Jászfényszaru város lapja
2006. október

Emlékezés
az ’56-os forradalom és
szabadságharc
50. évfordulójára
2006. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának alkalmából ünnepi megemlékezésre
került sor a templomban. Az ünnepi
szentmise előtt, amelyet Csőke György
helyettes esperes plébános mutatott be,
dr. Kocsisné Horti Monika rendezésében színvonalas zenés irodalmi műsort adtak elő gyerekek, felidézve az ’56os forradalom örömteli és szomorú napjait. Ezt követően Jászfényszaru díszpolgára, Szabó Imrefia Béla mondta el
köszöntő beszédében azokat a gondolatokat, amelyeket fontosnak érzett a nevezetes évforduló kapcsán megosztani
a jelen lévőkkel. Beszélt a magyar nép
több évszázados hősies küzdelmeiről,
helytállásáról, s hogy mit köszönhet
Európa nekünk, magyaroknak. Szóvá
tette azt a sajnálatos tényt, hogy nemcsak Nyugaton tapasztalható a tájékozatlanság, de még a hazai új nemzedékek
is alig ismerik az ’56-os forradalom
történetét, nem tudják, mi váltotta ki a
felkelést, mi késztette Budapest és az
ország népét arra, hogy szinte puszta
kézzel szálljon szembe a szovjet tankokkal. Bár a forradalmat és szabadságharcot leverte a szovjet túlerő, a felkeléssel a magyar nép mégis történelmi tettet
hajtott végre. 1956 hősies küzdelme nem
vereségként maradt meg az emberek
emlékezetében, hanem mint egy ragyogó fejezet a népek történelmében.
A világ azt köszönheti Magyarországnak, hogy 1956-ban Közép-Európában elindult egy olyan folyamat,
amely termeszként ásta alá a keleti
gyarmatbirodalom alapjait, és három év
múlva annak megingásához, majd pár
évvel később az összeomlásához vezetett.
Szabó Imrefia Béla megemlékezését a
békesség iránti óhaj kifejezésével zárta:
„…mert élnek bennünk a vágyak, álmok,
remények, hogy békesség lesz,… köszöntsétek egymást a béke jelével, de
ne csak itt, az Isten házában!”
Sugár Istvánné

Ára: 85,– Ft

17. évfolyam 10. szám

Megalakult az önkormányzat
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. október 16-án
tartotta alakuló ülését a Városháza tanácskozó termében.
A Himnusz elhangzását követően Babits Mihály Örökkék ég a felhők mögött
című hitvallásából adott elő részleteket Bordásné Kovács Katalin.
Kiss Zoltán korelnök köszöntötte az alakuló ülés résztvevőit, majd Kovács Mária,
a helyi választási bizottság elnöke adott tájékoztatást a választás eredményéről s
a megválasztott képviselőknek átadta a megbízólevelet.
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele után Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester ismertette programját.
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester
illetményét 2006. október 1-jétől 441.600,-Ft/hó összegben állapította meg.
Az alakuló ülésen megválasztották az önkormányzat bizottságait, melynek
összetételét az alábbiakban ismertetjük.
Egészségügyi, Szociális, Idősügyi Bizottság
Elnöke: Lovászné Török Magdolna. Tagjai: Kovács Béláné Pető Magdolna,
Kovács Tímea, Mészáros Tivadar, Radics Flórián
Ifjúsági, Sport Bizottság
Elnöke: Szakali János. Tagjai: Berze Péter, Sinkovics Rajmund, Mezei Zsolt, Tóth
Norbert
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági, Közbiztonsági Bizottság
Elnöke: Szűcs Antal, Tagjai: Kovács Béláné Pető Magdolna, Lovászné Török
Magdolna, Kaszai Tamás, Kiss Tibor
Oktatási, Kulturális Bizottság
Elnöke: Zsámboki Sándor. Tagjai: Sándor Sándor, Sinkovics Rajmund, Balázsné
Dobák Angelika, Holló-Szabóné Görbe Éva
Pénzügyi Bizottság
Elnöke: Berényi Ferenc. Tagjai: Zsámboki Sándor, Kónyáné Kolozs Katalin
Településfejlesztési Bizottság
Elnöke: Kiss Zoltán. Tagjai: Berze Péter, Kovács Tímea, Nagy Sándor, Tanczikó
Attila
Ügyrendi Bizottság
Elnöke: Tóth Tibor. Tagjai: Sándor Sándor, Barna Sándor
A bizottságok elnökei és tagjai megválasztása után a külsős bizottsági tagok
eskütételére került sor.
Titkos szavazással megválasztották az alpolgármestert Győri János Bertalan
képviselő személyében.
Megalakult a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2006. október 16-án megtartotta alakuló ülését a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Farkas Bertalan, Horváth István, Mezei Sándor, Mezei Zsolt, Rácz Lajos tett
képviselői esküt.
A kisebbségi önkormányzat megválasztotta tisztségviselőit Horváth István elnök
és Mezei Zsolt elnökhelyettes személyében.
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2006. szeptember 18-án gyászba öltözött
emberek sokasága érkezett a római katolikus
templomba, hogy kifejezzék együttérzésüket, tiszteletüket Koltay József kántor
úr ravatalánál és részt vegyenek az Ő lelki
üdvéért felajánlott szentmisén.
A gyászszertartás keretében elsőként Csőke György helyettes esperes plébános búcsúzott a kántor úrtól: – „A föltámadás
meghirdetésével Krisztus megnyitotta
nekünk az örök élet útját. Számunkra a halál
nem zsákutca: „… egy ajtó bezárul itt-lenn
a földön, /s egy ajtó kinyílik ott-fenn az
égen…”, Gárdonyi Géza írja ezt – kezdte
emlékező beszédét Csőke György, majd így
folytatta: - Ebben a hitben, szent reményben
mondunk hálaadást most Isten oltáránál.
Elhunyt testvérünk nap mint nap szolgált a
templomban, énekelt, Istent dicsőítette 50
éven keresztül, itt Jászfényszarun. A kórusból reátekintett az Oltáriszentségi Jézusra, akinek tekintetéből erőt kapott az
élethez, hogy Krisztushoz méltóan tudjon
élni, rámosolyogni egy-egy emberre, erőt adni egyeseknek.
Mikor elhatároztuk, hogy a 200 éves orgonát felújítjuk, a mesterrel megállapodtunk
egy időpontban. Az orgonát pont Koltay
József születésnapján szedtük szét. És az
orgona sípjai, amikor Józsi bácsi visszaadja
a lelkét a Teremtőnek, útra kelnek. Ott van
az üres orgonaszekrény, mint az ember,
akinek teste és lelke van. Mit ér az orgonaszekrény sípok nélkül? A test visszatér a
porba, a sípok, hogy énekeljenek, az Isten
valóságába térnek vissza.
Azért vagyunk itt, hogy mi is, mint az
orgonasípok, egyesülve tudjunk együtt
énekelni, imádkozni elhunyt testvérünk lelki
üdvéért. De a kis sípok nincsenek itt, hogy
velünk együtt dicsérjék az Istent. Mert csak
velük teljes az összhangzat. Biztos vagyok
benne, hogy Józsi bácsi is örülne e szavaknak, hogy hívogatom a kis sípokat is.
….Az idős ember, megőszülve, első péntekenként kezében égő mécsessel várta
mennyei urát, aki megszólítja őt: József
testvér! Jöjj haza! Térj haza az örök Istenhez! - Hazatértél, de imádkozz érettünk, az
úton lévőkért, hogy mi is egykor veled együtt
megtapasztalhassuk az örök dicsőséget a
mennyei otthonban, mindnyájunk otthonában. Amen.”
Kovács Tamás káplán így búcsúzott:
„– A régi mondás szerint, aki szépen
énekel, az kétszeresen imádkozik. Elhunyt
testvérünk életében tapasztalhattuk az ünnepi szentmisén, esküvők alkalmából az Úr
áldását kérte. Együtt érző bánat volt hangjában, ha a gyász órájában fájó szíveket
simogatott énekével. Lélekemelő volt minden szertartás, ha éneke és zenéje kísérte
azt. Éneke és zenéje elnémult, orgonán játszó
keze megpihent. Helyette énekeljük azt, ami
most legfontosabb egy kereszténynek, a
költő biztatására mi is hallani véljük
bizakodó búcsúját: Mielőtt innen végkép
elmegyek, / Szeretnék elköszönni, emberek.
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Búcsúzás
Jászfényszaru szeretett
kántorától

Koltay József
1911–2006

Emléktábla került a Felső temetői
kápolna falára.
/…Mint a madár, kit Dél vár arra túl, / Az
eresz alján még egy dalt tanul.
Reméljük, Urunk, hogy ez az új dal az
öröm és a hála. Bízunk abban, hogy ezt a
dalt egy örökkévalóságon énekelheti már
egyesülve az angyalok és a szentek énekével.
Kérjük, adj vigasztalást urunk gyászoló
szeretteinek. Ők nemcsak Istent dicsérő énekére emlékeznek, hanem jóságára, állhatatosságára, szeretetére is, és ezért mindig őrzik
emlékét.
Pál Béla, az egyhözközség volt világi
elnöke:
„– Fájó szívvel jöttünk, hogy búcsút vegyünk Tőled. Közel egy évszázaddal ajándékozott meg a Teremtő Isten. Szép hangod,
mely 50 évig betöltötte kedves templomunkat a szentmiséken és esküvőkön, temetésen, körmenetben, most örökre elnémult. Köszönjük a fél évszázados hűséges szolgálatot,
köszönjük, hogy velünk éreztél örömünkben,
fájdalmunkban. Ott fenn az égi mezőkön
zengjen hangod értünk a földi létben.”
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester:
„– Valahogy úgy emlékezek, hogy egybe-

esik az első szentmise, a templom élménye
és a kántor úr soha el nem feledhető csodálatos hangja. Tudom, arra tanítottak
bennünket, hogy amikor a misén vagyunk
nem szabad hátra nézni. Mégis sokszor
kicsit felnéztünk, észrevettük, hogy le tetszik jönni a kórusból, s oda tudtunk köszönni
Önnek.
Drága Kántor Úr! Egy kicsit szerettünk
késve kimenni a templomból, mert akkor
ránk mosolygott és éreztük az Ön szeretetét.
1995-ben önkormányzatunk az elsők között
adományozta Önnek Jászfényszaru legmagasabb kitüntetését, a Jászfényszaruért érmet.
2001-ben a Városháza dísztermében köszönthettük 90. születésnapja alkalmából
családja körében. Mindig elmondhattam:
milyen tiszteletre méltó, milyen példás családapa, s milyen közösségi életet élt. S ezt
mindig nagyon szerényen fogadta. Úgy érzem, hogy aki most elmegy közülünk, az
nemcsak Jászfényszarutól, hanem egyenként is, szinte valamennyiünk családjából
hiányzik. Emlékszem, hogyan vigasztalt
bennünket egy-egy temetésen s hogyan zengett a hangja, mikor egy nászmenet elindult,
vagy amikor énekelte az „Ave Maria”-t, s a
„Jézus szíve szeretlek én, segíts át az élet
tengerén”. Önt átsegítette. Tiszteletre méltó
életet élt. Most hadd búcsúzzam valamennyi jászfényszarui nevében, önkormányzatunk nevében. Szeretettel gondolunk
Önre s megígérhetem, megőrizzük az Ön
emlékét.
Tóth Tibor, FÉBE-elnök:
„– 60 évvel ezelőtt érkezett Jászfényszarura, amelyet Mezőkövesd után második
szülőhelyének nevezett. Gyermekkoromban ismertem meg, s mély benyomást
hagyott bennem emberi közvetlensége,
kedves mosolya. Közelebbi kapcsolatba az
utóbbi 13 évben kerültünk, amikor alapító
tagja lett a Fényszaruiak Baráti Egyesületének. A FÉBE fennállásának 10 éves
jubileumi közgyűlésén 2003. augusztus 30án Koltay Józsefnek Jászfényszarun eltöltött közel hat évtizedes példaértékű életútjának, önzetlen közösségi tevékenységének
elismeréseként az egyesület történetében
elsőként örökös egyesületi tag címet adományoztunk. Valamennyiünknek példa lehet
szerénysége, közvetlensége, kedvessége, az
emberek iránt megnyilvánuló szeretete, tisztelete.”
Ézsiás Sándor egyházközségi tag verssel
köszönt el az öreg hangszer öreg szolgálójától.
Ã

... A Kántor úr hangja... Egy régi felvételről
úgy énekelt, mintha köztünk volna, mégis
tudtuk, ez búcsúzás és örök életünkre szól.
Utolsó szava, amit Tőle hallhattunk a templomban a JÓSÁG volt. Hálát adunk Istennek, hogy ismerhettük Őt.
Koltay József hamvait Budapesten, a
Szent Gellért templom urnatemetőjében
helyezték örök nyugalomra.
Sugár Istvánné
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Önkormányzati választás – 2006
A
jászfényszarui
képviselõtestület
Győriné
dr. Czeglédi Márta
polgármester

Berze Péter

Kovács Béláné
Pető Magdolna

Sándor Sándor

Szűcs Antal

Berényi Ferenc

Győri János
Bertalan

Kovács Tímea
Krisztina

Sinkovics Rajmund

Tóth Tibor

Kiss Zoltán

Lovászné Török
Magdolna

Szakali János

Zsámboki Sándor

A 2006. október 1-jén megtartott önkormányzati választáson
településünk 4720 választópolgára közül 1704 (36,10 %) személy
jelent meg a szavazáson.
A polgármesteri szavazólapra 1647 db érvényes szavazatot adtak
le, melynek megoszlása:
Cserháti László (független) 284 (17,24 %)
Győriné dr. Czeglédi Márta (független) 1363 szavazat (82,76 %)
A települési képviselők kislistájára 1688 választópolgár szavazott
érvényesen, melynek eredménye:
1. Berényi Ferenc (független)
951 szavazat
2. Zsámboki Sándor (független)
773 szavazat
3. Szűcs Antal (független)
744 szavazat
4. Szakali János Vendel (SZDSZ)
711 szavazat
5. Kiss Zoltán (független)
658 szavazat
6. Lovászné Török Magdolna (független)
656 szavazat
7. Tóth Tibor (MSZP)
648 szavazat
8. Sándor Sándor (független)
638 szavazat
9. Sinkovics Rajmund (független)
610 szavazat
10. Győri János Bertalan (független)
603 szavazat
11. Kovács Béláné Pető Magdolna (független)
550 szavazat
12. Berze Péter (MSZP)
450 szavazat
13. Kovács Tímea Krisztina (független)
439 szavazat
14. Szabó Lászlóné (független)
436 szavazat
15. Tóth Norbert (független)
396 szavazat
16. Radics Flórián (független)
385 szavazat
17. Erdei Gábor (független)
378 szavazat
18. Rimóczi Tamás (független)
357 szavazat
19. Mezei Zsolt (független cigány kisebbségi)
339 szavazat
20. Kiss Tibor (független)
338 szavazat
21. Barna Géza (független)
323 szavazat
22. Tóth Attila (független)
281 szavazat
23. Vig Tibor (független)
157 szavazat
24. Rubint Józsefné (MVPP)
155 szavazat
25. Pető Gyula (független)
150 szavazat
26. Rácz Adolf (független)
147 szavazat
Megjegyzés: A megválasztott polgármester és települési képviselők
neve vastag betűvel szedve.
Ã
A megyei közgyűlési listákra 1628 db érvényes szavazatot tartalmaztak az urnák, melynek megoszlása az alábbi:
1. FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata
Néppárt
677 (41,58 %)
2. Magyar Szocialista Párt
687 (42,20 %)
3. Ipartestületek és Kisvállalkozók JNSZ Megyei
Szövetsége
8 (0,49 %)
4. Magyar Demokrata Fórum
52 (3,19 %)
5. Polgárőr Egyesületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövet-sége
12 (0,74 %)
6. SZDSZ – A Magyar Liberális Párt
109 (6,70 %)
7. Fiatal Romák Országos Szövetsége
20 (1,23 %)
8. Magyar Kommunista Munkáspárt
15 (0,92 %)
9. Jászsági Önkormányzatok Szövetsége
48 (2,95 %)
10. Tiszazugi Települések Szövetsége
0 (0,00 %)
Jászfényszarui cigány kisebbségi önkormányzati választás eredménye:
60 fő választásra jogosult közül 33 személy (55 %) jelent meg és
szavazott érvényesen az alábbiak szerint:
Jelölt neve
Jelölő szervezet Kapott érvényes szavazat
1. Horváth Ferencné
RO-MA
1
2. Mezei Sándor
MCF FÓRUM
28
3. Szente Bálintné
RO-MA
0
4. Szabó Károlyné
RO-MA
0
5. Mezei Zsolt
MCF FÓRUM
33
6. Farkas Bertalan
MCF FÓRUM
32
7. Botos Róbertné
RO-MA
0
8. Horváth István
MCF FÓRUM
23
9. Csikós Jánosné
RO-MA
0
10. Rácz Lajos
MCF FÓRUM
27
A CIGÁNY kisebbségi önkormányzat összetétele a következők
szerint alakult:
Farkas Bertalan
MCF FÓRUM
Horváth István
MCF FÓRUM
Mezei Sándor
MCF FÓRUM
Mezei Zsolt
MCF FÓRUM
Rácz Lajos
MCF FÓRUM
Rövidítések:
MCF FÓRUM: MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma
RO-MA: Roma-Magyar Művészeti Oktatási Egyesület
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Polgármesteri program
Településünk, mintegy 6000 fős közigazgatási státuszát illetően kisváros. A program
elkészítése során figyelembe vettem az ez
év augusztusában elkészült ciklusbeszámolót, amely szinte minden számunkra általunk
rendelkezésre álló adatot tartalmaz, és amely
nem elegendő. Szükséges lesz záros határidőn belül, még ebben az évben további felméréseket végezni annak érdekében, hogy a
település lehető legteljesebb helyzetértékelése elkészülhessen.
Településünk az elmúlt 4 évben stagnáló,
illetve enyhén emelkedő lakosságszámot
mutat, úgy, hogy az elmúlt 4 évben, szinte
duplája a halálozások száma a születésekének. Fontosnak tartom a település lélekszámának megtartását, illetve a növekedés
eszközrendszerének kidolgozását.
A településen lévő oktatási intézmények
képesek lennének a jelenlegitől nagyobb
számú diákot ellátni, jelenleg ugyanis a
gyermek, illetve a tanulói létszám bár csekély mértékben, de folyamatosan csökken.
A közzétett közigazgatási, egészségügyi,
oktatási reform intézkedései csak részben
ismertek, folyamatos jogszabályváltozások
várhatók, de ebben a változó jogi környezetben is szükséges lesz meghatározni
az önkormányzat elvárásait az intézményektől, melyet az elkövetkezendő 4 évben
folyamatosan kontrolálni kell. Két intézmény látja el ugyancsak a kulturális, könyvtári, informatikai, újságszerkesztői feladatokat. Az intézmények áttekintése itt is
szükséges. Mindezek az Oktatási, Kulturális
Bizottság előkészítő feladatai.
Az Egészségügyi, Szociális és Idősügyi
Bizottság feladatai szerteágazók és csak
térségi szinten képzelhető el pld. elmozdultunk a szűrővizsgálatok irányába, de jászsági
szinten itt a legalacsonyabb a tüdőszűrésen
megjelentek száma. Általános elégedetlenség
övezi a jól működő, kényszer szülte központi orvosi ügyelet megszervezését és a
25 %-os 60 éven felüli lakosság elvárja a

törődést anyagi és mentális értelemben egyaránt, illetve meg kell vizsgálni záros határidőn belül azt is, hogy az idősek otthonának létesítése milyen alternatívákban
képzelhető el. Ennek előkészítése az Egészségügyi, Szociális és Idősügyi Bizottság feladata. Az ehhez szükséges intézménystruktúra áttekintése itt is feladat.
A ciklus során vélhetően nagy kihívást
jelent majd a környezetvédelem, köztisztaság, illetve a vidékfejlesztés, amely pld. a
regionális hulladéklerakóhoz történő csatlakozás. A jelenlegi hulladéklerakó rekultivációja bezárását követően a külterületi utak
rendje s az általában vett rendezett, kulturált,
tiszta városkép. Rendkívül fontos az állampolgári fegyelem, a köz rendje és biztonsága,
az erre létrejött bizottság tevékenysége rendkívül széles skálán mozoghat.
A Településfejlesztési Bizottság előkészítő munkája is új kihívásokkal találkozik
térségi szinten történő tervezés illetve projekt megvalósítás egy új munkamódszert
igényel. El kell készíteni és ezen belül priorálni kell a feladatokat településfejlesztési
koncepció keretében. Pld. csatornahálózat,
út, járda, főtér, sport, művelődési terek.
Sport, Ifjúsági Bizottság néven új bizottsággal gyarapodik az önkormányzat szervezete. Munkájuk során azt remélem, hogy
fel tudják tárni azokat a lehetőségeket,
amelyek az ifjúsági korosztály számára
fontosak. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságok feladata, hogy a jogi és pénzügyi
környezetben elhelyezze és segítse azokat
a nagy ívű elképzeléseket, melyek a település
fejlesztési elképzelések során ismertté
váltak.
Településünknek meg kell őrizni és fokozni kell azt a dinamikus fejlődést, amely
az elmúlt ciklusok során tapasztalható volt.
Ugyanakkor szükséges tudatosítani azt is,
hogy az ún. működési költségek a település
háztartása mibe kerül, és milyen fontossággal
bír. Át kell tekinteni az intézményi struk-

túrát. Ezen belül azt is, hogy kinek mi a
feladata, melyet folyamatosan értékelni
szükséges. A település gazdasági alapja és
pénzügyi lehetőségei folyamatos kontroll
mellett ismert kell, hogy legyen valamennyiünk számára. Szükséges meghatározni az önkormányzat adópolitikáját,
gazdaságfejlesztési elképzeléseit a település
szerepkörét a térségben, illetve a megyében,
régióban, az országban. Minden egyes terv
elkészítésében vizsgálni kell a fenntarthatóságot, illetve a célcsoportot, akik számára
az elképzelés szól. Folyamatosan figyelni
kell a lakossági igényeket és ennek mentén
aktualizálni azt a gazdasági programot,
amelyet most 6 hónapon belül el kell készítenie az önkormányzatnak.
Előrelátni, tervezni, megvalósítani, ellenőrizni, számon kérni, ezek klasszikus szervezési alapelvek. Ezeknek az alapelveknek
a betartása és betartatása az egyik legfontosabb önkormányzati feladat.
A feladathoz kell a struktúrát igazítani, a
személyi feltételeket áttekinteni, a jól megfogalmazott célnak alárendelten mindig
figyelembe véve településünk helyét, összetételét és lehetőségét.
Fontosnak tartom a helyi béke megőrzését, az egyházzal, valamennyi társadalmi
szervezettel, és a kisebbségi önkormányzattal történő együttműködést, azzal együtt,
hogy pontosan meg kell határozni kinek,
miben, mi a feladata és azt mindenki a saját
hatáskörében lássa el. Munkámat demokratikusan, de a rend nélkül nincs demokrácia alapelv mentén kívánom végezni.
Céljaink eléréséhez szükségesnek tartom
szakértők bevonását és az új kihívásoknak
való megfelelést, magamra nézve is a folyamatos képzést, a tudásanyag megszerzését.
Munkámat kizárólag a jogszabályok és
Jászfényszaru érdekei mentén és ezeknek
alárendelten kívánom végezni.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

A gépjármûvek forgalomból történõ kivonásáról
Módosult a 35/2000 (XI. 30.) BM. rendelet, amely a közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról rendelkezik.
A régi gyakorlattól eltérően a járműveket
forgalomból ideiglenesen kivonni kérelemre
maximum hat hónapra lehet.
A kivonást kérheti az üzembentartó, a
tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen
rendelkező. A jármű közúti forgalomból
történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság (Okmányiroda) a
kérelemben meghatározott időtartamra, de
legfeljebb hat hónapra a rendszámtáblán lévő
címke érvénytelenítése nélkül a kivonás
időtartamát a járműnyilvántartásba és a
forgalmi engedélybe bejegyzi.
Amennyiben a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejárta előtt a

járművel ismételten részt kívánnak venni a
közúti forgalomban, az ismételt forgalomba
helyezés szándékát az okmányirodába be
kell jelenteni az eljárási díj megfizetése a
kötelező felelősségbiztosítás meglétének
igazolása és érvényes műszaki vizsga
mellett.
A kivonáskor meghatározott időtartam
lejártát követően a jármű kérelem – eljárás –
nélkül részt vehet a közúti forgalomban
feltéve, ha a forgalomban tartáshoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek eleget
tesz – gépjárműadó fizetési kötelezettség
keletkezik.
A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.
Az Okmányiroda kérelemre a járműveket
véglegesen vonja ki a forgalomból:

– személygépkocsi és max. 3500 kg összsúlyú tehergépkocsi, valamint a motoros
triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetén bontási átvételi igazolás alapján
– egyéb jármű esetén, ha annak ismételt
belföldi forgalomba helyezési szándéka nem
áll fenn.
Amennyiben a jármű forgalomból történő
végleges kivonásra bontási átvételi igazolás
alapján kerül sor a jármű hatósági jelzését,
forgalmi engedélyét és a törzskönyvét az
Okmányirodába le kell adni.
A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármű ismételten nem
helyezhető forgalomba.
A jármű közúti forgalomból történő
kivonására vonatkozó jogszabályok a lassú
járművekre kiadott igazolólapra is érvényesek.
Okmányiroda
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A gépjármûadóról szóló törvény változásai
Az Országgyűlés 2006. július 10-i ülésén
elfogadta a gépjárműadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény módosítását, melyben
2007. év január 1-től az alábbi változások
lesznek.
A változtatás alapvető célja:
A személygépkocsik és a motorkerékpárok vonatkozásában a közteherviselés és
az igazságosság elvének való megfelelés úgy
teljesülhet, ha az adóteher ezen gépjárművek
esetén a gépjármű „értékéhez” igazodik, melyet leginkább a gépjármű hajtómotorjának
KW-ban kifejezhető teljesítménye és gyártási év szerint differenciált adómérték együttese fejez ki.
Az „értékén” alapuló adóztatás szükségessé tette továbbá, hogy a korszerű környezetvédelmi követelményeket teljesítő és ezért
jelenleg jellemzően 20-30%-os, néhány
esetben 50 %-os adókedvezményét élvező
személygépkocsik utáni kedvezményi
rendszer megszüntetésre kerüljön. A később
részletezendő differenciált adómérték és
adóalap-változás következményeként a
jövőben – ún. adóteher-átrendeződés következik be – az értékesebb gépkocsik, motorkerékpárok után a jelenleginél magasabb, míg
a kevésbé értékes gépkocsik után alacsonyabb adóteherszint érvényesül.
A törvény tárgyi hatálya:
A törvény tárgyi hatálya egyfelől szűkítésre került, külön jogszabály szerinti ún.
„méhesházas” nagyon speciális felépítményű, kizárólagos célra használható – gépjárművekre már nem terjed ki. Másfelől
bővítésre került azáltal, hogy a 250 cm3 alatti
rendszámtáblával ellátott és forgalomba
helyezett motorkerékpárokra (a mai szabályozással szemben) kiterjed, természetesen
ez utóbbi módosítás eredményeként továbbra sem lesznek adókötelesek az ún.
segédmotoros kerékpárok, mopedek.
Az adó alanya:
Az adóalanyiság „éves” szabálya a
járműnyilvántartás (hatósági nyilvántartás)
adattartalmán nyugszik, az abban üzemben
tartóként, ennek hiányában tulajdonosként
feltüntetett személy az adó alanya. A gépjármű év közben történő forgalomba helyezése esetén az adó alanya az a személy, aki/
amely a jármű forgalomba helyezése hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban üzemben tartóként/tulajdonosként
feltüntetésre került.
Az adómentesség:
A törvény szerint a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó mentességi
szabályozás mind alanyai, mind tárgyi
vonatkozásban szűkül. Alanyi oldal tekintetében csak a súlyos mozgáskorlátozott
személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott
kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülő, nevelőszülő, mostoha-,
örökbefogadó szülő tulajdonában lévő
(tehát kizárólag polgári jogi tulajdonos), míg
tárgyi vonatkozásban egy darab 100 KW
teljesítményt el nem érő és nem személytaxi

besorolású személygépkocsi után jár a
mentesség. Ha a mentességre jogosult
tulajdonában több személygépkocsi is van
akkor ezek közül kizárólag a legkisebb
teljesítményű után jár a mentesség. A módosulás eredményeként a hatályos szabályozás
szerinti – kiskorú szülőjének, nevelő-,
mostoha-, örökbe fogadó szülőjének nem
minősülő – közeli hozzátartozó, élettárs
vagy eltartási szerződésen alapuló kötelezett személyt, mint a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító adóalanyt
a jövőben mentesség nem illeti meg, az
ehhez ma kapcsolódó GJT. 18. § 13. pont
hatályon kívül helyezésre kerül.
Az adó alapja:
A törvény szerint a személygépkocsik és
a motorkerékpárok esetén az adó alapja – a
jelenlegi önsúly helyett – a gépjármű hatósági
nyilvántartásban KW-ban kifejezett
teljesítménye. Az új adóalap és adómérték
szerinti adóztatáshoz az adóhatóság a
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivataltól az „éves” és a
„havi” adatszolgáltatás keretében az
adótárgyhoz kapcsolódó teljesítményt és
gyártási évet is megkapja, mindehhez a
jogalapot megadó adózás rendjéről szóló
2003. évi CXII. Törvény is módosul 2007.
évtől.
Változatlan marad az adó alapja az
autóbusz, a nyerges vontató, lakó pótkocsi – az önsúly-, illetve a tehergépjármű
– önsúly + raksúly 50 %-a – vonatkozásában.
A Jászfényszaruért Alapítvány
2005. évben az SZJA 1%-nak felajánlásából 747.741,-Ft-ot kapott. A Kuratórium döntése alapján ebből az öszszegből 450.000,-Ft-tal támogatta a
templomi orgona felújítását, 300.000,Ft-tal az óvodai intézményt játszóeszközök beszerzésére (a támogatás az
óvoda által benyújtandó pályázat önerejét egészíti ki).
A Kuratórium fentieken túlmenően támogatta az általános iskolások részére
nyári táborok megszervezését, ezek költségeihez 200.000,-Ft-tal járult hozzá.
A 2. Jász-Íjász verseny megrendezését
30.000,-Ft-tal a Jászfény Vers és Prózamondó verseny lebonyolítását 10.000,Ft-tal segítette.
Jászfényszaruért Alapítvány
Kuratóriuma
A „Jászfényszaru az oktatásért” Alapítvány kuratóriuma a magánszemélyek
által felajánlott személyi jövedelemadó
összegét, 498.284,- Ft-ot ebben az évben
az óvodáknak ítélte.
A Szivárvány óvoda a csoportszobák
felszerelését tovább folytatva fából készült asztalokat és székeket vásárolt.
A Napsugár óvoda minden csoportja
fenyő konyhabútort kapott a játszósarkokba, továbbá a logopédiai oktatáshoz
szükséges tükröt és polcot.

Az adó mértéke:
Személygépkocsik és a motorkerékpárok
esetén a mai egységes – 1200 Ft/100 kg-os –
adómértéket a gépjármű kora (gyártási éve)
szerint differenciált adómérték váltja fel.
Az adó mértéke a teljesítmény szerinti
adóalap után a gépjármű
– gyártási évében és az azt követő 3
naptári évben 300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 4-7. naptári évben
260 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 8-11. naptári évben
200 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 12-15. naptári
évben 160 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 16. naptári évben
és az azt követő naptári években 120 Ft/
kilowatt
Az adókedvezményi rendszer:
A személygépkocsik, illetve a motorkerékpárok után megszűnik a mai 20 %os, 30 %-os vagy 50 %-os kedvezmény.
A tehergépjárművek, autóbuszok vonatkozásában a mai környezetvédelmi
rendszer struktúrája – 20 %-os, 30 %-os
vagy 50 %-os kedvezmény megmarad
azzal, hogy a mára elavult konstrukciójú
EURO-II-es, azaz „4” környezetvédelmi
besorolású tehergépjárművek, autóbuszok – melyeket 2003. évtől már nem lehet
forgalomba helyezni – utáni kedvezmény
megszűnik.
A törvény szerint az EURO-III-as („5”,
„6”, „7” vagy „8”) környezetvédelmi besorolású tehergépjárművek, autóbuszok
után a mai 30 %-os kedvezmény helyett 20
%-os kedvezmény jár, míg az EURO-IVes vagy EURO-V-ös („9”, „10”,”11”, „12”
vagy „13”) környezetvédelmi besorolású
tehergépjárművek, autóbuszok után
30 %-os kedvezmény jár.
A nyerges vontató utáni mai magasabb
kedvezményi mértékrendszer továbbra is
fennmarad azzal a korrekcióval, hogy az
EURO II-es gépjárművek után megszűnik a kedvezmény, az EURO-III-as
gépjárművek után 30 %-os, míg az
EURO-IV vagy EURO-V-ös gépjárművek
után 50 %-os kedvezmény jár.
A gépjárműtörvény változása miatt a
2007. évi adófizetési kötelezettségről
minden adózó határozatban értesül a fizetendő gépjárműadó összegéről, mely
összeg az esetleges adókedvezmény összegével csökkentésre kerül a fentiek figyelembevételével.
A súlyos mozgáskorlátozott személy
szállítására szolgáló személygépjárművek adókedvezményét megszüntetjük
(fizetendő adóról szóló határozatot kapnak
az adózók).
A törvényi változás figyelembevételével is megmaradandó adómentességek
esetében újból kell kérni a fizetési kötelezettség alóli mentesítést (adómentesség
megadását).
Adóhatóság
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100. születésnap

Õszi hírek a Napsugár
Óvodából

Margit néni a születésnapi virágkosárral.

A 100. évet egészségesen megérni talán a Sors legszebb ajándéka,
amit az ember remélhet. S ha ilyen pillanatban szerető család vesz
körül bennünket, igazán nem kívánhatunk többet. Bizonyára így van
ezzel Jászfényszaru legidősebb asszonya, Barna Nándorné Ágoston
Margit néni is, aki október 7-én töltötte be századik esztendejét. Ezen
a napon a hálaadó szentmise után a Kaszinó Étteremben ünnepelte őt
családja, rokonai, kedves ismerősei. A jeles alkalomból az önkormányzat nevében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester mondott köszöntőt és méltatta a család gondoskodását. Az ünnepelt mosolyogva fogadta
a jókívánságokat, az ajándékokat, a virágok garmadáját. Sajnos a férje
nem érhette meg ezt a szép napot. Margit néni azért nem maradt
egyedül, a lánya, Pál Vencelné Erika otthonában telnek napjai. Minden
érdekli, ami körülötte történik. Rádiót hallgat, televíziót néz, legtöbbször kényelmes foteljében üldögél. S legfontosabb számára a család
– lánya, veje, két unokája, három dédunokája – viszontszeretete.
Margit néninek és családjának jó egészséget kívánunk!

60. házassági évforduló

Bordás Alajos és felesége, Kiss Amália 60. házassági évfordulóját
ünnepelte, ezen jeles alkalomból szentmisét tartattak, majd lánya,
unokája és barátaik társaságában ünnepeltek.

A felső kép az őszi ovigaléria megnyitóján készült, lent a szüretelő
gyerekek egy csoportja látható.

Géniusz kiállítás, avagy
találmányok és feltalálók
napjainkban
Szeptember 9-12-e között rendezték meg Budapesten a Géniusz
Nemzetközi Találmányi Vásárt, a 110. Budapesti Nemzetközi Vásár
részeként. A rendezvény programja sokat ígért, hiszen 20 országból
vonultatott fel mintegy 300 találmányt és innovációt. A 148
találmánnyal jelen lévő Magyarországon kívül többek között
képviseltette magát Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Románia és
Lengyelország is. Nemcsak a környező országokból érkeztek
innovációk: a kiállítás egyik résztvevője a 44 találmánnyal jelenlévő
Irán és a 11 szabadalommal megjelenő Tajvan volt, de megjelent a
Kongói Demokratikus Köztársaság és Niger is.
A magyar találmányok közül rengeteg olyan eszköz volt fellelhető,
amely elsősorban a praktikumra helyezte a hangsúlyt.
A praktikumot tűzte zászlójára Gere Ferenc, aki – nyilvánvalóan
sok bosszankodás után – olyan szerkezetet mutatott be, amely a
zászlók felcsavarodását képes meggátolni. Ez az alkotás GENIUSZdíjat kapott Az ötletes találmány prototípusát láthatjuk többek
között a Városháza épületén is.
Gratulálunk a Jászfényszaru hírnevét is öregbítő feltalálónak!
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E J H A – Egészséget Jászfényszarun Holnapra Akció

2006 október 11-én egészségnapi rendezvényen vehettek rész Jászfényszaru lakói.
Ezt megelőzően sikeres pályázatot adott be
az Egészségügyi Minisztériumhoz a helyi
Önkormányzat, amelyet a Védőnői Szolgálat dolgozói és dr. Vida Zsuzsanna készített
el. Ehhez a képviselő-testület is hozzájárult,
így sikerült a szükséges anyagi bázist biztosítani.
A pályázati munka során felmérésre került
a lakosság egészségi állapota, infrastrukturális ellátottsága, életmódbeli szokásrendszere és lehetőségei, végül következtetések levonására került sor arra vonatkozóan,
hogy helyileg milyen speciális statisztikát
mutatnak az előforduló betegségek, betegségcsoportok, kockázati tényezők.
Ezek alapján kidolgozásra került egy hagyományteremtőnek szánt program, amelynek során évi két alkalommal, szűrővizsgálatokkal egybekötve egészséges életmódra
nevelés, tanácsadás, előadások kerülnek megrendezésre.
Ennek első rendezvénye volt az október
11-i programunk.
A városban több helyszínen is várták segítőink az érdeklődőket. A Rimóczi-kastélyban és az Orvosi Rendelőben lehetett ingyenesen szűrővizsgálatokon részt venni. Vérnyomás-, vércukor-, testzsír-, és koleszterinmérés, csontritkulás szűrés, szájüregi rákszűrés és hallásvizsgálatok igénybevételére
volt lehetősége bárkinek, aki meglátogatta a
fenti helyszínek valamelyikét. Emellett
olyan cégek tartottak termékbemutatót, akik
az egészséges életmódhoz segítik fogyasztóikat. Mindkét helyszínen lehetőség volt
az egészséggel, betegséggel, életmóddal
kapcsolatos ingyenes kiadványok beszerzé-

sére, valamint könyvek vásárlására. A Rimóczi-kastélyban az érdeklődők előadáson
vehettek részt, melynek témája a természetes gyógyítás volt. Ugyancsak mindkét
helyszínen kóstolóval egybekötött ételbemutatók zajlottak, speciális diétás, illetve
vegetáriánus, és bioélelmiszerek felhasználásával.
A helyi gyógyszertárakban a gyógynövényekből készült teák elkészítésének fortélyait ismerhették meg az odalátogatók, sőt,
meg is kóstolhatta bárki ezeket a teákat.
A nagyobb élelmiszerboltokban plakátok,
segédanyagok segítették az egészséges életmód, egészséges táplálkozás rejtelmeiben
való tájékozódást.
Az általános iskolában a diákok a programot megelőzően részt vehettek egy rajzversenyen az egészséges életmód témában, majd
a munkáikat a program helyszínein kiállítottuk. Ezt a napot az Iskola Büfé is az
egészséges táplálkozásnak szentelte, a gyerekek is ingyenes kóstolót kaptak az egészséges élelmiszerekből, tanácsokat, kiadványokat kaphattak mindezzel kapcsolatban.
Még az óvódás gyerekek is ezzel a témával
találkoztak a napjaik során, beszélgetés, rajzolás folyt az egészséges életmóddal kapcsolatban.
A közétkeztetés is az egészséges táplálkozás szellemében zajlott, reformkonyhai
összeállítást kínált a gyerekeknek és az
időseknek
A vendégkönyv tanúsága szerint a lakosok
szívesen fogadták a programot, érdeklődők
voltak, az idelátogatók szinte minden lehetőséget kihasználtak a vizsgálatok közül, sokan vittek haza olyan „útravalót”, amely talán
a betegségek megelőzésében, a fennálló be-

tegségeik gyógyításában, életmódjuk változtatásában segíti majd őket.
Sikernek könyvelhető el, hogy a megjelent
regisztráltak száma közel 250 fő, annak
ellenére, hogy a rendezvény most hétköznap és mindössze 4 órán keresztül tartott,
ugyanakkor a tavaszi „fordulót” hétvégi
egész napos programnak szánjuk, hogy a
dolgozó lakosok is részt tudjanak venni a
programban.
Köszönjük a látogatóknak a részvételt,
segítőinknek pedig az aktív közreműködést!
Találkozunk 2007 májusában…
Segítők voltak:
8. a osztály tanulói önkéntes segítők,
ABC, Általános Iskola, Amway Hungária
Marketing Kft, Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, Bionet Kft, CBA, COOP,
Csizmadia Józsefné asszisztens, Dr. Ördögh
János főorvos, Energetix Hungary Kft,
GAMESZ, Gere Ferenc önkéntes segítő,
Gyógyszergyárak orvoslátogatói, Harangozó Adrienn és Karizs Evelin Polgármesteri
Hivatal, Keresztesi Gyuláné Iskolai Büfé,
Kleopátra Gyógyszertár, Kollárné Dobák
Mariann védőnő, Kővágó Jánosné, Vöröskereszt, Lukács Pál Könyvklub képviselő,
Nagy Jánosné önkéntes segítő, Napsugár
Óvoda, Ördögné Czeglédi Mária őstermelő,
Petrovicsné Rusai Hajnalka asszisztens, Sápi
Zoltánné önkéntes segítő, Szászi Józsefné
önkéntes segítő, Szilágyi Dezsőné védőnő,
Szivárvány Óvóda, Szent Anna Gyógyszertár, Tóthné Basa Éva önkéntes segítő,
Tóthné Bódis Mária pedagógus, Tóthné
Klippán Hedvig önkéntes segítő, Vágó Bt.,
Vassné Szászi Ilona önkéntes segítő, Vitality Egyéni Cég®, Zepter International.
Védőnők
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Jászberényben szerepeltek
A Jászberényi Nyár rendezvény sorozat keretében a Jász
Múzeumért Alapítvány és a Déryné Művelődési Központ díszes
nyomdai meghívója 2006. augusztus 12-én délután 17 órára a Jász
Múzeum kertjébe hívta az érdeklődőket. A szíves invitálás a jászfényszarui Napsugár Gyermekszínpad és a Fortuna Együttes A
dinnyecsősz és a többiek című önálló műsorára szólt.
Hortiné Dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója köszöntőjében
elmondta, régi terve vált valóra, hogy a fényszarui csoportokat
meghívta egy múzeumkerti bemutatóra. A csoportokat bemutatta
és a közel két órás műsort Bordásné Kovács Katinka konferálta.
Elsőként Kun Zsolt Gábor előadásában hallottuk Gaál Áron Jász
himnuszát. Bordás Júlia A szúnyog meg a légy című verset mondta
el. Földvári Zsófia, Bordás Júlia és Bordás Nóra jászsági népdalokat énekeltek. A konferansz A maconkai bíró című mese elmondásával csillogtatta kiváló előadói képességét.

A Lehel című szertartásjátékot a Művészeti Iskola drámajáték
tagozat 6. osztályos tanulói Bucsánszki Áron, Czibolya Zoltán,
Durucz Petra, Ézsiás Gábor, Kiss Judit, Kókai Kitti, Marton Máté,
Nagy Henrietta, Pető Kitti, Radics Ivett, Sápi Zsófia, Sándor Ákos,
Tusor Edina mutatták be. A Padlás című jászsági, a Pletyka című
magyar népmeséket a Napsugár Gyermekszínpad tagjai Bali Anikó,
Bordás Júlia, Bordás Nóra, Dobák Krisztián, Ézsiás Barnabás,
Földvári Zsófia, Kocsis Edina, Misinkó Tímea adták elő. A műsort
Móricz Zsigmond A dinnyék című komédiájának bemutatása zárta.
A Fortuna Együttes tagjai Misinkó Csilla, Langó Judit, Boda
Krisztián, Kun Zsolt Gábor lenyűgöző alakításai méltán arattak
nagy sikert a közönség körében.
A Jász Múzeum igazgatója virágcsokorral köszönte meg Kovács
Andrásné Rozika néni munkáját, a műsor betanításáért, szerkesztéséért és rendezéséért.
Tóth Tibor

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

g

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, barátoknak,
ismerõsöknek, akik
KOLTAY JÓZSEF
gyászszertartásán
megjelentek,
ravatalára virágot
hoztak,
fájdalmunkban
együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerõsöknek, akik édesanyánk
BAGI JÁNOSNÉ
Jánosi Marcella
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Emlékezünk
Dugonics Tibor halálának
1. évfordulójára.
„Én már alszom zúgó lomb alatt.
Óh, ne zavarjátok édes álmomat.
Álljatok meg síromnál halkan,
csendesen,
ne feledjetek el sohasem!”
Gyászoló felesége és családja

Megemlékezés

Megemlékezés
Drága férjem, Rubint József halálának 18. évfordulójára.
„Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretetet.
Elvitted a fényt és a meleget,
csak egy szikrát hagytál nekünk: az emlékedet.”
Szeretõ feleséged, fiad, menyed, unokáid

Megemlékezés
Drága fiam, Rubint Sándor halálának 11. évfordulójára.
„Elmentem Tőletek, édesanyám,
Ne tudtam búcsúzni, jött a hirtelen halál,
el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre!”
Szeretõ édesanyád, testvéred, és három gyermeked

Emlékezés
Jánosi Istvánné halálának évfordulójára.

„Amíg e szót kiejted: Anyám
Addig nem érzed az élet viharát.
Amíg van ki megfogja a kezed,
Amíg úgy érzed, mindenki
szeret…
De mikor hiába mondod: Anyám
Amikor szeretettõl üres a szobád,

Akkor tudod meg, mi az élet,
Ha egy kéz nem vezet téged.
100 éves lenne már,
31 éve hiába mondom: Anyám.
Valakit szeretni egy pillanat is
elég,
De elfeledni egy élet is kevés!”

Szeretõ lánya, veje, unokái, dédunokái

Emlékezés
Gohér Tamás halálának 1. évfordulójára.
„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fenn vagy már a magas égben.
Vigyázol ránk odafentről,
Lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”

Bánatos szüleid és bátyád

Patriskov János halálának 4. évfordulójára.
„Ne hidd, hogy feledni fogunk,
a Sors bármerre vezet.
Emléked szívünkbe véstük,
a szív pedig soha nem feled.
Számunkra Te sosem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Felesége és leánya

Emlékezés
Sándor Istvánné Nagy Teréz halálának és Sándor István
halálának 16. évfordulójára.
„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk, azt nem feledjük el.”
Szeretõ családja
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Az Önkormányzat minden tagja köszönetet mond a válsztópolgároknak, akik szavazataikkal lehetõvé
tették, hogy a közösség érdekében
dolgozhatunk.
Jászfényszaru Város
Képvislõ-testülete

Gondolt már Karácsonyra?
Ajándékozzon,
egészsége megõrzése
érdekében
Ön is viseljen
mágneses ékszert!
Megrendelhetõ:

Csúzné Papp Éva
Jászfényszaru, Rosenberg hp. út 2.
Tel.: 57/422-568
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Hirdetési díjaink
2006. január 1-jétõl
Lakossági apróhirdetés:

18 Ft/szó

Köszönetnyilvánítás
Egyszerű keretben: 18,- Ft/szó
Dekoratív keretben: 36,- Ft/szó
Vállalkozói szavas
hirdetés:
48,- Ft/szó
Vállalkozói keretes
hirdetés:
48,- Ft/hasábmilliméter
Politikai hirdetés:

36,- Ft/szó

A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák.
Hirdetések feladása a
szerkesztőségben.
Cím: Városi Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. l.
Tel.: 57/422-265

Fűtéstechnikai és Vas-Műszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.
Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071
e-mail: tusorkft@mail.datanet.hu

Novemberi akciók!
Celius P-25 27 kW-os szeneskazán 140.384 Ft
Berett SMART 24 csi + faliszett 129.900 Ft
PURMO acéllemez radiátorok –5% kedvezménnyel.
TERMOMAX álló hõközpont 100 l-es beépített
tárolóval
ECO PAB 25/E
276.800 Ft
ECO PAB 35/E
286.380 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.

APRÓHIRDETÉSEK
Húsmarhatelepet, földbirtokot, vízimalmot,
szántót, erdõt, legelõt keresek. 37/341-347
Ã
Sürgõsen eladó a Damjanich úton 64 m2es, 3 szobás összkomfortos parasztház (telek
582 m2). Érd.: 30/401-3984

Nyitva tartás a Városi
Könyvtárban
Kedd:
9-12 óráig
Szerda:
9-12 óráig
Csütörtök: 9-12 óráig
Péntek:
9-12 óráig
Szombat: ZÁRVA

13-17 óráig
13-17 óráig
13-17 óráig
13-16 óráig

Címünk: 5126 Jászfényszaru, Fürst
Sándor út 1. – Telefon: 56/422-265

Szeptemberi
anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Dobák Károly (Zsólyomi Andrea), Jakus
Virág (Földvári Zsuzsanna), Kirják Emese
(Kirják Rita), Pető Hanna Boglárka (Sugár
Judit), Radics Tilda (Baranyi Tünde), Varga
Hanna (Berze Éva).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Vancsik László és Krizsán Éva Ildikó.
ELHUNYTAK:
Balázs Gyula (36 é.), Dugonics György
(82 é.), Farkas Sándor (63 é.), Gál Sándorné
Pető Rozália (71 é.), Gyetvai Tamás (45 é.),
Győri Zoltán (59 é.), Harmath Miklós (82
é.), Imre Sándorné Berze Klára (83 é.),
Koczka Antal (84 é.), Koltay József (95
é.), Langó Zoltán (51 é.), Mészely Lászlóné
Pethes Mária (84 é.), Mezei Kálmánné
Bangó Ilona (62 é.), Pál Anna (89 é.), Ugrics
Erzsébet (39 é.).

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

Köszönik a bizalmat
Tisztelet Választópolgárok!
Köszönöm a kopogtató cédulákat és a választáskor kapott szép számú
szavazatot, mellyel lehetõvé tették számomra, hogy továbbra is Jászfényszaru város képviselõje lehessek és a jó célokért dolgozhassak.
Berényi Ferenc képviselõ
Tisztelt Lakosság!
Köszönöm, hogy olyan sokan rám szavaztak! Problémáikkal, javaslataikkal, ötleteikkel forduljanak hozzám bizalommal!
Kovács Tímea Krisztina
Tel.: 06/70/70-18-187

Vidám Mihály-napi vásár a Napsugár
Óvodában szeptember 29-én.
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Mezõgazdasági vállalkozói tanfolyam
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott nyertes pályázatnak
köszönhetően 2006. őszén a jászapáti Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági,
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság mezőgazdasági vállalkozói tanfolyamot indít Jászfényszarun.
A tájékoztató és a tanfolyam kezdete 2006. november 17-én, pénteken, 15 órakor lesz
az Általános Iskola – „Sárga Iskola” épületében (Jászfényszaru, Szabadság út 2.). A 2007.
március 21-ig tartó tanfolyam elméleti és gyakorlati órái (amelyek egyebek között 70 óra
általános számítógép-kezelői oktatást is tartalmaznak) heti három alkalommal, délután
14.30-18.30 óra között lesznek megtartva.
A jelentkezés előfeltétele: ezüst- vagy aranykalászos gazda képesítés.
A képzés költsége 25.000 Ft tanfolyami díjból és 20.000 Ft vizsgadíjból áll, amelyekből
a 2006-os évben hatályos adójogszabályok szerint 30% visszaigényelhető.
Jelentkezni lehet a jászapáti Szakképző Iskolában (Vasút út 4., 57/540-260), ill.
Jászfényszarun Kovács Bélánál (Szabadság út 20., 57/422-527).
Közreadja: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Szakmai tanulmányút a
Balatonszepezdi Népfõiskolánál
(2006. szeptember 9-10.) A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság az NCA Civil
Szolgáltató, Fejlesztő és Információs kollégiumához benyújtott és nyertes „Népfőiskolák
és fortélyok” c. pályázati program keretében kétnapos tanulmányi kirándulást szervezett
a Magyar Népfőiskolai Társaság Balatonszepezdi Népfőiskola Közép-európai Képzési
Központjába.
A kiránduláson a népfőiskola helyi és vidéki tagjai vettek részt Nagyné Kiss Mária, a
JNSZ Megyei Népfőiskolai Társaság vezetőjének szakmai közreműködésével. A szakmai
kirándulás alkalmat teremtett arra, hogy a Magyar Népfőiskolai Társaság és a Balatonszepezdi Népfőiskola életébe, munkájába, a népfőiskolai mozgalomba betekinthessünk, tapasztalatainkat, véleményünket kicserélhessük. Az együttlét arra is jó volt, hogy a kiránduláson
a résztvevők a beszélgetések során még jobban megismerjék egymást, kapcsolatokat
építsenek, így egymás munkáját segíthessük a jövőben. A mai világban a kapcsolatépítés,
hálózatbővítés elengedhetetlen a sikeres, eredményes együttműködés érdekében.
Természetesen a szakmai konzultációk mellett időt szakítottunk Balatonszepezd, a
Káli-medence (Salföld – természetvédelmi major, Kővágóörs, Kékkút – Hegyestű – mint
geológiai bemutatóhely), Balatonfüred (Kossuth-forrás, Horváth-ház, Promenád),
Badacsony (Egry József Emlékmúzeum) nevezetességeinek megtekintésére. A Tihanyi
Apátság altemplomában lévő I. András magyar király síremlékénél a Népfőiskola
emlékkoszorúját helyeztük el.
A ragyogó időjárás, a Balaton szépségei, a kitűnő szállás és ellátás, a szakmai programok
felejthetetlenné tették ezeket az együtt eltöltött szép napokat.
Közreadja: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Sport – pihenõ

A jászfényszarui női kézilabda csapatot (ahogy korábban a focistákat is) meghívta a
Portelek közelében lévő tanyájára Szécsényi Zoltán egy kis kikapcsolódásra.
A jól berendezett területen lehetőségünk volt paintball csatára, quadozásra és lovaglásra
egyaránt. Kiválóan szórakoztunk mindannyian, így kicsit pihentetve a bajnokság során
megfáradt játékosokat. Köszönjük a lehetőséget!
Gere Ferenc

Gyógyszertárak
nyitva tartása
Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út Tel.: 522-460
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8.30-12 óráig,
15–19 óráig, november 4-én és 18-án
8.30–12 óráig.
Ã

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.

Labdarúgó
eredmények
8. forduló Jászfényszaru–Kunmadaras 3:1
9. forduló Abádszalók–Jászfényszaru

4:1

10. forduló Jászfényszaru–Jászladány

3:4

11. forduló Jászfényszaru–Jánoshida

3:1

12. forduló Jfsz.–Kunszentmárton

0:1

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

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

Mentõk: 104
Tûzoltóság: 105
Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru):
06/30/9-745-690
Rendõrség (Jászberény): 107
Rendõrõrs (Jászfényszaru): 422-138,
és a mobil 06-70/330-7626
TIGÁZ hibabejelentés: 06/28/430-488
Falugazdász: 06/30/312-8959

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja.
Kiadja:
Jászfényszaru város Önkormányzata.
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
A szerkesztőbizottság elnöke:
Nádudvari László
Felelős kiadó:
Győriné Dr. Czeglédi Márta
A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel./Fax: 57/422-265 Mobil: 06/30/233-6954
E-mail: libjaszfeny@invitel.hu
Lapzárta: minden hónap első munkanapja.
http://hirlaptar.vfmk.hu/mi_ujsag_fenyszarun
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