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Utolsó
lehetőség
akárpótlási
igények benyújtására. (3. oldal)

Egy karitativ szervezet történetéból
(4.odal)

Jászfényszaru
1994. január

város lapja

Ára: 25,-

t

5. évfolyam 1. szám

Hamarosan indul a "Szülőföldem Jászfényszaru"
CÚllŰ vetélkedő iskolásoknak. Tudnivalók a 6. oldalon.
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SAMSUNG ELECTRONICS
MAGYAR RT.
Szász Gero gyárigazgató:
- 30 százalékkal növeljük a gyártási
darabszámot. Az jdei év lesz az első
olyan esztendő, amelyben az export
meghaladja abelföldre
gyártott termékek számát.
Idén a hagyományos exporton kívül
jelentős
rnennyiségben
gyártunk
olasz, spanyol. finn és portugál piacra
televíziókat.
Nagy jelentőséggel
bír a gyár
életében, hogy az európai szabványminősítést
(ISO)
az év első
felében megkapja, amely az egyenletes minöséget biztosítja.

DIAMANT-HUNGARY és
LSC-HUNGARY KFT.

THERMOTECHNIKA KFT.
Szalontai István ügyvezető
igazgató:

- Hogy terveink megvalósuljanak.
Szeretnénk bővíteni a jászfényszarni
üzemünket,
sztíkíteni a beszállitók
körét, rninél több alkatrészt itt gyártani, rnelyeket eddig bértnunkában
készíttettünk.
Feltételei részben adottak, hiszen a
telephellyel együtt a forgácsoló üzemet is meg kellett vásárolnunk. Bár a
fémiparban országosan is visszaesés
tapasztalható, ami nemcsak a kisvállalatokat sújtja.
Igaz, fő profilunk a hütőgépgyártás,
de a "több lábon állás" ma elkerülhetetlen. Részben ezért lenne célszerű
kihasználni a gépi kapacitásunkat a
fémipari forgácsolás terén. Másrészt
további új rnunkalehetőséget biztosítanánk.

Fózer László ügyvezető igazgató

- Az exportot illetően megpróbáljuk
biztosítani a mennyiséget az elmúlt
évhez hasonlóan.
Reménykedünk, hogya Kormány a
munkanélküli-segélyek
elosztásának
mértékét jobban felülvizsgálja 'majd.
Az emberek nincsenek érdekelve abban, hogy elhelyezkedjenek, még ha
az átképzéssei jár is. Most legalább
még 30 főt tudnánk
alkalmazni
üzemünkben.
Természetesen nagyon sokat várunk
az új adórendszertől,
dolgozóink
érdekében.
Az
elvonások
igen
nagyrnértéküek, hiába keres nálunk
valaki 15 ezer forintot, csak 10 ezret
kap kézhez.
Pej les ztési terveinket illetően úgy
gondolom, korai lenne még nyiJatkozni.

JÁSZFÉNY KFT.
Kiss József üg",ezető igazgató:
- Szeretnérn, ha fo1ytatódna az elmúlt
évben elindított termékei nk sorozatgyártása, ha kapcsolatot teremthetnénk
fizetőképes, megbízható partnerekkel,
Amennyiben lehetséges, új munkákhoz létszámfelvételt tervezünk, melyet
már a múlt év végén el is kezdtünk.
Szeretnénk keresetnövekedést biztosítani dolgozóinknak.
Tervezzük egész telepunk gázfűtésre törtértő átalakítását. V árjuk az adó
és egyéb terhek csökkenését, hogy a
vállalkozások működhessenek.
V égül kívánok mindezek megvalósításához erőt, egészséget, békét és
biztonságot mindenkinek.

- Új rovat lesz'! (9.

oldal)

Kiknek kedvezett a szerencse? A
"Gyűjtse! Nyerhet!"
pályázatuukon kisorsoIt ajándékok és a nyerlesek listája a 10. oldalon. A fotö a
december 21-i nyilvános jutalomsorsoláson készült.

Nyugdíjasok
karácsonya
1993. december
22:én
szerény
megvendégelés és színvonalas műsor
közepette ünnepelte a karácsonyt a
művelődési házban a Nyugdíjas Klub.
Sajnáljuk, hogya
120 meghívott
nyugdíjasból vcsak kb. 60 fő jelent
meg, ez azonban nem befolyásolta a
rendeFény
megh*, ünnepi hangulatát.
Aházigazdák
és a meghívottak'
(nyugdíjas pedagógusok,
nyugdíjas
tanácsi dolgozók és a pusztarnonostori
Nyugdíjas Klub) élvezettel hallgatták,
figyelték az általános iskola fúvós ait,
színjátszóit, valamint a fényszarni és
jászberényi
cigányfiatalokból
álló
együttes ritmusos folklór produk-'
cióját. A műsort jókedvű tere-fere és
közös dalolás követte.
A Nyugdíjas
Klub
ezúton is
köszönetét
fejezi ki az Önkormányzatnak az erkölcsi és anyagi
segítségért.
. .
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Január 6-a vízkereszt vagy háromkirályok
napja a karácsonyi ünnepkör zárónapja és a
farsang kezdénapja.
A keleti egyház ezen a
napon ünnepli Jézus születését.
A
katolikus
falvakban
országszerte
szokás "olt a víz- és a házszentelés.
/\
szentclt vizct a születéstól
a halálig
Jelhasználták.
A víz tisztító erejébe vetett hit
az alapja, hogy ezen a napon néhol ősibb
formája
is megmuradt
a "Ízzel
való
mágikus eljárásoknak.
Például
J.iszdózsán
léket
vágtak
a
és lclocsolták
egymást
az eiuTarnún
berek, hogy egészségesek
legyenek.
VÍzkeresztkor
szentelt.
vízzel
rnég
aznap
beszenteltek
az állatokat,
ittak belőle é5
öntöttek
a kútba. Az esztendő
folyamán

mcgszcntelték

vele a gyerekágyas
asszony
az újszülött
fürdővizébe.
vele az esküvőre
induló
incnyasszonyt
és a vőlegényt, a haldoklót
és a háznál Iclravatalozottat.

ágy:lt,
tettek
meghintették

A házszentelés
neve kolcda "olt. Úgy
"élték, meg védi il házukat és lakóit a vi llárncsapástól, a boszorkányok
rontásaitól. A pap,
a kántor, egyházfi és miniszíránsgyerekek
indultak házszcntelésre,
Énekeltek, a pap megfüstölte a házat, meg szentelte, azután a kántor
az ajtóra felírta a három király, Gáspár,
Mcnyhért, Boldizsár nevének kezdőbetűit. A
háziak megvendégeltek
ÓKd. A szentclés
egyúttal adománygyújtós
volt a híveklől.
Az ünnepekhez
tartozott
a hárornkirályok mcgjclenítése,
a háromkirályjárás
szokása.

A házról

kek, ritkabban
darabja

Mit rejt a ládafia? (VIlI.)
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leányok

járó

volt a díszes süveg,
többnyire
kiugratható

szerelt
csillag.
Ma
köszöntő,
adománykérő
ismerünk.
(Irodalom:

Magyar
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JUlIÁSZ
JUDIT kormányszóvivó
1993.
december
29-én rövid látogatást
telt Jászfényszarun.
Többek között megjekintcttc
a
színjátszók
jubileumi
kiállításM.
Felvételünk a Városi Könyvtárban
készült.
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Megkezdődött a részarány-tulajdonú földek kiadása
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tábla január

A Földkiadó Bizoüság 1993. december
16-tól a Városházán
három napon át
egyezterést folytatott a részarány földtulaj-

donuk kijelölésére,
kiadására kérelmet
benyújtó személyekkel. I\z érintett tulajdonosok aT-6, 7,11,14,
IS, 17, 19,23.
szárnú szövetkezeti táblákat jelölték meg
kérclmükben. A táblákban rendelkezésre
álló földalap elegendőnek bizonyult, ezért
az általuk megjelölt földrészlet került kijelölesrc. A bizottság jegyzőkönyvben
rögzítette, hogy mely tulajdonosok kívánják

önálló

valamint

ingatlanná
azon

donközösséget

alakítani földjüket,

személyeket, akik tulajhoznak létre. E táblákban

279 tulajdonos részére összesen 14.110
AK értékú föld kijelölése történt meg.

tul onoso
ön lló in
nn
i é ési öltsé

Képünkon

/djii

n il t
t sti l,
l s l.

Ez év januá 10-től a helyi Művelődési
Házban azokkal a táblákkal folytatta
munkáját a Földkiadó Bizottság, amelyekre
túljelentkezés történt. A T-l, '1'-4,'1'-10,T-12,
T-13-as táblákra beadott földigény jóval
meghaladta a nyilvántartott aranykorona
értéket. A bizottság az igénybejelentő földtulajdonosok között egyezség létrehozását
kísérelte meg, amely egy esetben sem
vezetett eredményre. Az 1993. évi II.
törvény szerint nyilvános sorsolást tartott a
Földkiadó Bizottság. A sorsolási listák a
táblákban levő helyrajzi számok szerint
kerültek felvételre, majd a megtartott 501'solást kövelően az eredményről jegyzókönyv készült.
1\ sorsolási

helyrajzi

eredmény alapján az adott
szárnú területre békerült
tulaj-

donosok részben egyezséggel,
részben
sorsolással
meghatározrák
a kiosztás
irányát és sorrendjét. A tulajdonosok itt is
nyilatkoztak a földjük önálló ingatlanná
alakításáról,
a
kimérési
költségek
viseléséról, Előtte azonbari tájékoztatást
kaptak a földkimérés várható díjáról és arról, hogy ez év január 15-én hatályba
lépett törvény szerint az állami költségvetés az önálló ingatlanná alakírással
kapcsolatos
keltségeket
részben
visszatéríti. A visszatérítés lllértéke a költség 50 %-a, de legfeljebb a kimért terület.
nagyságától
függőerr 1000-1800 Ft lehet
hektáronként.
A visszatérítés
feltétele,
hogy a tulajdonos vállalja: a kiadott földjét öt évig nem idegeniti el, továbbá nem
vonja ki a mezőgazdasági termelésból.
A Földkiadó Bizottság eljárása során
érvényesítette az 1993. évi ll. (örvény
előírását, mely szerint a tanyatulajdonosok
részarány-tulajdonát
tanyajuk körül kell
kijelölni. Ez a rendelkczés településünkön
a kárpór lási földalapba eső tanyákkal
együtt 54 tanyás ingatlant érintelt és a
körülötíük kijelölt részaránytulajdonú föld
összesen 7.533 AK értéket képvisel.
1\ bizottság gyorsmérlege szerint eddig
763 részarány tulajdonos részére 37.280
AK értékü föld kettilt kijelölésre, Azok ~I
tulajdonosok, akiknek a sorselás nem kedvezett, új táblát jelölhettek meg, melyhcz
a bizottság a még szabad területek bernutatásával segítséget nyújtott. Az új kijelölési kérelmek összesítését kövcröen
derül ki, hogy mely táblákban teljesíthcíó
föld kiadása és rnely táblákban ke 1 ismét az egyezségi illetve a sorsolási

il

eljárást lefolytatni. A Földkiadó Bizottság
erről az érintetteknek értesítést küld majd.
du
s lo

Népességi
adatok
Az Országgyűlés
a kárpótlás iránti
kérelmek benyújtásának
határidejét egy
hónapos idóiartamra
az ]994. évi II.

határidők elmulasztása rniatt jogerősen
clutasítouák, a fenti határidőn belül új
kérelmet nyújthat be.

törvény alapján meghosszabbította.
E törvény szcrint a kárpótlás
kérelmét 1994_ Icbruár IS-tm

határidő elmulasztása jogvesztéssel jár
és il rnulasztás miatt igazolásnak
nincs

márcíns

IS-ig az illetékes

hi varalhoz
bcnyújthatja,

A kérelem
iránti
1994.

kárrendezési

minden
olyan
jogosult
aki eddig bármely okból

ezt nem lelte meg. Az
kárpótlási
törvények

il

jogosult,
alapján

nyújtott be kárpót lási kérelmet,

aki a
már

de azt a

helye.
Február

benyújtására

elejétől

il

megszabott

fővárosban

és a

megyeszékhelyekcn
múködó
postahivatalokban
árusítj.ik az igénybejelentéshez szükségcs nyomtatványokat
kitöltési útmutatót.

és a

A Polgármesteri 1 Iivatal tájékoztatása
szerint Jászfényszaru
állandó lakóinak
száma 1993. dec. 31-én 5765 10, ideiglenesen bejelentkezett 213 személy. (Lakosság összesen: 5978) A múlt évben 62
gyermek született, elhunyt 82 személy.
1\ jászfényszarni Plcbánia nyilvántartása
szcrint 1993-ban 74 gyermeket keresztellek,
26 jegyespár Fényszarun kötött házasságot, 9 pedig más plébánián.
A múlt esztendőben 84 halottat temettek. 1\ legidősebb elhunyt Nagy Mihályné
Pánti Anna (946.), a legfiatalabb Molnár
József (34 é.) volt.

4

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?

94/1

Több mint fél évszázada értünk és másokért
A

Városi Vöröskereszt Szervezetitkára KÖVÁGá JÁNOSNÉ
6v6nő.
line
Hes:
t lin tőle
érdeklődött a szervezet jelen éröl.
- Pár sz6ban előbb mégis a múltról
.beszélnék. Vöröskeresztes tagságom
alatt CSÁKl
SÁNDORNÉ,
majd
ZSÁMBOKl ZOLTÁNNÉ voltak a
községi
alapszervezet
titkárai.
Akkoriban szervezetünk több kisebb
csoportot
fogott
össze:
ÁFÉSZ,
ORION, Kalapgyár, Béke tsz és a
területi alapszervezeteket. Tagjainkat a
Kalapgyár megszúntével sem veszítettük el, mert átíratkoztak a meglévőkbe,
Ma négy-alapszervezete van a Városi
Vöröskeresztnek.
Munkánk legfőbb célja: segíteni a
rászoruló
embereken.
Anyagi
lehetőségeink rendkívül szűkösek, Mi a
segítségnyújtást apr6 figyelmességekkel, megemlékezésekkelés sok szeretettel tesszük. S ez jól esik és emlékezetes
az idős embereknek, a kicsi állami gondozott gyerekeknek egyaránt. Karácsonyt, anyák napját, nőnapot köszöntünk kis rnúsorral, szerény ajándékokkal
szépítjük meg a hétköznapokat.
Jelentős segítségnyújtás még részünkről a véradások megszervezése, sikeres
lebonyolítása. Reális tervezés mellett az országos viszonylathoz képest - igen
szép, általában 90 százalékos teljesítményt tudunk produkálni. Nagy öröm
volt számunkra, hogy legutóbb 50
véradót terveztünk, és 55-en jelentkeztek. A véradások megszervezésében
rendszeresen segítenek a helyi orvosok
s az egészségügy egyéb területein doltének

Vajon mi éltet sokáig egy szervezetet?
A pártatlanság? Az önzetlenség? A
segítőszándék? Úgy véljük, mind a
három tényező együttvéve, s az, hogy
mindig legyen, aki a "stafétabotot"
átveszi. Különösen
igaz ez arra a
szervezetre, melyről az alábbiakban lesz
sz6.
Nem tudjuk pontosan, mikor alakult a
jászfényszarni
Vörös-Kereszt Fiókegylet, de tény, hogy szervezésében 1941.
február 17-én már 20-25 fiatal leány
végzett házi betegápolási tanfolyamot s
tett eredményes vizsgát. A szervezet
fennmaradása érdekében az orvos, a
pedagógus elhivatottsága, ügy szeretete
legalább olyan fontos volt régen, mint
ma, ~ ugyanígy a sok-sok névtelen aktíváé, akik készséggel csatlakoztak.

goz6 munkatársaik. Az 1987-ben tartott
VII. kongresszus elfogadta a javaslatot:
legyen november 27. a Véradók Napja.
Azóta is rendszeresen megünnepeljük.
Kitüntetéssel, kis műsorral kedveskedünk rendszeres véradóinknak.
Az általános iskolás gyerekeknek
LANTOS PÉTERNÉ vöröskeresztes
tanár elnök tart évtizedek óta elsősegélynyújtás és csecsemőgondozás
tanfolyamot.
Sok szép eredményt
mondhatnak magukénak.
Régebben ingyenes Béres-cseppet
tudtunk osztani, ma már fizetni kell érte.
Felsőbb szervezetünktöl kaptuk a karácsonyi csomagokba valókat, aktivistáink
vitték el öregjeinknek az Idősek Klubjába. Évente szervezünk ruhagyűjtési
akciókat, értékcikkek eladását. Az így
befolyt összeget a megyei szervezet
osztja el a rászorul6knak.
A szerény ajándékozás mellett hiszem,
hogy tudunk örömet szerezni, egy kis melegséget vinni a magányos embereknek.
Aktivistáink bekopogtatnak hozzájuk,
kicsit leülnek náluk, kicsit elbeszélgetnek
velük és máris jobban érzik magukat a
megajándékozottak.
Szeretném
megköszönni
minden
alapszervezeti
titkár
és aktivista
munkáját, mert csak így, közösen lehet
eredményesen dolgozni.

ebb lenelso olni,
d
,
el
csopo o
,
l
en
u t illetően
ne
te
i
_
és t.
l tó t j
ött tis telhetjü .
os
ndul st
tt
ui
h t
innen és tú
so o
l
olt s
snő.
ee t
lt
le
bb
e
n é d on olt olt, ne cs
ló.
s
e eu, de
is
e es tette
Cs l i l
, új t
ott. e tesen do
é
és
cs l dj t. Ilo
néni
o
élt, és íg is
tjü
so ig
Ó
D
ne

A fényképeket Jónás Jánosné és Serfőző
Istvánné bocsátotta rendelkezésünkre.
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Röviden • röviden • röviden
Január vegeig elkészül a közvilágításkorszerúsítés II. üteme, amely a település
Fölvégi részét érinti.
Lakossági
hozzájárulásként
január
közepéig 533.300 Ft érkezett a számlára.
Az önkormányzat továbbra is szánút a
lakosság támogatására
- ingatlanonként
1000 Ft-, amelyből a piactéri asztalok lefedését, valamint játszóterek kialakítását
valósítja meg.

1994. január 5-én a 34.342 AK értékú
kárpótlási
földalap utolsó részlete is
árverésre került. A Szolnokon megtartott
árverésen a 676,54 AK értékű termőföldet
aranykoronánként
500 Ft-os licitáron
vásárolták meg a kárpótlásra jogosultak.

cserkészek
Betlehemes
játékkal
kedveskedtek a klub lakóinak és dolgozóinak.
A KDNP helyi szervezete pedig ajándék.kal lepte meg az otthon lakói t.

a mozgáskorlátozottakat
illető kedvezményekről
Új rendelet jelent meg a mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiról, mely 1994. január l-jétől lépett

hatályba.

O

ó

e!

A
Városi
Könyvtár
rendszeres
előfizetője a Magyar Közlönynek, amely.böl Önök is tájékozódhatnak a legújabb
rendeletekről,
jogszabályok ról, módosításukról.

njii
A

Kereszténydemokrata
Néppárt
szervezete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik elősegítették az
október, november és december hónapokban folyamatosan szervezett ruhagyűjtési
akciót.

J ászfényszarui

December 22-én karácsonyi ünnepségre
került sor az Idősek Klubjában. A helyi

Újabb rendelet

1993. november

27.

emlékezetes nap
Főgler Kálmánné
Kolozs Marcella
mesél régi emlékeiről. Milyen volt gyerekkora,
ifjúsága
itthon s az ötven
esztendő Németországban. Egyre erősebb
a vágyakozás: hazajönni, végleg. Nincs
ebben semmi rendkívüli, ugye? Ami
mégis megkapo: Marcella néni egész
lényéből
optimizmus,
derű sugárzik.
Visszatükröződik
a fényszaruisk tekintetében.
Főgler Kálmánné
életútját bemutató
egészoldalas cikk a Népszabadság 1993.
december 24-i számában jelent meg.
Megtekinthetó, másolat kérhető a Városi
Könyvtárban,

A legfontosabb változások:
A mozgáskorlátozott
személy állapotáról szóló szakvéleményt ezentúl nem a
Szolnoki Orvosi Bizottság adja ki, hanem
az illető személy háziorvosa.
Az l994. évi kérelmek mellé tehát csatolni kell a házi orvos szak véleményét.
Akik már rendelkeznek a korábban kiadott
orvosi bizottsági szakvéleménnyel. kérjük,
mutassák be a háziorvosnak.
A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók kereseti igazolásait, illetve a
nyugdíjszelvényeket is le kell adni a Polgármesteri Hi vatalhoz,
A támogatás összege az alábbiak szerint
változott: A súlyosan mozgáskorlátozott
3-18 éves korú személynek évi 6.000 Ft,
18-60 éves korig 12.000 Ft, és 60 éven
felülieknek 6.000 Ft támogatás adható, ha
az egyéb feltételeknek is megfelelnek.
A gépjárművek
kötelező
felelősség
biztosítási támogatása megszűnt. Viszont
a korábbi határozatainkkal megállapított
támogatást ez év 1. negyedévig a biztosítók figyelembe veszik.
A gépkocsi szerzésére és átalakítására
vonatkozó támogatási kérelmeket évenként
szükséges meghosszabbítani (amennyiben a
jogosultsági feltételek még fennállnak).
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalba
1994. március IS-ig lehet benyújtani. Ezt
követóen már csak annak a súlyosan
mozgáskorlátozott
személynek adható a
támogatás, aki év közben vált rnozgáskorlátozottá.
Részletesebb tájékoztatást, felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban adunk.
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Nem szabadult el a pokol
Az iskolában már jóval elmúlt az utolsó
tanítási nap. Anyukák, apukák a karákészülődés,
csony előtti sietős-izgatott
kapkodás, mindenféle fontos ügyek intézése közepette talán már meg is feledkeztek arról a délutánról - Ó, hát persze! A
gyerek mintha mesélt volna valami drogtól,
fogkeféről, kísérletekról, szépségszalonról... meg miről is?
Tényleg, nu volt a suliban december 17én reggel nyolctói délután egyig? Tanítás
nem, az biztos! Biztos? E rendhagyó
tudósítás végén bizonyára minden kiderül.
S most forgassuk vissza képzeletben az
idő kerekét. Az aulában (máskor előcsarnok) öles betűk kiabálnak le a cs 0magolópapírról. "Egészség vár Rád!" Az
iskolaszagú tantermek most helyszfnek.
amolyan állomásai az egészséges életmódnak. Az első állomáson TÓTHNÉ BASA
ÉVA beszél a gyerekeknek az ajánlott, a
cseppet sem ajánlott ételekről és a reformtáplálkozásról. Az egészséges finomságok
teljes mértékben konkrétak, meg is kóstolhatók. A következő helyszínen Dr. KOCSIS ANDRÁS válja a tanulókat. Dohányzás, alkohol, káros szenvedélyek az
ügyeletes téma. Miért károsak? A szöveg
mellé
néhány
kísérlet
társul
illusztrá~ióként. A hatás megdöbbentő, a
válasz egyértelmű. A harmadik állomás on
- a megyei Rendórfökapitányságról
KOVÁCS IMRE rendőrhadnagy. A drogokról tart általános felvilágosítást, ad sok
jó tanácsot: miként kerülhetók
el a
kábítószer alattomos csapdái. Szünet után
újabb
helyszín:
FÓZER
TIBORNÉ
védőnő a szájhigiéne, fogápolás kellékcit s
azok helyes használatát
mutatja
be.
Milyen a jó és rossz fogkefe, mire -jó a
Mindannyiunk
számára fontos, hogy
megismerjük azt a települést, ahol születtünk, ahol élünk. Ápoljuk és tovább
vigyük az itt kialakult szokásokat
és
hagyományokat. Ezt a célt szolgálja az a
vetélkedő sorozat, melyet a Fényszaruiak
Baráti Egyesülete kezdeményezett a helytörténeti kutatócsoport, az általános iskola,
a Diákönkormányzat csatlakozásával.
A három évre tervezett sorozat első
blokkja idén - legszűkebb pátriánk Jászfényszaru
történetével
kapcsolatos
feladatokat tartalmaz. A második részt a
Jászok Világtalálkozója tiszteletére 1995ben rendezzük a Jászságra vonatkozó ismeretanyagból.
A sorozat 1996-ban a
honfoglalás
1100, évfordulóján hazánk
történetéből rendezett honismereti vetélkedővei zárul. Előzetesen ennyit a három
éves programról.
Íme az első rész! Ezennel meghirdetjük
a "Szülőfölde,il
- Jászfényszaru"
címmel megrendezésre kerülő vetélkedőt az
általános iskola és a speciíílis szakiskola
tanulói részére. Jelentkezési lapok 1994.
február Ll-ig igényelhetők a Diákönkormányzatnál.

szájzuhany. a fogselyem? S néhány "keresztkérdés"
a gyerekek felé; akik jól
válaszolnak fogkefét. fogkrémet kapnak.
Az ötödik-hatodik
állomást nevezzük
szépségszalonnak.
SZEGEDI ISTV ÁNNÉ
női fodrász a hajápolásról. a korpásodást
gátló különféle
pakolásokról,
frizurakészílésról
beszél.
Hogyan
ápoljuk
bórünket - különös teklatettel a serdülőkor
okozta elváltozásokra -, miként őrizhetjük
meg
természetes
szépségét?
Erre
vonatkozóan szolgál gyakorlati tanácsok'kal AMBRUSNÉ VIRÁGI-I NICOLETT
kozmetikus. Az utolsó előtti helyszínre
érkezünk, Plakátokkal illusztrált anatómiai
áttekintést ad a légzésról
KASZAINÉ
OCSKÓ GYÖRGYI védőnő. A gyerekek
a különféle légzéstípusokat gyakorlatbim
sajátithatják
el, vitálkapacitás-rnéréssel
tüdejük
levegő-bemeggyőződhetnek
fogadóképességéről. Az utolsó állomás: általános fittségi, fizikai erőnléti felmérés.
SZABÓ LÁSZLÓ tanár, a serdülő focisták
edzője és öt fiú jegyzik a gyerekek teljesítményét. A különbözó
tornagyakorlatok,
sporttevékenységek végrehajtása előtt és azt
követ9en
a
&,Yerekek vérnyomását
SZILAGYI DEZSONÉ védőnő méri.
Nos, ez történt Jászfényszarun
azon a
bizonyos utolsó tanítási napon, amelyen
nem állt módunkban jelen lenni. A hírt
azonban
" vettük".
Kaszalné
Ocskó
Györgyi
az
EGÉSZSÉGES
NAP
szervezője. Tőle tudtuk meg a többszáz
gyereket
- valamennyi
felsőtagozatos
tanulót és a szakiskolásokat - érintő program részleteit. Már csak arra voltunk
kíváncsiak,
miért
határozta
el az
egyébként temérdek utánjárást igénylő
rendhagyó nap megval6sítását?

"Szülőföldem"
Vetélkedő iskolásoknak
Az alsötagozatos
tanulék
jászfényszarni népi gyermekjátékok előadásával
nevezhetnek. melyet kb. 15 percben kell
bemutatniuk a vetélkedő döntőjén.
A felsőtagozatosok
és a szakiskolások
évfolyamonként 2 fővel - maximum 15
fős csapatot alkotva - vehetnek részt a
versenyen. Feladataik:
1. forduló
- Írjűtok le, mit és miért tennétek a városunkról készítendő képeslapra?
- Jászfényszaru a századelőn. Településünk egy részletét rajzolj átok le.
Határidő: március 11.

IL Iordulő
Gyűjtsetek és röviden írjátok le - legalább
öt, településünkön ismert népszokást, gyermekjátékot, mesét, anekdotát, dalt. Ezek
közül kettőt, mely számotokra a legérdekesebb, rnagnókazettán is rögzítsétek tiport
formában az elóadóval, elmondójával.
Határidő: április 15.

- Lépten-nyomon az a tapasztalat, hogy
a tudás-, a teljesítménycentrikus
iskola
felé haladunk, már az óvodától végigkíséri
a gyerekeket. Nem engedjük őket gyermeknek lenni. Az egészséges személyiség
kialakításához játszani kell, s azt is meg
kell tanítani velük, hogyan éljék az
életüket. A tudást még pótolhatják felnőtt
kerban is. A nem egészséges gyermekből
beteg felnőtt lesz s hiába a gyermek- és
ifjúkorban megszerzett tudás. A családokban ezt vagy nem ismerik fel, vagy nincs
idő, hogy elegendő figyelmet szenteljenek
rá. Valahol tehát meg kell találni a lehetőséget, hogy a gyerekek megismerkedhessenek az egészséges életmóddal, hogy
a gyakorlatban is lássák és a válasz
reményében kérdezhessenek,
ha valami
gondjuk
van.
Ezek
motiválták
az
EGÉSZSÉGE'
NAP szervezőit. Nevükben is köszönorn az önkormányzat anyagi
támogatását,
melyet
a
programhoz
Köszönöm
az egyes álbiztosított.
lomásokon
közremííködő
felnőttek
készséges csatlakozását, s nem utolsósorban a gyerekek
segítségét
a NAP
előkészítésében s utána a rendrakásban.
Az ő érdernük is, hogya kettő között núnden flottul, csúszás nélkül pergett s így az
előzetes apró aggodabnak - a fegyelmezettséget illetően - fölöslegessé váltak.
Legközelebb az alsó tagozatos gyerekeknek - természetesen
az életkori sajátosságaikhoz
szabottan - szeretnénk haspnló programot szervezni.
Ez utóbbi mondat hallatárt már nincs is
értebne megkérdezni: - Érdemes volt-e?
é
Ill. forduló
Gyűjtsetek
legalább öt 1945 elötti,
Jászfényszarura vonatkozó iratot, valamely
eseményt ábrázoló fotót, képeslapot.
Határidő: május 15.
A vetélkedő döntőjét az 1831-ben kelt
városalapító oklevél évfordulóján, 1994.
június 17 -én rendezzük.
A résztvevők díjazása:
- Az alsótagozatos gyerekek bemutatójának I-II-III. helyezett csapata tárgy jutaIomban részesül.
- A vetélkedő I-II-III. csapata 1994.
június 25-én egy napos országjáró kiránduláson vehet részt.
További jutalmak, ajándékok felajánlását köszönettel
fogadjuk
városunk
gazdasági
egységeitől,
intézrnényeitól,
vállalkozóktói s mindazoktól, akik e nemes célt támogatják. A felajánlás okat
1994, június 1-jéig jelezzék a Művelődési
Házban.
Tisztelettel
kérjük
a
vetélkedőre
benevező tanulók szüleit, tanárait, hogy
segítsék a diákok felkészülését.
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1993. december 29.
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Megalakult a Bedekovich Népfólskolai Társaság
Lapunk
1991.
szeptember-októbernovemberi számaiban Nagyné Kiss Mária
cikksorozatában
tájékozódhattak
olvasóink a népfőiskoláról.
Itt csupán annyit
idézünk fel, hogy a népfőiskola olyan
szabadmúvelödési forma, melynek programjai az igények szerint alakíthatók.
1993. december 20-án Jászfényszarun is
megalakult a Bedekovich Népfőiskolai
Társaság 21 alapító és 8 pártoló taggal. EIfogadták a Társaság alapszabályát, megválasztották a tisztségviselőket. Az elnökség tagjai: DR. KOCSIS ANDRÁS, KASZAINÉ OCSKÓ GYÖRGYI
(titkár),
BERÉNYI
FERENCNÉ,
SÁNDORNÉ
TÓTH ÉVA, KOVÁCS BÉLÁNÉ PETŐ
MAGDOLNA (elnök). Az ellenőrző bizottsá~ tagjai: BALINÉ BAZSÓ MÁRIA,
ÉZSIAS SÁNDORNÉ, elnöke: KOVÁCS
LÁSZLÓNÉ.
A Társaság munkájának megkezdéséhez
Kovács Béláné két eredményes pályázata
révén - egyelőre adottak az anyagi feltételek. Hosszabb távú érdemi munkájukhoz
azonban bizonyára
további támogatás
szükségeltetik majd. Nemes célokért, úgy

véljük, szívesen hoznak áldozatot
a
és
jászfényszarui
vállalatok,
üzemek
magánszemélyek. A Társaság cégbírósági
bejegyzése folyamatban van.
Első programjuk, a 24 órás számítógépkezelői ismereteket adó tanfolyam január
17-én kezdődött 10 személy részvételével,
s hamarosan indul a vállalkozási kurzus,
amelyen többek között a vállalkozások
indításának
gyakorlati tennivalóiról,
a
hitelszerzési formákról, adózási ismeretekról kaphatnak fontos információkat a
résztvevők.

A névadóról
BEDEKOVICH LŐRINC mérnök, a 18.
század második felének egyik jeles magyar térképésze.
a Jászság és a Kunság
hites földmérőjét
tisztelhetjük
személyében. 1752-ben született, a hely nem ismeretes. Állandó lakhelyén, Jászfényszaruban 1785 körül telepedett le. Itt halt meg
1823. november 15-én. Felvételei időben
megelőzték a II. József-féle állami felmérést. A településünkról 1781-ben készült
kéziratos térképét a megyei Levéltár őrzi.
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A Jászok Egyesülete
szíves figyelmébe

ajánlja

kiadványait

Fodor Ferenc: A Jászság életrajza (890
Ft), Gyárfás
István:
A Jász-kúnok
története I-IV. (3600 Ft), Károly Róbert
király jászkiváltságokat
adományozó oklevelének másolata (120 Ft), Herbert
János: Jászárokszállás nagyközség monográfiája
(450 Ft),. Jászárokszállás
Jászszcntandrás
rnúemlékeinek
ismertetője (40 Ft), Könyvjelző a Jászság térképével és a jászok történetével (25 Ft),
Palugyai
Imre: Jász-Kún Kerületek s
Külső Szolnok vármegye leírása (1200
Ft), Horváth Péter: Értekezés a jászoknak és kunoknak állapotjokról... (előjegyezhető!)
Cím: 1536 Budapest 114. Pf. 367.
Tájékoztat juk tisztelt olvasóinkat, hogy
a fent ajánlott kiadványok közül Fodor
Ferenc és Gyárfás István könyvei a
jászfényszarni
Városi Könyvtárban
is
megvásárolhatók.

Egészséges
finomságok
Változatok lencsére

"Többet kell tennünk •••"
A
Jász-Nagykun-Szolnok
megyei
Cigányok Független Érdekvédelnli Szervezete helyi csoportja 1993. december
hónapban
tartotta
évzáró
ülését.
Értékeltük szervezetünk 1993-ban végzett
munkáját. Megállapítottuk, hogya terveinkben szereplő feladatok közül két vállalásunkat nem tudtuk teljesíteni: az átképzés ill. továbbképzés meg szervezését
és it cigányfiatalok táboroztatásat. A mulasztásért a vezetőséget nem terheli felelósség, ugyanis e célok megvalósítása
érdekében benyújtott pályázataink nem
nyertek kedvező elbírálást.
Igyekeztünk a táboroztatás elmaradását
ellensúlyozni egy budapesti kirándulássai.
Tagságunk általános iskolás gyermekei
füzetcsomag támogatást kaptak. Szervezetünk igyekezett
nunden
meghívásnak
eleget tenni. Különféle társadalmi, kul-

turálls és sport rendezvényeken vettünk
részt, Jászberényben a Jászsági Cigánynapokon, Jászfelsószentgyörgyön
kulturális
és sportnapon, Szolnokon az általános iskolások részére rendezett ének, tánc és
zenei vetélkedőn. November
27-én a
Gödöllőn rendezett sportnapra 22 cigánytanulót utaztattunk közösen az általános
iskolával. December 5-én 44 cigánygyermeket ajándékoztunk Mikulás-csomaggal.
Úgy érzem, hogy az 1993-ban vállalt
feladatainkat teljesitettük. Tudjuk, hogy
idén még ennél is többet kell tennünk a
cigányság érdekében.
Vezetőségünk minden egyes intézmény
dolgozójának eredményekben gazdag boldog új évet kíván. Az eredményes
munkavégzéshez pedig jó egészséget.
id.

s Ist

elnö

Óévbúcsúztató a dászfény Kft.-ben
1993. december 17-én tartotta év végi beszámolóját KISS JÓZSEF ügyvezető
igazgató a Jászfény Kft. tagjainak. A rendezvény vendége volt GYŐRINÉ DR.
CZEGLÉDI MÁRT A polgármester asszony is.
A kft. mozgalmas esztendőt zárt, s a teljes termékváltás, átszervezés után komoly
eredményeket
tudott produkálni. Év végéig sikerült megvalósítani
a nyelvi oktatóközpontok,
iskolapadok
sorozatgyártását,
a svájci exportra készülő szaunák,
irodabútorok
mellett természetesen
az átalakult ORION-t is kiszolgálják faipari
televízió-alkatrészekkel.
KISS JÓZSEF szólt a beruházásokról is. Nevezetesen a világítás-korszerűsítés,
a
telephely külsó átfestése, a fémipari üzem és egyes részek átállása a gázfűtésre komoly erőforrásokat vett igénybe, jól szervezett munkát takar. Az új év kezdéséhez a
rendelések biztosítottak,
és egyéb üzleti tárgyalások vonatkozásában
is megnyugtató a kft. helyzete.
A beszámolót követően a résztulajdonosok
jelentős hányadát ajándékutalvánnyal
jutalmazták, majd egy pohár pezsgő és az egy éves rmíködésüket jelképező torta elfogyasztása mellett búcsúztatták - további sikerek reményében - az óévet.

Fehérjében és B vitaminban gazdag
hüvelyes, az újévi asztalon a bőséget
jelképezi. A lencsét felhasználás
előtt
mindig mossuk meg és áztassuk be 12-24
órahosszára. (Nyáron az áztató vizet ajánlatos cserélgetni.)
LENCSEPÖRKÖLT.
Fél kg lencséből
négy személynek elegendő. Ugyanúgy
készül, mint bármilyen más pörkölt, de
hús helyett lencsét teszünk a paprikás
hagymara. Önmagában egy tál ételként is
laktató.
Salátával,
hordóskáposztával,
hagymával (évszak szerint ami van) tálalhatjuk. Fontos tudni: az előáztatott lencse
20-30 per" alatt puhára fő.
LENCSEPÁSmOM.
Fél csomag lencsét előáztatás után (10-12 óra) a család és
saját ízlésünk szerint fűszerezett (pl. fokhagyma, babérlevél, só, vegeta, borsíkafű
stb.) nem túl sok vízben puhára főzzük. A
vizet leöntjük és a lencséhez újabb, immár
"zöldfűszereket" adunk: petrezselyem- és
zellerzöld, snidling, zöldhagyma szára, tehetünk még hozzá pár karika vöröshagymát
v. fél gerezd fokhagymát, édesnemes piros
paprikát, Mindezt kevés hidegen sajtolt olajjal s egy kevés főzőlével összekeverjük, átturmixoljuk. Kenyérre kenhető, szépen díszíthető - ízlés szerint friss zöldségfélékkel.
ló étvágyat!
T. B. É.

Sajt - házi fölös tejből
3 liter tejet forráspontig melegftünk.
(Felforralni nem szabad!) Hozzáadunk 2
evőkanál sót, 3 evőkanál 10 %-os ecetet s
óvatosan összekeverjük. Addig hagyjuk
állni, míg szétválik a savó és a sajt anyaga. Ritka szövésű tiszta ruhára (pl. géz)
borít juk , összecsavarjuk
és nehezéket
teszünk rá, Miután a savó kicsepeg, kiborít juk, majd sós vízben tartjuk 1 napig.
Ezután levegőn szikkaszt juk. Két nap
múlva fogyasztható.
nné
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GONDOLATOK ...

[.!IJI_tll~ll.llli~J
Leg - leg - legjobb ...

Árnyék a Fényben
Szilveszterkor
rnindenki
maga
választja meg a helyet és a társaságot.
Így tettek azok is, akik a Fénydiszkóban
kívánták eltölteni '93 utolsó éjszakáját.
Bíztak a szervezésben, a fellépő együttesek műsorában.
Az esztendő utolsó
pcrcéig nem is ért senkit csalódás.
A probléma akkor kezdódott, amikor
éjfél után öt perccel érkezett az új év. Ez
még nem okozott különösebb
gondot,
hiszen akadályok már '94 küszöbén is
jelentkezhetnek.
Például az- óév egyaltahín nem óhajtott távozni, minek következtében az új esztendő kénytelen volt
testi-lelki dulakodás kozepette átvenni
jogos helyét, s ez bizony némi késéssel
járhat, akár a diszkós órája.
Köztudott, hogy a szórakozóhelyeken
Szilveszter
éjjel éjfélkor minden
alkalommal felcsendül a Himnusz, melyet
általában fegyelmezetten
hallgat végig
mindenki, Utána jöhet a pezsgő s az
újévi jókívánságok
sora. Pezsgő volt,
jókívánságok
is akadtak, a I-limnusz
azonban elmaradt. Bár senki nem halt
bele, fölösleges a bűnöst keresni. Mégis
elgondolkodtató,
hogy Jászfényszarun
1993. december 31-én 24 órakor több
száz ember nem hallhatta a Himnuszt.
Vajon miért? Mert ósdi? Mert mostanában nem sikk? Ennek ellenére mi
még mindig magyarok vagyunk.
Jó lenne, ha erről a Fénydiszkóban
sem feledkezuének meg!

A temetőt járva
Szép szokás, hogy a szeretet ünnepén
nemcsak az élő, hanem a már eltávozott
szcrctteinkrc is gondolunk, legalább egy
fenyőgallyat helyezve a sírjukra. A temetőt járva elolvassuk a sírfeliratokat.
Milyen sokan elmentek
barátaink,
ismerőseink.
Nevüket
olvasva
emlékezünk rájuk.
Egyre gyakrabban
találkozunk
ilyen
feliratokkal: "Édesanyánk"
vagy "Szüleink". Bizonyosan
mély érzelmeket
takarnak
e feliratok,
hiszen nem a
nevük, hanem a családban jól betöltött
szerepük szerint nevezik meg szeretteiket, Szép és kedves így is emléket
állítani számukra. Mégis elgondolkodom. Mi még talán ismertük őket, de az
utókornak
nem marad meg a nevük
sem. Kár. Egy temető síremlékei. mondhatjuk, kóbe vésett történelem a település
lakóinak. Gondolkodjunk el rajta ...
ny.pedagógus

é
s

1993 legjobb
betölt6

TOPLISTA
1. Relight my fire - Thake That
2.
Haddaway
3. Got to get
Culture Beat
4. The sign - Ace ofBase
5. If you go away - NKOTB
6. Go west - Pet Shop Boys
7. Mr. Vain - Culture Beat
8. Keep on dancing - D. J. Bobo
9. I' do anything for Love - Meat Loaf
10. The key - the secret - U. C. ColI.
(Megjelent a BRAVO-ban, 1994.2. szám)
Ezentúl szeretnénk rendszeresen közölni
a fényszarui TOPLIST ÁT. Ezt kizárólag a
Ti
szavazataitok
alapján
tudjuk
összeállítani. Kérjük, írjátok le a számotokra legkedvesebb
10 magyar vagy
külföldi
slagert
(cím, előadó
megjelölésével)
népszerűségi
sorrendben.
(Melyik az első, második, harmadik stb.)
Várjuk szavazatait~kat! Határidő: 1994.

üso
11-én

egés estét (és

febr. 5. Cím: Városi Könyvtár, Jfsz, A
listák beküldői között magnókazettát sorsolunk ki.

VERS
Halott a nap! Boldog az éj!
Szörnyű vadállat életre kél!
Fekete rózsa! Fehér halál!
Átkozott élet reád talál!
Ne félj
Ember
Rokon
Fizesd

úgy! Nem kell!
vagy? Ember!
az állat.
az árat!
(-n)

És még kiről, miről, mit olvasnál a ZSIBONGÓ-ban? Minden ötleted, javasiatod
érdekli a royat szerkesztőit (most pl. a 8. b).

Az iskolaszék megalakításáról
Az 1993. szeptember l-jén életbe lépett új Oktatási Törvény szamos feladatot határozott meg, melyek közül az egyik az iskolaszék létrehozására vonatkozik. Valamennyi általános és középiskolában 1994: február 28-ig e fontos testületet kötelezóen meg kell
alakítani.
Hogy ez miért szükséges? A választ a törvény szövege adja meg: "Az iskolában a
nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülök és a tanulok, az intézményfenntartók. továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervek együttműködésére
iskolaszék alakul."
A törvény világosan megfogalmazza a célt és a résztvevők körét, közös gondolkodást,
felelősségvállalást jelent a benne résztvevő képviselök számára. Ennek érdekében az
iskolaszék alappillérci: a szülók választott képviselői; a nevelőtestület
választott
képviselői; az intézményfenntartó megbízott képviselői.
Az iskolaszék megalakításának előkészítésére 1993. decemberében Jászfényszarun is
létrejött az clókészító bizottság a szülók, a nevelőtestület és a fenntartó részéről 3-3 tO
részvételével.
A bizottság tagjai megkezdték munkájukat.
iskolaigazgató
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a Gyűjtse!
Nyerhet!
pályázatunkon
Az elmúlt esztendőben januártól novemberig tartó pályázaturikra 348 olvasónk
küldte be a 11 db Jász-Com Rt. emblémát,
Közülük az 1993. december 21-én mcgtartott nyilvános jutalornsorsoláson
az
alábbiakban felsorolt ajándékokat nyerték
a szerenesés pályázók.
(Két személy
kivételével valamennyien jászfényszarni
lakosok.)
A fődíj, a Jász-Com Rt. 15.000 forint
értékű telefonkésziiléke:
Jarábik Dezső
Kiss E. u. 20.
A Jászok Egyesületének
3.61111forint
értékű kiinyvajándéka
(Gyárfás István: A
Jász-kúnok története I-IV. kötet díszkiadás):
Mészáros Lászlóné Árvíz u. 32.
A Jászfényszaru
és Vidéke Körzeti
Takarékszövctkezct
ajándékcsomagjai:
Tamus Esztcr Fürst S. u. 19. (pezsgő poLangó Rudolfné
harakkal és tálcával);
Bcrcsényi u. 7. (süteményes
tányérok);
Kiss Sándorné Bajcsy-Zs. u. 39. (likőrös
poharak tálcával); Borbély Jánosné Wesselényi u, 16. (konyakos poharak túlcával),

A Művelődési Ház ajándéka 1 db olajsiitő: Zsámboki Tamás, Jászberény. Kalona u. 36.
A Jf\SZFÉNY
Kft. 5.000 forint
értékű I-li-ti szekrénye: Bali Nőra Kossulh L. u. 83.
LSCA DIAMANT-HUNGARY,
HUNGARY
Kft. 3.000 forint értékű
Gábor
vásarhisl
utal ványa:
Demeter
Aradi u, 49.
Varga Gábor RODEO szcrvíz és keLászló
reskedés
ajándékai:
Buzás
Madách LI.30. - Bognár Sándor Aradi u.
29. - Papp Gáborné Vásárhelyi u. 15. Langó Zoltúnné Dobá K. Ll. 9. - Ézsiás
Róbert Aradi Ll. 14. - Ágostori P[II Gólya
Ll. 32. - Jágcr Miklósné
Aradi u. 41. Tompa Andrea Bethlen G. u, 60. - Kompolti János Sallai u. 20. - Vígh Eszter

1994-ben folytatódik
a GYŰ,JTSE!
NYERHET! pályázatunk.
Önnek, tisztelt
olvasónk,
csak
meg kell
vásárolni
újságurikat
s óv végéig
megőrizni.
Hónapról-hónapra minden lapszámunkban
közöljük a "SAMSUNG,
az emberi élet
minííségénck javításáért"
felfratú nyereményszelvényt. Decemberben ismertetjük
a pályázaton való részvétel feltételeit, a
szelvények'
béküldési
határidejét,
s
reményeink szerint il nyilvános jutalomsorsolas időpontját.

Aradi u. 51. - Rusai púl Wesselényi u. 24.
- Ézsiás Sándor Somogyi B. u. 80. - Johanesik Istvánné Kölcsey u. 19. - Dobák
Istvánné József A. u. 18. - Peczuk Imre
Szabadság u. 112. - Győri Evelin Szabads[lg u. 37. - Jávoresik József Ságvári E. u.
3. - Gergely Emánuelné Ki lián Gy. u. 5t. Palóez Károly Tompa M. u. 12. - Púl
Joachimnó Viola u. 14. - Berényi Ferenc
Sallai u. 16.
Luda
Ottóné
KASTÉLY-Butik
ajándéktárgyal.
özv. Kiss Józsetné Viola
u. 20. - Bordás László Bethlen G. u. 10. Rusai István Kilián Gy. u. 5. - Dobák
János Kozma Ll.24. - Márkus Antal Viola
u. 10. - Pető Sáridor Árpád LI. 16. Szurnyák
Ildikó Somogyi B. u. ll. Gódor József Deák F. Ll.9. - Kohári András
Madách u. 34. - Rajos Valéria Gátőrház Kiss Tamás Bethlen G. u. 38. - Zsámboki
Imre Fürst S. u. 64. - Csontos Gyul.in; Álmos u. 19. - Budai Antal Vasúttanya 93. Baráth Ágnes Attila u. 17. - Palöcz Sándor
Bercsényi u. 6. - Cserhátiné Kónya
Zsuzsanna Szivárvány u, 17.
Barna Géza kereskedő
ajándékcsomagja: Zsámboki Nándor Mező u. 32.
Bojtos
Imréné
lakásfelszerelési
és
műszaki kereskedés ajándékcsomagja:
Koczka Núndor Lehel Ll.25.
Bojtos Imre tchergépjármű-Iuvarozé
ajándékai:
Győri Sándor Vörösmarty LI.
28. - Kollár Fcrcncnó Liliom u. 4.
Csúz
Sándorné
Rózsa
presszó
ajándékrsomag]a:
Kiss Miklósné Honvéd u. 30.
Farkas Jánosné Törük Katalin virágés ajándékiizlet
asztali
disztárgya.
Jarábik Dezsöné Ady E. u. 43.
Holló
Szabé
Józsefné
magánkereskedő ajándékcsomagja:
Juhász Sándorné Bacsó B. u. 8.
Kovács Lászlóné zöldség-, gyümölcskereskedő
ajándékkosara:
Csákány
István Rosenberg u. 12.
Nagy
Lajos
élclmíszcr-vcgyesbult
ajándékai: Tűzkő László Fürst S. u. 7. Borbély Sándor Árpád u. 43. - Csépány
Sándorné Wesselényi LI.3.
KÖR-D1SZKONT
áruház
ajándékcsoruagja: Sándor Csilla Damjanich LI.ll.
Póta Lászlóné virág-ajánrléküzlct illat-

szcrcsornagja:
Ézsj[ls Vencel Kölcsey LI.
20.
Réz
Ferencné
virág-ajándéküzlet,
kerámla váza
sclyemvlnig-csokorral:
Vígh Pál Kiliún ll. 37.
Szabóné
Dávid
Erika
virágajándékiizlet,
kerámia
asztali
dísz:
Hajesik Szilárd Vajda ll. 12.
i'ÁNYA-Butik,'
egy
óvodástáska:
Szedérné Urbán Marianna Zrínyi u. 17.
Törők Imréné háztartásiés vegyiárubolt ajándékcsomagja:
Sebik Lászlóné Fürst S. u. 77.
Turi Zoltán DROGÉRIA
ajándékcsomagjai: Harmatb Jözscfné Ságvári E.
u. 17. - Fábián István Kossuth L u. 76.
VERZÁL-PRINT
Kft.
Nyomda,
Jászbcrény,
három jegyzettömb
bőrtokban: László Andrásné József A. u. 59.
- IIornyák Józsefné Csokonai LI. 47. Ildikó
M észáros Gergely és Mészáros
Kossuth L. u. 62.
100-cs
ABC
áruház
ajándékcsumagja: Vass Józsefné Kossuth L. LI.JI.
ORION-ABC
élelmiszer diszkent illatszcrcsomagjai:
Borbély Szilárd Vajda
LI.6. - J2zsiás Imréné Vörösmarty u. 14.
Ruházati Bolt könyvajándékal:
Görbe
József, Szeged (6727) Acél u. 2/b.
BÉKE Tsz ajándéka 1 db 1000 Iorintos vásárlási utalvány: Kovács Lajosné
Rákóczi u. 1.
Polgármesteri
Hivatal Jászfényszaru,
1500 forintos vásárlási
utalvány:
Palócz
Miklós Tompa M. u. 4. - 1000 forintos
vásárlási utalvány: Ormai Pálné Kilián
Gy. u. 38.
A szerkesztőség ajándéka, lapunk egy
éves elófizetése: Péter Lászlóné Ifjúság u.
25. - Hajesik Tímea Vajda u. 12.

Gratulálunk! Akik még nem vették át
nyereményüker.
kérjük, mielóbb jelentkezzenek
szerkesztóségünkben.
Mcgtisztelő volt számunkra, hogy pályázóink
közül - akiknek rnódjában
állt - sokan
eljöttek a jutalornsorsolásra.
Köszönjük a nyereményakció szponzorainak a sorsolásra felajánlott ajándékokat.

A pályázat fódijáí, a nagyképernyős színcs
televíziót a SAMSUNG
Electronles
Magyar Rt. ajánlotta lel. Köszönjük.
A fényképen is bemutatott készülék
műszaki adatai:
- 73 cm-es képcsóátlójú színes televízió
- sztereó hang (adás függvényében)
- nagy felbontású sík és sarkított képcső
- képernyőn megjeleníthető funkciók
- beépített teletext
- beállítható az ideális: szín, fény erő,
kontraszt, hangerő.
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KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS
Hálás szfvvel mondunk köszönetet
mindazoknak,
akik szeretett édesalJyál]1, , nagymamánk
, SÁNDOR
FABlANNE
KISS
ERZSEBET
temetésén
részvétükkel,
virágaikkal
mély fájdalmunkat enyhítették.
A gyászoló család

Decemberi anyakönyvi
SZÜLETTEK: Kókai
Éva), Pesti János (Urbán
Liza (Kókai Zsuzsanna),
(Bazsó Katalin), Varga
Kanu lia).

A )ászféJ111 l{ft.
minden dolgozójának
és Jászfényszaru lakosságának

hírek

Kitti (Mészáros
Melinda), Török
Török Mercedes
Renátó (Radics

békés, bolbog
141 csztel1bőt

ltivÁl1!

HÁZASSÁGOT KÖTÖ1TEl{:' Balogh
István és Muhari Piroska, Szénási Miklós
és Radres Ilona, Urbán Lászlo és Pesti
Krisztina.
ELHUNYTAK:
Dobák Bal{lzs
özv. Dobák Istvánné Johancsik Jolán
Lanuó Imréne Rimóczi, Rozália
Langó János (84), Márkus Balázs
Nagy Nándor (80), Ocskó Sós Imre
Tusor Imrónó Fekete Erzsébet (73).

(83),
(93),
(78),
(87),
(84),

Gyűlés
Értesítjük il Kisgazdapárt
tagjait és
túmogatóit, hogy nunden hétlőn délután 5
tartunk a Múvelódési
órakor gyűlés!
Házban. Minden érdeklődőt szcreteüel vár
a Vezetőség.
(Ju 94006)

Apróhirdetés

(Ju94002)

Figyelem!

a lehető legkedvezőbb áron vállaljuk.
Finom ételekkel,
italok széles választékával,
udvarias

Pusztarnonostor on, Szabadság u. 54.
sz. alatt kétszobás
családi ház 400
négyszögöl telekkel eladó. Víz, villany,
telefon van. Irányár: 1.300.000 forint.
Érdeklődni: Pusztamonostor. Szabadság u.
56. Balázs.
(Ju 94001)

kiszolgálással

várjuk Önöket,

100-töl akár 400 személyig.

Érdeklődni lehet:
Ladányi

László, Jászfényszaru,

Petőfi Sándor

u. 29.

A Sportpályánál.
(Ju 94003)

1994. február 7-én
a Művelődési Házban 9-17 óráig
~

téli-tavaszi cipők

~

~

Jászfényszarun,
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(.Ju 94008)
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Szabadság u. 33. (ABC)

színes és fekete-fehér tv
+ video, CB, CD +
rádió - magnó
Hi-Fi készOlékek javítása garanciával helyszínen is +
MŰHOLDVEVŐK TELEPíTÉSE, beOzemelése.

Nyitva: naponta 9-17 óráig, vasárnap-héttő:

szünnap.

CT: HAJDÚ MIHÁLY
rádló-tv műszerész
Zsámbok, Kossuth L. út 21.
(Jn 940(4)

Az emberi élet
minőségének javításáért!

A Jászberényi Tanítóképző Főiskola főiskolai oklevelet adó múvclódésszcrvezó
szakos képzést indít éreltségizettek
számára 1994. február ll-évei (Jászberény Jászfényszaru központtal). A képzési idő 3 év; kéthetente hétvégeken. A képzés
iinkiiItsége félévenként 30.000,- Ft. Érdeklődés, jelentkezési lap igénylés: Varró Ferencné.Jászberényi Tanítóképzó Főiskola. Tel.: 57/312-155.
IDEI FALINAPTÁRUNKHOZ.
A templomot ábrázoló fénykép alatti szövcgben az
1968-as évszám téves. Anagyharangot
1986-ban pótolták, (A fotót 1IÁFRA SÁNDORNÉ Jf'sz., Tavasz u. ajándékozta a Városi Könyvtárnak, Köszönjük.)

r

12

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?

94/1

Kétbetűsek: AP, ÁR, ÉN, KZ, LA, LE,
LO, ME, ÓV, RY, TB, TN, TS, ÜM, YU,
ZÁ,ZS.
Hárombetűsek:
ERE, ÉVE, HAL,
HEV, HON, UB, OSR, RHR, ROM,
SÁR, SOK, SÜT, VTK.
Négybetűsek:
HAMI, INAL, IRKA,
IZIK, LYUK, MÁRK, ÓDOR, REAL,
SAMÁ, ULTI.
Ötbetűsek: ELEVE, ITÓKA, LEDOB,
MENTI, MEREV,
MOSNI,
NEMES,
REMÉL.
Hatbetűsek:
ÁBRÁND,
BARNÁS,
OPERÁK, TEVERE.
Hétbetűsek:
ELOSZTÓ, DNYEPER,
OLTALOM, SANYIKA.
Nyolcbetűsek:
ARÁNYPÁR, MEREVÍTŐ, PIRKADAT.
Tízbetűsek:
ALABÁSTROM,
MOSTANÁBAN.
Demeter Gábor és Demeter Andrea

BENNE A POÉN

• • •

(A vicc poénját lásd a rejtvényben!)

Fogyókúra
Robi és Pisti beszélgetnek.
• Képzeld, a nővérem lovagolni
hogy lefogyjon.
• Na és? Van eredménye?
• Persze!...

jár,

Helyezzétek el az alábbi szavakat az
ábraban. Ha jó a megfejtésetek, a vicc
csattanóját a vastag vonallal keretezott
vízszintes
és
függőleges
sorokban
olvashatjátok folyamatosan.

Beküldondó a vicc poénja. Címünk:
5126 Jászfényszaru.
Városi Könyvtár,
Fürst S. u. 1. Határidő: 1994. február 8.
A helyes választ beküldók között két
darab 300 forintos ajándékutalványt sorsolunkki.
helyes megfejDecemberi rejtvényünk
tése: Boldog új évet! Köszönjük a soksok jókívánságot, nil is viszont kívánjuk
nunden rejtvényfejtőnek
és valamennyi
olvasónknak. 49 pályázónkközül
a sorsoláson egy-egy 300 forintos ajándékutalványt nyertek: Palócz Zoltán, Jfsz.,
Deák F. u. l O. és Rajos Róbert, Jfsz.,
Gátőrház. Gratulálunk! Kérjük, hogy a
nyereményeket legkésőbb március l-jéig
szíveskedjenek átvenni a nyertesek.

Sport

FOTO-V/DEO
nyereményakció nyertesei:
Premier fényképezőgép: Farkas Jánosné Kölcsey u. 16.
Fotóalbum: Berze Péter Szabadság u. 84.
Fényképtartókat
nyertek:
Dávid Mónika Tavasz u. 14. - Szűcs
Zoltánné Bajcsy-Zs. u. 42. - Pál János Dobá u. 87.
Színesfilmet
nyertek: Horváth Viktor József A. u. 80. - Török T
Károlyi M. u. 12. - Sziszka György Szabadság tér 13.
Szeretettel gratulálok anyerteseknek!
A Fortuna és Napsugár 20. évfordulója alkalmából rendezett
fotókíállításon látott fénYKépek, a jubileumi műsoron készült fotók és
videofelvételek megtekinthetők és megvásárolhatók
a FOTO-VIDEO-ban (Szabadság u. 69.)
Hajducsek Miklós
Újdonság!

Ugyanitt kaphatók színes filmek, fényképtartók,
VIDEOKAZETTÁK

LABDARÚGÁs
A városi labdarúgócsapatnál
január
közepén kezdődik az alapozási időszak a
tavaszi bajnokságra. Sor kerül a játékosok
sportorvosi vizsgálatára is.
Februártól edzómérkózések lesznek, és
csapatunk J ászszentandrásra is hivatalos
egy teremtornára.
A tavaszi bajnokság március 20-tói
június 5-ig tart. A játékoskeretben nincs
változás.
Kun József
szakosztályvezető

.......... '.::::::'.'
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Török Imréné vetőmag- és háztartási bolt
(Ju 94007)
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