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1994. március Ara: 25,- Ft 5. évfolyam 3. szám

Két nappal a törvényszabta határidő előtt, február 26-án megalakult az Iskolaszék. A
Polgármesteri Hivatalban tartott alakuló ülésen jelen voltak az óvodák vezetőiis,
valamint Litkei Antal prépost úr.

Az önkormányzat részéről s és d d ,
továbbá n az etnikai kisebbség szószólója lettek tagjai ezen új formulának.

A pedagógusok - sajátkörükból szintén nyílt szavazással - választottak három főt
G é. É sné écsi és sné személyében.

Osztályonként két szülő volt delcgálva a választásra. Közülük a jelölőbizottság hat
szülöt javasolt a listára. Titkos szavazással választották meg b

ét és liné lint.
Az Iskolaszék elnökévé títkárává é választották. I

A kilenc fős szervezet múködési szabályzatának kidolgozása folyamatban van. I

I Versmondó verseny az alsó tagozalosoknak II
I

Március ll-én délután az ifjúság és a tavasz jegyében nemzeti ünnepünk tiszteletére
rendezték az alsó tagozatosok versrnondó versenyét. Évfolyamonként 6-7 tanuló
képviselte az osztályokat, kedvük szerint választott versekkel. Ajó hangulatban, vidám-
ságban lezajlott délután háziasszonya é tanítónő volt.

Igazán nagy öröm érte az I. A osztályban felkészítő tanítónénit.
t, hiszen az ő csemetéiközül került ki az első három helyezett. Nevezeteseni

óth , és lo A zsűri különdíjban részesítette
első osztályos kis versmondót. A díjazottak könyvjutalmat kaptak, a többi

résztvevő apró vigaszdíjjal távozott.
Gratulálunk a nyerteseknek, és a szervező, felkészítő pedagógusoknak.

E n lenc e
telepill ló pol

t esten t
La-ei

4. tudosimnk.

s e i
korlátozottaknak. (5. oldal)
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Szinpadon égi fiúk". 14-ei o i esten
ó si tott 4. .

Városi Vöröskereszt
vezetősége.

••Véradás
1994. március 31-én
délelőtt 11 órától 15 óráig
véradónapot tartunk
az Orvosi Rendelőben,
Minden segitőkész régDés új
véradónkat szerétettel
várunk.
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1. A helyi lap igénybevétele

- A Mi újság Fényszarun? c. helyi lap a választáson hivatalos
jelöltként indu ló személy által készített választási felhívását a
választást megelőző számában azonos feltételekkel és terjedelem-
ben - ingyencsen - közreadja,
- A közzététel feltételeinek, terjedelmének meghatározása a

szerkesztő bizottság feladata.
- Ezen túlmenően a helyi lap fizetett hirdetés formájában sem

jelentet meg hasonló tárgyú cikket, választási propaganda anya-
got újság betétlapjaként sem terjeszt. .
2. Választói gyűlések tartása
- A Művelődési Ház nagytermét ingyenesen- egy alkalommal-

igénylési sorrendben a képviselőjelölt rendelkezésére bocsátja,
választói gyűlés tartására. A választási rendezvény a Művelődési
Ház alaptevékenységét nem zavarhatja.
- A rendezvény szervezése, rendjének biztosítása a jelölt

feladata. A rendezvény során okozott esetleges kárért a jelölt
felelős.

- JI.. nagyterem további igénybevételére igénylési sorrendbena

művelődési ház vezetője által meghatározott napokon térítési díj
ellenében van lehetőség további egy alkalommal.
- A térítési díj összegét a művelődési ház vezetése állapítja

meg.
3. Hangos hírelő használata - Az önkormányzat a

képviselójelölt, illetve az általa megbízott személy részére - az
igénybenyújtás sorrendjében biztosítja a hangoshírelő beren-
dezést.
- A berendezésért a jelölt anyagi felelősséggel tartozik. Az

egyszeri igénybevétel időtartama 4 óra.

- Az igénybevétel díja óránként 500,- Ft.
- A hangoshírelés nem zavarhatja a lakosság nyugalmát, külön-

böző közösségi rendezvények megtartását. .
- A hangos bírelés 7.00-20.00 óraközött történhet.

4. Hirdető berendezések, falragaszok elhelyezése
- Az önkormányzat tulajdonában lévő városháza, általános is-

kola, óvodák, idősek klubja, orvosi rendelőépületén. vagy azon
belül tilos plakátot, hirdető berendezést elhelyezni.
- Plakát, hirdetés helyezhető el a művelődési ház előterében

felállított paravánokra, továbbá a következö hírdetötáblákra:
Városháza előtt a templom felőli hirdetőtáblán, Piactéren, ABC
mellett elhelyezett hirdetőtáblán.
- Közutak feletti plakátok, feliratok, a rögzítéshez használt be-

rendezés elhelyezéséhez az épület tulajdonosa, továbbá a közút
kezelőjének hozzájárulása szükséges.

- Tilos plakátot elhelyezni élő fára, köztéri szoborra, padokra,
elektromos és világító berendezések oszlopaira, szekrényeire,
közlekedési jelzőtáblákra, autóbusz várókban.
- Egyéb épület falán, kerítésén csak a tulajdonos hoz-

zájárulásával szabad plakátot elhelyezni.
- A hirdetőberendezések és plakátok nem sérthetik, nem

veszélyeztethetik az emberek testi épségét, a közlekedés rendjét.
Az ilyen jellegű plakátokat és hirdetéseket haladéktalanul el kell
távolítani.

A fent ismertetett állásfoglalást a képviselő-testület 1994. már-
cius 11-i ülésén elfogadta.

'.

Önkormányzat, Jászfényszaru

TELEKOMMUNIKÁCiÓ A JÁSZSÁGBAN
Sajtólevél

Kiadja a Jászság Telecom Konzorcium Jászberényben,1994.március 1. napján
a jászberényi primer kiírzet közcélú távbeszélő szolgáltatás odaítélésére kiírtkon-
cessziós pályázat ünnepélyes eredményhirdetése alkalmából.

1994. február 28-án kihirdették a
Jászberényi primer körzet koncessziós
tenderének eredményét. A pályázatot a

Jászság Telecom Konzorcium nyerte el,
melynek tagjai: .

- a helyi önkormányzatok által létreho-

zott Jász-Com Rt.,
- a Hollandiában 6,5 millió fővonalat

működtető p'IT Telecom Netherlands
- és a 'Svájcban több mint 4,5 millió

fővonallal rendelkezé Swiss Telecom

PIT.
A két utóbbi nemzetközi tapasztalatokkal

is bíró telekommunikációs szolgáltató svéd
"Telia AB" partnerével együtt már a koráb-
biakban is aktív volt a Unisource new vál-

lalatuk által országhatárokon túl is.
1994. március l-jén Dr. Schamschula

György miniszter úr személyesen nyúj-
totta át a konzorcium képviselőjének a
koncessziös pályázat értékeléséról szölö

dokumentumot. Ez alkalomból a
miniszter, valamint a konzorcium tagjai
aláírtak egy koncessziós megállapodást. E

megállapodás szerint a konzorcium a

miniszter által elfogadott ajánlat alapján
nagy lépést tesz előre a koncessziós tár-
saság megalapítására.
A rövidesen létrejövő koncessziós tár-

saság a Jászságban várhatóan1995 ele-
jétől átveszi a távközlési szolgáltatási
tevékenységet a MATÁV Rt.-től. A

miniszternek tett ajánlat alapján a társaság
2003-ig 4 milliárd forintot fektet egy
világszínvonalú, digitális telekommu-
nikációs rendszer létrehozásába.
A beruházás végeredményeként 30.000

fővonal áll majd rendelkezésre.A fej-
lesztés első üteme szerint1995végére a
meglévó 3.000 vonalas hálózat 19.000
fóvonalra lesz kibővítve. A kibővített
hálózat müködtetése 100 távközlési

szakember számára fog munkahelyet
biztosítani. Mindez a svájci'és .holland
nemzeti távközlési szolgáltatónál alkalma-

zott piaci, szakmai és vezetési tapasztalat
átadása és közvetlen "management"
jelenlét alapján valósul meg.

Jászság Telecom Konzorcium

Februári
anyakönyvi hírek.

SZÜLETTEK:
Dolhai Martina (Dolhai Tímea),Szénási

Tamás (Farkas Lívia).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK:
Berényi Klára (63), Deák Ferenc (37),

Gyenes Sándor (39), Molnár István (68),
Morvai Ferenc (73), Oldal Károlyné Dob-
rotka Ilona (74), Palócz Sándor (85).

Rejtvényfejtőink •••
.. .legnagyobb sajnálatára márciusi
számunkba nem jutott rejtvény. Ennekmi
sem örülünk, hiszen mindig izgatottan
várjuk a megfejtéseket. Küldenek-e
megint Boconádról, a Gorki) fasorból.
Jászberényböl, Jászdózsáról, Arokszál!ás-
ról, Hevesről? Egy fényszarui kislány raj-
zol-e megint szép virágokat a leve-
lezőlapra? Az ősz hajú bácsi elhozza-e
most is szeméJyesen a megoldást? Szó, mi
sző, sajnáljuk, hogy egy hónapig nem
találkozunk és postaládánk is "koplalni"
kénytelen.
Februári rejtvényünk megoldása:

Balassi Bálint. 56 pályázónk közül 300
forint értékű ajándékutaványt nyertek:
Dobai Mellnda (Jfsz., Kinizsi u. 22.) és
Kis Tamás (Jfsz., Bethlen G. u, 38.)
Gratulálunk l Az utalványok április lO-ig
vehetők át szerkesztőségünkben.
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Március hónapban a megyei Föld-
művelésügyi Hivatal, illetve a Föld-
művelésügyi Minisztérium döntött a
falugazdász pályázatokról. Jászfényszaru
és Pusztamonostor területéreTÖRÖK IM-
RÉT nevezte ki. A .most megválasztott
szakembert még továbbképzése idején
kérdeztern munkájáról, feladatköréról,
terveiről.

- Életutadat valamennyien ismerjük,
előttünk, mellettünk nőttél fel, szereztél
mezögazdasági diplornát, dolgoztál a helyi
termelöszövetkezetben, majd kiválás od
után lettél gazdálkodó. Mi vezetett ahhoz,
hogy rnegpályázd ezt a ma még közel sem
tisztázott munkakört, vállalva az úttörő"
szerepet?

- éleü jó n
e i is. ép sel ént,

hel i öl dó- ö ende i
g ént t újtötte

d s gi t ul s női ől,
ig e segíteni l ni n
e be e n . eln e l t 1,

un et li hi t ü é.

un ció ne irodahoz ötött, b h
ol este i Hi t lb n den hé őn

és edden ü eletet t .
települése t. hét inden n p n i -
s del és e lni ,

d ddss l, g g l pcs tos
i en e esne .

- Mi a falugazda. vagy falugazdász
munka- és hatásköre?

- hog n us t onosto on 1-
t de j t po n

lehet, defalugazdásrként d ,
hog kormány g t é ő
döntéseit, tö én eit eljut
jdszfényszarui és pus onost e -
be . eg ő p -

Pályázatok
céltámogatásért

A város képviselő-testülete 1994. már-
cius 11ci ülésén három céltárnogatási
pályázat benyújtásáról döntött.

Támogatta az Alvég újtelepi és Rákóczi
úti ivóvízhálózat építésére történő
pályázat benyújtását. A beruházás költ-
ségének 70 %-át, 1.853 m/Ft-ot saját for-
rásként 1994-95. évi költségvetésében
biztosítja.

A testület ebben az évben is benyújtotta
Pusztamonostor községgel együtt társulás
útján megval6sítand6 szennyvíztisztító
telep és szennyvízcsatorna hálózat
megépítésére irányul6 pályázatot.

1993-han a Jászfényszaru-Boldog
települések kozötti összekötő út építésére
benyújtott pályázat nemleges elbírálást
kapott. Tekintve, hogy erre ismét le-
hetőség nyílott, a képviselő-testület az
összekötő út megépítésére a pályázatot
újra benyújtotta.

A falugazdász

l, segítse egold b , i
l ti és hitel le-

hetősé 1.
lI bes ol i te euségeni

i ú elésiig i Hi elé
nö é tés és és s hel -
eté ől, esetleges p ci es ltsége l.

d od s gondj i l.
segíteni e gi ll l-

i e n, t -
tési, ten s tési ése

b , p ben jt -
s b l j és etési t t so
igén léséhen és ég s os te eten,

idő ö ben onj i t . Idén,
g d l odó e be ,

ó i pl. td elést .. H
si ül, is lo 1995- e.

n ol t n sot ni,
be belebu i ele o t,

e en pe s ti t l t e
o cég n t t eg, l
nö én , etd t is
utó os, ut ni el .

g t, g l dönt. e
pl., eg
élé ől, óli l, ől

beteg nö n , de eg ond , i tudj
eg elelő n én d e t és s -

séges d ist.
- Milyen terveid vannak az elkövet-

kezendő 1-2 évre?
- Jdszfényszarun jelenleg 40-50 l d

él, ő l n l od ,
ele több e e eset- és

ugdij iegés ltés. H j del-
dsége s gí lés

település e ih t. lt ott
do is , g d -

s i elején él több ót
szükséges elju é intett h . hog

esetleges c tói -
jenek ll l jelenlegi, ú -
n e ett öld ön s nö én i

n u n ős t61szükséges lenne
I. tegó i b so olt, g i n n -
édős e h l t ho is eg -
bb intü

e /né jelenlegi jó pcso to t
den el és inden s e el fenntartani;

segíteni élet jól ú öd6 n-
g s s , jd s et-
kezését, é ép iseletét. Informdeiokat
szeretnék nyujtani d t é ntő
h nos tö én egs űietéséhe

A több pályázóközül nyertesként kikerült
falugazdasznak lapunkolvasói nevében is
gratulálok, feladatai ellátásához sok kitartást,
szorgalmat, sikert kívánok!

..

Ö dögné édi

Electronics g t. i le elében ol tu t e
lú segiteégé l é o g eg t II 4 illi d

t. jásrfényszarui inestele i el é e nö li to -
pacitását. h e e e ő po igén n eleget tehessen. indig leguj b
és legjobb sung t el íti te t t. so étű
s pon o si te n ségü et. u elején lt eg ende e sungKupa,

el Eu óp b idei első t s tléti g olt. ételün 1994. e-
b u 15-én és lt Jászfénysrarun . G HO CHO n ö et úr l o s
l ól. otó ob lt.)
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Egy esztendeje, április2-im - városa vató
ünnepségünk napján - itt lakó és távolban
élő fényszaruiak találkoztak a Városháza
dísztermében, Ekkor született meg az el-
határozás egy olyan baráti kör
megalakítására, amelyben rnind az ittélók,
mind az elszármazottak "otthon'" érzik
magukat. S eközben mi mindent tehetnek
együtt? Nos, erről lapunkban folyama-
tosan tudósítunk, tekintve, hogy a
Fényszaruiak Baráti Egyesülete mindig
szolgál valami jó hírrel.

Lám, most is! Március 14-én jóté-
konysági estet rendeztek a Művelődési
Házban azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy alapítványt hozzanak létre
Jászfényszaruért, A gondolat visszhangra
talált: núnden jegyelkelt. A vártnal is
több meglepetés, színvonalas műsor része-

A hatvanas évek végén az országban
gombamódra szaporodtak az amatőr beat
együttesek. Településünkön 1968-ban
alakult meg a Helikon együttes.A zenekar
változó tagokkal 1975-ig müködött,
ami ker Mészáros (Sziszi) énekes-
gitárossal kiváltunk az együttesből. A
feloszlott Metropolból csatlakozott hoz-
zánk Ézsiás ndo szólógitáros és

é os s lo (Csut ) basszusgitáros.
Eleinte a klasszikus három gitár és dob
felállásban zenéltünk, majd -
l személye által billentyűs hangszerre!
bóvült a

Hetente 2-3 alkalommal tartottunk
próbát, amelyen új zeneszámokat tanul-
tunk és a régieket gyakoroltuk.
Igyekeztünk az akkori friss slágereket
megtanulni. s előadni bálokon, zenés ren-
dezvényeken. Általában szornbati napokon

sei lehettünk. Úgyszólván núnden nnifaj
"szerepelt": irodalom és a zene széles
skálája. Petőfi-vers, opera és musical, Bob
Dylan-nóta és a rock fényszarniműve-
lóinek nosztalgiakoncertje. Kiváló tolmá-
csolói - a házunk tájáról - messzire úzték a
gondokat néhány órára.

Ilyenkor érzi az ember, mennyire
hiányzik (hiányzott) az alkalom, amikor jó
együtt lenni, a hely, ahol nem néznek ki
senkit a társaságból. az
est fővédnöke szavait idézem: - HA
szülőföld erőt ad annak, aki hazajön, meg-
szűnnek a problémák ... Ha a kézfogásta.
az egymáshoz-tartozásta valahaszükség
volt, most igazán az van." A szép gondo-
latok mindig annyit érnek, arnennyi meg-
fogan belőlük másokban is. Ehhez persze
kérdéseket kell feltenni, mindenek előtt

léptünk fel a helyi és vidéki nuívelódési
házakban. A fellépésekért 300-400 Ft-os
gázsit kaptunk személyenként, amelyből
nem gazdagodtunk meg, hiszen a
hangszerek és az erősítő berendezések sa-
ját tulajdonunkat képezték. s a fel-
szerelésen núndig kellett pótolni-javítani
valamit, A zenekar tagjait nem a ha-
szonszerzés motiválta, hanem az együtt
zenélés öröme, a közönség szeretete, ra-
jongása.

Mindig gondot jelentett a felszerelés
vidéki fellépésre történo szállítása. Máig
emlékezetes számunkra, amikor a
tiszavárkonyi bálon vállaltunk fellépést
este 8 órára, szállító jármű vet azonban
csak 6 órakor sikerült szereznünk. A
művelődési ház igazgatója a körrnét rágta
idegességéhen egy órás késésűnk miatt.
Megérkezesünk után villámgyorsan

magunknak. A szülóföld erőt ad-e nekünk
is, akik itt maradtunk? Úgytúnik, igen -
az ünnepeken. És hétköznap? A könyv (ha
van ilyen könyvünk) ama bizonyos
rongyosra olvasott oldalát lapozni kéne,
Ha nem megy, akkor becsnkni és letenni.
Halkan ...

E rövid kitérő után vegye át aszót h
aki a szervezórnunka dandárját

felvállalta. Mit mutat az est mérlcge?
- Mindenek előtt az elnökség nevében

köszönöm a músorban felléoök színvo-
nalas előadását így olt Jáger

b in énekszámait.
é in versrnondását, a

tizenhét évi szünet után az est tiszteletére
ismét a közönség elé állt eg üttes
felejthetetlen koncertjét, a eg ütes
hangulatos slágereit. Köszönet illeti

hang- és fény technikai
munkáját s mindazokat, akik tárgyi
eszközök kölcsönzésével vagy személyes
segítségükkel hozzájárultak az est si-
keréhez. Köszönjük a Polgármestcn Hi-
vatainak. városunk gazdasági egysége-
inek, vállalkozóknak .a tombolára felaján-
lott díjakat, Szilágyi fából faragott
városkulcsát, Szabo Imrefia Béla kis-
plasztika ját.

Ami a mérleg et illeti. Ismét igazolódott,
hogy településünk polgárai s az innen el-
kerültek nemes célokért készek önzetlenül
áldozatot hozni. A "Jászfényszaruért"
Alapítvány javára egyestiletünk - az est
teljes bevételeként 73.300 forintot fizetett
be. Bízunk benne, hogy az alapitvány ne-
mes céljai a jövőben jól szolgálják
Jászfényszaru tudományos. kuiturális, ok-
tatási és sport életének továbbiIejlődését.
Reméljük, hogy március 14-én hagyo-
mány teremtődött es egyesü lelünk 1995-
ben is megrendezia jótékonysági estet,

lst

összeszereltünk és "csaptunk egy jó bulit".
1976-ban a Napsugár Gyermckszínpad a

"Csiribil'i" című zenés műsorával bejárta
az országot. A produkció zenei kíséretét
együttesünk vállalta, így agyerekekkel
számos bemutatón, fesztiválon együtt
szerepelhettűnk. Nekik köszönhetjük
egyetlen rádiófelvételünket, melyet a
Pécsi Rádió készített az ottani fesztivál al-
kalmából. Ugyanebben az évben sikerrel
vett részt zenekarunk a Kl MIT TUD?
megyei döntőjén.

A utolsó fellépését - ka-
tonai behívóval a zsebemben - 1977. feb-
ruár 19-én Pusztamonostoron tartottuk
meg. Leszerelésemet követóen 1979-ben
megpróbáltuk újra megalakítani a
zenekart, sikertelenül.

Nádudvari Ldszlo
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Az Önkormányzat
pályázata

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott

be a "Virágos Magyarországért" virágo-

sítási, parkosítási és környezetszépítési
versenyre. A verseny célja kulturált, kör-

nyezetbarát, vendégváró Magyarország
kialakítása. A verseny elbírálásának szem-

pontjai:
- közterületek parkosítása, díszítése;

- magánkertek esztétikus kialakítása;
- intézmények virágosítása, díszítése;
- ipari üzemek környezetének alakítása a

környezetvédelmi szempontok figyelem-
bevételével;

- a település tisztasága, rendezettsége,
parkosítása, környezetszépítés minósége,

esztétikai hatása.

Szeretnénk, ha a lakosság és a gazdasági

egységek a felsorolt szempontok szerint
alakítanák. szépítenék, díszítenék kör-
nyezetüket. Ezt segíti a Környezetvédö

Egyesület által is támogatott akció, mely-

ról lapunk 9. oldalán olvashatnak.

Városnéz6ben
Március 16-án a Közrendvédelmi,

Környezetvédelmi és Városvédő Bizottság

elnökének vezetésével 4 fős bizottság tar-
tott helyszíni bejárást és szemlét városunk

területén. A szemlén az alábbi kirívó
problémákkal találkoztunk.
1. A szeméttároló konténerekbe nem az

oda való hulladékok kerülnek. Nagyon
sok gyümölcsfagally, szőlővessző és a
kertből kikerülö gazzal van telítve a kon-
téner. A Kölcsey és a Dózsa György úti
konténerek mellett nagymennyiségű hul-
ladékot láttunk, amit a szél a környéken

szétbordott.
2. Az ingatlanok mellelti közterületen -

több helyen - rendezetlenül építési anyag,

trágyahulladék. kőtörmelék található.
Ezek közül is kirívó az Ifjúság utat és az

Orion utat összekötő dűlő út lakott oldala.
Az Ady Endre és a Kölcsey úton
autóroncsokat . tárolnak. A Honvéd út

végén lévő ingatlan tulajdonosa szenny-
vízgyújtőjének vizét közterületen lévő
árokba vezeti ki, amit azonnal meg kell
szüntetni.

Kérjük a lakosságot, hogy a felsorolt
kirívó szabálytalanságok megszün-
tetésében tevékeny közrernúködésével

segítsen. Őrizzük meg településünk

tisztaságát!

Változás
a jogszabályban

Korábbi számunkban közöltük, hogy
január l-jétöl módosították a mozgáskor-

látozottak támogatásairólszóló rendeletet.

Március 1-jétől ismét változott a rendelet.

Főbb változások:

~ kérelmeket április 30-ig lehet
benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. A

súlyosan mozgáskorlátozott személy
évenként 12.000 Ft-ot kaphat, ha az egyéb
jogszabályi feltételeknek is megfelel.

Megszűnt a kötelező felelősségbizto-
sítási támogatás, helyette gépjármű fenn-
tartási támogatást lehet megállapítani, mely-

nek mértéke 8.000 FtJév. Ezt a súlyosan

mozgáskorlátozott személj kaphatja meg,
aki legfeljebb 1610 cm lökettérfogatú
benzinüzemű. vagy legfeljebb 2000 cm3

lökettérfogatú dízelüzemű személygép-

kocsi tulajdonosa. A támogatás megilleti a
fent meghatározott mértékűnél nem na-

gyobb teljesítményű személygépkocsi tu-
lajdonosát, és a vele legalább 1 éve közös

háztartásban élő súlyos mozgáskorlátozott
házastársat, vagy aki ugyanilyen állapotú

gyermeke szállítását vállalja.

Aki 1994. március 31-ig már részesült a
kötelezó felelősségbiztosítási támogatás-

ban, annak az újonnan bevezetett fenntar-
tási támogatás csak a háromnegyed évre
állapítható meg. Ekérelem benyújtás akor
be kell mutatni a gépjármű forgalmi
engedélyét.
Gépkocsi vásárlási támogatásra a kérelmet

az is benyújthatja, akinek nincsen még

vezetői engedélye, de vezetésre való alkal-
masságát az OOSZI (Szolnok) igazolta.
A házi orvos ezentúl 2 példányban állítja

ki szakvéleményét a beteg állapotáról, az

egyiket a kérelmezőnek adjaát, a másod-

példányt pedig elküldi' a Városi Tisztior-
vosi Szolgálat bizottságéhoz vélerné-

nyezésre. A gépkocsi vásárlásáboz ed-
digiek folyamán benyújtott kérelmeket is
akkor tudjuk elbírálni, ha a fent említett

véleményt megkapjuk.
A Polgármesteri Hivatal intézkedett ar-

ról, hogy kiutalják azoknak a 60 éven

felüli súlyos mozgáskorlátozott szemé-
lyeknek a 6.000 Ft összegű támoga-

tásokat, akik a korábbi rendeletek alapján
a csökkentett összegeket kapták meg.
A változásokról bővebb tájékoztatást a

Polgármesteri Hivatalban adunk.
Molnár e é

Aktuális
A mozgáskorlátozottak helyi szerve-

zetének aktuális híreiről elnökük,U b n

ndo az alábbiakban számol be az érin-

tetteknek.
- Az igénylök február 24-től folyama-

tosan megvásárolhatják lakásomon (József

A. u. 35.) a rokkant-igazolványokat. Szin-
tén folyamatos a tágdíj befizetés 1994-re,
mely az idén 300 forint. Utolsó határidő
április 30.

Fontos információ még a sorstársaknak,
hogy az orvosi szakvéleményt a jövőben ~
háziorvos adja ki. A mozgáskorlátozot-

taknak a Városi Könyvtárban (Fürst S. u.
1.) térítés nélkül fénymásolják az orvosi
szakvéleményt, kérházi zárójelentést.

Jelenleg 195 fő szervezetünk létszáma.
Több helyre adtunk oe támogatási kérel-
met, várjuk a kedvező választ. A karitatív
célra befizetett támogatások az adomá-
nyozók adóalapjábóllevonhatók.
Ügyfélfogadás hétfön, szerdán és pén-

teken13 órától. Soron következő tag-
gyúlésünk áprilisban lesz.
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Kormányrendelet írja elŐ, hogy állatokat forgalomba hozni, vásárra 'vinni

csak azok tartós megjelölésével szabad. (Lovat besütve, szarvasmarhát fül-

számmal, sertést tartós fülszámmal ellátva.) A jelölések meglétét a jövőben a

rendőrség, illetve az állategészségügyi hatóság ellenőrizheti.

Felkérjük a tisztelt állattartókat, hogy szíveskedjenek gondoskodni állataik

tartós megjelöléséröl, mielőtt azokat forgalomba hoznák. Az állategészségügyi

hatóságok - megfelelő díjazásellenében -elvégzik a jelölést: munkanapokon

60,- Ft/sertés, munkaszüneti napokon 100,- Ft/sertés.

A fentiek az állattartók érdekeit védik. A járványos betegségek felderítése, a

beteg állatok származási helyének kiderítése, a járványok gyors leküzdése vala-

mennyiünk érdeke. Ezért szükséges az állatok tartós megjelölése.

i dg
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Társasági hírek
A Bcdekovich Lőrinc Népfőiskolai Tár-

saság megalakulása óta szinte azonnal
munkához látott. A tél végi időszakra
három tanfolyamot is szervezett.Közülük
kettő sikerrel zárult.

A számítógépkezelői tanfolyamot fő

végezte el. Három héten át napi két-két és
fél órában sajátíttották el a számítógép-

kezelés nem könnyű technikáját. Az
előadásokat (Jász-Comp
Bt.) vezette. A nagy sikerre és az érdek-
lődésre való tekintettel az őszi idényben

szeretnék ezt a tanfolyamot újra indítani.
A népfőiskola második kurzusára -

mezögazdasági, vállalkozói - négy al-
kalommal jöttek össze az érdeklödók.Dr.

lós (Natur Farm Bt.) a

biogazdálkodásról tartott előadást, majd a
piac igényeihez alkalmazkodó zöldségter-
mesztés lehetőségeinek kiaknázásaról a

cég képviselője tájékoztatta a
résztvevőket,

Más alkalommal az egyéni vállal-
kozások elindításához adott praktikus

tanácsokat lup (Jászberényi
IPOSZ). Falusi turizmus, vendéglátás,
hogyan kezdjünk az ilyen jellegű vállal-
kozáshoz? - erről tájékoztatott é

ebes . Negyedik alkalommal a
személyi jövedelemadó és az adózás ál-
talános tudnivalóiról, valamint a
mezőgazdaságikistermelók és egyéni vál-
lalkozók 1994. évi adózásáról

tartott előadást.

A Családok Nemzetközi Éve jegyében
tavasszal indul a harmadik előadássorozat.
Többek között a beszédhibás gyerekekkel
való foglalkozásról. a probléma pszicho-

lógiai hátteréről lesz szó.
A Bedekovich Népfőiskola aktuális ren-

dezvényeinek időpontjairól, témái ról pla-
kátokon tájékozódhatnak azérdeklődök.

Iskolások vetélkedóje .
Az újság januári számában "Szülőföl-

dem" címmel meghirdetett vetélkedére 8
csapat jelentkezett a felsőtagozatból. A
hosszas szervezőmunka után a gyerekek
lelkesen kezdték el az első forduló
feladatainak megoldását.

Emlékeztetőül a feladatok: 1. Írjátok le, mit
és miért tennétek a városunkról készítendő
képeslapra? 2. Jászfényszaru a századelőn.
Településünk egy részletét rajzoljátok le.

A csapatok kialakítása a vártnál több
időt vett igénybe, ezért aszervezóbi-
zottság március 20-ra módosította a me-
goldások határidejét.

A verseny sikeres lebonyolításához kér-
jük a vetélkedőre benevezett tanulók
szüleit, tanárait, hogy segítsék a diákok
felkészülését.

Felnöttképzés
Elnyerve a megyei Munkaügyi Központ

támogatását, a Speciálls Szakiskola textil-
varró és ruhakészítő tanfolyamot indított.
A tanfolyam március 29-ig tart. A sikere-
sen vizsgázó felnőttek ÁSZJ szakmunkás-
bizonyítványt kapnak.

ön tu l i ddi end si
t eb 21-én és 24-én s is o t l i és é e. elsdos i o l

su n és i , di oso pedig és

g legtöbb pontot. l .

Gondolatok
a tagozatos osztályról

I

Tudjuk jól, nemrégiben még a matema-
tika jelentette a legnagyobb erőpróbát a
továbbtanuló gyerekeknek. Évekkel ez-
előtt bizony a "buktató" tantárgyak
körében is ez vitte a prímet.

Mi, akik a jászfényszarui iskolában
matekot tanítunk, elmondhatjuk, hogya
középiskolába kerülő tanulóink megállják
a helyüket, teljesíteni tudják a magasabb
követelményeket. Két-három évvel ezelőtt
felvetődött a kérdés: - Miként hozzunk
újat az iskolában? Miben adhatnánk töb-
bet tanulőinknak? A személyi feltételek
adottsága is amellett szólt, hogy fel vállal-
tuk a matematika tagozatos osztály
indítását. Nem kevés plusz munkával.
összeválogattuk évfolyamonként azokat a
tanulókat, akik szorgalmasabban, lelkiis- .
meretesebben készülnek az órákra, állnak
elébe a több feladatnak, szívesen dol-
goznak a jobb eredményért.

Úgy hiszem mindennek köszönhető,
hogy míg korábban osztályonként 4-5 gye-
rek jelentkezett gimnáziurnba vagy szak-
középiskolába, addig a most végző 8. b
tagozatos osztályból minden tanuló ezek-
ben az iskolatípusokban tanulhat tovább.
Hiszen a felvételi vizsgákon eredménye-
sen szerepeltek, többségüket már fel is

vették.
Mennyivel tudhatnak többet, tanulhat-

nak jobban a tagozatos osztályban?
Példaként említhetern a hetedikes Pau-
lovics Ottót és osztály társait. Ők vala-
mennyien elmondhatják, hány és hány
feladat csoportot kellett megoldaniuk ah-
hoz, hogy közülük valaki a száz megyei
legjobb között a legeredményesebben
szerepelve bejusson az országos döntőbe.
Büszkeséggel töltött el, amit egyik
versenyünk alkalmával hallottarn a ren-
dező pedagógusoktói: - "A fényszarui is-
kola ismét kitett magáért." Bízunk benne,
hogy továbbra is lesznek ilyen kiemelkedő
tanulóink, hogy a sok-sok plusz feladat, a
biztatás, az állandó, következetes javítás,
ellenőrzés meghozza a gyümölcsét. A
versenyeken már azért is érdemes indulni,
mert egy-egy jó teljesítmény felvételi-
mentességct adhat nevesebb középis-.
kolákban, tagozatos osztályokban.

Mindezek tények, amelyek reményt
ébresztenek a pedagógusban arra vo-
natkozóan, hogy aszülók nem akarják 6 il-
letve 8 osztályos ginmáziumba felvételiz-
tetni gyermeküket. Hiszen a tudásra, az
alaposabb felkészülésreitt is lehetőség van,
nem kell naponta kilométereket buszozni a
tíz-tizenkét éveseknek.

né
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Egészséges finomságok

Zöldségkocsonya
Készítése: Tetszőleges (a család ízlése

iiletve lehetőségeink szerint) fagyasztott
és friss zöldségeket (zöldbab, sárgarépa,
borsó, zellergumó. fejtőbab, pasztinák,
petrezselyemgyökér stb.) vegetával,
babérlevéllel fűszerezett vízben megfőz-
zük. Jobb, ba fajtánkéntkülön-külön főz-

zük az egyes zöldségeket. mert eltérő a
főzési idejük. A fözóvíz egy részét zselati-
nosan egy, a tálalás céljára előkészített
tálkába öntjük s hűtőszekrénybe helyez-

zük, amig alé megdermed. Ezután rakjuk
rá il megfőtt, darabolt zöldségeket.
Ráöntjük a főzővíz - mely szintén zselati-

nos - másik részét, hogyellepje. Der-
medés után díszíthetjük petrezselyemzölde
del, piros paprikával. Önálló étel, de
köretként is fogyasztható.

Jó élvágyat! T. B. É.

Idosek szociális gondozása

Es ben, . ul n.

eg ebéd nundig pon e i gond s .

A házi gondozás magában foglalja a
gondozott lakásán történó :nundennemű
ellátást, melyet az idős ember egészségi
állapota és szociális helyzete megkíván.

Városunkban 75 házigondozottat tartunk
nyilván, akiket két hivatásos gondozónő és
hét társadalmi aktíva lát el A házi gondozói
rnunkához tartozik többek között: naponta
főlt étel házhoz szállítása az Idősek Klub-
jából, bevásárlás, takarítás, mosás, vasalás,
tüzelő bekészítés, begyújtás, gyógyszeríra-
tás, kiváltás,szükség esetén orvos kihívása.

Intézményünk kapcsolata nagyonjő az
egészségügyi szolgálattal, legtöbbször
tőlük értesülünk arról, hogy hol van ránk
szükség, miben segíthetünk.

A házi szociális gondozásértil gondo-
zottak havi jövedelmük figyelem-
bevételével - térítési díjat fizetnek.

Ezúton mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik munkánkat valamely módon
segítették, vagy segítik a jövőben.

nosné intézményvezető

Já~iféllysmntinépiuinc-csopo t. tót - ncsos se é itette1956. cius 4-én -Szűcs
( ossutli u. 55.)j el őségü be. óljobb n o doln ,

nó E sébet, dos Ilon ilin i git, t, d li .Afiűk: ld i
h t l, sel , i Dénes, űcs nos, l s lo.

nés e ndo (hegedű), dol nnét . ifiatalekat c
t és n6i
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AKisiskolában

'Február 25-én közös alsótagozatos jelmezbál volt a Kisiskolában, Ezúton szeretnénk
köszönetet mondaniSINKOVICS FERENC játékkészítőnek és feleségének, akik cs0-

daszép ajándékaikkal fantasztikusan izgalmassá tették a tombolahúzást. valamint
LANOÓ KÁROLY cukrászrnesternek, aki jutányos áron finom 'csokítortákat sütött a
jelmezverseny győzteseinek. (A képen a tanítónénik a 4. A osztály "bölcsödéseit"
vezetik fel.) isis l dolg és g e

Az oviban
Az idei farsangi báljukata Művelődési Házban rendezték meg az óvoda kis lakói, dol-

gozói és szüleik,
Ezen a napon a csemeték körül forgott a világ. Az anyukák, övönénik, dajka nénik

előre elkészített finomságokkal, üdítókkel várták a jelmezbe öltözött kis vendégeket.
Sőt, még az ovi .fútöje, i b csi is eldobta a szeneslapátot, helyette habveröt,
fakanalat fogott a kezébe, és gyártotta a finom csemegéket. \
, A gyerekek jól szórakoztak, csak azt sajnálták, milyen sokára lesz a következö farsang.

.nyolcadik flJé
álruhában

Farsang idején az emberek hajlamosak,

hogy álruhába öltözzenek, hogy jól érez-

zék magukat. így volt ezzel a 8. Bis.

Aznap délelőtt a nagymamák kony-

bájából fánk és sütemény illata terjengeti.

Ők is készültek. Valamennyien izgatottan

terveztük: mibe is öltözzünk? Izgalommal
teltek a délutánok. Vártuk a NAGY

NAPOT. A rnosdóban, öltözőben általános

derültség volt, amikor megpillantottuk

egymást "átváltozásunk" közben. Kiderült,
mindenkinek volt valami fantáziadús ötlete,

amivel megnevettette társait.

Egy kis zene, egy kis tánc, majd

felvonultak a versenyzők. Az első lett egy

"utcalány" (volt "fiúja" is), a második
egy mókás törpe, igazi bányászlámpással,

a harmadik pedig egy bohóc. Negyedikek

voltak a "bolond testvérek", ötödikek
szintén ketten: japán hölgyek kirnonóban,
legyezővel.

Az első díjas jutalma: 100 forint, amit az
ABC-ben kellett levásárolnia. Természete-

sen az álruhás csapat kíséretében. A vásár-

lók mosolyogva nézték a különös tár-

saságot, a kasszás nők szintén ámulatba

estek. Bevásárlás után: irány az iskola!

Átöltözés, s máris folytatódott a buli.

A jeles eseményt videokamerával IS

megörökítették, hogy egyszer majd fel-

idézhessük ezeket a szép órákat.

"

ő O

Az egyházi hagyomány a húsvét előtti
vasárnapori tartja Jézus Jeruzsálembe való
bevonulásának ünnepét. Jézus elé az

odasereglő nép virágokat, pálmaágakat
terített. Ennek emlékére tartanak sok he-
lyen körmenetet és hazánkbanb en- .
telést. •

A szentelt barkát nem vitték be a
szobába, mert úgy tartották, hogy akkor
sok légy lesz nyáron. Mindig a házereszbe
dugták vagy a padlásra vitték fel. Sokfelé
hittek abban, hogy a szentelt barka
megóvja a házat a villámcsapástól.tüz-
vésztől. Egészségövé és az állattartásban

jósló, varázsló, rontást elhárító hatást is
tulajdonítottak neki. A barkát egy évig
6rizték, azután vagy elégettek, vagy a

templomba vitték, hogy a harnujával ham-
vazkodjanak hamvazószerdán.

Virágvasárnapnak nemcsak egyházi

gyökerei vannak, hanem a kereszténység

f::::; :.:.;.::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.::.:.:.:.; .

i_.i.:.r. .~.•.:.•.:.:.•.:.r.•:. !.._: ..•.~...i.•.i.i.i.•.i.\.:.:.:.\.J.\.J.i.
................. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

előtti európai szokásokhoz is kapcsolódik.

Több faluban szokás volt e napon a tavasz
eljöttét ún. öl j l köszönteni.

Szorosan ehhez kapcsolódik a e-
járás, illő szokása. A kiszejárás ma is

élő hagyomány Boldogon, Turán, Gal-
gamácsán. Nem csupán tavaszköszöntés

ill. időjárási hiedelerrunel kapcsolatos a
kiszehajtás, hanem a bajt, betegséget
(leánycsúfságot) űzik el vele.

A kisze általában menyecskeruhába

öltöztetett bábu, amelyet népes lánycsapat
kísér. Énekelve, kurjongatva viszik a falu
melletti folyóvízbe (sohasem állóvfzbel),

illetve a faluvégen elégetik. Elpusztítva

ezzel jelképesen a tél alatt esetleg fel-

szedett betegséget, bajt - talán még a
tavaszra .Jcivirégző" szeplócskéket is.

Nagyon fontos a szerepe annak a lánynak,
aki a bábut viszi. A bábut - rnielött elin-
dulnak vele - feldobják. A legügyesebb,

aki elkapja, az viszi a kiszét, s még abban
az évben férjhez megy. Ezért nagy
verseny folyt. Azt a lányt pedig, aki a
kisze öltöztetéséhez nem adott egy darab

ruhát sem, "kiénekelték".
Galgamentén szokás, hogya legények

meglesik a lányokat a kiszével, illetve

megpróbálják megakadályozni, hogy
elpusztítsák a bábut. (Tudniillik csúfak,

betegek maradnak akkor a lányok, lehet
őket csúfolni.) Ám, ha a lányok észre-

veszik a legényt, akkor elkapják s
pöcegödörbe mártott vesszővel elagya-

bugyálják.

cs lo
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KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS

H6iisan mondunk köszönetet a
rokonoknak, szomszédoknak, bari-
lloknak és mindazoknak, akik
szeretett férjem és apuklim

PAL6czsÁNDOR
temetésén részt vettek, sírJlira
koszorút, vlrligot hoztak, részvétnyll-
vlinítlisukkal mély fliJdalmunkat eny-
hítették.

özv. Palócz Slindorné és linya

A sírhelyek megújítása
1994-ben

.
tesii,

1969 előtt
1994 é

ebben

ziilc.

8000 négyzetméter lucernaföld öntözési
lehetőséggel bérelhetö. Érdeklődni: Ro-
hoska Lászlo, Jászfényszaru. Zrínyi u. 6.

Ház eladó. Két szeba, konyha,300
négyszögöl lelek. Gáz. víz az udvarban.
Érdeklődni: Rácz Sándor. Jászfényszaru,
Dob6 K. u. 3.

Tisztelt Autősokl
A jászfényszarui benzinkút nyitva

tartása megváltozott. Az új nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 7-19 óráig, szomba-
ton és vasárnap: 7-13 óráig.

A Vízmútelepen
hétfötöl péntekig 7-8 óráig, minden hónap
harmadik szombatján 8-12 óráig áll a
vízrmfkezelő a fogyasztók rendelke-
zésére. (Előző lapszámunkban a fenti
időpontokat tévesen közöltük. A hibáért
olvasóink szíves elnézését kérjük.)

idei

diszkiadását. 36()O

Gyujtse! Nyerhet!
3

I Az emberi élet .
I minőségének jsvításáért!
!--------------------------~

' ,
AZ ."OISZKONT KINALATA!
- Fólia, műtráWa, lemosá pennetez6szerek; ,
- Talajfertőtlenít6, I'Oval'Öl6granulátumok: DIAZINON, IBASUDIN, IGAU-
TION, BUVATOX, ARVALlN;
- Gombaöl6szerek: darabos rezgálic, FUNDAZOl, ZINEB;
- szórófejek, KITE "NA.DIR-NAMIR- mlkl'OÖntözés;
- Gumikerekű vastalIcska, vascsővek fóllabordának;
- Zártszelvények: 20x20, 2Ox40, 4Ox40.

~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a~

" GÁZKAZÁN-TULAJDONOSOK~ ~......
ol..
••
"

FIGYELEM! ..

Aki a kazánjára a 36 hónapos jótállást szeretné érvényesíteni, annak
a kazánkarbantartást el kell végeztetni még a fűlési szezónban.

A kazánok karbantartását, garanciális javítását végzi:

SŐREGIISTVÁN gázkészülék-szerelő mester
(Rosenberg hp. u. 1.) és

NAGY JÓZSEF gázkészOlék-szerelő mester
(Csokonai u. 29.)

Igénybejelentés: szóban, vagy a fenti címeken apostaládába
kérünk egy levélkét - névvel, címmel ellátva - bedob ni..

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• WS8DDm

1{ODA1{ EXPRESS
. film átvevő hely'et nyitott

az ABC feletti PAPíR-IRÓSZER boltban.
Minden tekercs film kidolgozása után 1 tekercs 24 kockás

színes filmet adunk ajándékba!
A KODAK minőségű kldolgozást 3 napon belül vállaijuk.

PÁLYÁZAT
A Jászsági Évkönyv Szerkesztősége vers- és novella pályázatot hirdet, melyre el-

sósorban fiatalok jelentkezését várja. A pályázat jeligés. A pályamúveket szakértőkből
álló zsűri bírálja el. .
A felajánlott díjak: I. díj 5000,- Ft. ll. díPOOO,- Ft,m díj 2000,- Ft.
A pályamunkákat a Szerkesztöség címére(5100 Jászberény, Bercsényi u. 47.) kell

beküldeni. A legjobb műveket megjelentetjük a Jászsági Évkönyv 1994-es számában,
Beküldési határidő: 1994. április 30.

, .,

AKCIO - AKCIO - AKCIO - AKCIO - AKCIO
Az Önkorm6nyzot ós a Környezetvédő Egyesület kedvezményes

virágláda-vásárlási akciót szervez ~rilis 5-töl ~rili$ 20-ig. A
viróglódók megvósórolhofók VARGA GÁBOR vóllolkozónól. Cfm:
Jószténvszoru. Dobó 1.u. 59. RODEOkereskedés.
A bekerülési költség 30 szózalékót az önkormónyzot ólljo. A 10-

kossóg öttel fizetendő összeg:77 forint (alátét+lácla). Kérjük, hogy o
vlróqlódókot a lakósok ufcóróllótható homlokzati részén szívesked-
jenek elhelyezni.
A közeljövöben hasonló kedvezményes akciók szervezését

tervezik (dfszfo.virógmag). rnelvröl a lakossóg időben értesül majd.

Április hónaptól az áram- és szemétszállítási díj személyes befizetésének: hely-
színe a Művelődési Ház előtere lesz! Az időpontról előzetes értesítést kapnak az jn-
gatlantulajdonosok.
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Február 20-án délelőtt - mintegy 60 fő r6szvétele mellett - ROHOSKA LÁSZLÓ el-
nök megnyitotta az 1994. évi horgász-közgyúlést. Beszámolójában ismertette az elmúlt
évi tapasztalatokat, gondokat, majd kitért az idei változásokra. programokra. Szót ejtett
a telepítési-fogási adatokról, a pénzügyi eredményekről, valamint az új díjakról. A
Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság beszámolóját követően a polgármester
asszony megköszönte az Egyesület munkáját.

A szünet után a tagok elmondták véleményüket a hallottakról illetve javaslatokat tet-
tek a módosításokra. A kora délutánba nyú ló vita az új tisztségviselők megválasztásával.
a horgászrendben történő változtatás, valamint a beszámoló és a költségvetés el-
fogadásával ért véget.

AZ 1993/94. ÉVI MEGYEI IL O. LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
JÁSZSÁGI CSOPORTJÁNAK ŐSZI VÉGEREDMÉNYE

FELNŐ1TEK:
1. Besenyszög II 9 2 35:9 18 pont
2. Jászfényszarn II 8 1 2 26:7 17 "
3. Jászjákóhalma II 6 2 3 14:11 14 "
4. Zagyvarékas II 5 3 3 12:10 13 "
5. Tiszajenő II 5 2 4 16:19 12 "
6. Jászszentandrás II 4 3 4 22:18 11 "
7. Kőtelek II 3 5 3 16:15 11 "
8. Jaszladany II 4 3 4 15:15 11 "
9. Jászdózsa II 3 3 5 15:27 6 "
10 Jászárokszállás II 1 4 6 8:23 6 "

IFJÚSÁGIAK

1. Jász,kokszállás II 8 3 30:11 19 pont
2. Bcsenyszög II 8 2 1 54:10 18 "
3. Jászladány II 8 1 2 32:26 17 "
4. Kőtelek II 7 1 3 33:14 16 "
5. Jászágó II 4 4 3 20:21 12 "
6. Jászszentandrás II 6 5 24:19 12 "
7. Jászfényszarn II 4 1 6 25:25 9 "
8. Tiszajenő II 4 1 6 24:33 9 "
9. Jászjákóhalma II 2 3 6 15:31 7 "
10. Pusztamonostor II 1 3 7 18:39 5 "

A Jászfényszarui VSE labdarúgóinál személyi változás történt. Farkas Gyula - tekint-
ve, hogy rnunkahelye megváltozott - a továbbiakban nem tud részt venni a csapat-
munkában. Jarábik Zoltán leszerelt, így ismét együtt focizik a fiúkkaL

EDZÓMÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI: Jfsz, - Alattyán O: 1 (0:0). 100 néző, vezette:
Lakatos J. Góllövő: Rózsa G. (öngól). Jfsz. Jászjákóhalma 1:1 (1:1). Jfsz., 100 néző,
vezette: Mészáros T. Góllövók: Horváth Z. ill. Gecse.1fi: 1:2 Jfsz, - Jászdózsa 6:4
(3:2) Jfsz., 200 néző, vezette: Lakatos J. Góllövók: Borbély S. (2), Nagy J., Török 1.,
Drabos S., Horváth Z. ill. Kiss B., Gyurkó Zs., Kaló L., Lágner R. Iti: 5:0 Puszta-
monostor - Jfsz, 3:0 (1:0). Pusztamonostor. 300 néző, vezette: Lakatos J. Góllövók:
Pethes T., Elek Z., Ócsai G. Ifi: 1:3 Kun József szakosztályvezető

OV1-l{ORl
A idei jégpályás szezon állandó

vendégei voltak minden héten a 2-es
óvoda csemetéi Jászberényben. o

I enn tanította az alapokra. a jég
megszerettetésére az apróságokat. Vele
beszélgettünk a szép téli program kapcsán.

- Adrienn! Magad is sokáig koriztál.
Hogyan kezdted?

- Pontosan úgy, mint ezek a gyerekek.
Hároméves koromban kezdtem meg-
tanulni a jégen-tipegést, ötéves koromtól
jártarn rendszeresen edzés re a jászberényi
LEHEL Sportegyesületbe, majd a szak-
osztály megszűnése után Budapestre.
Részt vettem vidéki és országos bajnok-
ságokon, de kiugró eredményem nem volt.
Végül is nem a versenyzés volt nálam a fő
szempont, hanem az egészséges életmód,
jó közösség, klassz edzőtáborok és hát
imádom a jeget.

- Hogyan boldogultál a gyerekekkel?
- Nagyon jó barátok lettünk és elégedett

vagyok a teljesítményükkeL Félelem
nélkül, ügyesen tipegnek. siklanak a
jégen. Friss levegőn, jó kedvben töltötték
el az edzés idejét. Örülök, hogy egy kicsit
én is hozzájárulhattam ehhez. Az utazás is
külön élmény volt a buszon: énekeltünk,
verset mondtunk, beszélgettünk.

- Tervezed a jövő szezont?
- Igen, hisz a gyerekek várják, a kor-

csolyák megvannak. Szeterném meg-
köszönni Szabá néninek,
hogy megszervezte, a szülóknek, hogy
támogatták ezt a kezdeményezést, az
anyukáknak a segítségét, akik bejártak
velünk a pályára. Végül köszönöm a gye-
rekeknek a sok szép élményt. Mikor rájuk
gondolok, meglódul a fantáziám, és lelki
szemeim előtt megjelenik valamelyik kis
"óvodásom", mint a téli olimpia sztárja!

Vannak álmok, amelyek előbb-utóbb
megvalósulnak. Miért ne lehetne ez is a
közülük való? iné Hes t lin

lett.
be

tén itt .
tit 25.
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