-testtilet Teleptil6sfejlesztdsi Bi-
zonsiga elncikekdnt tevdkenykedtem.

V6rosunk fej lodds6hez, 6piileteink felt ji-

thsirhoz, ftjaink portalanit6s6hoz, kdzterii-
leteink fiisit6s6hoz tevdkenyen hozz6j6-
rultam a tervez6sben, szervezdsben ds vdgre-
hajt6sban egyar6nt.

Amennyiben bizalmukkal megtisztelnek
6s szavazatukkal, kdpvisel6k6nt rijra be-
keriilok a testtiletbe, tgy legiobb tud6som
szerint a tov6bbiakban is szeretndm v6-
rosunk fe-j l6ddsdt segiteni valamennyi j 6sz-
f6nyszarui lakos (gyermekeink 6s unok6ink)
6rdek6ben.

Megtiszteki bizalmukat v6rva, kiv6nok

vdrosunk minden lakos6nak nagyon j6

egdszsdget ds nyugodtabb boldog bdkds
dveket, 6vtizedeket.

6szinte t isztelettel:
Kiss Zoltdn

Kov6cs B6l5n6 Pet6 Magdolna

J6szf6nyszaru, a telepti ldst ink mindig
szivUgyem volt, hiszen ide kdtnek a gyri-
kereim: itt sziilettem 1955-ben s a di6kdveim
6ta itt 6lek, itt dolgozom. 1980-ban agr6r-
mdrn<iki, l 986-ban mdrnoktan6ri egyetemi
diplom6kat, 200 I -ben tdrsdg- ds v6llalkozds-
fejlesztdsi menedzser egyetemi kdpesitdst
szereztem. Mind a mai napig tdbb, a viddk,
v6l lalkoz6sfej lesztdssel, kdrnyezetv6de-
lemmel kapcsolatos kdpzesen vettem rdszt.
Ezekbol 6s a tcibb mint 15 dves civil szer-
vezeti tevdkenysdgembol m6r ki is tiinik,
hogy elkcitelezettje vagyok Jiiszfdnyszaru
gazdashgi-tdrsadalm i fej lodds6nek - a
vid6kfej lesztdsnek.

Fdrj em agr6rm6rndk, agr6r-sz akkdzgaz-
d6sz. Gyermekiink okleveles mriszaki me-
nedzser s francia szakfordit6 ds tolm6cs -

.jelenleg egy kc;zeli multinaciondlis cdgndl
dolgozik.

1983-t6l a helyi Altal6nos Iskoldban dol-
gozom. Vezetdsemmel, kol l6g6inkkal kciz<i-
sen 1992-tol inditottuk a szakiskolai kdp-
zdst. Ekkor, az itiliszervezodo civil vildgban
kezdcm6nyez6semre ldtrehoztuk a Bede-
kovich Lorinc Ndpfoiskolai T6rsasdgot
(rvww.bedekovich.hu), amely a telepi i ld-
si jnkcin 6ri6si kdzcissdgform616 err ik6nt
mrikddik. A kdzm0vessdg, j6tsz6h6zak, is-
meretterjeszt6, mrivdszeti programok, ha-
gyom6nyorz6s, szakmai f6rumok, bel- 6s
kiilfdldi tapasztalatcserdk, az Erzsdbet na-
pok, Adventi Kivehi:zak, krinyvek kiad6sa,
fot6ki6l l i t6si anyag kdszitdse, a feln6tt-
oktat6s mind-mind a ndpf'6iskolank kezde-
m6nyez6sdre miikddik. Hagyom6nyokat
teremtettiink 6s dttetiink.

2004-tol atelepi i ldsi Civi l  F6rum s 2005-
tol a LEADER+ viddkfeilesztdsi program
felso-j6szs6gi akci6csoport vezetojekdnt
tevdkenykedem, mindezt nemcsak a civil
iigyek kdpviselo.iekdnt, hanem a lakoss6g
drdekdben is.

Eddigi tevdkenys6gemet, munk6mat foly-
tatva a cdliaim - amelyeket 0nctkkel kdzo-
sen, az Onrik t6mogat6s6val szeretndk to-
vdbbvinni, megval6sitani: a fejloddst szol-

9616, drtdkeket megorzo, lakoss6gi p6rbe-
sz6den alapul6 egyiittgondolkod6s, egyiitt
cselekvds. Az egysdges arculati, rendezett,
otthonos, vir6gos teleptil6s kialakitdsa, s
egysdges informdci6s tiiblarendszer kihe-
lyezdse, amelyek turisztikai cdlokat is szol-
gdlnak. A bizonsiigos kdzlekedds drdekdben
t6mogatom a kerdkpenit kidpitdsdt a megnci-
vekedett forgalmri Szabads6g titon. Szor-
galmazni kiv6nom a helyi tud6s, drtdkek

(Folytatds az 5. oldalon)
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meg6rzdsdt, a helyi vrillalkoz6sok nagyobb
m6rtdkri ig6nybevdteldt. Cdlom a fiatalok
megtart6sa teleptil6slinkcin, az ig6nyes, kul-
turdlt sz6rakozrisi lehetosdgek biztosit6-
s6val; lehetovd tenni az inform6ci6khoz val6
hozz6fdr6st, javitva ezzel a munkaer6piaci
helyzettiket is. Fontosnak tartom a hazai 6s
EU-s p6ly6zati lehetosdgek megismerte-
tdsdt az 6rdekeltekkel s az 6lethosszig tart6
tanul6s mind szdlesebb k<irii elterjesztdsdt a
kor6bbi gazdakdpz6sek, v6l lalkozrisfej lesz-
tdsek, civil k6pzdsek, inform6ci6s napok
pdld6j6ra. Sz6nddkom minden koroszt6ly
eset6ben a kdrnyezet- ds egdszsdgtudatos
szeml6let formril6sa, elmdlyit6se. Tov6bbra
is dolgozom a Jdszs6gban egyediil6ll6 m6-
don sokszinri 6s gazdag civil tevdkenysdg
(csoportok, klubok, kcirr ik, szervezetek,
mrihelyek, egyesiiletek, alapitv6nyok) drde-
keinek kdpviseletdben. A napjaink v|ltozo
kdvetelmdnyeihez is igazod6, drtdkeket
megorzo, de megrijul6sra kdpes k<jzdlet
form6l6s6ra tcirekszem.

Kcjsz<in<im bizalmukat s az aj5nl6st,
amellyel tAmogattak. Kdrem, hogy okt6ber
l- jdn mindannyian j i i j jenek el szavazni,
el6segitve ezzel. hogy az Oncik kdpviseloi
lehessi.ink.

Kov6cs Bdl6nd Peto Masdolna

Kov6cs Timea Krisztina
0nkorm6nyzati kdpvisel<ij eldlt
(39 dves,3 gyermek 6desanyj4 pedag6gus)
Csal6dom minden tagja dvtizedek 6ta ezdrt

a telepiil6s6rt dolgozott. Edesap6m Kov6cs
Andr6s oroszt tanitott. Edesany6m Kov6cs
Andr6sn6 (Rozika ndni) tandrk6nt 6s szinj6t-
sz6rendezokdnt a mai napig aktiv.

J6magam is pedag6gus vagyok, tobb dip-
lom6val is rendelkezem. Gyerekkorom 6ta
kdz<issdgi munk6t vdgzek, jelenleg a Dr6ma-
pedag6giai Mrihely tagja vagyok.

2000-2005-ig fdrjem, Csirmaz M6ty6s
oldal6n segitettem a helyi Mrivdszeti Iskola
fej l6ddsdt.

Mai eltorzult vil6gunkban az dlettol dn is
sok leck6t kaptam.

Tapasztaltam, hogy haz6nkban vesz6lyes
a vdlemdnynyilv6nitrls, nincs igazi sz6l6s-
szabadsi ig, s nem kel lo hat6konys6ggal
mtikddik a demokr6cia. Van ellenben kiszol-

96ltatottsrig, vadkapitalizmus, korrupci6 ds
k6osz.

Nem tudom tdtleniil ndzni, hogyan amor-
t iz6l6dnak drtdkeink, hogyan vergodnek
emberek remdnyvesztetten ebben a gyomor-
forgat6 idoszakban, ami al6l term6szetesen
a mi viirosunk sem lehet kivdtel, hiszen mi
is csak e vi l6g rdszei vagyunk...

Mit tehet ilyenkor egy k6pviselo? Sokatl
El66llhat [j citletekkel, kezdem6nyezdsek-

kel, de enndl is fontosabb az drtdkrendje.
Mindenekel6tt is legyen korrekt, hiteles,

Onzetlen 6s embersdges. Vezdrelje a fele-

l6ssdg6rzet, egydni drdekeitol mentes ddn-
tdseket hozzon a lakoss6g drdekdben. B6tran
v6llalja vdlemdnydt, de ne e16ltesse miisokra
akaratht.

Ne hagyja mag 6t az orrhn|lfogva vezetni,
d<intdsei elott mdrlegelje a szakemberek
szempondait. Alkalmazzon rij, korszeni
m6dszereket a feladatok megold6s6ban.

Segitse a helyi vrillalkoz6sok telepiildst
szo19616 hatdkony mrik<idds6hez sztiksdges
felt6telek megteremtdsdt.

Szivtigye legyen az oktat6s, a kultira, a
kdrnyezetvddelem, az egdszsdgtigy, a szo-
ci6lis probl6m6k orvosl6sa.

1sz tdnbzze a  c iv i l  6 rdekdrvdnyes i t6
szervezoddseket, seg(tse mrikdd6siiket.

Figyeljen oda a lakoss6gi kezdemdnye-
zdsekre. C6lja legyen olyan l6gk<ir megte-
remtdse, amidrt mindenkinek - a fiataloknak
is - drdemes i t t  dlni.

Nos, 6n ilyen kdpviselo szeretndk lenni,
ha megvdlasztanak.

Ondk kikre bizzdk I i tszfdnyszaru i6-
vojdt?

Lov6szn6 Torok Magdol na
Kedves J6szf6nyszaruiak!
Tisztelt V6laszt6polg6rok!
40 6ves tanit6no vagyok. F6rjem Lovdsz

Ddnes. K6t gyermekem van: N6rika most
kezdte a 9. dvfolyamot a kiizdpiskol6ban,
Bence pedig 6. oszt6lyos.

Jrivore lesz 20 6ve, hogy a helyi 6ltal6nos
iskol6ban tanitok. M6sodik 6ve az als6
tagozat igazgatdhelyettesi munk6j 6t, vala-
mint a mrivdszeti iskola vezet6sdt is ell6tom.
E,mellett  oszt6lyfonrikkdnt a gyermekek
kiizel6ben maradtam. Fontos ez sz6momra,
mert igazi drdmet egy pedag6gusnak csak a
tanul6k szeretete, ragaszkod6sa 6s sztileik
elismerdse adhatja.

A kdzrissdgi munk6mr6l: tagja vagyok a
FEBE elnriks6g6nek, a BLNT Dr6mapedag6-
giai Mrihelydnek, a Pedag6gus ds Templom
K6rusnak. Tdbb dve rdszt veszek a Mese-
tribor felelossdgteljes szervezds6ben 6s lebo-
nyol itiis6ban. Tdrsaimmal nyaranta sikertilt
imm6r nyolcvan gyermeknek igdnyes sz6-
rakoztat6 programokat szerveziink. Ugyan-
ilyen gazdag, lelkileg megrijul6 6lmdnyben
van rdszem a hittanos t6borokban is, ame-
lyekben a legjobb szanddkom szerint segitek.

Az Ondk megtisztelo bizalm6b6l az elmrilt
ndgy 6vben a helyi kdpviselo-testtilet tagia
lehettem. Kdt bizotts6gban is dolgoztam.
Az oktat6si, kulturdlis ds ifiris6gi bizott-
sdgban a szakmai ds kcizdlet i  munk6m
ismeretei, tapasztalatai j 6l kiegdszitettdk ds
segitettdk egym6st. Az egdszsdgiigyi, szoci6-
l is bizotts6gban - ahol tal i in a legtdbb
gonddal szembestil egy kdpviseki emp6tia
kdpess6gemre 6s drz6kenys6gemre volt nagy
sziiksdgem. Megismedem a munkatdlkiiliek,
nagycsal6dosok, idosek, betegek, alacso-
nvabb icivedelemmel rendelkez6 csal6dok

nehdzsdgeit. Tudom, hogy sokaknak segits6-
g6re lehettem.

Ismdtelt megviilaszt6som esetdn tov6bbra
is:

Szeretndk segiteni a szoci6lisan r6szorul6-
kon 6s idoseken.

Figyelemmel kis6rem az oktathsban az
es6lyegyenlosdg elv6t.

Szorgalmazom, hogy a gyermekek hagyo-
m6ny6pol6, 6rtdket teremt6 tevdkenysdggel
tdltsdk szabadidejtiket.

Fontosnak tartom ds segitem v6rosunk
civil kdzdss€geit, amelyek soksziniisdge,
programgazdags6ga irigyldsre mdlt6 a kdr-
nyezo telepi.ildsek kOrdben.

Szavazatai mm al hozzhj|rulok v6rosunk
tov6bbi gazdagod6s6hoz, sz6pi i ldsdhez.
Fontos, hogy ir j  ds megfjul6 intdzmd-
nyekkel, szil6rd burkolatir utakkal egyre
magasabb szinvonahi infrastrukttiriival te-
gyiik folyam atosan szebbd, kdnyel mesebbd
telepii ldsiinket.

Tdrekszem arra, hogy vil6gndzeti, poli-
t ikai,  val l6si megkti lcinboztetds ndlkt i l ,
b6kdben tudiunk egyti t t  dlni kis vdro-
sunkban.

Krjszrinrim a sok-sok aj6nl6szelv6nyt,
amellyel lehet<ivd tettdkjeloldsemet. A sze-
retet, a b6kessdg, a tisztessdg 6s a m6sok
ir6nti tisztelet kulcsfontoss6gti fogalmak
d le temben.  E ,nnek  jegydben szere tn6m
kdpviselni On<iket az Onkorm6nyzatban is.

Tisztelettel:
Lov6sznd Tdrdk Maedolna

MezeiZsolt

Tisztelt V6laszt6pol96rok!
Mezei Zsolt 38 dvesj6szf6nyszarui lakos,

aPhzm|ny PdIer Katolikus Egyetem V. dves
j oghallgat6ja vagyok. Munkahelyem a J6sz-
Nagykun-Szolnok Megyei I l letdkhivatal,
ahot eload6k6nt dolgozom. Nos vagyok,
felesdgem 6v6nri.

Onkorm6nyzati kdpviselovd v6taszt6som
esetdn munkiimat az igazsitgoss6g 6s a tcir-
vdnyess6g fogja jellemezni. Szeretn6m, ha
0noknek tObb lehetosdgtik lenne arra, hogy
v6lem6nyeiket kinyi lv6nits6k, dt leteiket,
javaslataikat elmondj6k. Munk6mmal arra
t<irekszem, hogy J6szfdnyszaru eur6pai
v6ross6 fejlodj<in, a lakoss69 eldgedettsdge
javuljon €s megval6suljon a fenntarthat6
telepiil6sfej l6dds.

Kdrem Oniiket, hogy szavazataikkal t6-
mogassanak az dnkorm6nyzati k6pviseloi
v6laszt6son. J6 egdszsdget kiv6nok a telepii-
lds valamennyi lakos6nak, a k6pviselojel<ilt
t6rsaimnak, pedig eredmdnyes <inkorm6ny-
zati viiasztitst.

Tisztelettel:
Mezei Zsolt

(Folytatds a 6. oldalon)
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Pet6 Gyula

Pet6 Gyula vagyok, nos egy nyolc dves
kisl6ny ddesapj a. 1972-ben szilettem, az6ta
itt elek J6szf6nyszarun.

Ugy gondolom, hogy szi iksdg van az
tinkorm6nyzatn6l az eddigindl fiatalabb tes-
tUleti tagokra. Egy fiatalabb gondolkod6ssal,
hat6rozott drdekdrv6nyesitdssel 6s j6 prob-
ldmamegold6 k6szsdggel rendelkezo em-
berk6nt fgy gondolom, hogy a telepiil6stink
fej lod6sdt szol96ln6m.

- Szeretn6k tenni az6,rt, hogy a telepiildsen
ldvo Ipari parkban tdbb nagy v6llalat tele-
pi i lne be, hisz j6 lenne, ha a nemsok6ra
felndv6 gyermekeinknek nem kellene az
iskolapadb6l kikeriilve vid6kre.i6rni dol-
gozni.

- A lehet6sdgek szerint mindl elobb szi-
l6rd burkolatri utat kell dpiteni a ma mdg
f<tldrittal rendelkezo utc6kban.

- Szeretndm, hogy a telepti ldsen ldvo
kdzteriiletek ds parkok az eddigindl rende-
zettebbek 6s szebbek legyenek, hisz nem
mindegy, hogy milyen kcirnyezetben dlj0k
mindennapjainkat.

Krisztiniim mindazok t6mogatesat, akik
megtiszteltek bizalmukkal ds nekem adt6k
aj6n16 szelvdnytiket. Szeretndm, ha az
rinkorm6nyzati  kdpviselo vdlaszt6son is
megt isz te lndnek  b iza lmukka l ,  ds  r6m
szavazn6nak. ig6rem, hogy megv6lasztasom
esetdn a lakoss6g drdekeit szem elott tartva,
a telepiil6sem fe.jkiddsddrt ds szebbd tdteld6rt
dolgozom.

Tisztelettel: Pet6 Gyula

Radics Fl6ri6n

Tisztelt V6laszt6pol g6rok!
Engedjdk meg, hogy kriszdnetet mond.jak

az ajhnliszelv 6nyek gyiijtdsekor tapasztalt
pozitiv hozz66ll6sukdrt, a r6szemre 6tadott
aj6nl6szelvdnyekdrt. Szeretn6m, ha okt6ber
elsejdn min6l tdbben elmenndnek szavazni,
ds szavazataikkal is meger<isitendnek. igdrni
elore nem tudok, annyit viszont mondha-
tok, hogy ha dnkorm6nyzati kdpvisel6vd
v6lasztanak, mindent megteszek a vdros6rt
ds a benne lak6 emberek€rt, azeft, hogy.i6l
lrezzlk magukat ds dlhet6bbd tegyi.iLk a
v6rost. Az 0n<ik drdekeit kdpviselndm, rigy
mint eddig is tettem.

Annyit szeretndk elmondani magamr6l,
hogy kdpviseloi p6lyafut6som sor6n a
v6rosban trirtdnt fej leszt6seknek kezdemd-
nyezbje, vagy v€grehajt6s6nak rdszese
voltam. Munk6lkodtam az oktat6s, a szoci-
6lpolitika teriiletdn, kezdemdnyezoj e voltam
az egyhLz t6mogat6siinak, annak, hogy
meg6piiljcin a templom elotti parkol6, hogy
aBajz4 a Szegfiids Nefele.ics utakon a jardak
megdptilj enek. Krimyezetiink megszdpitdse,
tiszt6n tart6sa drdekdben gyakran emeltem
fel szavamat. Ennek hat6siira tdbbszdr lett
ki t iszt i tva az igynevezett V6lykos t6.
Inditv6nyoz6ja voltam annak, hogy az

id6sek lehetrisdget kapjanak arra, hogy a
hdtvdgdket is az otthonban tdlthessdk. Ezt
ok maguk is k6rtdk. Aktivan k<izremri-
kodtem abban, hogy az Idosek Otthona mel-
lett ldv6 telket az rinkorm6nyzat megv6-
s6rol ja, ezzel is lehet<isdget teremtve a
tovdbbi bovitdsnek, fejlesztdsnek. Minden
dv decemberdben k6pviselo t6rsaimmal
circimet szerezti.ink az idos lakosshgnak azzal,
hogy megszerveztik az,, id6sek nap.j6t",
ahol kikapcsol6dhattak mindennapi gond-
jaikb6l ds.i6l drezhettdk magukat. Ezen kivtil
a kdpviselotestiilet minden 75 dven felUli
szemdlyt kardcsonyra egyszeri p6nzbeli
t6mogatdsban rdszesitett.

Minden dvben t i imogattam azt, hogy
cinkormdnyzatunk csatlakozzon a Bursa
Hungarica <isztdndij p6ly 6zati rendszerhez.
Ez6ltal dvente tcibb egyetemre, foiskol6ra
j616 hallgat6 kapott havi rendszeress6ggel
6sztrindijat. Az 6ltalanos iskol6baj616 roma
gyerekek pitly |zatainak elokdszitdsdben
minden 6vben rdszt vettem. Az 6ltal6nos
iskol6ba i616 gyerekek tankdnyv t6mo-
gat6s6nak kidolgoz6s6t minden dvben 6n
v6geztem az Egdszsdgiigyi ds Szoci6l is
Bizotts6g keret6n beliil. A vddelembe vett
6s alapel l6tott gyermekek is r6szesti l tek
minden dvben kar : i csonykor  pdnzbe l i
juttat6sban. E,l kell mdg mondanom, hogy
mindig azon munk6lkodtam: a v6rosunkban
616 rom6k ds magyarok kcizci,tt j6 kapcsolat
legyen, bdkdben tudjanak egym6s mellett
dlni. Remdlem, hogy ajrivoben is sikertil ezt
a nyugalmat, baratsagot 6polni, a mdrleg
nyelvdt egyensi lyban tartani.  Mindig a
kompromisszumos megold6sokat kerestem
ds rigy drzem, hogy munk6m sor6n sikeres
is voltam. Igaz, hogy nem mindig sikertilt az
elgondol6saimat megval6sitani, de ez nem
csak egyedtil rajtam mf lott. A jriv6ben is a
viirosban dlo emberek boldogul6s6drt fogok
dolgozni. Ujra v6laszt6som eset6n mindent
megteszek, ami t6lem telik, hogy telepii-
ldstinkdn a fejlodds ne tcirj<in meg, a lakoss6g
j6l drezze mag6t ebben a kis viirosban. El6re
is kciszdndm bizalmukat,6s erot, egdszsdget
kiv6nok a v6ros dsszes lak6i6nak.

Tisztelettel:
Radics Fl6ri6n kdpvisel6ielolt

Rim6cziTam6s

(Fiiggetlen jelcilt)
1978. aususztus 08-6n szi i lettem J6sz-

,  
- ' i ,

berenyben. Edesanyi im F6zer Zsuzsanna,
ddesap6m Rim6czi Pril. N<is vagyok ds van
egy k6t 6ves kisf iam, bi iszke vagyok a
csal6domra. Jelenleg is J6szf6nyszarun la-
kom ds tiszt6ban vagyok a helyi probl6-
m6kkal.

A Samsung Electronics Magyar Rt.-ndl
dolgozom, mint csoportvezeto. Folyama-
tosan kdpezem magam, jelenleg az Esz-
terhiny K6roly Foiskol6ra j6rok levelez6
tagozaton, f<ildraj z-trirt6nelem szakra.
Az elkdpzeldseim, amit szeretn6k a v6ro-
sunk6rt tenni:

. A fiatalok, id6sek, csal6dosok sz6m6ra
olyan programokat szervezni elfoglalt-
s6got tal6lni,  hogy j6l tudj6k drezni
magukat i t t  J6szfdnyszarun. Pdld6ul
kultur6l is rendezv6nyek. Kisgyerme-
keknek j6tsz6hhz, ahol a sztiLlovel egyiitt
ke l le rnesen e l  tud ja tdhen i  a
szabadnapj6t.

. Megfogni a fiatalsdgot kdpezni, foglalkoz-
ni vele a mrivelts69i dolgokon 6t a vall6st6l
a sportig az(lt, hogy ne vesszenek el a
rohan6 vil69 kavalkddj6ban. Ne a kocsma
legyen az dletcdl juk l2-13 6vesen.

.  Orvos i  i igye le t  v isszahozata la  l6sz-
fdnyszarura. Nem csak nekem probl6m6s
ez a k6rdds, hanem nagyon sokan igy
vannak ezzel foleg az id6sek, de a csald-
dosak is.

. Utak aszfaltoziisdnak befejezdse.

. Leendo testiileti tagokkal egyiitt el6re-
v inn i ,  fe . j lesz ten i ,  szdp i ten i  a  mi  k is
v6rosunkat.

.  VdgUl z6r6skdnt csak annyit szeretndk
mondani a kedves vdlaszt6knak, hogy
ezeken az elkdpzeldseken feliil mdg sok

.j6 r i t letem lenne, de 6n nem szeretek
felel6t leni i l  ig6rgetni ( lsd.: napi pol i-
tikai dlet). Ha bizalmat szavaznak nekem,
az t  megkdszonr jm,  ds  azon lesz i ink
kdpv ise lo t6 rsa immal ,  hogy  c inokke l
egytitt egy szdp vdros6rt J6szfdnyszarudrt
dolgozzunk.

Rubint J6zsefn6

Tisztelt V6laszt6polgdrok!
Rubint J6zsefnd sziiletett Bali Magdolna

vagyok.
Eztltal szeretndm megkdszcinni, hogy

ai6nl6szelvdnyeikkel ds biztatdsukkal segi-
tettdk indul6somat az ijnkorminyzati vir-
lasztdson.

197 l. 06. 04-dn sziilettem Jiiszber6nvben.
Edesao6m: Bali  Bdla
Edesany6m: Boros Magdolna
Altal6nos iskol6imat helyben vdgeztem,

majd a tovdbbi tanulm6nyaimat J6szbe-
rdnyben folytattam.

1989-ben kdtdttem h6zass6got, fdrjem:
Rubint J6zsef

1992-ben megszijletett lednyom: Rubint
Nodmi

Tagja vagyok a Magyar Viddk ds Polgriri
P6rtnak.

Gyermekkorom 6ta J iszfdnyszarun dlek,
mezo gazdasdgga I fo g I al kozun k.

Cdlkit f izdsem a vid6ki ember 6letdnek
segit6se.

Szeretn6m az ift erc emberek probl6m6it
kdzelebbrol megismerni ds ha m6d van 16
emberi kciz<issdgben segiteni azok megol-
d6s6ban.

Kdrem, tiszteljenek meg tov6bbi bizal-
mukkal 6s szavazataikkal az lnkormhny zaLi
v6lasztiison okt6ber I -.jdn.

Tisztelettel:
Rubint J6zsefn6 Bali Magdi

(Folytatds a 7. oldalon)
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Sinkovics Rajmund

Sinkovics Rajmundnak hivnak. Szi i-
letdsem (1980) 6ta J6szfdnyszarun dlek.
Csalridunk dvtizedek 6ta a mezogazda-
s6gban dolgozik. Egy n6vdrem van, 6v6no a
II-es sz6mir 6vod6ban.

Krizdpiskolai tanulm6nyaim at a jhszbe-
rdnyi Lehel Vezdr Gimn6ziumban vdgeztem
1998-ban. Az egyetemi cit dvemet pedig a
Gridrill6i Agr6rtudom6nyi Egyetem, Mezo-
gazdasrig Tudom6nyi Kar6n tdltdttem. 2003-
ban agr6rmdrn<iki diplom6t szereztem az
egyetem kert6szeti szakir6ny6n. Mindezek
mellett elvdgeztem aMezogazdas6gi Szak-
tan6csad6i 6s a Hal6szati Mdrndki szak-
ir6nyt is. Jelenleg a Szent Istviin Egyetem
G6p6szmdrn<iki Kar6n vagyok vdgzos,
d le lmiszer  min6sdg i igy i  szakmdrndk
hallgat6. Angol nyelvbol kdzdpfokri szakmai
nyelvvizsg6val rendelkezem.

Az egyetem elv6gzdse ut6n fdl dvet dol-
goztam Als6ndmedin. a helyi TE,SZ (Termdk
Ertdkesit6 Szdvetkezet) tigyvezetojekdnt.
Majd 2003 december6ben visszatdrtem az
egyetemre, ahol egyetemi tan6rsegddkdnt
dolgoztam a Kertdszeti Tanszdken ds az
egyetem Ker tdszet i  Tan i i zemdnek 6s
Kisdrleti Ter6nek a vezetdsdt v6geztem iddn
augusztusig. Jelenleg f<iriltasri m ezogazdashgi
vdl lalkoz6 vagyok.

2004 6ta a J6szsdgi Mezogazdfk Ert6-
kesit<! Sz<ivetkezet6ben, Feltigyelo Bizott-
s6gi tag vagyok, a szcivetkezet p6ly6zati
munkrij6ban aktivan rdszt veszek.

Teleptildsiink dlet6ben h6rom fo ir6ny-
vonalat l6tok, amin sziiksdgesnek tartok
mindenek el6tt javitani. Az id6sek ds gon-
doz6sra szorultak ,,szrikris" (ldosek Ott-
hona) kdrtilmdnyein kell mindl ekibb, mdg
t<ibbet javitani. A fiatalok nagy szdmban
elhagyj6k a v6rost 6s m6s v6rosokban, vagy
a fov6rosban telepednek le (pl.: 6ltal6nos
iskolai oszt6lyt6rsaimnak mind<issze a fele
6l ma Jaszfdnyszarun). A helyi v6llalkozasok
ds v6llalkoz6k segitdse is fo cdljaim koz6
tartozik, egyes ad6terheik cscikkentdsdt
tartom fontosnak.

Szab6 L6szl6n6

Tisztelt V6laszt6polg6rok!
Kriszrinrim azoknak a v6laszt6pol96-

roknak a bizalm6t, akik megtiszteltek, aj6n-
l6saikkal segitettek abban, hogy kdpvi-
selojekiltk6nt mutatkozhassak be. A helyi
6ltal6nos iskol6ban, mint tan6r 6s igaz-
gat6helyettes dolgozom. F6rjem Szab6
L6szl6, ndpmiivelo. Kdt gyermek ddesanyja
vagyok. Le6nyom, Budapesten tanul a
Semmelweis Egyetem Altal6nos Orvos-
tudom6nyi Kar6n, fiam 6.oszt6lyos tanul6.
Munk6mat  mindenkor  a  gyermek-
k6zpontris69 ds az igdnyessdg vezdrli. Nap
mint nap olyan k<lzds munk6ra hivom a
dirl'kjaimat, ahol mindenkinek kij6r a tisz-
telet,  a cdlokdrt pedig tenni kdszek. A
csal6dokkal, amikor beszdlgettem, azt

tapasztaltam, hogy egyre jobban sztiksdgtink
van egym6sra; fontos, hogy kibeszdljiik
6rdmeinket, b6natainkat. Annyi felesleges
dolgot cipeliink magunkkal: keserrisdget,
haragot, fdlelmet, gy6vas6got. Ndh6ny
hasznos dolog pedig hi6nyzik belol i ink:
al6zat. tisztelet. rdszv6t. Rohan6 vi16-
gunkban kevds az esdly a megnyugv6sra. Egy
a fontos a produktum. Bizonyitani kel l
otthon, a munkahelyen, a piirkapcsolatban.
M6r nem ellg,ha az ember csendesen teszi
a dolg6t. A harsdny az (lre t6r, aki hallgat
elbukott. Semmire nincs ido.

Nincs ido a gyerekre, a t6rsra, ah|ztar-
t6sra, a bar6tokra... Eszre sem vessziik,
hogy elrohanunk rinmagunk mellett. ,,Gyor-
san 6 l i ink ,  gyorsan esz i ink ,  gyorsan
szerettink... ds lassan halunk meg." Minden
azonnal kell, gyorsan ds lehet6leg sok. Az
6nzri ember kapni akar, adni pedig csak
feltdtelekkel. FIa valami nem akarata szerint
tctrtdnik, diihds ds sdrtett lesz. Ma a tegnap
elol rohanunk a holnapba. ,,Nem az a kdrd6s,
hogy kdpes vagy-e futni, hanem az, kdpes
vagy-e meg6llni?!" Vegyiik 6szre leheto-
sdgeinket, lassitsuk hdtkriznapj ainkat, hogy
maradjon er6nk gyonydrkcidni mindabban,
amit J6szfdnyszaru kriziissdge kitart6 szor-
galommal megalkotott, hogy elmondhassuk

,,6ltem". Elettapasztalatommal, munkabir6-
sommal szeretndm a kozcissdget szolg6lni.
Kdrem, tdmogasson szav azathv al, hogy
0ndk drdekdben dolgozhassak.

Tisztelettel:
Szab6 L6szl6nd

Szakali J6nos Vendel

J6szfdnyszaru v6ros elott - figyelembe
vdve az elozmdnyeket: Kalapgy6r, Orion,
Samsung - az ipari fejliidds kdriilm6nyeinek
megteremtdse l6tszott a legtribb lehet<isdget
mag6ban rejt6 ritnak. Ezen indultunk el az
infrastuktr ira megteremtdsdvel, az Ipari
Parkkal.

A Hatvant elkertilo [tmegdpitdsdvel rijabb
v6 l la lkoz6sok ,  beruh6z6sok  e l indu lSs6t
v6rom. Nagyon fontosnak tartan6m a helyi
v6llalkoz6k meglelendsdt az Ipari Parkban,
melyek a Samsungra dptlve, de fokozatosan
saj6t piacot ki6pitve, hosszri tiivon nyrijt-
hatn6nak munka lehetosdset.

Ertdkeink, hagyom6nyaink megmentdse
drdekdben p6ly 6zati pdnzb6l fehij itottuk
kastdlyainkat, a rdgi iskol6t, ami r i jabb
lehetosdgeket teremtett: sz6l l6shely, konfe-
renci6k rendezds6re alkalmas termek. A
kdzeljovoben olyan feltdteleket kell terem-
teni, melyek a fenti lehetosdgekkel egyi.itt, a
sportol6s, aktiv pihends feltdteldt megte-
remtve, vonz6bb6 teszik J6szf6nyszarut.

A kalapgy6ri horgdsztavak nyugalma
mellett a Lehel-t6 ds kdrnydkdnek rende-
z6sdvel a m6sjellegri horghszat ds szabad-
id6park kialakit6sa nem csak az idel6togat6k,
de a helyiek szhmilra is vonz6 lehet. Ezdrt
fogadtam <ircimmel az erre vonatkoz6 6rdek-
loddst 6s pitlyiuatot.

Ugy gondolom, hogy J6szfdnyszarun

-jogosan jelent meg a Sportcsarnok sztiksd-
gess6g6nek igdnye. Ha saj6t forr6sainkat,
pillyhzati pdnzekkel ki tudjuk egdsziteni, a
krivetkezo ciklus egyik olyan beruhazdsa
lehet ,  ami  t jabb  lehet6sdgeket  ny i t
J6szfdnyszaru tdrtdnetdben.

A term6lvizre 6piil6 strand ldtesitdsdt csak
magiintoke bevon6s6val l6tom megval6sit-
hat6nak.

Szakmdmmal <isszefiigg6en rendkivtil
fontosnak tartom, iskol6nk gyermek meg-
tart6 erejdt. Mindent megtesziink, hogy
di6kjaink az eddigiekhez hasonl6an egyenl6
es€lyekkel indulhassanak az 6letben a

,,nagyobb vdrosi" kort6rsaikkal szemben.
Az elhtz6d6 rendszerv6lt6s, a politikai

halogat6s mindannyiunkt6l sok tiirelmet,
kitart6st kiv6n.

Bizok benne, hogy lesz hozzh eldg on-
uralmunk 6s eldg er6nk.

T6th Attila

Tisztelt V6laszt6pol96rok!
3 I dves vagyok, a g<iddll6i Szent Istvdn

Egyetemen vdgeztem gazdashgi - agr6r-
mdrndkkdnt, i l letve prirhuzamos kdpzds
kapcs6n egy fels6fokrh logisztikai oklevelet
szereztem azegyetem gdp6sz kar6n. Egye-
temi tanulmiinyaim befejezdse ut6n, m6r
negyedik dve J6sz6roksziill6son dolgozom,
logiszt ikai munkak<irben, egy amerikai
tulajdonban ldvo, aut6ipari cdgndl. Munkdm
nagyon drdekes es vdltozatos. Uzlet i  r l t jaim
a vevokndl (Porsche, Volkswagen, BMW,
Ferrari, Fiat, Suzuki, stb.) lehet6vd tettdk
sz6momra, hogy belek6stoljak m6s eur6pai
orsz6gok kulturrij6b4 gondolkodasm6dj 6ba.

Ugy 6rzem, a mdgdttem hagyott ndgy dv
elegendo volt arra, hogy egy stabil munka-
helyet dpitsek ki magamnak. Ezzel egy
idoben lehetosdg nyi l t  sz6momra, hogy
szabadidom egy rdszdt t6rsadalmi tevdkeny-
sdgeknek, lak6helyemnek szentelhessem.

Egy 3l 6ves embert mi kdszteti erre? H6t
a j6 pdld6k, amiket a saj6t csal6dja kapcsrin
naprdl-napra az ember 6tdl.  Szerencsds
helyzetben vagyok, mert fgy gondolom,
hogy 6desanyrimat, Fekete Tereziirt, aki n6,gy
dvtizeden kereszttil oszlopos tagja volt a
i6szfdnyszarui 6ltal6nos iskol6nak, illetve
keresztap6mat, T6th Tibort, aki, m6r kdt
v6laszt6si ciklusban is v6rosunk drdekeit
kdpviselte, senkinek nem kell bemutatnom.
Szeretndm az o j6 p6td6jukat kdvetni,  s
v6rosunk fej l6ddsdt saj6t iigyemkdnt kezelni.
Ugy gondolom, telepiildsUnk elindult egy
riton, a fejlodds ritj6n: szennyvizhirl6zat
ki6pitdse, aszfalt utak dpit6se, krizdpiitetek
rekonstrukci6ja, s m69 sorolhatn6m tov6bb
mindazokat, amik megval6sultak, s azokat,
amik mdg a megval6sul6s elott  6l lnak.
Hiszem, hogy val6ban ezafejloddsitja, ezt
kell folytatni, k<innyebbd kell tenni az 6letet
az it erc emberek szhmira, szhrmazhs,
vall6si ds politikai n6zet megkulcinbiiztetdse

(Folytatds a 8. oldalon)
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Onkormhnyzati v6laszt6sok - 2006. okt6ber 1.
(Folytatds a 7. oldalr4l)
n6lkiil, fiatalok 6s idosek sz6mdraegyar6nt.
Tudom, nem lesz krinnyri, nem lehet minden
egyes ember 6rdek6t drvdnyre juttatni.

Koszdndm mindazon embereknek  a
bizalmitt, akik aj anl6szelv6nyeikkel lehetovd
tettdk sz6momra azt, hogy a 2006-os
6nkorm6nyzati v6laszt6sokon elindulhas-
sak. illetve cisztriniiztek. mdlt6nak tal6ltak
arra, hogy egy sikeres villaszt6si eredmdny
ut6n, tud6somat, ismereteimet a v6ros jav6ra

fordithassam.
K6rem megtisztel6 bizalmukat a szava-

z6skor isl
T6th Auila

T6th Norbert

T6th Norbert vagyok, 1974-ben Iiszb-
erdnyben szi i lettem. Edesanyi im Varga
Erzsdbet, 6desap6m T6th G6bor orszirg-
gyrildsi kdpvisel6. 1 997 6ta boldog csal6dban
6lek felesdgemmel ds az6ta sztiletett kdt
gyermekemme[, Cseng6vel ds B6linttal.
Jelenleg a Samsung SEH Rt.-n6l dolgozom,
mint rakt6ros. N6gy 6ve hagyom6nytisz-
teletb6l kezdtem el ij6szkodni. Kezdem€-
nyezdsemre tcibb hasonl6 gondolkod6stl
feln6ttel ds gyermekkel egyiitt ij 6szcsapatot
alakitottunk, ds a,,J6sz I.j6sz" nevet adtuk
neki. Az idrik folyam6n egyre tobben
csatlakoztak hozzink, s m6ra m6r egy kdzel
50 fot sz6ml616 csapattal biiszkdlkedhetilnk.
Engem az egyik tiszteletbeli vezet<liiiknek
v6lasztottak.

Mivel itthon dlek ds dolgozom, tiszt6ban
vagyok v6rosunk nehdzsdgeivel,  probld-
m6ival, amelyeken a magam ds kapcsolataim
16v6n seg(teni szeretn6k.

Bizalmukat elore is kdszcincim.
Tisztelettel:

T6th Norbert

T6th Tibor

Tisztelt V6laszt6polg6rok!
Az Ondk megtisztelo bizalm6b6l az elmirlt

nyolc 6vben <inkorm6nyzati kdpviselokdnt
ds  az  Ugyrend i  B izo t ts69  e ln< ikekdnt
dolgoztam J6szfdnyszaru6rt, a kdz 1av 6ra.
A telepi.ildsen, de azon ttl is (J6szok Egye-
si i letdben, V6ros 6s Faluvdd6k Sztivet-
s€g€ben, I isz Y ilfrytal|lkoz6kon, J6szs69i
H o n i s m e r e t i  E g y l e t b e n )  k d p v i s e l t e m
v6laszt6imat nemzeti, v6rosi tinnepeinken,
kultur6lis 6s egy6b rendezvdnyeken. Sokrdtti
k<izdss6gi, t6rsadalmi megbizat6saimb6l,
v6lasztott funkci6imb6l ad6d6an viirosunk,
az i t t  dl6k drdekdben tev6kenykedtem.
Igyekeztem a hozzdm fordul6 kciz<tss6-
geknek, egy6neknek segits6gdre lenni.

Akik ismernek, tudj6k, hogy politikai
meggy6zoddsem nem akadiilyoz abban, hogy
m6s p6rtokhoz, kdz<issdgekhez, m6skdppen
gondolkod6khoz nyilt j6indulattal, segito-
kdszsdggel viszonyuljak. Cselekedeteimet a
sziil6hely szeretete, v6rosunk irilnt 9rzett
elk6telezett lok6lpatriotizmus vezdrli.

A  kdpv ise l6 - tes t t i le tben mind ig  t6 -
mogattam azon javaslatok elfogadas6t, amely
a v6rosunk fej lod6sdt az i t t  dlok jav6t,

boldogul6s6t szolg6lta.
V6rosunk civil kcizrissdgeinek sokszinti

munkrlirit nagyra drtdkelem, a t6mogat6sra
mdlt6nak tartom. Tevdkenysdgtik tagiaik ds
a lakoss6g kordben a mindennapok tar-
talmass6 tdteldben kiemelkedri jelentosdggel

bir. Az dnkorm6nyzat ebben a ciklusban
ndgy civil kdzOssdget rdszesitett a v6ros
legjelentosebb elisme16s6ben a,,J 6szfd,ny-
szarudrt" kitiinteto eml6kdremben.

Fontosnak tartom a f iatalokkal val6
foglakoz6st, az idosek ir6nt megnyilv6nul6
tdrod6st, mint civil szervezeti vezeto ezt
nem csak vallom, hanem lehetosdgeimhez
k€oest teszek is 6rte.

Ugy gondolom, a telepi i l6sfej lesztdsi
cdlok tov6bbra is szdleskrini 6sszefog6ssal,
Eur6pa i  Un i6s  p6 ly6zat i  p6 ,nzze l  6s  a
lakoss6g t6mogat6s6val val6sithat6k meg.

Az <inkorm6ny zati intlzmdnyekn6l a
lakoss69 igdnyeinek marim6lis kiszolg616stit
tartom fontosnak, melynek tobbletk0ltsdg
fedezetdt p6ly 6zati forr6sokb6l, tartaldkok
feltdr6saval kel l  biztositani.

B izom benne,  hogy  az  MSZP he ly i
szervezetdnek v6lasztiisi programja a v6-
lasz t6po lg6rok  nagy  tc ibbsdge r i l ta l
t6mogathat6, a fiiggetlen kdpviselok 6ltal
felv6l lalhat6 6s politikai csat6roz6sok ndlkiil
v6rosunk tov6bbi dinamikus fej loddsdt
szolg6lja.

Eletcdlom tov6bbra is a lak6helyi krizris-
sdg szo l96 la ta ,  ezdr t  v6 l la lom n ib6 l  a
jel6lts6get az 0nkorm6ny zati tags6.gra.
Kdszcintim az a-i6nl6szelvdnyeket ds kdrem
Onciket, ha egyetdrtenek cdl jaimmal 6s
szemdlyemmel, t isztel jenek meg szava-
zataikkal.

Tisztelettel:
T6th Tibor

Zs6mboki S6ndor

Tisztelt  j i tszf eny szarui V6laszt6pol-
g6rokl

Krisz<inrim 0ndknek a lehet6sdget, hogy

az elmri l t  4 dvben, elso kdpviseloi id6-

szakom alatt elkezdhettem megtanulni,
milyen is felel6ss6ggel, dt intdshoz6kdnt
rdszt venni v6rosunk sors6nak alakit6s6ban.

Kciszrindm az ajhnloszelvdnyeiket,
melyekkel lehetov6 tettdk rijb6li indul6somat
a v6laszt6sokon.

E sorok papirra vetdse elott elolvastam,
mit irtam bemutatkoz6skdnt 2002-ben 6s
r6j<ittem, 6rvdnyesek soraim ma is, igy h6t
helyenkdnt feliddzem azokat.

40 dves vagyok, tosgydkeres jrlszfdny-

szaruinak ds j6szs6ginak vallom magam. A
j6szberdnyi szakkozdpiskola elv6gzdse ut6n

energetikus-mdrntiki diplom6mat Moszk-
vitban szereztem, melyet k6s6bb munka

mellett felsofokri kereskedelmi oklev6llel

egdszitettem ki. Az egyik vezetti magyar
biztosit6t6rsasrigndl dolgozom a t6rsas6g
v6llalati 6s nemzetk<izi tertilettel foglalkoz6
budapesti k<izpontj6ban.

Iskolai dveink ut6n felesdgemmel fgy
dcintrittiink, hogy b6rmene is hiv benn0nket
az 6let, a munkahely, mi itt maradunk. Nem
b6ntuk meg a d<intdst, m69 ha lemond6sokkal
is j6rt ndha. Itt alapitottunk csal6dot, ahol
minden ds mindenki gyermekkorunk 6ta
ismeros. J6 6rzds, visszandzveazaz6ta eltelt
l5 6vre, mennyi minden v6ltozott sztil6-
helyiinkrin. Nem nagy id6 ez, de gyerme-
keink most sem igazdn hiszik el, ha mesdliink
nekik arr6l, milyen volt a rdgi krizvil6gitds,
milyen volt  telefon ndlki i l ,  milyen volt
gAzfiitds ndlktil, milyen volt a TV k6t csa-
torn6val ds sorolhatn6nk...  de a csator-
nivrzisr a p er sze azert em ldkeznek.

A gyors fejlod6st, mint minden mds j6t az
6letben, persze ktinnyti megszokni, mdg ha
tudjuk is: nem jdtt, nem j<ihetett mag6t6l.
Ugy gondolom 6s hiszem, hogy folytatni
lehet ds kell is.

K6pviselok6nt tovilbbra is szeretn6m a
v6ros ds lak6i haszn6ra forditani elst!sorban
mriszaki-m6rnoki 6s pdnzugyi teriileteken
szerzett tapasztalataimat. Munk6m sor6n a
viiros szinte minden lak6j6val ismeretsdgbe
kert i l tem, pr6b6ltam lehetosdg szerint
segitsdget, tan6csot adni, fgy 6rzem, meg-
eldgeddsre.

Fiiggetlen jekiltkdnt indulok. Meggyo-
z6ddsem szer in t ,  amihez  tehetsdg i ink ,
kdpessdgiink, tud6sunk van ds hasznos
J6szfdnyszaru lak6inak, azt tisztessdggel,
m6sokkal egytitt gondolkodva tenni kell,
ftiggetlenDl politik6t6l, p6rtokt6l.

Hiszem, hogy gyorsan v6ltoz6 ds n6ha
szinte felfoghatatlanul bonyolult vil6gunk-
ban is meg tudjuk val6sitani 6lmainkat,
terveinket kozciss6gkdnt ds csal6dk6nt,
mag6nemberkdnt is, tigy, hogy megorizztik
6s gyarapitani tudjuk megldvo 6rtdkeinket
anyagiakban ds szellemiekben egyariint.

Vdgezetiil m6g egyszer k0sz<indm mind-

azok bizalmhq akik eddig (6s remdnyeim
szerint ezut6n is) segito tani icsaikkal,
gondolataikkal ds tetteikkel t6mogattak.

Tisztelettel: Zsrimboki S6ndor

)t(

Helyi V6laszt6si Bizotts6g

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g Jirszfdny-
szaru Szabads6g tdr l. szdm alatt a V6ros-
hdz6n mrik<tdik.

A jelcilo szervezetek, jeliiltek 2006. szep-
tember 22-6n 16 6rdig a v6lasztdsi bizott-
s6gba ds a szav azatszitml6l6 bizotts6gokba
tagokat delegrilhatnak.

Az onkorm6nyzati v |lasztdsokkal kap-
csolatban felvil69osit6s kdrheto a Helyi V6-
laszt6si Irod6ban J6szfdnyszaru Szabads6g
t6r L sz6m alatt a V6rosh6za fiildszintjdn
(Okrn6nyirod6val szemben).
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PAlyAzatl t6mogat6s
Telepiildsiink hirom az Egdszsdgiigyi

Miniszt6rium 6ltal kiirt p6ly |zarot ny ert az
elmrllt idriszakban.

- A ,,H6ziorvosi kr irzetek fel0i i tr isa"
pAly 6zat lelhaszndl6sr6l mdr t6.jdkoztattuk
a tisztelt lakoss6got.

- 2006. december 3 l -ig kell felhaszn6lni
az tigyelet szervezdsdre kapott t6mogatiist,
mely szintdn 5.000.000 forint, amit az dn-
korm6nyzat  min tegy  4 .200.000 F t - ta l
egdszit ki. Elkezd6ddtt a rendelo v6r6j6nak
ritdpitdse, ahol helyet kap a tiidoszrir6 6llo-
miis is. B6vtil a kiizdps6 h6ziorvosi rende16
az egytk vetkrizo lebont6s6val, szdlesebb
ajt6 kertil bedpitdsre, valamint vil69it6skor-
szeriisitdsre keriil sor. Orvosi eszkcizdk,
mriszerek (defibri l lator, oxigdn palack)
berendezdsek ds egy gdpkocsi v6s6rl6sa is a
pLly\zat resze.

-,,Telepiil6si ds kistdrsdgi egdszsdgfe.l lesz-
tdsi program" cimij pitlyf,zati tAmogatas
400.000 Ft, melyhez az onkormdnyzat
100.000 Ft rjnerrit biztosit. A t6mogat6s az
,,EJHA - Egdszsdges J6szfdnyszaru Holnap
Akci6" program elemeire fordithato dr. Vida
Zsuzsanna h6ziorvos 6s v6donoi szolgiilat
dolgoz6i kdzrem[ikrjd6sdve l.

Kar iz s nd Cs ontos Te rez ia
GAMESZ-vezet6

A g{zfir-tAmogat6ssal
kapcsolatos tudnival6k

Augusztus h1napban mdr megtrelent egy
tdj6koztat6s a helyi lapban, melyet mdg
mindig nem tal6lunk eldgsdgesnek.

Ginhr-thmogatdsi kdrelemmel azok farad-
janak be a Polg6rmesteri Hivatal Szoci6lis
lrod616ba, akik a kcivetkezo feltdteleknek
megfelelnek:

l .  fel t6tel:
aki fogyat6kossr{gi t f  mogatdsban 16-

szesiil havonta a Magyar Allamkincst6rt6l,
az I fore es6 jrivedelme krizris hiiztart6sban
dlokndl 5 1.600,-Ft, az egyediil 6l<i esetdben
77.400.-Ft-ot nem haladharja meg

Onkormilnyzati hirek
2. feltdtel:
aki nagycsaLidos szem6ly (3 vagy tcibb

gyermeket nevel6),azl fore eso jcivcdelme
kciz<is h6ztartr isban dkikndl 51.600.-Fr.
egyedii l  6lo esetdben 77.400,-Ft-ot nem
haladhatja meg

3. feltdtel:
aki magasabb iisszegfi csalidi p6tl6kot

kap (tart6san beteg gyermekek utdn adhat6)
azlfore eso jcivedelme kriz<is haztart6sban
dlokndl 51.600,-Ft, egyedii l  dl6 esetdben
77.400,-Ft-ot nem haladhada meg

Fdlredrtdsek elkeriildse vdgett megjegyezni
kiv6njuk, hogy amennyiben a kdrelmez6 a
fent nevezett feltdteleknek nem felel meg,
tgy az alacsony i isszegfi  nyugdij  nem
el6g  indok  ahhoz,  hogy  a  t fmogat6s t
megkaphassa.

A kdrelem benyri.jthat6 2006. okt6ber 3 l-
ig, ha a felsorolt feltdtelek valamelyikdnek
megfelel a k6re lmezo.

Polgdrmesteri Hivatal

.. Taj6koztat6 az
Onkorm6nyzat p6nztigyi

helyzet6r6l
A 2002-2006. dvekrol sz616 ciklusbesz6-

mol6ban rdszletesen bemutat6sra keriilt az
Onkorm6nyzat p6nztigyi helyzete. Az
dvenkdnt vdgzett legjelent<isebb fe.i lesAdsek,
valamint a mrik<iddsi krilts6gvetds bevdte-
leinek ds kiadasainak teljesitdse. Ezen trilme-
noen az Onkormiinyzat diintdse alapj6n
egyes kcitelezetts6gv6llal6sok hat6sai 6thri-
z6dnak a2006.6vet kriveto dvre. 6vekre.
Ennek fri oka, hogy az egyes beruh6z6sok-
hoz megp|ly itzott t6mogat6si risszeget
rendszerint t<ibb dves iitemezdssel nyerjtk
el. Ezaztjelenti, hogy az elnyert t6mogat6si
cisszeget 2 vagy 3 dv alatt elosztva utaljiik
ki, ehhez a sz6ml6k kiegyenlitdsdt is az adott
dvre kell ijtemezni, teh|t ez nem a fbly6
pdnzi.igyi helyzet frtggvdnye. Maga a beru-
hdzits, pl. ritdpitds tdbbnyire az I. iitemben
(els<i 6vben) befejezodik.

Ilyen kotelezettsdgv6llal6saink a kcivet-
kezrik:

- Arviz 6s Gycingyvir6g utak pdnziigyi
i.itemezdse a 2007. ds 2008. dvet is drinti.
Sajrit ero 2007-ben 3.069 ezer Ft,2008-ban
3.071 ezer Ft.

- Miiveloddsi h6z rekonstrukci6ja 2007.
dvre hriz6dik rit, 0nkorm6nyzat 6ltal v6llalt
saj6t fon6s <isszege 2007-ben7.562 ezerFt.

- Rendezdsi terv m6dosit6s, drtiksdgvd-
delmi hatdstanulmdny viirhat6 kiad6sa el6-
reliithat6an 5 milli6 Ft, ezjelenleg m6g el<i-
kdszitds alatt 6ll.

Az Onkormr{n yzat gazdillkodr{sa likvid,
a 2007. dvi krtltsdgvetdsi tcirvdny befoly6sol-
hatja pdnzi igyi helyzett inker, az Onkor-
m6nyzat fej lesztdsi cdl jainak megval6sit6s6t.

www.iaszfenyszaru.hu
Orcimmel - jelentem be, hogy elkdszi i l t

Ji iszfdnyszaru v6ros hivatalos honlap.la,
mely a fenti cimen drheto el. A rveboldalt
Kissnd lvdnyi Zsuzsanna hozta l6tre. Az
dsszei i l l i t6s sordn igyekeztt ink a lehct<i
Iegtdbb informdci6t dsszegyrijteni teleptil6-
stinkrol, biir vannak mdg hirinyoss6gok. A
weblap teljessd tdteldt ds folyamatos frissi-
tdsdt tervezztik, melyhez kdr.jtik az Ondk
segitsdgdt is! Eszrevdteleiket, -iavaslataikat
ds tov6bbi anyagokat a

webszerkeszt o@jaszfenyszaru. h u
e-mail cimre v6rjuk!

Karizs Evelin

Utcan6v-t6bl5k
Jdszfdnyszaru beltertiletdn tribb helyen

hi6nyoznak a kcinnyebb t6jdkoz6d6shoz
sziiksdges utcanevekkel feliratozott t6bl6k.

Az Onkormdnyzal legytutatott 160 db
tablat 230.000, - Ft drtdkben.

Kihelyez6si iket okt6ber-november h6-
napban tervezzi. ik, melyet a GAMESZ
dolgoz6i vdgeznek el.

K6rem a Iakoss6got, elsosorban a kereszte-
zoddsekben lak6 ingatlantulajdonosokat,
segitsdk munk6jukat a zavartalan kihelyezds
drdek6ben.

Kiizremrikriddsiiket elore is k<iszrin6m.
Gydri Janos Bertalan

alpolgdrmester

M6g ebben az 6vben
hozz{kezdtink az Attila 6s a
Fecske utc6k 0t6pit6s6hez
Az cinkorm6nyzat ciklusz6r6 iildsdn rigy

dcintcitt, hogy mdg ebben az 6vben elkd-
szittetjiik az ritalapot. Felhiv.luk az utca
lak6it az 6pit6 kdzdssdg megalakit6s6ra,
tekintve, hogy mindkdt utcdban eredmdnyes
kcizbeszerz6si elj6rilson vagyunk ttl, ez6rt
az €pit6kdzdssdgek szervezdse azonnal
indulhat. A munkara novemberben keriil sor,
ha az id6j6rds ds a homdrsdklet ezt lehetovd
teszi.

D0ntdtt tovdbb6 a kdpvisel6-test i i let a
mrivel6d6si hdz palatet<i h6.iazat iltepiftserll
ds a p6tmunk6k elvdgzdsdrol,  amelyre a
p6lyhzatnem nyrijtott fedezetet, de sziiksd-
gesek a h6z rendeltetdsszeni mrikcjdds6hez.

Penczrcr PqIres<qe

laszfary s<aru V 6ro s )nfr.armfunyzata es a tetepites
hkossoganwdbens<eretettstkbs<nngilfr "tebpiitesiinfr "

dkzp otgarht 9 0 . s<iltetesnopjs qtfr,ntmsb 6(.

Gydnne dr. C<egktrttvlfurta Meszoros LaszIfi
potgan'nester cfiw.etuf$egyzri
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Cowboyok, ha osszegyfilnek, avagy kilencedszer - Western
Az idei ,,mesetiibor" csak tdmej6ban ttinik

laz6bbnak, val6j6ban 8 napig (flius 4-l l-
ig) sok mindent megdltiink a vadnyugat
izgalmasvilitgitban, ami k<izelebb vitte a 85
16sztvevot a demokr6cia megismer6sdhez, a
m6ssiig, az idegen kultrira elfogad6s6hoz, a
k<iz<iss69 ir6nt 6rzett felel6ssdg vrillalasahoz.
Orultiink, hogy az 6ltal6nos iskol6sok mellett
imm6r if,ris6gi csoport is veltink tartott, igy
a  l e g k i s e b b  6 s  l e g i d o s e b b
t6borlak6 k<iz<itt- a felnotteket
n e m  s z 6 m i t v a  -  1 2  d v
korktil0nbs6g volt.

Rdgtdn az indul6s napj6n
drdekes meglepetds program
v6r1 benniinkct - utunkat meg-
szakitva- Miskolcon. A megyei
rend6rkap i t6nys69 k ik6pzo
kcizpontjdban m6r vdrtak min-
ket, nem kisebb szem6ly, mint
a ki izpont parancsnoka. igazi
h i rs -vdr  kommand6sa iva l .
Megmutatt6k nekiink a kiiltin-
brizri cdlra kikdpzett kuty6kat,
majd beiilhett0nk ,,egy krirre"
olyan rin. tesztaut6ba, amibol
az orszdgban 0sszesen ketto
van. Ezzel tanulnak i i ldr izni,
leszoritani, felb oritani. Az egdsz
t6boroz6s ideje alatt sokunknak
volt ez a legnagyobb dlmdny.
Csikorg6 fdk, fiistrilgo gumik,
szikrin6 aszfall kdsz akci6film.
Pihendskdppen megismerked-
tt ink a legmodernebb legyve-
reken t ir l  a kt i l<inbdzo cdlra
haszn6lt pajzsokkal, sisakokkal,
ki.ildnleges iitds- 6s goly66l16
melldnyekkel, 6tvi ighatat lan
kesztyrivel,  6j jel l6t6val. Az

..okit6s" ut6n kb. fdl 6r6s kom-
mand6s bemutat6t l6thattunk.
a t[szkiszabadit6sn6l mdg k<izremtik0dok
is  lehet t i ink ,  lega l6bb is  a  t i sz -szerep
k ip r6b6 l6sa  ere jd ig .  R0pk i id tek  a
g6zbombdk, pufogtak a vaktdltdnyek, sz6lt
a szirdna, vezdnyszavak, utasit6sok kcizben
kat tan t  a  b i l incs ,  mi  meg a  fe j t jnke t
kapkodtuk. Levezetdskdppen kipr6b6ltuk
kinek milyen tehetsdge van a cdlba lcivdshez.
Ndh6ny f6  os tehetsdgnek b izonyu l t .
Miut6n elkciszonttink, ism6t vonatra iiltiink,
ds folytattuk utunkat S6toraliarijhely feli,
onnan tov6bb P|lhir;ilra. Feldobv4 dnekelve
drkezti ink a sz6l l6sra, a Hanyi Ist6k
Tur is tahdzba,  aho l  p i l lana tokon be l i i l
elfoglaltuk nemcsak a szobdkat 6s rigyainkal
hanem a hint6kat, m6sz6k6kat, pingpong-

asztalt, pihenoket. Vacsora ut6n (a konyha
mindvdgig kitrino, izletes falatokkal l6tott
e l )  az  0nnepd lyes  z6sz l6 fe lvonds
kovetkezett, termdszetesen jelmezben. A

sziil6k ism6t kitettek magukdrt, mert kivdtel
ndlktil mindenki meg6llta volna ahelyet az
igazi vadnyugaton is. Az este country-
thchhzzal folytat6dott, az alaphangulatot a
szervez6k j6l begyakorolt  form6ci6ja,
nyit6t6nca alapoztameg. Ejfdlre j6 ndhriny

figur6t elsaj6titottunk ds az djszakai pihends

kdvetkezett volna, szok6s szerint kevds

sikerrel.
Szerda dd le l6 t t  k iscsopor tos  dr6ma-

foglalkoz6sok kdvetkeztek, majd ddlut6n
trjabb meglepetds. Igazi miibikdn mdrhettdk
6ssze ereji.iket, iigyessdgiiket a vadnyugat
h6sei. T<ibben rendkiv0li technikAr6l tettek
tanirbizonys6got, a rdgtdnzti t t  bajnok-

s6gnak lettek gyoztesei. A boksz-ringben is
megm6retett, aki v6llalkozott 16. Ezen a

ddlut6non a ktirnydken is szdtn6ztiink, egy
kis bevezeto trirrlval k6sztilttink a k6sobbi
hosszabb t6vokra. Este megv6lasztottuk az

elso serift'et. Ahogyan a feln6ttek vil6g6ban,
i t t  is al6ir6sgyi i i t6ssel kezdtt ink, t i imo-
gat6kat szerezve ajeltildshez. Ut6na k0vet
kezett a titkos szavaziis, majd a v6laszt6si
bizotts6g eredmdnyhirdetdse. Ddntetlen.
U. labb s tuuaz i l s ,  vegre  eredm6nyes.
Megsziiletett azelso24 616ig sz6l6 mand6-
tum. A seriffcsillag feltiizdsdt k<ivetoen m6r
megint <ireg este volt, aki nem birt aludni,
kdrtylzhatot! vagy beiilhetett az este indul6
filmklubra.

Csiitcirt<ikcin kir6ndultunk, aut6busszal
mentiink 6t az egyik szomsz6d telepiil6sre,
Telkib6ny6ra. Megnyero, fafarag6sokkal
diszitett  kis falu, kopjaf6s temetovel.
Fels6t6ltunk a millenniumi eml6kmiihoz is,

ahonnan len6zhetttnk a falura. Kdstibb
megl6togattuk a m0zeumot, melyben a
n6prajzi t6m6j0 szob6t6l a kdrnydken
fetlelhetri 6sv6nyokon 6t a termdszettudo-
m6nyi rdsztegig ki-ki megtal6lhatta a szdrnhra

drdekeset. Az rin. ti.irelemi.ivegek elofi tdbben

mcg6lltunk, pr6b6ltuk megfejteni a technik6-
j6t, persze sikertelentil. Ddlut6n 0jabb kis-

csoportos foglalkoz6s ut6n este a szok6sos
seriffv6laszt6s, majd ismdt fi lmklub.

Pdnteken S6rospatakkal ismerkedtiink'
Rdvid vdrosn6zdst ktivetoen bidokba vettiik

a R6k6czi vdr mellett berendezett korhri
j6tsz6teret, majd megndzttik a v6rat a hires

vrirds toronnyal egyiitt. Ddlut6n
a vdgard6 i  s t randon k ics i t
pihentiink, risztunk.

Szombat ddlelott a manu6lis
foglalkoz6sokon gydngydztiink,
a gyri j tci t t  aranyrdgtiknek
szti tyot k6szitett i ink. A b6t-
rabbak  a  te tk6sza lonban
hennafestdsre jelentkeztek, s6t
volt, aki be6llt a kdszitok krizd.
Gyufasz6 lb6 l  i s  k6sz i i l tek
dpitmdnyek, majd ebdd ut6n a

szomszdd te lep t i l6sen ldvo
arbord tumot  6s  a  K6ro lY i -
kastdlyt ndztiik meg. A legme-
rdszebbek (mintegy 6O-an) meg-
m 6 s z t 6 k a m a x i m u m 8 f t l t
befogad6 tornyot, hogY mindl
magasabb16 l  gydnydrkdd-
hessenek a  csod6 la tos  Pano-
r6m6ban. Gyalogosan vett i lk
hazafell az utunkat, 6s vacsora
ut6n felcsendii l t  ndh6nY rdgi
counlry-dal: Ohio. Postakocsi.
D6dap6m. Jdger J6nos pir szftz
kilomdtert utazott a kedviinkdrt
git6{6val, hogy 6lvezetesebb,
maradand6bb 6lmdny legyen ez
az 6jszaka. A legkitan6bbak f6l
Z-ign6thzIak.

Vas6rnap ddlelott  ki tcir t  az
aranylitz. A kozeli patakban
versenyben lehetett gyrijteni az

egydn i nevez6shez sziiks6ges aranyrcigtiket
6s kul<inbozii versenysz6mokban lehetett

risszemdrni az iigyessdgiinket. Lassz6z6s,
l6viadal, ostorpattogtates, cdlbaltivds vizi
pisztollyal, ui.iszkander sz6mokra lehetett
n e v e z n i .  D d l u t 6 n  i j a b b  k i r 6 n d u l 6 s r a
kerekedtiink fel, krir lett volna kihagyni a
kcizeli Ftizdri-v6rat. Aki megm6szta, annak

itt is gytiny<ini panor6m6ban volt rdsze. Az

djszakdt egy kis t lra z6rla
Hdtfon ddleltitt kisvonattal indultunk Ko-

kapuhoz. Utkdzben akadt dolga a seriffnek,

hiszen nyilt v6g6nyon fegyveres bandit6k,
a Dalton-fivdrek k6nyszeritettdk me96llasara

a mozdonyvezetot. Nem volt mit tenni,

me96llt a vonat. Mivel a rabl6k nem tal6lt6k

a feltdtelezett aranyat, igy triszokat ejtettek,
v6tts6gdijat k<ivetelve. Nem volt k<innyti

dolguk, nagy volt az ellen6llas. A v6lts6gdijat
vegi i l  sikeri i l t  0sszekaparni,  ds a tr irszok

kiszabadultak, de a bandit6knak bottal

iithettiik a nyomukat. Ddlut6n a ktircizo
(wanted) fot6k segitsdgdvel az,,Aranyvaros"
lak6 ib6 l  szervezet t  6nk6ntes  csapat  a

bandit6k nyom6ba eredt, ds kem6ny harcok
(FolYtatds a 11. oldalon)
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A Xll. J6sz Vil6gtal6lkoz6
2006. jrinius 30-a 6s jrilius 2-a kcizdtt

J {szboldoghdz6n tal6lkoztak a j 6szok. A
XI I .  J6sz Vi l6gta l6 lkoz6 t innep6lyes
megnyit6sa jfnius 30-6n (pdntek) ddl-
utiin l4 6rakor tdrtdnt. A megnyit6t ko-
vet6en Hortind Dr. Bath6 Edit, a JAsz
Mrizeum igazgat6ja l4 ki6llit6st nyitott
meg. A kirillit6sok kdzott szerepelt fest-
mdny, grafika, rajz, fot6, kdzimunka,
kdzmrives, vad6szati, egyh6ztdrtdneti,
vastttdrt6neti anyagok, gyiijtem6nyek
bemutatiisa. A helyi illetos6gii Papp lza-
bella, a Megyei Levdlt6r igazgat6he-
lyettese k€t kdnyvet mutatott be az 6r-
deklrid6knek, az egyik helytiirtdneti ki-
adv6ny volt,,Eml€kek a boldo ghiu,i tany a-
vikigr6l", melyet a kdzsdgi cinkorm6ny-
zat jelentetett meg. A d6lut6ni sport-
programokat este a sz6rakolat6 mrisorok
kdvettdk.

A tal6lkoz6 f6 esemdnyei jrilius l-jdn
(szombaton) voltak. Az alig 1800 lakosf
kdzsdg 60 6wel kor6bban 1946. jrilius
l-j6n lett dn6ll6 telepii l6s. A tal6lkoz6
ds jubileum kapcs6n a lakosok kicsino-
sitottak az utcitkat, tereket ds gazdag pr og-
ramokkal vitrtitk a sok sz6z l6togat6t.

A fopapi szentmise utiin a husz6rban-
ddriumokkal az 6len elindult a jdsz tele-
p i i l6sek kdpviselet6ben megje lentek
hosszri sora a strand tertiletdre. Az lrkezo
csoportokat Cserhdti Agi kedves sza-
vakkal kdszcint<itte, ds ndh6ny mondat-
ban bemutatta a telepiildst. A felvonu-
l6k elhelyezkeddse ut6n S:iics Lajos
helyi polg6rmester kdszdntdtte az egybe-
gyiilteket, majd Habsburg Gyorgy, Ma-
gy arorszitg eur6pai uni6s nagykovete,
a Magyar Vdrdskereszt elndke, a rendez-
v6ny v6dncike ldpett az emelvenyhez.
Elismeroen sz6lt a j6szok dsszetarto-
ziisiit szimboliz6l6 dvenkdn ti tal6lkoz6
megrendezdserol. Dr. S:ekeres Imre
honv6delmi miniszter, az Als6-J6szs6g
orsz6ggytildsi kdpvisel6je a j6szok ha-
gyomiinyorzdsdnek sz6p p6ld6j6t emelte
ki, valamint sz6lt arr6l, hogy a j6szok
mindenkor a kcizoss6gtikdrt, lak6he-
lyiikdrt kdszek voltak 6ldozatot hozni.
A korm6ny nevdben Grdf J6zsef ag-

r6rminiszter a mezogazdas6ghoz kdt6-
d6k el6tt 6116 teend6ket lsszegezte, az
EU-s kt ivete lm6nyekhez val6 gyors
igazod{s fontoss69616l sz6lt. Az el-
szfirmazott jilszok nevdben Kdke s i Lds:-
I 6, P ilisjilszfal u polg6rmestere mondott
beszddet.

A Jriszs6g6rt Alapitv6ny Kurat6riuma
nev6ben Dr Dobos Lds:16 kuriltor adta
6t a l|szsiryert Dijat a jdszkislri S:iile
Kat a I i n hagyom6ny6rz6nek, a sokr€tri
kdzdssdgi munkdj6drt. A ktizs6gi kitUn-
tetdsek 6tad6sa utdn hagyom6nyos ce-
rem6n iiival iktatt6k be az rij j 6szkapt6nyt,
Nagy Albertet, aki Gydrind dr. C:eg-
lddi Mdrta 6s a Kapitiinyok Tandcsa
el6tt tette le az esktit. Ivott aj6szkiirtbril
a j6szok egdszsdgdre, majd a jelenldvci
j|szfeny szarui husz6rok kisdret6ben
ellovagolt.

A szinvonalas kultur6lis miisorban
Kdrddi  Anikd opera6nekes,  Rdkasi
Kdroly szinmiiv6sz ldpett fel. A ddlut6n
fofyam6n a j6sz teleptildsekr6l €,rkezett
mriv€szeti csoportok szerepeltek. J6sz-
f6nyszarut Kere s:tes i J6:s ef vezetdsev el
a P6vakcir kdpviselte szdp sikerrel. Az
este a fiataloknak sz6l6 koncertekd volt,
zen€lt az Objektum, a Fiesta 6s a Crystal
egyiittes. Vas6rnap itt keriilt megren-
dezdsre a megyei Polgiir6rnap, mely-
nek keret6ben kerest6k a ,, leger6sebb
polg6r<ir"-t. A fozoverseny neves ven-
ddge Kovdcs Ld:dr volt.

A rendezvdnyt anyagilag sz6mos he-
fyi 6s J6szboldoghdzhhoz kiit<id6 jogi
6s mag6nszemdly t6mogat ta. .  A f r ! -
szponzor a Nemzeti Kultur6lis Oroksdg
Minisztdriuma, az OTP Bank, a Nemzeti
Kul tur6 l is  Alap ds az Eszak-al f r i ld i
Region6lis Fejlesztdsi Tan6cs volt.

A XIIL |itsz Yil6gtal6lkoz6 rendezdsi
jogdt 2007. dvre J6szszentandriis kapta
meg.

Kdszrinji ik a szinvonalas, nagysza-
b6sri programokat a jdszboldoghdzi-
aknak, ds kdszrjnet azoknak is, akik
I fszfeny szar ut k6pvi se ltdk a tal6lkoz6n.

T6th Tibor

Cowboyok, ha osszegyfilnek...
(Folytatds a 10. oldalr1l)
6ran elfogta a Dalton-fiv6reket. A seriffds a
sz<ivetsdgi b6kebir6 6ltal vezetett bir6s6g
kemdny biintetest r6tt ki a brin<izokre.

A madam cirdm6ben - sok borsot tortek
m6r a fivdrek az orra al6 - meghivta a kOr-
nydk <isszes telepesdt a Saloon-ba egy
mula ts6gra ,  aho l  a  k isv6ros  lak6 ib6 l
szervez6ddtt alkalmi fel l6prik dalokkal,
jelenetekkel, ds nem akiirmilyen tiincokkal
sz6 r ako ztattitk a n agyd rde m rit.

A  m6snap i  hazautaz ts  e l6 t t  az
iinnepdlyes z6szl6levon6st egy levezet<i
kir6ndul6s krivette Sitoraljafjhelyen. Az
orsz6g leghosszabb libeg6jdvel tettiink egy

oda-vissza utat, majd a tr ibordrtdkelo
foglalkoz6sok ut6n felsz6lltunk a vonatra ds
Miskolcon kicsit  id<izve megdrkeztt ink
Hatvanba, ahol m6r v6rtak a sziilok.

M6r keressi ik az 6j tdborhelyet, ds
terveink szerint a szok6sos janu6ri ztr6n ij
kalandokra hivunk minden gyermeket ds
fi.atalta2007. dvi, jubileumi, X. t6borba.

.. T6mogat6ink voltak: Jaszf6nyszaru Viiros
Onkorm6nyzata ,  A l ta l6nos  Isko la  ds
Mtivdszeti Alapiskola Di6k0nkorm6nyzata,
J6szfdnyszaru az Oktatesdrt_ AIapitv6ny,
Jdszfdnyszarudrt A lapitvdny. Ezsi6s Ddnes.
Jiiger Jdnos ds a Sz.ilok' 

Eva, Katinko

E. J.  H.  A.
Eg6szs6get J6szf6nyszarun

Holnapra Akci6

J5szf6nyszaru V6ros 6nkor mdny zata
a Vdd6noi Szolg6lattal koziisen p6lyina-
tot nyijtott be az Eg6szs6giigyi Minisz-
t6riumhoz,,Egdszs6ges telepii lds" cim
elnyer6sdre.

A p6ly inatunkat t6mogat6sra m6lt6-
nak it6lte a birril6 testiilet.Ez6ltal leheto-
sdgiink ad6dik arra, hogy telepii ldsi
eg6szsdgnap megrendez6s6vel hivjuk
fel a lakossiig figyelmdt az egdszsdges
6letm6d fontoss6g6ra.

A munk6val tolttitt, gondokkal teli haj-
sz6s napok kdzben gyakran mondogat-
juk egym6snak - 6s sokszor magunknak
is - ,,Nincs semmi baj, csak eg6szs6g
legyen!". Sok esetben m6g koszcinds-
kdnt is ,,J6 eg6szs6get!" kiviinunk em-
bert6rsainknak.

A feji inkben, a gondolatainkban ott
rejlikazegf,szsdg 6rtdke, az iizenet, amely
az dlet fenntart6s6nak, az €let tov6bb-
adiis6nak a kulcsa.

,,Vizet pr6dik6l, bort iszik" - mondja a
magyar ember arra, aki m6skdnt cselek-
szik, mint ahogyan beszdl.

Altal6ban nagyon haragszunk arra,
akire ezt mondjuk. Elitdlj i jk, sokszor
megvedtik. Pedig ...

Pedig saj6t magunkra is alkalmazni kel-
lene a pdld6zatot. Mindennapjainkban,
6letm6dunkban, dletviteli inkben, mun-
kav6gzdstink sor6n, vajon hol ds milyen
mdrtdkben lelheto fel az egdszsdg v6del-
me, meg6v6sa?

A szavakkal val6 jiitszadozds mogcitt
ott hiz6dik a rideg val6s6g: val6j6ban
csak akkor erezzik az egeszsdg fontos-
s6g6t, ha NINCS, akkor pedig miir sok-
szor kds6 a felismerds.

A miit6asztalon, a k6rhiizi i igyban,
vagy a t6ppdnzes papirra v6rva szinte
mindenki megfogadja: ezentril majd m6s-
kdpp lesz.

Aztiin, mikor kezd a f6lelem az els<i ri-
adtsdg 6rz6se elmrilni, a mrilt hom6lyba
veszni. lassan azon vessziik 6szre ma-
gunkat, hogy ism6t csak a r6gi m6don
mtikddiink, ism6t ...

M indanny iunknak  van  egy  6 lma :
eg6szs€gesen, testi ds szellemi er6nk
teljdben mindl hosszabb, sikeres dletet
dljiink le szeretteink 6s bar6taink kdr6-
ben. Ennek az 6lomnak a megval6si-
t itsithoz szeretn6nk egy lehet6s6get,
programot kfn6lni.

A sikerhez azonban nem csakj6 prog-
ramok kellenek.

Segiteni csak annak lehet, aki engedi,
elfogadja .a segits6get.

Kdrjiik Onciket, fogadj6k el a segfts6-
giinket, vegyenek r€,szt az On0k sziim6ra
szervezett szirovizsgfilatokon. Hallgas-
s6k meg a tan6csokat, olvass6k el a fel-
vil6gosit6 anyagokat 6s k6stolj6k meg
az egfszseges 6letbemutat6 termdkeit.

Vdd6n6i S:olgdlat
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H6l6s sziwel mondok k<isz<inetet
a rokonoknak, szomsz6doknak,

ismer6s<iknek 6s r6gi munkat6rsaknak, akik
LANGO ZOLTAN

, temet6s6n megjelentek
sirj6ra koszorft, vir6got hoztak,

ijdalmamban egyiitt 6reztek velem.
krisz<inet a IUSTA dolgoz6inak.

Szeret6 6desanyja

Kiisziinetnyi lv6nit6s, em!6kez6s

Eml6kez6s
id. Lang6 Tibor hal6l6nak 5. 6vlordul6j6ra.

,,Mint gyertyal6ng lobban el az 6let,
mint gyors foly6 rohannak az 6vek,

mint f6j6 eml6k dereng a m(tlt,
vir6ggal ilzenilnk, hogy r6d eml6keziink."

Feles6ged 6s le6nyod

Eml6kez6s
Jinos hal6l6nak 1. 6vlordul6j6ra.

,,Reninykedtiink, hogy csak egy rossz elon,
de nen az volt ndr lStjuk.
Elment1l lflilnk oly messzire,
oly tdvol, de sziviinkhen ilt 6lsz
nig dliink e viligon."

Szeret6 csa16dod

H6l6s sziwel mondunk k<iszcinetet mindazoknak, akik
szeretett f6rjem, 6desap6nk, nagypap6nk

DUGONICS GYORGY

temet6s6n r6szt vettek, utols6 0tjera elkis6rt6k, siri6t a
kegyelet vir6gaival bori toi lak, f6jdalmunkban egy0tt

6reztek vel i ink.

A gy6szol6 csal6d

Eml6keziink
Ocsk6 S6ndor hal6l i inak 1. 6vfordul6i6ra.

"Elmitlt egy 6v N6lkilled
szomor0 az (tt, mely a sirodhoz vezet,

Ha el kellett menned, elfogadom,
de a csalSdb6l hi6nyzol nagyon."

Gy6szol6 feles6ge 6s csal6dja

Kcisz<inetet mondunk a rokonoknak, szomsz6doknak
6s mindazoknak, akik szeretett 6desany6m, any6som,

nagymam6m, d6dik6m
<izv. PAL ANTALNE

Kov6cs Anna
temet6s6n megjelentek, sirj6ra koszorft, viragot hoztak,

f6jdalmunkban egy0tt 6reztek veli ink.
Gy6szo16 csal5dia

+ Eml6kez6s
I  Melegh P6l hal6l6nak 3. 6vfordul6j6ra.

,,fn m6r alszom hideg hant atatt
O, ne zavard meg csendes 6lmomat
Borulj sfromra halkan, csendesen
Ne f6lj, nekem nem f6j semmi sem."

Szeret6 leles6ge 6s csal6dja

255 6ve szUletett Bedekovich L6rinc
id. Bedekovich Lorinc, jdszkun keriileti geometra,255 6ve, l75l

augusztus 8-iin sziiletett.
id. komori Bedekovich Ltirinc 6ppen 255 6ve Jaszapiitin sziiletett, de

Jaszfdnyszarun telepcdett le, mint a Jaszkun Kertilet elso ftldmiroje.
Az 5 alkalmaziisdval vette kezdetdt a Zagyva'Tarna vdlgy6ben, a
Jriszl:unsdg teriiletdn az tismocsarak, vadvizek elleni rendszeres vddekez6s,
vizrendezds, els6sorban 6rvizmentesit6si rnunkiilatok. Mindezekr6l
egyszeni, k6zi eszliozdkliel kdszitette pontos, viliigosjelzdsekkel ell6tott
t6rkdpeit, amelyek vizrajzi, telepiildstiirt6neti kincseink.

Szaliembere volt vizimalmok mtikdd6sdhez sziiksdges malomzrig6k,
zsilipek, g6tak tervez6s6nek, dpit6s6nek.

Bedekovich L6rinc kiv616 t6rkdpkdszitti, nagytapasztalatri tervezo
6s vizdpit6 m6rndk, kora elismert szem6lyisdge volt. A Hdrmas Keriilet
tiszteletbeli t6blabir6jdnak v6lasztotta. 40 6vi munkdssdg utrin, 1819.
december 3l-6n ment nyugdijba s adta dt a stafetabotot firinak, ifi.
Bedekovich Ltirincnek. 1823-ban J6szf6nyszarun hclyezt6k tir6k
nyugalomra.

A 18-19. sziizadfordu16 neves foldmdrtijdnek dlete "...azt izeni a
21. szAzad emberdnek, hogy el6deinkhez hasonl6an neki ink is
vigyaznunk kell 6rtdkeinkre, meg kell v6deniink azokat, mert iiltaluk
v|lunk azzit, amik vagyunk". (Cser lstv6n)

Kozli o Bedekovich I'6rinc Nirtfdiskolai T'drsasds

Eml6kez6s hal6luk 1 o. 6vforduloiira

@Wffi
Lang6 Tibor M6sz5ros Henrietta Bak6 L6szl6

,,Hol van az, kit felneveltiink az 0tra,
hol van az, kinek fogtuk k6t kez6t?
Addig v6rjuk, b6rcsak lSthatn1nk itjra,
mig v6get 6r az eg6sz 6letiink."

Sz0l6k 6s testv6rek

Eml6kez6s
H6da S6ndor hal6l6nak 25. 6vtordul6i6ra.

,,Lelked nint tehEr galanb
csendesen messzire szill,
Hi6ha keresiink, kdnnyes szeniink
ner soha nem lal6l.
De tudjuk, hogy a csillagok
kdzdtt a legldnyesebb Te leszel.
Utat nutalsz, mert sziviinkben
iirdkkd l6tezel."

Szeret6 feles6ge 6s csal6dja

H6l6s sziwel mondunk k<iszcinetet
mindazoknak, akik

KOCZKA ANTAL

temet6s6n r6szt vettek.
siri6ra koszorft, viregot hoztak,

f6jdalmunkban egyiitt 6reztek veliink.

A gy6szol6 csal6d



MI UJSAG FENYSZARTIN? 200619 l 3

ll6rja Onf
6 DOLCE.U'TA
cukrdszds, tsqviz6!
JlszIfnysnru, Szabadsdg it 75.

R6qV06CJ€ tul66

minden szelb6l
adunk.

yszaru, Bethlen G. u.73.
Tel: 30/281-0934 vagy

Zs6ka Vir6g 6s Aj6nd6ktizlet
Furst  S.  u.  10.

Tel:301402-7429

H6feftu,
vagolt
fiLeq

)6szf6nyszaru, J6kai 0t 10.
Tel.: 57 I 407 -87 7 v agy 3Ol 47 89 -3-l 4.

Dr. Kocsis Andr6,s
csEcsEMd- 6s GYERMEKCyOOyISZ

szAKoRvos
MAGANRNTTTNELESE:

J6szf6nyszaru,
Hunyadi J6,nos i. Lla

Tel: 0630-408320

Rendel6si ideje:
Kedd: 17-18. 6.
Csiit<irt<ik: 17-18.

APROHIRDETES
Jdszfdnyszarun ftlftjdn 6vek 6ta miikdd6

24m2-es, iizlethelysdg + mell6khelyis6g (sziiks6g
szerint brivithet6) kiad6! Erd: Jdszf6nyszaru,
Szabads6g rit 69. vagy 70/233-2543

n
Tel: 06-30/665-9154

Szak6rtelem a hitelezdsben
Hitelek szamtalan ig6nyre
- Szem6lyi hitelek (5 napon belul)
- Jelz6log hitelek ( BARosaknak is)
- Magas kolts6g( hitelek kiv6lt6sa
- C6ges hitelek
- Lak6s v6s6rl6si hitelek
- Ingatlan 6rt6kesit6s
Hatvan, Szent Mihdly 6s Ady E. u. sarok.
Erd.: 20/555-87-95.

Megvaltozott nyitva tartds
A V6rosi Kdnyvt6r nyitva tartiisa

az dpiiletben zaj16 felljit6si munk6-
latok miatt decemberig:
H6tfo: Zhrva
Kedd. szerda.
cstitcirtrik: 9-12 6. 13-17 6.
Pdntek: 9-126. 13-166.
Szombat: Z6rva

Pusztamonostor, Szabadsrig u. 71.
Tel./Fax: 061 57 I 521 -070, 06/57 /521 -07 |
e-mail: tusorf@invitel.hu www.tusorhu

0kt6beri akciok!
Celsius P 25 27 kW-os szeneskaz6n

130.000,- Fr

PURMO ac6llemez radi6torok
-10 o/o kedvezm6nnyel

Turb6s kombicirk6 24 kw-os
1 1 9.000,- Ft-tC.

ALU GURUL6AI-I-VAruYOT
elad6k, b6relhet5k.

Furd6szoba berendez6sek kedvez6
6rakban.

Vasanyag minden m6retben 6s
tipusban!

A h6zhozszAllitAs t6rit6smentes!

NYitva:
H-P: 8.00-17.00 6. Sz: 8.00-12.00 6.

J6szf6nyszarun
Tdmogat6k:

E,ti. Minisztdrium
Dr. Vida Zsuzsanna hdziorvos
Jdszldnyszaru Viros 0nkorm anyzata
ANTSZ - J6szberdny V6ros Intdzete

QY68yszercdgek 
- Gy6gyszert6rak

Ovoda
Iskola
Bedekovich Ndpfoiskolai T6rsas6g
Luda Pdks6g
Elelmiszer iizletek
V6g6 Bt.
Magyar Vcir<iskereszt Teriileti Szervezete

-- J6szberdny
Orddgnd Czeglddi M6ria
Minden drdeklodot v6runk szeretettel!

Vdd6n6i Szolgdlat

Augusztusi anyakonyvi hirek
SZULETTEK: Fekete Tam6s (Gebura Katalin), Kiss Gergely (Iv6nyi Zsuzsanna), Kotl6r

M6ty6s Levente (Princz Erzsdbet), Magyar Balazs (Bittner Krisztina), Radics Alex (Radics
Piroska).

HAzASSAcoT KOTdTTEK: Vig Rich6rd ds Deli Agnes
ELHTINYTAK: Berdnyi Istvdnnd Balogh Erzs6bet (56 d.), Koczka Fl6ri6nnd T6th Ilona

(69 6.), Korm6ny J6nos (87 6.), Kov6cs Istv6nnd Luk6cs M6ria (82 6.), Ocsk6 Antalnd
Pataki Ilona (82 d.), Ozsv6th J6zsef (83 6.), P6l Antalnd Kov6cs Anna (81 d.), Penczner
P6ln6 Pal6cz Ilona (88 6.), Prekker Anna (61 6.), S6ndor Fl6ri6nnd Cs6k6ny Rozilia(78 €),
S6pi Istv6n (98 d.), Telek S6ndornd J6ger Erzsdbet (84 d.).

A litt6sbolt lrirei
JAszIlnyszaru, Szabads6g tit 49. Tel.: 57/423-353.

Nyttva: Hett6td p6ntekig l3-18 6r6ig, szombaton 9-12 6rAig.
Min6s6gi digitdlis paplrk6pre is 6s amat6r kdpkidolgozds,

I6nykfpez6g6pek, filmek, kamera, kazettilk
Oomb 6s fot6 elemek, akkumuldtorok nagy vilasztilkban

CD-k, DVD-k CD 6s DVD boxok
Audi6 6s Vide6 kazettdk Minds6gi kdpkeretez6s

E. J. H. A. Eg6szs6get Jaszf6nyszarunak Holnapra Akci6
Eg6szs6gnap

2006. okt6ber l l -6n (szerda) 8-13 616ig
Egdszsdgnapot rendeztink J6szfdnyszarun.
Helyszinek:

Orvosi Rendel6 (De6k F. tdr 1.)
Rim6czi kastdly pince helyis6gc

PY6EYszertdrak
Elelmiszeriizletek

Szolgdltatdsaink:
csontritkul6s szrirds
vdrcukor, vdrkoleszterin szint mdrds
vdrnyomiis mdrds
testzsir mdrds
testviz tartalom mdrds
testmagass69 mdrds
teststly mdrds
egdszs6ges dtelek b€mutat6ja - k6stol6
Rendezi: Vddonoi Szolg6lat
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A Polg6rmesteri Hivatal kozvetleniil
hivhat6 telefonsz6mai

Javitott, m6dositott v5ltozat
A Polgdrmesteri Hivatal telefonkdzpontjdba bedpitdsre keriilt egy adapter az iigyintdz6k

kdnnyebb el6rdse drdek6ben.
Az 522-1'10-es telefonsz6m tlrcslzhsa utdn tizembe l6p a kdsziildk. A hang ut6n az ali$bi

mell6kek tircsir;|sit krivet6en kdzvetleniil a kivdnt iigyintdz6vel tudnak beszdlni.

Me l l6k  sz fma N6v Vezet6kes hivdszdm
522-170
522 -17  4
522-172
522-17 5
422-002
522-173
522-17 6

422 - t t 4

422-264

522 -177
422-128

l 0 l
1 0 6
1 0 9
il
t 2
l 3
l 5
l 6

I  l 8
t2l
1 3 0
134
l 3 l
132
1 3 3

Szennyviz t6rsulat:
Hivatali fax sziim:

Titkdrs6g
Szoci6lis tigyek
Hat6s6gi csoportvezet6
Gydmiigyi ugyint6z6
Gy6mhivatal
Ad6iigyi csoport
Miiszaki, 6pit6siigyi csoport
Iktat6
Pdnziigyi csoport
Anyakrinyvvezetri
Okmdnyiroda
Okmiinyiroda
GAMESZ vezetri
GAMESZ tdrit6si dij
GAMESZ krinyvelds

424-252
522-l7l A fax 6jjel nappal automata iizemm6dban miikddik!!

Polgarmesteri Hivotal

Tiid6szfir6s
Ertesitjiik a lakoss6got, hogy a 2006. dvi tiidosziir<i vizsg6latot okt6ber 11-t6l okt6ber

25-igv€,gzik Jiiszf6nyszarun a Kdzponti Orvosi Rendeloben (Derik F. tdr 1.)
A sziir6s id6pontjai:

H6tf6n:
Kedden:
Szerdiin:
Cstitdrtdkdn:
P6nteken:

FIGYELEM!
Okt6ber 16-rin (h6tf,6n) 6s 18-:in (szerdrin) 12.30 - 17.30 6r6ig (meghosszabbitott

rendel6si id6ben) lesz a tiid6szii16 vizsg6tat.
K6rjiik, hogy szrirdsre vigydk magukkal a sz,gmdlyi igazolv6nyukat 6s a TB k6rty6jukat.
30 6ves kor felett a megielen6s KOTELEZO.
A vizsg6lat al6l mentesiilnek azok a szemdlyek, akik egy dven beltil ilyen vizsg6laton

rdszt vettek, iltet6leg a tiidogondoz6 intdzetben gy6gykezel6s alatt 6llnak 6s ezt igazolni
tudjak. Kdrjtik a ttidrisziir6s ideje alatt errol az igazol6st bemutatni.

Polparmesteri Hivatal

S p o r t
Tisztelt Sportbar6tok!
Sajnos a kelletdndl jobban zajlik az dlet a leln6tt labdarug6 csapat hi2a t6jdn. A csapat az

eddigi 5 fordul6ban nem szerzett pontot. KiilOndsen f6j6, hogy az itthoni mdrkiizdsek is
veresdggel vdgzridtek. Az eredmdnytelensdg kdvetkea6ben Farkas Gyula vezettiedzti lemondott,
munk6j6t Kratofil Sdndor 6s Vitrinyi Szabolcs vette dt. Kdsztinjtik Gyuszinalg amit az egyesiilet6rt
tett, remdljuk, mihamarabb visszatdr a piiy|ra. A hetvdgi bricsri eltitt nagy a szorongds
mindenkiben, remdljiik v6gre a firik bebizonyitjdk, hogy kellti alizattal viszonyulnak ehhez a
iAtekhoz €s nvernek.- 

Ordmteli, hogy ififsrigi labdarrig6 csapatunk Vit6nyi Szabolcs edzri vezetdsdvel egyre jobban
6s eredmdnyesen jritszik.

Az eddigi 4 fordul6b6l 3 gyrizelem ds egy veres6g a mdrlegiik. J6 volna, ha az 6 m6rk6zdseiket
is egyre tdbben tekintendk meg.

A sportp6lya haszn6lat6nak rendie
- A p6lya maganteriilet, a jiiszfenyszarui dnkormrinyzat tulajdona.
- A sporttelep pSlydit nyitvatartrisi idSben (08.00-20.00 6.) csak a sportegyesiilet tagiai ds

az iiltal rinos iskola tanul6i hasznrilhatj dk, szerv ezett form iiban.
- Az egyesiilethez nem tartoz6k, csak a sportegyesiilet vezet6jdnek tudt6val ds beleegyezdsdvel

haszndlhatj6k ap6lyikat (kdzilabda-, edz<iprilya) rigy, hogy azedzdsek els6bbs€get €lveznek.
- A lenti p6ly6t csak t6rit6s ellen6ben lehet miis csapatoknak haszn6lni, kiv6ve az rinkor-

miny zati rendezv6nyek.
- Mindenki, aki a sporttelep pdlydit haszndlja kdteles azok illlagfira, tisztasiigiira vigyizni!
Kellemes sportsikereket kivrin a JVSE vezet6sdge.
Tel.: 06-701946-10-82

12.30 -  16.30 6r6 ig
8.30 - 12.30 6r6ig

12.30 - 16.30 6r6ig
8.30-  12.30 6r6 ig
8.30 - 12.30 6r6ig

Patik6k nyifua tart6sa
Szent Anna Gy6gyszert6r

Katona J. irt Tel.: 522-460
Nyina:H€tfotol p6ntekig 8.30-12 6rhig, 1 5-

I 9 6r6ig, okt6ber 7-dn 6s 2l -dn 8 .30-12 6rLig.

Kleop6tra Patika
Szabads6g tit 40.

Tel: 424-046 v agy 061 30 1244- | 456
Nyitva: H6tf6t6l pdntekig 8-18.30 6r6ig

ds minden szombaton 8-12 6r6ie.

Gy6gycip6
A Mozgriskorl6tozottak jiiszf€nyszarui cso-

portja tdj€koztatja a gy6gycipiit ig6nyltiket,
hogy a kdvetkezl gy6gycipo-irat6s 2006.
ok t6ber  18-6n  14  6r r i t r i l  a  Nagy isko la
kisterm6ben lesz megtartva.

A gy6gyc ip6  fe l i r6shoz  mindenk inek
h6ziorvosi beutal6 szi iks6ges, ennek hi6-
nyriban a betegeket nem tudjdk fogadni.

Tisztelettel : Vezet6s ds

Meghiv6
A Vakok 6s Gyengdnl6t6k helyi Klubja sze-

retettel meghiv minden sorstdrsat 2006.
okt6ber 11-6n de. 10 6rakor tartand6 Fehdr
Bot napja megeml6kezdsre!

Mindenkit szeretettel v6runk!
H o rv dt h Lukdcs nd klubvezet6

K6szenl6t a vizmfin6l
Hibabejelentds munkaid6ben a 571 422-

631-es. munkaidon ti:] a 061301275-3350-
es telefonsz6mon.

Szennyviz-ii gy elet:. 423-938 (m u n ka-
id6ben) 6s 06-30-429-4195

Kiiz6rdekf telefonsz6mok
0rvosi i igyelet 06-37-341-040 (i[n. f-i6t6l)
Ment6k 104
Tiizoltosiig: 105
Ti2oll6parancsnok (JiiM6nyvaru):

06i30/9-745-690
Rend6rseg (Jdszber6ny): 107
Rend6r6rs (Jiiszf6nyszaru): 422-1 38,

6s a mobil 06-70/330-7626
TIGM hibabeielent6s: 06/281430-488
Falu gazdisz: 06/30i31 2-895S
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