
1994. február

Jászfényszaru város lapja

5. évfolyam 2. számÁra: 25,- Ft

A közvilágítas-korszerúsítés támo-
gatására 1994. febmár IS-ig 605.350,-
Ft befizetés töltént a lakosság részé-
ről. Ezen összegen felül eddig az idő-
pontig az Egyházközség 110.000,- Ft,
a Család Kft. 100.000,- Ft, a Víz-és
Csatornarmí Rt. 40.000,- Ft, a Ther-
motechnika Kft. 16.540,- Ft hozzájá-
rulá st teljesített. Az Önkormányzat a
támogatásokért köszönetét fejezi kiés
továbbra is számít a lakosságés a
gazdálkodó szervek befizetéseirc.

A Képviselő-testület 1994. évre
maghatározta a lakossági és ipari gáz-
Iogyasztók részére a gázhálózati hoz-
zajárulás összegét. Január l-jétől a
lakossági gázfogyasztóknak keltes in-
gatlan esetében 29.000 Ft/m3 ipari
gázfogyasztóknak 35.000 Ft/m) hoz-
zajárulast kell fizetni, ha csatlakoznak
a gazhálózatra.

A Képviselő-testület módosította az
első szernélyi tulajdonu lakás vásár-
lásának, építésének, korszertísítésének
támogatásáról szóló rendeletér. A
módosítások éltelmében a lakás
v:ísárUs/épít.és támogatása WOezeltől
200 ezer forintig terjedhet, kersze-
rüstrés esetében ez az összeg 40-'80

ezer Ft lehet. A lakás korszerüsí-
tésének fogalmába kizárólag a belső
gázszerelés, fürdőszoba kialakításés a
szoba szám növelésével járó bővítés
tartozik. Lakásépítés esetén a támo-
gatás feltétele többek között a lakás
minimum 50 %-os készültsegí foka,
vagy az OTP-vel kötött hitelszerződés
megléte. Lakásvásárlás esetén a
támogatás odaítéléséről a képviselő-
testület soros ülésen dönt.
A lakásépítés, korszerúsítés iránti
kérelmeket mindenév március 31-ig
lehet benyújtani a Polgármesteri Hi-
vatalhoz. A testület a kérelmeket
május 31-ig bírálja el. A hivatalban
részletes felvilágosítást nyújtanak a
rendelet egyéb előírásairól.

••
Az Önkormányzat január 31-én
közrncghallgatast tartott, A napirend
előtt PAPP ZOLTÁN, a Jász-Com Rt.
igazgatója tájékozt.atta a jelenlévőket
a teleíonfejlesztés állásáról, majd
KOCZA TIBOR, a Víz- és Csator-
namű képviselője válaszolt a vízszel-
galrarast éiintő kérdésekre.
A település ez évi költségvetés-
tervezet vitáját követóen a képviselő-
testület tagjai 154.027.000 Ft
bevétellel. ugyanennyi kiadással el-
fogadták az 1994. évi költségvetést,
rnclynek részletes ismeltetése lapunk
6. oldalán található.
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A Magyar Köztársaság Elnöke
1994. május 8. napjára tűzte ki az or-
szággyűlési képviselők általános vá-
lasztását. Aválasztások eredményes
lebonyolítása érdekében esélyegyen-
lőség megvalósírására törekszünk. Az
egyéni képviselőjelöltek bernutatko-
zására, programjuk ismertetésére le-
hetőséget hiztosítunk lapu nk áprilisi
számában. A hivatalos képviselő-
jelöltek 1994. április 14-ig adhatják
le maxímum 30 gépelt sor (so-
ronként 56 leütéssel számolva)ter-
jedelemben megírt anyagukat: a szer-
kesztőségben. A leadott anyagokat
díjtalanul, változtatás nélkül közöljük.

olds.

KOLOZS FERENC a jászfényszarni
Powerhouse Klub keretében 1993.
április 17-én győzelmet aratott erőe-
melésben. Mint minden év elején, az
idén is megjutalmazrák a megye azon
sportolóit ésedzöit, akik az előzőév
folyamán országos bajnoki círnet
szereztek.
Természetesen a rnunka most sem
szünetel, bajnokunk a továbbiakban is
szeremeországos versenyeken részt venni.
Feri ezúton szeretné köszönetét kife-
jezni Győriné dr. Czeglédi Mártának,
Morvai Ferencnek, Radics Tibornak és
a Műve-lódési Ház dolgozóinak, hiszen
segítségük nélkül nem jutott volna el a
dobogó legmagasabb fokára.
(A fotót Kolozs Ferenctől kértük. A
felvétel a régi edzőteremben készülr.)

K.l!.
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Zsámboki Zoltán
1926-1994
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/\ Bordás család 1971-ig a Peres tanyán élt, és emlékeznek még a viszontagságos
relekre, amikor a hó kerbezárta otthonukat. Számukra a külvilágot csak a telepes rádió
hangja jelentette. A nehéz körülmények ellenére is négy gyermekfclnevelóséröl, isko-
Iáztatásáról gondoskodtak. Feri bácsi magángazda. majd traktoros volt a szövetkczctbcn.
Jusztika nénirc a húztartás vezetése, a nagycsalád ellátásának gondja hárult.
Már mindkctten betöltötték hetvenedik életévüket. Szórakozásukat esténként a

tévénézés és olykoril kártyázás jelenti.
Békés, nyugodt életüket nem zavarja, ha otthonuk csendjét a nyolc kis unoka zsivaja

~M ~~

ZSUZSANNA
Névnapjukat február 19-én ünneplik. E

naphoz időjárásjósló hiedelmek
kapcsolódnak. Várták, hogy megszó-
laljanak a pacsirták, jelezve a tavasz
közeledtét. Azt tartották, ha alacsonyan
repül a pacsirta, hideg lesz, ha magasan,
akkor közel a jó idő. A Bács megyei
Topolyán kedvező jelnek tekintették. ha
csorog az eresz, mertjó termést ígért.

Az e naphoz kapcsolódó dramatikus
játékok a felvidéki bányászok körében
voltak népszerűek. Tartalmuk lényegében
megegyezett a Dániel 13. fejezetéből is-
mert Zsuzsánna-történettel. Zsuzsanna-
játékot lejegyeztek a Bánságban is, amit a

református gyerekek a nagyböjtben
házról-házra járva adtak elő. Ebben a
darabban szerepelt Zsuzsanna, a félje, a két
öregember, akikfürdés közben meglestek
Zsuzsannát és hamisan bevádolták, hogy
egy fiatal emberrel "enyeleg", valamint a
bíró, a község és a hajdú.

..
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Januári anyakönyvi hírek
SZÜLETrEK: Biritz Beáta (Gyanis

Györgyi), Dobák Ariita (Zsólyonú And-
rea), Farkas Ádám (Cserháti Anikó).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTfEK: Balla

László és Tamus Márta, Farkas Ferenc és

Sibalin Erika.
ELHUNYI'AK: Barna Irnréné Cserháti

Mária (79), Czibolya Mihály (71), Faragó
Imréné Kulics Rozália (57), Farkas Antal
(72), Fózer Imre (88), Földvári János (43),
Kovács Ferencné Lőrinezi Klára (86),
Kovács Sándorné Sáridor Anna (73),

Langó Irnréné Kiss Rozália (89),
Mészáros Lászlo (45), Mezei Sándorné
Győri Ilona (79), Sándor Fábiánné Kiss
Erzsébet (68), Zsámboki Zoltán (68).

Együtt könnyebb
Mint korábban hírül adtuk,

megalakul! il Vakok és Gyengénlátók
helyi csoportja városunkban. A
közösség célja, hogy összefogja a
sorstársakat és megoldást találjon
gondjainkra. Programjainkat ha-
vonként tartjuk a Múvelódési

Házban, núnden hónap második
szerdáján délelőtt 10 órakor. Minden
érdeklődőt szcrctcucl várunk össze-
jöveteleinken. Köszönettel fogadunk
el anyagi támogatást is. A Megyei
Szervezet számlaszáma: OTP Baross
úti 'Körzeti Fiók SZOLNOK, 459-
98142-4425-5.

í l
terülctfclelós
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Mi lesz a teendője
a falugazdásznak?
A Kormány döntése alapján a Föld-

múvclésügyi Minisztérium március hónaptól
létrehozza a falugazdaszhálózatot.
A falugazdasz olyan szakember, aki

részletesen ismeri a Kormány agrár-
gazdaságot érintő rendelkezéseit, a
hatályos törvényi jogszabályokat. Ily
módon hathatós segítséget tuu nyujtani a
körzetében induló, vagy már működő vál-
lalkozások beruházási, fejlesztési, ter-
mesztési, tenyésztési stb. elképzeléseinek
szakmai megalapozásához, továbbá a
különbözó pályázatokra benyújtandó
tervek, elképzelések clkészítéséhez,
A piacgazdaság sokrétű ésváltozó infor-

mációi ismeretében képes a legfontosabb
termékpiacok követelményeit, tendenciáit,
változásait a termelök számára köz-
vetíteni. Hasznos információkat nyújthat a
helyi termelői szándékokról, piaci feszült-
ségckró! az agrárpiaci rendtartás számára,
elősegítve ezáltal atermékelőállítás. fel-

dolgozás és forgalmazás jobb összehan-
golását.
A falugazdasz segítséget nyújt a

gazdáknak a gazdaságuk fejleszréséhez

felhasznúlható különbözó pályázatok
összeállításában. ezek szakmai mega la-
pozásaban. Segíti a gazdák és a mezőgaz-
dasági szaktanácsadói tevékenység között
a kölcsönös bizalomra épülö kapcsolat
létr ejöttét.

Hagyományok nyomában

Megalakult
48-as Gazdakör

Felvállalva a történelrni hagyományo-
kat, építve aJ ászfényszarun több évtizede
kialakult tapasztalatokra a kertészeti
kultúra, a szántóföldi növénytermesztés,
az állattenyésztés terén, február 8-{m
megalakult a 48-as Gazdakor a Műve-
lődési Házban. A harmincnégy magán-
gazdálkodót illetve a gazdálkodással
szoroskapcsolatban álló személyt össze-
fogó szervczet pártoktól, nunden politikai
befolyástól rnentesen, nyitottan kíván
tevékenykedni. '
A kör tagjai cgyüümúködnek a ter-

melés, a mindennapi gazdálkodás szintjén.
Többek között előadást terveme a
gazdálkodókat érintő hitelekról. pályáza-
tokról. Alapszabályzatukról. távolabbi
céljaikról későbbi lapszámunkban értesül-
hetnek olvasóink.

..... . .

:::: :.;151•••
Jászfényszarun 1994-ben a következő

napokon lesz országos állat- és kira-
kodóvásár: március ő-án, április 24-én,
június 12-én, augusztus 14-én, szeprember
25-én, október 16-án. A búcsúvásár

időpont ja: szepternber 18.
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Az Ipari és Kereskedelmi Miniszter
módosította az üzletek működésérőlszóló
6/1990-es rendeletét. A főbb változásokról
az alábbiakban tájékoztat juk olvasóinkat.
Kereskedelmi tevékenységet (meghatá-

rozott kivételekkel) üzletben, vásáronés
piacon szabad folytatni.
A kereskedő köteles üzletének megnyi-

tását az üzlet fekvése szerint illetékes
település jegyzőjének új fajta formanyom-
tatványon két példányban előzetesen be-
jelenteni, Abejelentéshez csatolandók a
szakhátósági hozzájárulások. E hoz-
zájárulások hiányában a jegyző a bejelen-
tés záradékelását megtagadja. Az üzlet
csak a bejelentés záradékelását követően
kezdheti meg múködését,
A kereskedőnek a bejelentést az

üzletében kell őrizni. és ellenőrzés során
felmutatni. A bejelentésben feltüntetett
adatok módosítását is szükséges jelenteni
a Polgármesteri Hi vataiban.
Mődosításnak minősül azúj üzletkör

felvétele, illetve a már felvett üzletkör
újabb termékkel történo kiegészítése is.
Nincs szükség külön bejelentésre, ha az
üzletet fenntartó kereskedő az üzletkörébe
tartozó árut ideiglenes, nemkezterületi
árusítóhelyen alkalomszerűen értékesíti
(alkalmi árusítás).
A kereskedő az üzlet homlokzatával

érintkező közterületen ideiglenesen. il-
Ietve idény jelleggel árusíthat. Ren-
delkeznie kell a közterülethasználatához
szükséges hatósági engedéllyel.
A jegyző az üzletben gyakorolt tevé-

kenységet megtiltja. ha az ellenőrzés során
megállapítja, hogy az üzlet vagy az üzletben
kereskedelmi tevékenységet folytatok a
jogszabályokban előírt kövctelményeknek
nem felelnek meg, és felszólítása ellenére a

kereskedő a követelrnényeknek 30 napon
belül nem tesz eleget.
Ez a módosító rendelet 1994. február 1-

jén lépett hatályba, A hatályba lépésekor
már jogszerűen inűködőüzletet a keres-
kedőnek nem kell ismételten bejelenteni,
de a fentebb írt szakhatóaági hoz-
zájárulásokat 1994. április 30-ig köteles a
Polgármesteri Hivatalban bemutatni.
Felhívjuk az üzletekben kereskedelmi

tevékenységet végzőket. hogy amennyi-
ben tevékenységük szakhatősági hoz-
zájáruláshoz kötött, azt mutassák be fenti
napig a Polgármesteri Hivatalban.
Az üzletkörökben folytatott keres--

kedelmi tevékenység megkezdéséhez
- az élelmiszereket és vegyi árukat,

gyógynövényt (drogot) értékesítő, valamint
vendéglátóipari tevékenységetfolytató üzlet
és kereskedelmi szálláshely eselén az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat;
- húst, tejterrnéket, terményt, takar-

mányt, élőállatot árusító üzlet esetében az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgál~1~é~ az ál~~tes.észsésügyi ~a~óság;
- HA es"B túzveszélycsségi osz-

tályba tartozó vegyi árukatés anyagokat,
üzemanyagot, tüzelő- és építóanyagot
értékesítő üzlet. valarnint kereskedelmi
szálláshely, áruház, vendéglátóipari
szórakozóhelyek esetében a túzvédelmi
hatóság;
- a hulladék kereskedelmével foglalkozó

üzlet esetén környezetvédelmi, építésügyi,
tűzvédelmi hatóság, valamint az Allami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat;
- játékautomatát üzerneltetö üzlet esetén

a rendőrhatóság előzetes hozzájárulása
szükséges.

'.

ln e encne

"Négyesztendő a tények tükrében"

A fenti címmel tartotta Dr. KIS
ZOLTÁN országgyűlési képviselőnk - eb-
ben a választási ciklusban - utolsó
beszámolóját január 26-án a Művelődési
Házban. A közel négy évi rnunka, mint el-
lenzéki politikusnak. nem volt
.akadálymentes.
Megtudhattuk, hogy a képviselői

teendők mellett az Országgyűléskülön-
böző bizottságaiban is számítottak
munkájára, A Mezógazdasági Bizottság
alelnöke, tagja aKöltségvetési Bizottság-
nak és az Interparlamentáris Unió magyar-
osztrák, magyar-nemet. magyar-kanadai,
magyar-ausztrál, magyar-Ibaiföldi
tagozarainak. valamint alelnöke a Magyar-
Iráni Baráti Tagozatnak. Képviselő
munkája elején harcba szállt ,; Jászság
viszony lagos önállóságának
megteremtéséért. Ennek is köszönhetően
megalakult a Jász Önkormányzatok
Érdekszövetsége, mely azóta több
pályázaton is nyert anyagi támogatást a
helyi fejlesztési célok megvalósításához.
Ehhez a lakosság nagyfokú anyagi hoz-
zájárulása isszükséges volt.

A telefonhálózat fejlesztése egy kis
késéssel bár,de ebben az évben megindul.
A távközlési törvény 1993. július 1-jétől
életben van, azonban a fejlesztéstkülön-
böző érdekek ellentéte akadályozta. Az
Alapitvány számláján 212 millió forint
van. Ehhez jön 1,8 milliárd forint
hiteligény, tehát il pénzeszközök ren-
delkezésre állnak. A koncesszióspályázat-
ban 1994-ben 8700, 1995-ben 10.000
vonal kiépítése szerepel.
Dr. KIS ZOLTÁN sikerként említette

még, hogy a Mezógazdasági Bizottság
önálló törvényjavaslatának megfelelően a
tanyatulajdonosok a visszaigényelt földet
a tanyájuk körül kaphatják meg. Igaz,
kudarcok is érték képviselői munkája
során. Több törvénymódosítást, inter-
pellációt nem fogadott el az Országgyűlés.
Ez nem a szakszerűtlen vagy hiányos
előkészítés rniatt történt, hanem - ahogyan
a Képviselő úr fogalmazott - "az ellenzéki
politikusok nehéz életének köszönhető".
Dr. KIS ZOLTÁN a beszámoló végén

bejelentette, hogy az 1994-es válasz-
tásokon az SZDSZ színeiben indul.
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Ismeretségünk már nem mai keletű. Mint
a Fortuna Együttes patronálója, sok
fellépésre, fcsztiválra elkísértern a csoportot.
így közelről volt szerenesém figyelemmel
kísérni CSOMOR CSILLA színjátszás iránti
elkötelezettségének kialakulását.

- Tulajdonképpen mit jelentettek szá-
modra azok az évek?

- tn abban az idöszakban - amikor Nap-
sugaras, majd Forturiás voltam
"fertőződtem" meg a színház szerétetével.
Igen, eleinte csak szereneni. késöbb tanul-
tam érte, ma márküzdök. Boldogan és
bátran, rnert olyan erőt kaptam akkor -
pontosan aszerétet által -, hogy úgy ér-
zern, érdemes és értelmes ez a küzdelem.

-1992 nyarán szerződtél a Budapesti
Nemzeti Színházhoz, Azt hiszem, nunden
színmúvész egyik álma, hogy tagja legyen
a "nemzeL szfnházá" -nak. Mi motivált
még abban, hogya sikeres győri éveknek
búcsút mondtál?

- A kérdés jogos. Természetesen vonzott
Budapest, de szamos tényező motiválta
még döntésemet. Először is: éppen
igazgató-váltás volt Győrben, és bár az új

igazgató, Korcsmáros György hosszab-
bítani akarta szerzódésernet, nem szívesen
maradtam volna olt. Másodszor: a pályán
nem sok embernek adatik meg, hogyil
Nemzeti Színház igazgatója felajánl egy
szerzödést és hetente utazik Győrbe, hogy
amiben csak lehet, megnézzen. Végül a
legfontosabb: így sokkal közelebb kerültem
a szüleimhez, s gyakrabban találkozhatunk.

- A Nemzeti Színháznál eltöltött másfél
év reményeidnek megfelelőenalakult-é?

Eddig milyen darabokban játszottál?
- Hét szerep van mögöttem. Alig hogy

idejöttem. rögtön bedobtak a mélyvízbe.
Két darabban vettem át szerepet,a t-
i éji lo Hyppolita és a Godspeli
című musicalban az egyik tanítvány
szerepét. Ezzel párhuzamosan próbáltam a

n Mn-ban Izórát, közbcn vendégként
visszajártam Győrbe aLégy jó mind-
h l lig című musical Bella kisasszony
szerepét játszani. A nyúron pedig Iglódi
István rendezésében előadtuk Székesfe-
hérvárott illetve Miskolc-Tapolcán aégi
n címú zenés vígjátékot , óriási sikerrel.

- A Fényszaruiak BarátiEgyesületének
szervezésében január30-{m láthattunk a

i u. A klasszikus vígjátékban Iósze-
rcpet kaptál, Mariskat alakítod. Mindannyi-
unknak nagy élmény volt az előadás, színészi
játékod. Mondanálnéhány szót a darabról?

- Nagyon szeretem ezt az előadást. Ön-
feledt komédiázásra ad lehetőséget ésjó
érezni, hogy a közönség szurkol a szerel-
meseknek és boldog, amikor ők végre
egymáséi lesznek. Sokszor beállok a
takarásba ésnézem, hogyanmókáznak a
kollégák, és közben hangosan neveteka
közönséggel együtt, annyira él a színpad.
De velünk nevet azügyelő, a díszítő. a
súgó. Mindannyian szívvel-lélekkel játsszuk
az eléadást.

- Milyen szerepekben láthat a közönség
még ebben az évadban?

- Most e t i j próbái foly-
nak. A bernutató februárban lesz. Ebben
kaptam két kisebb szerepet, a Római ós a
Londoni színben. Ezután várható

ANDRZEJ WA.JDA rendezésében s-
piansky: Mennyegzá című múve, amiben
a menyasszony szerepét játszom. Egyelőre
tehát van rnunka bőven.

- Végezetül áruld el az olvasóknak. van-
e szerepálmod, és vannak-e színész

példaképeid?
- Nagyon nehéz erre a kérdésreúgy

válaszolni, hogy az ne túnjék nagy-
képúségnek, szerénységnek vagy éppen
álszerénységnek. Nekem volt egy álmom,
a l . Megkaptam, de soha nem
beszéltem róla, hogy szerétném eljátszani.
Nem kergetern ,1 szerepeket. Ha elérnek,
jó, állok elébe. I-Ianem. miért keserítsem a
saját életemet? A példaképek? Azokat,
akiket ismerek, túlságosan ismerem ah-
hoz, hogy példaképeim legyenek. Akiket
nem ismerek azok meg rniért legyenek az
én példaképeim?

Köszönöm, hogy válaszoltál a

kérdésekre.
Az olvasók nevében kívánom, hogya

színésznő nunéltöbb "titkos " szeropálma
váljori valóra. Budapest közelsége a szín-
házat szeretö jászfényszaruiaknak is
nagyobb lehetőséget, ad gyakrabban látni
CSOMOR CSILLAT a Nemzctiben.

Sokan szeretnénk azonban viszontlátni
rnielóbb ott is. ahonnan a pályára lépett: a
fényszarul színpadon.

TÚlI! Tibor

Ez volt a rnottója a Fortuna és Nap-

sugár 20 éves évfordulójának. Nem
véletlenül, hanem tudatosan választot-

ták azok, akik az előkészítő rnunka

dandárját végezték, a szcrvczőbizott-

sag tagjai. Szerencsere oly sokan vál-

lalkoztak erre a feladatra, hogy szor-

gosságukat csak siker koronázhatta.

Most már elmondharjuk. sokunk
számára volt ez egy életre szóló

visszaemlékezés, erőt. adó meg-

mércrés, igazoló számvetés.

i\. szervezés 2 hónapja alat.t azon

szurkoltak a rendezők, hogy hányan

fogadják el a meghívást. Ki gondolta

a poros naplókban való búvárkodás

közben, hogy közel 500 személyt kell
emlékeztetni arra: valamilyen közc

volt a Iényszaruí színjatszókhoz. Ki

merte remélni, hogy 29-én délelőtt is,

délután is száz körül Iesz a visszaem-

lékezők száma, este pedig közcl 500

ernber nézi végig a három órás
gálamtIsort. Megható és szívct me-

lengető érzés volt. hallgatni azokat az
élményeket. amelyeket felidéztek

egymásnak a hajdan volt szereplések,

kirándulások, rendezvények kapcsán.

A derű, a jókedv, a szép emlékek

sokunknak új erőt adtak a hét-

köznapok küzdelmeihez. Ismét meg-

bizonyosedrunk arról, hogya színját-
szás nemcsak annak ad örömet, aki

nézi a produkciót, hanem annak is, aki

fáradságos munkával létrehozza.

o s 5. old lon.
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Sokan köszöntötték a kétcsoportot
és jó volt hallani, hogy mindenki elis-

merte: Jászfényszaru kult.urális életé-

nek 20 esztendejében kiemelkedő sze-
repet töltöttek be a színjatszók, nem-
csak szükebb környezetünkben, ha-

nem szelte az országban is. Em-
lékeztetőül hadd idézzük a sok dí-
cséret közül a Magyar Drámapeda-
gógiai Társaság Oktatási Bizottsága
tagjának, Dr. ELŐD NÓRÁNA~
néhány méltató gondolatát: "A Nap-
sugar produkálni akart,-s az ehhez
szükséges kvalitások mélyen beléjük
voltak plántálva. Megnyilvánult ez
Iáradhatatlanságukban "bírták a
gyűrődést" - ez a kifejezés Rozíkától
kiindulva terjedt el az egész ma gym'
gyermekszín játszó-mozgalomban, Jól

viselték a bírálatot, kudarctűrőek vol-
tak - rnert olykor kiscbb-nagyobb
kudarcot is el kellett viselniök.
Ilyenkor nem azt keresték, ki a hibás,
hanem azt, hogyan lehetne jobban
csinálni ... Országszerte híresek afor-
tunások a formák tiszteletéről, bir-

tokában vannak a formaadás képes-

ségének. A karácsonyi ünnepség
íényeitől, a várossá avatásig, a gáti

családokban folyó esti beszélgetéstől
az ünnepségek igényes tisztelet-
adásáig, az igazi esküvőktől a
színészlakodalom tréfába öltöztetett,

kacagtató komoly romantikájáig min-
dennek tudják és megadják a módját.

Tudják, hogy a forma fontos, rnert
keretet ad életünknek, hagyománnyá
krístályosítja homályos tükrök által

torzított hétköznapjaink kicsi-nagy
eseményeit. 20 év nagy idő. Hogy mi
minden fér bele, azt igazolja a felbe-
csülhetetlen értékü kiállítás anyaga, a

sok-sok fénykép".
A jubileumi nap szépségét megörö-

kítő videofelvétel és fényképrengeteg

pedig az utókor számára azt üzeni, hogy
a művészi szép megteremtéséért való

együttmunkálkodás olyan összetartó

erő, amely végigkíséri az egyén

személyes életét, bízva abban, hogy a
fiatal városban a színjátszás nak

nemcsak figyelemre méltó múltja, de

reményekre jogosító jövője is van. Az
évforduló emlékérc a régiszínjátszók
SZILÁGYI DEZSŐ által készített dom-

bormüvet ajándékoztak a napjainkban

játszó napsugaraknak és fortunásoknak.
Mindenkinek köszönjük, hogy el-

fogadták a meghívásunkat és együtt
ünnepeltek velünk. Kérjük, tamogas-
sák az EMLÉKKÖNYV kiadását,

őrizzék az évforduló fényképeit,
videofelvételcit a követkcző 20

esztendeig.
e /ibi otts g
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A Pódiumon:
Harmath József

to olio ni

Pódiumsorozatot indított útjára a For-
tuna. Céljuk bemutatni városunk: híres
vers- és prózamondóit, a legfiatalab-
baknak pedig alkalmat teremteni abemu-
tatkozásra.
Elsőként február 10-én HARMA TH

JÓZSEF rendezte meg önálló nnisorát a
Polgármesteri Hivatal házasságkötö ter-
mében. Estjét édesanyjának ajánlotta, aki
óvó, segítő kezével nevelte, védte és útjára
bocsátotta. "Már egy hete csak amamára
gondolok" - szavalta afiú, szeméból is
sugározva gyermeki szeretetét édesanyja
felé, onnan tovább aközönség szívébe.
Megható pillanatokat éltünkát, akik ou
voltunk. A nívós irodalmi percek bi-
zonyítékául szolgáljon az elhangzott
művek szerzöinek neve: József Attila,
Nagy Lászlo, Petőfi, Babits, Radnóti, Pab-
10 Neruda.
A mély értelmű, ódon, ugyanakkor ma

is érvényes igazságokat tartalmazó,
észérvekkel bizonyító költeményeket
lágyabb, könnyedebb strófák oldották,
BORDÁSNÉ KOVÁCS KATALIN, az
est vendégeelőadásában. A műsor külön-
leges hangulalát fokozta JÁGER JÁNOS
közremúködése, a József felesége,
BOROS MAGDOLNA által tervezett és
kivitelezett mesteri díszlet. A fények,
árnyékok, a zene révénV{11t teljessé a ren-
dező szándéka, amihez kit(ín6 társat talált
FEKETE IMRE személyében.
Jóleső érzéssel tekintheuern aközönség

soraira. Ez igen, mennyien eljöttek, hogy
ízlclhessék az irodalom "zamatút". Az est
föszereplójétól megtudtam. szeretné kife-
jezni háláját Dr. TÓTH JÓZSEFNEK és
Dr. LAKATOS BÉLÁNAK. amiért ket-
tójük között meg osztották az ügy elelet,5
így TÓTH doktor úr jelenlétével meg-
tisztelte szerény músorát,
A KOVÁCS ANDRÁSNÉ által indított

sorozat clső láncszemét továbbiak követik
majd, reméljük, nem kevesebb sikerrel.

Klippán Hedvig

(- Mikor mond viclám verseket? -
kérdezte Jóskát egy pici lány a müsor.
végén.
- Majd ha elfogynak a szomorúak. -

h~mgzott a íelclet.)

Szolnokon - Hatvanban
1994. február 6-

án rendezték meg
Szolnokon a "Hol
élünk" vers-éne-
keltvers és próza-
mondó versenyt.
Fényszarut VIDÁ-
NÉ DANKÓ SZIL-
VIA képviselte.
Sokaknak talán is-
meretlen a név, ami
nem véletlen, hi-
szen csak néhány

hónapja él városunkban. Kérésünkrc el-
mondta, már régóta foglalkozik vers-
mondással, s több siker koronázta munkáját.
Járt országos versenyen Budapesten,
. megyein Szabolcsbanés a nyírbátori diák-
gálán. Jászfényszarura magával hozta vers
iránti szeretetét, elkötelezettségét.
A szolnoki versenyre két múvel készült:

József Attila Kései siratóés Hegyesi János
Tisza partján.
Fáradozása nem volt hiábavaló, hiszen

felfigyeltek tehetségére. Jövőre vonatkozó
elképzeléseiben továbbra is szerepelnek
versek és versenyek. Legnagyobb álma:
fellépni a"Ki Mit TudT-on.

JAKUS TíMEA
sem most került
kapcsolatba iro-
dalmi alkotásokkal.
Nagyon sokszor
találkozhattunk
már vele külön-
bözö rendez-
vényeken. Hatvan-
ban az Ady Endre

Városi Könyvtárban rendezett vers- és
prózarnondó versenyen is bizonyította, a
szorgalmas és lelkiismeretes rnunka meg-
hozza gyümölcsét. Első helyezésévei
"belép6t" váltott a közeljövőben megren-
dezésre kerülő megyei versenyre.
Mindkét versmondónk felkészítését

I-IARMATI-I JÓZSEF vállalta, a továb-
biakban KOVÁCS ANDRÁSNÉ - Rozika
néni - segíti munkájukat.

tó s /sngé Hanna/fl s

Abádszalókon
A Magyar Kultúra Napjához

kapcsolódóari január 24-én került megren-
dczésre Abádszalőkon az a mesemondó
verseny, melyre 29 iskola küldte el
nevczését, vagyis közel 90 kisiskolás vál-
lalkozott a megmérettetésre. A rendez-
vény helyszíne a KovácsMihály Ált. Is-
kola volt, s a verseny lebonyolítása a
nagyszámú -résztvevőre való tekintettel 3
helyszínen párhuzamosan folyt.
Iskolánkat 3 tanuló képviselte. PÉTER

ANDREA (2. a) Ill, helyezést ért el,
RÁCZ EDINA (3. a) és RAFAEL
GYÖNGYI (3. c) pedig különdíjat kaptak.
.Gratulálunk a szép eredményükhöz! Péter
Lászlónak ezúton mondunk köszönetet a
gyerekek utaztatásáért.
Reméljük, jövőre hasonlóan szép ered-

ményt érnekCI tanulcink. Sz. A.
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1994. évi tervezett BEVÉTELEK:

1. Saját bevételek
- Alaptevékenységgel összefüggő
- Vállalkozási bevételek
- Egyéb bevételek

Osszesen:

2. Átengedett bevételek
- Személyi jövedelemadó
- Gépj árműadó

Összesen:

3. Állami hozzájárulás és támogatás
- Normatív állami hozzájárulás
- Személyi jövedelemadó kiegészítés
- 1993. évi bérpolitikai intézkedés 1994. évi hatása
- Kjt. végrehajt. nyújtott állami támogatás

Összesen:

4. Kjt. végrehajt. költségvetés által garantált hitel
5. Egészségbiztosítási Pénztártói átvett pénzeszköz

Tárgyévi bevételek összesen (1+2+3+4+5)

1994. évi tervezett KIADÁSOK

1. Működésí-fenntartási kiadások részletezése önálló költségvetési szervenként
- parkfenntartás
- utak-hidak-közterek-játszóterek-járdák karbantartása,
- kisegítő gazd. tevékenység (kényszervágás)
- egyéb tulajdonú ingatlankezelés (szolg.és bérlakás, épületek bérlem.)
- város és községgazdálkodás (szökőkút üzemeltetése, ravatalozó villamosenergia, buszváró takarítás)
- közvilágítás
- piac- vásár
- állategészségügyi feladatok
- szociálpolitikai feladatok (gyermeknev. támogatás, ápolási díj,
munkanélküliek jövedelernpótló támogatása, átmeneti és rendszeres
szoc. segély, temetési segély, közgyógyeliátások stb.)

- rendszeres nevelési segély
- szállást bizt. idősek klubja
- házi szeeialis gondozás
- háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátás, kislabor
- ált. iskola-i-napközi-i-szakiskola
- óvodák
- Művelődési Ház (Fortuna, Napsugár)
- Könyvtár
- GAMESZ
- Élelmezés (int. alkalm., óvodás, iskolás gyerm.)

" - Intézmények karbantartása
- Polgármesteri Hivatal rmíködése (hivatal, újság, önkéntes túzoltók,
sportegyesület és egyéb tám.)
- felújítás (étterem, ált. isk. lapostetö, gázbelső)
- közhasznú munkavégzés
- közalkalmazottak 13. havi fiz.és a Kjt. végrehajt. többlet+ TB járulék

Működési-Ienntartási kiadás összesen:
2. Fejlesztési célú kiadások részletezés c
- Dobó K. úti záporto kialakítása
- Világítás-korszerűsítés
- Dolgozók lakásépítési alapja
~Elsö lakáshoz jutók támogatása
Fejlesztési célú felhasználás összesen:

3.' Kiadások összesen (l +2)
4. Általános tartalék

Tárgyévi kiadások mindösszesen (3+4):

17.209.000,- Ft
l.300.000,- Ft

18.509.000,- Ft

85.985.000,- Ft
15.391.000,- Ft
3.235.000,- Ft
4.638.000,- Ft

109.249.000,- Ft
4.638.000,- Ft
12.370.000,- Ft

154JI27.000,- Ft

534.000,- Ft
6.068.000,- Ft
121.000,- Ft
104.000,- Ft
70.000,- Ft

1.749.000,- Ft
86.000,- Ft
347.000,- Ft

10.600.000,- Ft
1.600.000,- Ft
3.340.000,- Ft
990.000,- Ft

15.406.000,- Ft
34.732.000,- Ft
11.958.000,- Ft
3.786.000,- Ft
l.895.000,- Ft
6.688.000,- Ft
9.510.000,- Ft
1.423.000,- Ft

26.362.000,- Ft
2.500.000.- Ft
823.000,- Ft

5.208.000,- Ft

145.900.000,- Ft

1.000.000,- Ft
1.399.000,- Ft
100.000,- Ft

2.200.000,- Ft
4.699.000,- Ft

150.599.000,- Ft
3.428.000,- Ft

154.027.000,- Ft



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 94/2

KÖSZÖNETNYILV ÁNíT ÁSOK

7

Hálás szÍVVel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak, is-
merósöknek és mindazoknak, akik
szeretett halottunk,

ö~.KOVÁCSSÁNDORNÉ
SÁNDOR ANNA

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, részvétnyi1-
vánításukkai fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

A gyászoló család
(Ju 94009)

Hálás szfvvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk,nagyapánk

ZSÁMBOKI ZOLTÁN
temetésén részvételükkel, virágaik-
kal mély fájdalmunkat enyhítették.
özv, Zsámboki Zoltánné és gyer-

mekei
(Ju 94010)

Apróhi rdetés
Jászfényszaru.Móricz Zs. u. 2. szám

alatti, frissen felújított ház (fürdőszoba,
központi fűtés, garázs, pince, melléképület
van, gáz nincs) 400 négyszögöl telekkel
eladó. Irányár. 2.500.000 Ft. Érdeklődni:
Farkas Nándornál a helyszínen.

(Ju 94012)

Gyűlés
Értesítjük a Kisgazdapárt tagjait és

támogatóit, hogy minden hétfőn este 6
órakor gyűlést tartunk a Művelődési
Házban. Minden érdeklődőt szerétettel vár
a Vezetőség. (lu 94014)

A THERMOTECHNIKA Kft.
jó képességű bútorasztalosokat
keres azonnali belépésseI! ÉI'"
deklődni: Darázs Andrásnal.

(Ju 94013)
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I Gyujtse! Nyerhet!
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i Az emberi élet I
I minőségének javításáért! I
1-----------

=-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .• -.•l.'A VOLÁNBUSZ -Rt. Gödöllői Ozemigazgatósága felvételre keres ::.'D kategóriás jogosítvánnyal rendelkező autóbuszvezető munkatársakat :;
Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura, Zsámbok, Dány, Isaszeg és Gödöllő telep- ::
helyes autóbuszvezetés céljából. ::.'D tanfolyam ot is szervezünk C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező ::
leendő munkatársunk számára. :;

:: Bérezés: a Kellektiv Szerzödés alapján. ::
1. .1
:: A munkavállalók munkaruha-ellátmányt és családtagjaikkal együtt ::
:: különféle utazási kedvezményt kapnak. ::
:: Érdeklődni lehet a gödöllői Autóbuszállomáson a területi forgalom- :;
1. .1

:: vezetőnél, vagy a (28)-32D-444-es telefonszámon. (Ju 94011). ::
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A sírhelyek megújítása 1994-ben
jászfényszarui tősége t

, etőiben 1969 előtt tott s t 1994
g IÍjít . s ebben

g, iss e s e. si
t i int s

(lu 94015)

Rövid határidőre! Kedvező áron!

Cipőjavítást válla/ok!
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-15 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Johancsik Tibor cipész
Jászfényszaru, Ady E. u. 22. (Olajkútnál)

(Ju 94016)

Jó, ha tudjuk!
Mutatós vízmérő leolvasása..

a: piros nagyrnutató (csak a házi víz-
vezeték cllenörzésénél kell figyelembe
venni, egy kis vonás1 liter vizet jelent 0-
0,01 100 liter stb. Teljes körbefordulás
100 liter víz.)

b: piros kismutató (csak ellenőrzésnél kell
figyelembe venni, egy vonás 100 )itert
jelent, teljes körbefordulás 1000 l= 1m")

Olvasásker a c, d, c, f mutatók
számítanak. A c-nél 1 vonás 1lll3, d-nél 1
vonás 10 m3, c-nél 1 vonás 100 m3, f-nél
1 vonás 1000 m:'.
Mindig amutató által túlhaladott számot

kell figyelni az alábbi módon:
c <) m3 + d 10 m3 + c 400 m3 + f 8000
3 •. 3

m = Ossz.: 8419111

b

d

TISZTELT I?OGYASZTÓINKl
A vfzmútelepcn hétfőtől péntekig 8-12 óráig és minden hónap harmadik szornbatján

7-8 óráig áll a vízmúkczclö a fogyasztok rendelkezésére. Arniker szükségesnek tartjuk
(tavasszal-ősszel), felhívjuk Fogyasztóink figyelmét avízórák leggyakoribb
meghibásodásaira, ezek megelőzésére.

PM Béla
vízműkezcló

II Az AGRODISZKONT kínálata!
A fólia, műtrógya, vegvszer, kerti rncqvok mellett
a csepegtető öntöző-rendszer minden eleme,
valamint zártszelvények (20x20, 20x40, 40x40)
kaphatók.

(Ju94017)

~pU/1 2. old o ó t C /, ölte n éból ,
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Helyezzétek el az alábbi szavakat az ábrában. A számozott
négyzetekbe írt betűkből a 400 éve elhunyt nagy irodalmárunk
nevét állíthatjátok össze .

Kétbetűsek. BZ, EK, EE, GE, IL, KE, LE, LO, NÖ, ÓL,

SE, TI.
Hárombetűsek: ALA, ARZ, ÁGÓ, EDE, EOL, EOL, IAL,

ION, KPY, ORK, SEZ, TEA, URA.
Négybetűsek. ÁFRÁ, BELE, FALÓ, GINA, KÉRT, LION,

LISA, TEKE, UNIO.
Ötbetűsek: MAGUK, NEMES, ÖKLÖZ, TETEM.

Hatbetűsek: EMERRE, EREGET, GEDEON.
Hétbetűs. LEENGED.

Nyolchetűsek: AMERIKAI, KOPLALÁS, NY ALOGAT,
SZENEGÁL, TEREFERE.
Kilencbetűs. MEGSÁNTUL.
Tízenegybetűs: MERÉSZKEDIK.
Tízenkétbetűs: ZALAEGERSZEG.

De e G és De ete nd
Bekiildendő: a költő neve. Címünk: Városi Könyvtár, 5126

Jászfényszaru, Fürst S.u, 1. Határidő: március 8. A helyes
választ beküldók közöít 2 db 300 forintos vásárlási utalványt sor-

solunkki.
Januári rejtvényünk megfejtése: A ló már húsz kilóval keve-

sebb. 71pályázónk közül a sorsoláson egy-egy 300 Ft értékű

ajándékutalványt nyertek: Penczner Lászlóné (Jfsz., Honvédll.

16.) és Szász] Anett (Jfsz., Bethlen G. u. 37.).
Gratulálunk! Az utalványok legkésőbb április I-jéig vehetők át

szerkesztóségünkben.

osi let '1994. l i- n űlésé .
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FIGYELEM! A Művelődési I-J{lz1994. március 4-én KENYÉRSÜTŐ-VERSENYr
rendez.A kenyereket rnindenki otthon sütiés egy 5 fős zsűri dönti el, hogy ki sütötte
a legfinomabb kenyeret. A kenyereket 1994.márci us 4-én 15 órára kell a
Művelődési Házba behozni. 1. díj 3.000 Ft, II. díj 2.000 Ft, HI. díj 1.000rt, IV.-VI.
-díj értékes könyvek.

LABDARÚGÁS
A lavaszi felkészülés már javában folyik

a Jászfényszarni VSE labdarúgócsapatá-
nál. Fontos, hogya csapatok a tavaszi
mérkőzésre jó formában legyenek. A
játékos keretben nem történt változás,
PECI-IA BERTALAN edző a megszokott
játékos állománnyal dolgozik. A serdülő
csapat SZABÓ LÁSZLÓ edző vezetésével
a tornateremben készül a szezonra, Ser-
dülő csapatunk az őszi bajnokságban a 2.
helyet szerezte meg.
EDZ6MÉRK6zÉSEK PROGRAMJA:

13-im Jfsz.-Jászjikóhalma 15 óra-
kor. Ifi: 13 órakor. 20-{m Jfsz.-Jászdózsa 15
órakor. Hi: 13 órakor. 27-én Magyar Kupa
megyei fordu ló.

cius 6-án kupa vagy edzőmérkőzés.
13-{m Jászágó-Jfsz. 14 órakor. Ifi: 12 óra-
kor. 20-{m Jászjákóhalma-Jfsz, 15 órakor.
I fl: 13 órakor.
27-én rnegyei II. o. bajnokság tavaszi

fordulója.
Kun József szakosztályvezető

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru városlapja.

Felelősszerkesztö: Sugár Istvénné
A szcrkcsztöbizotts.íg elnöke:

Nádudvari László
Felelőskiadó:

Győriné Dr. Czeglédí Márla
A szerkesztöség címe:

Jászfényszaru. Városi Könyvtár
Készült:

a VERZÁL-PRINT Kft. nyomdajaban
Jászberény

Felelős vezető: Purda .Józse/'
Táskaszám. 3~7

Megjelenik havonta.
Ara: 25.- Ft

Nyilvlínt311ási szám: BIPHF/482/SzoI1990.

li


