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Június 23-án az önkormány-
zat lakossági fórumot tartott a
gáz- és telefonhálózat építési
munkáiról, valamint a nyári me-
zõgazdasági munkák tûzvédel-
mérõl.

A polgármester bevezetõje
után a meghívott szakemberek
tájékoztatója hangzott el, akik a
lakosok kérdéseire is válaszol-
tak.

Vendégek voltak: a JÁSZ-TEL
Rt.  részérõl: Gazsó László,
Igréczi László. Az INNOTERV
alvállalkozójának képviseleté-
ben: Vágó Csaba. A Tûzoltó-pa-
rancsnokság részérõl: Fózer Ti-
bor. (A nyári mezõgazdasági
munkák tûzvédelmérõl a lapban
külön cikket olvashatnak.)

Karácsonykor már csö-
röghet a telefon

A JÁSZ-TEL Rt. képviselõje
elmondta, hogy egy hete adták
át a munkaterületet a kivitele-
zõnek. Megkezdõdött a föld-
munka, az oszlopok felállítása
és néhány helyen a belsõ szere-
lés is. A JÁSZ-TEL Rt. 18 telepü-
lésen tevékenykedik. A meglévõ
háromezer vonal mellé az év vé-
géig 19 ezer új vonalat, digitális
rendszert épít. Jászapátin 1300-
1400 elõfizetõ lesz. A meglévõ
elõfizetõket a tervek szerint
szeptemberben már át tudják
helyezni az új automata távhívó
hálózatra. Az új  elõfizetõk be-
kapcsolására november-decem-
ber hónapban kerülhet sor.
Amíg a kivitelezési munkák
folynak, lehetõség van olcsób-
ban (30 ezer Ft körüli összegért)
telefonvonalhoz jutni azoknak,
akik még csak most határozták
el magukat.

Kérdésekre válaszolva el-
mondta, hogy az alapítványi be-
fizetõknek, akik a 15 ezer forin-
tot fizették, várhatóan nem ke-
rül többe a telefon, csak az idõ-
közben belépett ÁFA költséget
kell majd megfizetniük. Vala-
mennyi befizetõ csak telefonvo-
nalat kap, kábeltévé vételére ez
a hálózat nem alkalmas. Az a
társaság, amelyik jogot szerez a
Jászságban kábeltévé kiépítésé-
re és üzemeltetésére, a JÁSZ-
TEL csöveibe behúzhatja a ká-
belt, nem kell újra feltúrni a vá-
rost.Vagyonvédelmi rendszer
mûködtetésére az új hálózat is
alkalmas lesz. Ha valaki ilyen
rendszerre igényt tart, azt külön
szolgáltatásként kell kérni.

Az alapítványi befizetõk egy
alap készüléket is fognak kapni.
A nem alapítványi befizetõk vá-
laszthatnak, hogy saját készülé-
ket vesznek, vagy a JÁSZ-TEL-
tõl bérelnek. (Nem biztos, hogy
a saját tulajdonú készülék a ked-
vezõbb, mert annak a garanciá-
ja egy év után lejár, és utána a ja-
vítás az elõfizetõt terheli.) Bár-
milyen, Magyarországon enge-
délyezett típust lehet vásárolni.

Gazsó László
tájékoztatójában

elmondta, 
...hogy a telefonhálózat építé-

si munkáinak kivitelezõje a
GEOGÉP Kft., építésvezetõje
Agócs László. A beruházó mû-
szaki ellenõre: Kollár Vilmos
jászapáti lakos szakember. Ha a
kivitelezés során valamilyen vi-
tájuk van a lakosoknak, akkor
elõször a mûszaki ellenõrt  ke-
ressék meg, vagy a helyben dol-
gozó kivitelezõ vezetõjét. Ha
még ez sem lenne elég, akkor az

Önkormányzati Hivatalba írás-
beli bejelentést lehet tenni, ami
el fog jutni a jászberényi ügyfél-
szolgálati irodához.

A város nyilvános távbeszélõ
ellátása is javulni fog. A rádiós
hálózat segítségével nyilvános
automata kártyás telefonokat
fognak üzembe helyezni még a
nyáron, ami távhívásra is alkal-
mas.

A fûtési szezon
kezdetére

már lesz gáz
Az INNOTERV helyi képvi-

selõje megköszönte a város la-
kosságának azt a türelmét, amit
a gázberuházás építkezésénél ta-
núsított. Viszonylag kevés konf-
liktushelyzet alakult ki. A gáz-
rendszer július 30-ra elkészül.
Még 800 m árkot és 1400 m csõ-
vezetéket kell elhelyezni.

A beruházás befejezésekor
mind a nyolc ütemet össze fog-
ják nyitni, egyesített nyomás-
próbát tartanak. Új bekötésekre
addig még van lehetõség a je-
lenlegi áron. Késõbb már csak a
TIGÁZ készíthet bekötést - ami
sokkal drágább.

A helyreállítási munkák a
mûszaki átadás után 30 nappal
el fognak készülni.

Kérdésekre válaszolva el-
mondta, hogy a rendszerre 2 év
garanciát és 8 év szavatosságot
vállalt a kivitelezõ.

A gáztörvény értelmében
nem kell fizetni a mérõóra és a
nyomásszabályozó berendezé-
sekért.

Ahol a belsõ szerelés elké-
szült és üzemelésre átadták, a
mérõt felszerelték - ott október
15-tõl már gázzal fûthetnek.

SZABÓNÉ
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Ülést tartott városunk képviselõ-testülete
Június 15-én a városháza ta-

nácstermében tartotta ülését a
testület.

A napirendek tárgyalása
elõtt Török Sándor polgármes-
ter a II. világháború európai
befejezõdésének és a fasizmus
felett aratott gyõzelem 50. év-
fordulója alkalmából Nemzeti
Ellenállási Emléklapokat
adott át a miniszterelnök meg-
bízásából városunk következõ
polgárainak:

Budai Lajos - Damjanich u.
48., Juhász István - Szabadság
u. 45., Borbás József - Szõlõ u.
4., Boros István - Vasvári u. 2.,
Hubai János - Berente u. 11.,
Karancs Miklós - Kálmán u.
20., Pásztor László -
Damjanich u. 14., Molnár An-
tal - Nyitrai u. 22., Luzsi József
- Petõfi S. u. 106. (helyette öz-
vegye vette át az emléklapot).

A testületi ülésen nem tud-
tak részt venni: Szabari András
- Malom u. 4., Susztár Vince -
Új u. 8.,  Agócs Imre -
Damjanich u. 29. és Korsós
Miklós - István Király u. 35. -,
így részükre Dr. Mihályi Ist-
ván jegyzõ adta át az emlékla-
pot.

A Város-
gondnokság
átszervezése

A testületi ülésen a leg-
hosszabb vita a Városgond-
nokság átalakításáról szóló
elõterjesztést kísérte.

A Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság több alkalommal tar-
tott megbeszélést a Város-
gondnokság vezetésével, szak-
szervezetével, a közalkalma-
zotti tanács képviselõivel, majd
valamennyi dolgozójával. A
többszöri megbeszélés ered-
ményeként a Bizottság a Vá-
rosgondnokság jelenlegi hely-
zetét az alábbiakban jellemez-
te:

Már a Bokros-csomag kihir-
detése elõtt is világos volt,
hogy a Városgondnokságnak

nincs elég munkája, így nincs
elég pénze arra, hogy a közal-
kalmazotti létszámát, állomá-
nyát eltartsa. A költségvetési
megszorítások azt is eredmé-
nyezték, hogy az önkormány-
zat az alapellátás feladatain túl
nem tudott  felújítási, fejlesz-
tési munkát biztosítani számá-
ra. Ugyanakkor megjelent a
piacon a konkurencia, az ol-
csóbban dolgozó vállalkozók
személyében, akikkel  nem tu-
dott versenyképes maradni.

Az árait csak úgy tudja
csökkenteni, ha vállalkozóként
jelenik meg a piacon, a válto-
zó gazdasági helyzethez való
gyorsabb reagálással, rugalma-
sabb munkaszervezéssel. A
nyereséges üzemeléshez az
eszközök biztosítottak. A Bi-
zottság a Városgondnokság
gazdasági társasággá történõ
átalakítását javasolta :

A  vállalkozási forma: egy-
személyes Kft., ami a Város-
gondnokság jogutódja lenne. 

A vagyon az önkormányzat
tulajdona 100 %-ban. Ennek
egy része alapító törzsbetét-
ként a Kft. tulajdonába kerül-
ne, másik része pedig az ön-
kormányzat tulajdonában ma-
radna, és a Kft.-vel bérleti
szerzõdést kötne a használa-
tára.

Tekintettel arra, hogy a Kft.
jogutódként mûködik tovább,
az alkalmazottak munkaviszo-
nya folyamatos, a fizetések
nem csökkenhetnek.

A Kft. vállalkozói tevékeny-
ségét jelentõsen elõsegítené a
Jászapátin közeljövõben terve-
zett beruházások (iskola és
kollégium építése). További le-
hetõséget jelent a víz- és csa-
tornamûvek üzemeltetése is.

A Kft. megalakulásától ka-
pacitás-lekötése jelentõs há-
nyadban biztosított az alábbi
tevékenységekkel:

- szemétszállítás, szemét-te-
lep kezelés, szennyvíz-szip-
pantás,

- piac, vásár üzemeltetése,

- út-, csatorna, közterület,
településtisztaság fenntartás.

A fenti munkálatok elvégzé-
se az önkormányzattal kötött
szerzõdés alapján történne.

A Kft. indulásakor a tulaj-
donos biztosítana három hó-
napra elegendõ forgóeszköz-
készletet (anyag + készpénz).

A képviselõ-testület a Város-
gondnokság egyszemélyes Kft-
vé történõ átszervezésének
menetrendjét az alábbiak sze-
rint fogadta el:

1. A Városgondnokság
munkavállalóival ismertetni
kell, hogy az alapító egysze-
mélyes Kft.-t alakít az intéz-
ménybõl. Szándéknyilatkoza-
tot kell aláíratni a munkavál-
lalókkal, mely tartalmazza,
hogy közös megegyezéssel
megszûnik a munkavállaló kö-
zalkalmazotti viszonya 1995.
december 31-én, és 1996. ja-
nuár 1. napjától az egyszemé-
lyes Kft. munkavállalója lesz.
Határidõ: 1995. június 30.

2. Azok a munkavállalók,
akik nem hajlandók az egy-
személyes Kft-ben dolgozni,
és nem hajlandók a szándék-
nyilatkozatot aláírni, õket a
Megyei Munkaügyi Központ
Jászapáti Kirendeltségénél
név, munkakör szerint be kell
jelenteni 1995. december 31.
napjáig való közalkalmazot-
ti viszonynak az intézmény
által történõ felmondására.
Határidõ: 1995. július 15.

3. Az egyszemélyes Kft. át-
szervezésére, létre kell hozni
egy bizottságot, mely meg-
határozza az átszervezés me-
netét. Tagjai: az önkormány-
zat egy képviselõje, egy fõ
gazdasági szakember, egy fõ
jogász, egy fõ a Városgond-
nokság jelenlegi munkavál-
lalói közül. Határidõ:1995.
július 15.

4. A Városgondnokság
egyszemélyes Kft.-vé való át-
alakítása során a pénzbetét,
apport arányának meghatá-

rozása, továbbá a bérleti szer-

zõdések elõkészítése . Alapí-

tó okirat elkészítése. Határ-

idõ: 1995. november 1.

5. Az egyszemélyes Kft.

cégbírósági bejelentése, a Vá-

rosgondnokság töröltetése.

Határidõ: 1996. január 15.

Helyreigazítás

Lapunk május 10-i számában
megjelent Magánközlemény nem
valós információt tartalmazott az-
zal, hogy a rágalmazás ügyében a
rendõrség megkezdte a nyomo-
zást. Magánvádas ügyekben a
rendõrség nem nyomoz, hanem
továbbítja az ügyet a bíróságnak.
A rágalmazás bûncselekménye
még nem bizonyított, csak ha a
bíróság jogerõs ítélete azt megál-
lapítja. 

Elnézést kérünk Pataki Lászlóné-
tól, ha az újságcikk a jóhírnevét
megsértette.

Szabóné
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Politikai fórum A helyi MDF és IDF szervezésé-

ben Dr. Szabó Iván (MDF) volt a település vendége a könyvtár-
ban 1995. június 17-én este. A közel két és fél órás fórumon a
politikus kifejtette és megindokolta, hogy a rendszerváltásból
adódó lakossági terhek kisebbek is lehetnének megfelelõbb gaz-
daságpolitika esetén.

MUSTÁRMAG
Nyár van, sokszor vagyunk a határban, kirándulni is

megyünk.
Rácsodálkozhatunk a teremtett világ szépségére. Szavak

nélkül is fohászkodik  minden, mégis jó hallani, ha beszélni
tudna, mit mondana a természet ezernyi élõlénye.

A szarkaláb imája:
Otthonom nemcsak 
a kalászos róna
a dûlõutak mentén is egyenesen állok
s parlagnak, rétnek díszére válok.
Egyesek azt mondják, csak közönséges gyom vagyok,
de Te Uram tudod, mennyi gyógyírt tartogatok.
Egy-egy nemesebb rokonom ott nyílik százféle
színben
a kerti ágyásokon.
De én itt a szabadban, talpig lilában
a búzavirág és margaréta társaságában
Salamon minden pompáját
túlragyogom.
Ne vedd zokon
hogy a szellõbe ezeket suttogom:
Ünnepi díszben hirdetem
remekül teremtett világod
nagyságod és örökkévalóságod.

(LUKÁTS MÁRTA)  

Nyári tábor
Augusztus 7-13-ig kézmûves

alkotó-fejlesztõ tábort szervez a
NOE Jászapáti csoportja. Rész-
vételi díj 1 fõre kb. 3500 Ft.

A tábor helyszíne: Bol-
dogkõváralja (Zempléni-hegy-
ség). Elsõsorban családok (gye-
rekek és szülõk vagy szülõ) je-
lentkezését várjuk. Megfelelõ
felnõtt létszám esetén kísérõ
nélkül érkezõ gyerekeket is tu-
dunk vállalni.

A jó hangulat, a kikapcsoló-
dás, a vidámság rajtunk múlik
majd, ellátásunk szerény lesz
(hálózsák szükséges), de min-
dent, ami kell, megkapunk. A
találékonyságot, a leleményt, az

egymásrafigyelést a szükséges
csomag mellett mindenki hozza
magával!

Jelentkezni lehet:

Utasi Jánosnál - Jászapáti, Jó-
zsef Attila u.21.

Kocsis Zoltánnál - Jászapáti,
Szõlõ u.15.

Játszóház és táncház

Július 16-án ismét lesz játszó-
ház és táncház, kivételesen
Jászszentandráson. Egész napos
program lehet a családoknak,
kerékpártúrával egybekötve.

A CINK (ZN)
Szervezetünk számára fonto-

sak a nyomelemek. A cink fé-
met, vagy ahogy régen mond-
ták, a horganyt, Európában csak
1300 körül állították elõ. Kíná-
ban már évszázadokkal koráb-
ban ismerték ezt a kékesfehér,
rideg fémet, mely hajlításkor
„recsegõ“ hangot ad.

Biológiai szempontból igen
értékes elem. Szerepe a szerve-
zetek életfolyamataiban még
nem tisztázott.

Az emberi szervezet 0,001 %
cinket tartalmaz. Különösen
dúsak cinkben a fogak, az ideg-
rendszer és a nemi szervek. 

Az emlõsökre bizonyos fokig
káros, ha szervezetükbe na-
gyobb mennyiség jut e nyom-
elembõl.

Ezért horganyzott edények-
ben nem szabad élelmiszert, fõ-

leg savanyú ételeket tartani.
Ezen ételek oldják a cinket, fel-
oldott sói a bélbõl gyorsan fel-
szívódnak, mérgezõk lehetnek.

Kis mennyiségben, hosz-szú
távon megõrzi bõrünk szépsé-
gét, rugalmasságát. Hiányában
szexuális és prosztata mûködé-
si zavarok alakulhatnak ki. Fe-
lelõs a csontok egészséges fejlõ-
déséért, a sebek gyors gyógyu-
lásáért. Fontos az izmok össze-
húzódásában, segít a fiatalok
nemi fejlõdésében. Jelentõs sze-
repe van a szervezet védekezõ-
képességének fokozásában. 

A kísérletek folynak, majd ér-
tesítem a tisztelt olvasót.

DR. P. I.

Családi rendezvények:

TÉRÍTÉSMENTES
SZAKTANÁCSADÁS:

KEDDEN 8-10 ÓRÁIG:
KÖNYVELÉSI,

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI,

SZERDÁN 8-10 ÓRÁIG:
ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÓI,

CSÜTÖRTÖKÖN 8-10 ÓRÁIG:
ADÓ ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK.

A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
IRODA TÁMOGATÁSÁVAL.

Megnyílt a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
irodája Jászapátin
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A tanév vége mindig az
eredmények mérlegelésének
idõszaka.

Iskolánk tanulói ebben a
tanévben is több területen bi-
zonyították rátermettségüket.

Az alsó tagozat eredményei: 
A Kvalitás Oktatási és Ifjú-

sági Centrum feladatmegoldó
versenyén 1-6. helyezéseket
értek el; magyar irodalomból:
Balla Ágnes, Urbán Anikó,
Pásztor Anita, magyar nyelv-
bõl: Tajti Tímea, Köntés Erika,
Nagy Tibor, természetismeret-
bõl: 

Gyenes Balázs, matematiká-
ból: Kovács Péter - vala-
mennyien 4. osztályosok. A 3.
osztályosok közül: Urbán Ida,
Kovács József és Rusvai Tibor
szerepelt eredményesen.

Megyei mesemondó verse-
nyen Nyitrai Attila 4.a. és
Mihá Zsuzsanna 3. b. osztá-
lyosok képviselték iskolánkat. 

A helyesírási versenyen Tajti
Tímea 4. a. osztályos tanuló 7.
helyezést ért el. A meseíró ver-
senyen Tajti Mariann 2. a. osz-
tályos tanuló különdíjat ka-
pott.

Sporteredmények: 
A Megyei Duatlon versenyen

Mihályi Nóra és Gyenes Ba-
lázs 4. osztályosok bronzér-
met, az Országos Duatlon ver-
senyen Jász-Nagykun-Szolnok
megye csapatának tagjaként
Mihályi Nóra ezüst, Gyenes
Balázs bronz érmet szerzett. 

A Játékos sportverseny kör-
zeti fordulójában iskolánk csa-
pata 5. helyezett, 

a Mezei futóversenyen Vágó
Viktor 4. a. osztályos tanuló 1.
helyezett. Futtbalcsapatunk a
Jászberényi Teremlabdarúgó
Tornán 3. helyezett, itt Vágó
Viktort a mezõny legjobb játé-
kosának választották. Ugyan-
ez a csapat Kunhegyesen a
Kispályás Labdarúgó-bajnok-
ságon a megyei döntõn 7. lett.

A csapat tagjai: Urbán Nor-

bert, Nyitrai Attila, Béres Fe-

renc, Vágó Viktor, Nagy Tibor,

Kovács József, Gyenes Balázs,

Bártfai Csaba, Seres Zsig-

mond, Rusvai Tibor.

Tájfutóink több országos

versenyen is részt vettek. 

A legsikeresebbek voltak: a

Semmelweis Emlékversenyen

Mihályi Szilvia és Urbán Ida

3.helyezéssel, Ballman Mónika

2. helyezéssel A Budapest Ku-

pán Mihályi Szilvia és Nyitrai

Gábor 3. lett, Ballman Móni-

ka és Gyenes Diána 2. helye-

zést ért el.

Felsõ tagozatos tanulóink

közül kiemelkedõ teljesít-

ményt nyújtottak a tanulmá-

nyi munka és a sport terén: 

Liszák Eszter, Illés Anita,

Barta Dóra, Török Zita 5.

oszt., Mihályi Mónika 8.a.,

Mihályi Erika 7. a., Urbán Tí-

mea 8.a., Burik Bernadett 8.

a., Béres Bernadett 7. a., Kiss

Katalin 8. b., Száva Szilvia 8. a.,

Jász Gabriella 8.b., Rusvai Ma-

rietta 7. b., Kiss Zoltán 7. a.,

Zsemberi Zsuzsanna 6. a.,

Csõke Marianna 6. a.

GECSE MÁRIA IG.H.

Az 1994/95-ös tanév
eredményei az István Király

Általános Iskolában

Diákok
birkózósikerei

A tervezett tíz olimpiai pont
egyharmadát sem sikerült Ifj.
Nyitrai István birkózópalántái-
nak megszerezniük az elmúlt
idényben, az edzõ mégis elége-
detten számolt be az elvégzett
munkáról.

„A szakosztályban 10-12 gye-
rekkel dolgozunk, akik közül
nyolcan versenyeken is szõnyeg-
re lépnek serdülõ- és diák kor-
csoportban. Az elmúlt két  hó-
nap alatt sûrû volt a program,
hiszen négy országos és egy
nemzetközi viadalon vettünk
részt. Utóbbin Béres Zsolt 2. he-
lyen végzett, és ez jelentette az
idény legjobb eredményét is, rá-
adásul Zsolti a következõ verse-
nyen visszavágott legyõzõjének.
A tavalyi év „sikeremberének“,
Jász Csabának nem volt szeren-
cséje, mert kedvezõtlen sorso-
lások  miatt több alkalommal
már a selejtezõkön összekerült a
késõbbi gyõztessel. Az elégedet-
lenségre egyébként semmi ok,
hiszen a körülményeket is figye-
lembe véve, a fiúk fejlõdése
megfelel az elvárásoknak, így a
következõ évre is joggal tervez-
hetünk olimpiai pontokat. Saj-
nos már évtizedes gondjainkat
kell ismét feleleveníteni. A je-
lenlegi 8 versenyzõ mellett, nem
tudunk további fiatalokat be-
vonni a felkészítésbe, mert az
már a szakmai munka rovására
menne. Ezért kellene az után-
pótlás-nevelésre beállítani egy
másik edzõt, így biztosítható
lenne a diák-, serdülõ és ifjúsá-
gi korcsoportok versenyeztetése
és elkerülhetnénk a 3-4 évig tar-

tó eredménytelen idõszakokat.
Jövõre Béres Zsolt ifjúsági, Ju-
hász Attila és Jász Csaba serdü-
lõ, Nagypál Ferenc, Farkas Ist-
ván, Benkucs István és a Bella
testvérek diák korcsoportban
szerepelhetnek. Szeptembertõl
9-10-11 éves gyerekek toborzá-
sába kell fognunk, remélhetõen
eredményesebben, mint a ko-
rábbi években.“

Ifj. Nyitrai István elégedetten
zárhatja az idényt, és nem kis
tervekkel készülhet az augusztus
közepén kezdõdõ alapozásra.
Esélyt lát arra, hogy 19 év után
ismét válogatott versenyzõje le-
gyen Jászapátinak. Ennek jegyé-
ben ajánlom az egyesület figyel-
mébe a szakosztály terveit, és
kérem a testnevelõk segítségét
ahhoz, hogy az iskolákból a jó
képességû srácok kerüljenek a
birkózószõnyegre. Az utánpót-
lás-nevelés területére pedig va-
lóban szükséges lenne egy edzõ
beállítása. Egyébként, ha valaki
kíváncsi arra, hogy 19 évvel ez-
elõtt ki is volt magyar váloga-
tott kerettag Jászapátiból, meg-
tudhatja; az ifjúságiaknál:
Nyitrai László.

ILLÉS PÉTER

Ötéves a
A május 10-i számban megjelent rejtvény helyes

megfejtése: 1995 április 8. sz., 1990 június, 1991 július,
1992 július, 1993 november, 1994 szeptember. 

Vásárlási utalványt nyertek: Agócsék,
Menyhárt Pálné, özv.Tajti Istvánné,

Kökény Györgyi, Verbõczi Pálné, Illés Pálné Jászapáti és
Tóth Istvánné Budapest.
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Jászszentandrás, verõfényes késõ tava-
szi szombat, 1995. június 17. Ünnepnap a
helybéli önkéntes tûzoltóknak, hiszen
most van egyesületük fennállásának  70.
évfordulója, és házigazdái a hagyományos
jászsági önkéntes és vállalati tûzoltóver-
senynek. 

Érkeznek a versenyzõ csapatok és kísé-
rõik, valamint a meghívott vendégek. Iz-
gatott várakozás, a versenypályák bejárá-
sa, esélylatolgatás. A rendezõk határozot-
tan végzik feladatukat, megtörténik a
rajprancsnokok eligazítása, kezdõdhet a
megnyitó, majd a várva-várt erõpróba.

A Himnusz elhangzása után, a felsora-
kozott rajokat és a vendégeket Nagy Sán-
dor polgármester köszöntötte, megnyi-
totta a versenyt, Szekeres Imre országgyû-
lési képviselõ méltatta az önkéntes moz-
galmat és jó versenyzést kívánt. A
jászszentandrási egyesület az évforduló
alkalmából zászlót kapott, melyet Bereckei
Miklós, a község lelkipásztora felszentelt.

A zászlóra szalagot kötöttek: Dr. Sági Já-
nos ezredes tûzvédelmi fõigazgató,
Hoffmann Imre alezredes megyei pa-
rancsnok, Nagy István õrnagy Jászberény
tûzoltóparancsnoka, Terjéki László õr-
nagy a Megyei Tûzoltószövetség titkára,
valamint az önkéntes egyesületek képvi-
selõi.

Felzúgtak a kismotorfecskendõk, meg-
kezdõdött a verseny szerelési gyakorlat-
ból, majd folytatódott a tûzoltó stafétá-
val.

Az alábbi eredmények születtek:1. Jász-
apáti, 2. Jászkisér, 3. Pusztamonostor, 4.
Jászszentandrás, 5. Jászalsószentgyörgy,
6. Jászágó, 7. Jászjákóhalma, 8.
Jászfényszaru, 9. Jászárokszállás.

Vállalati férfi: 1. Aprítógépgyár, 2. Hû-
tõgépgyár.

Gyermek leány: 1. Pusztamonostor, 2.
Jászszentandrás I., 3. Jászszentandrás II.

Gyermek fiú: 1. Pusztamonostor, 2.
Jászalsószentgyörgy, 3. Jászszentandrás,

4. Jászivány. Ifjúsági leány: 1. Pusztamo-

nostor, 2. Jászivány. 

Ifjúsági fiú: 1. Jászszentandrás, 2. Pusz-

tamonostor, 3. Jászivány.

Az 1995. évi jászsági tûzoltóverseny a

díjak átadásával fejezõdött be. Zárszóként

Jászfényszaru alpolgármestere bejelentet-

te, a jövõ esztendõben városuk kívánja

megrendezni az önkéntes és vállalati tûz-

oltók versenyét.

Köszönjük Jászszentandrás község veze-

tõinek, önkéntes társainknak baráti ven-

déglátását!

BARNABÁS IMRE

VVererssenenyybben a men a máássooddpperercecekkkkeell
A MEGNYITÓ A KISMOTORFECSKENDÕK SZERELÉSE

A CÉL LEKÜZDÉSE VÍZSUGÁRRAL A JÁSZAPÁTI TÛZOLTÓK
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K É K  H Í R E K
& Ismeretlen elkövetõ, ajtó-

kifeszítés módszerével beha-
tolt 1995. május 24-re virra-
dóra a Jászapáti Katolikus
Fõtemplomba, és onnét eltu-
lajdonított 5 db - az egyházi
szertartásokhoz használatos
- kelyhet, valamint  magával
vitte az oltáriszentség-tartót
is. A tárgyak, a Plébánia Hi-
vatal vezetõjének nyilatkoza-
ta szerint, nem voltak muze-
ális értékûek.

A tárgyak leírása: 3 db kb.
20 cm magas, aranyozott
belsejû kehely, a talprészén
kereszt formátumú mintázat-
tal; 2 db kb. 30 cm magas ál-
doztató kehely, barokk stílus-

ban készült; 1 db oltáriszent-
ség-tartó kb. 50 cm magas,
aranyozott barokk díszítés-
sel.

Kérjük a lakosságot, hogy
amennyiben az üggyel kap-
csolatban bármilyen infor-
mációval rendelkezik, fordul-
jon a Jászapáti Rendõrõrs
bûnügyi csoportjának tagja-
ihoz.

(Az információt szolgálta-
tó személy nevét bizalmasan
kezeljük.)

& A rendõrjárõr 1995. jú-
nius 4-én az esti órákban
Jászapáti belterületén tetten
érte D. József, valamint S.
Ágoston jászapáti lakosokat,

amint a helyi Mg. Szövetke-
zet borsóföldjérõl eltulajdo-
nított zöldborsót kínálták
megvételre az ott lakóknak.
Meghallgatásuk során  neve-
zettek elmondták, hogy a
„magyarok“ körében rend-
szeresen találnak vevõt a kü-
lönbözõ lopásokat elkövetõk
az általuk ellopott termé-
nyekre, tárgyakra. (!)

& Tájékoztatjuk a T. lakos-
ságot, hogy a Jászapáti Rend-
õrõrs ügyfélfogadási ideje a
személyi igazolvánnyal kap-
csolatos ügyekben, valamint
a közlekedésigazgatási
ügyekben:

08—12.00 óráig hétfõ,
szerda, péntek,

08—14.00 óráig kedd,

csütörtökön az ügyintézés

szünetel.

Több esetben elõfordul,

hogy az ügyfélfogadási idõn

túl, vagy épp a szünnapon kí-

vánják az ügyeiket intézni az

emberek,  ez fõként a vidéki-

ek esetében fölösleges költ-

séget jelent, illetve munkából

való kiesést, vagy szabadidõ

pazarlást.

A jászberényi tûzoltó-pa-
rancsnokság 1995-ben is foko-
zott figyelmet fordít a nyári be-
takarítási munkák tûzkármen-
tes elvégzésére. Tájékoztatónk
hasznos információt ad az ara-
tás tûzvédelmével kapcsolato-
san.

Az elmúlt évek ellenõrzései-
nek és tûzeseteinek tapasztalatai
azt mutatják, hogy a mezõgaz-
daságban dolgozó vállalkozó és
kisgazda nem megfelelõen ké-
szült fel tûzvédelmi szemponttól
az aratási munkákra.

A fentiek  miatt, az elmúlt
évekhez hasonlóan segítséget
nyújtunk a mezõgazdasági gé-
pek (kiemelten a kombájnok)
tûzvédelmi felülvizsgálatában,
amennyiben erre igényt tarta-
nak. E szolgáltatásunk ingyenes,
elõre közösen egyeztetett idõ-
pontban a Tûzoltó-parancsnok-
ság dolgozója kimegy a kérel-
mezõhöz, és a szemlét megtart-
ja. A megállapított tényeket a tu-
lajdonos részérõl erre a célra
rendszeresített kisméretû füzet-
ben rögzíti.

Erõ- és munkagépekre vonat-
kozó elõírások:

A nyári betakarítási munkák-
ban dolgozó erõ- és munkagé-
pek tulajdonosainak a gépek
tûzvédelmi felülvizsgálatát (a gé-
pek szemléjét) el kell végezni.

A tulajdonos a felülvizsgálat
eredményességérõl igazolást ad
ki, amennyiben saját maga  nem
vesz részt a betakarítási mun-
kákban. Az igazolást a gép fül-
kéjében kell elhelyezni.

Betakarítási  munkában részt-
vevõ erõ- és munkagépek a kö-
vetkezõk: arató-cséplõgép
(kombájn), szemszállító traktor,
teherautó, szalma-bálázó és szál-
lító erõgép.

1. Valamennyi típusú kom-
bájn:

- kézi tûzoltó készülék meglé-
te, utolsó felülvizsgálat idõpont-
ja féléven belüli legyen (6 kg-os
por, vagy 5 kg-os gázzaloltó),

- földelõlánc megléte és meg-
felelõ hosszúsága,

- a kipufogódob lyukas-e,
csatlakozása a motorhoz meg-
felelõen történt vagy sem,

- akkumulátor csatlakozó sa-
ruinak karbantartása, és a do-
boz megbízható zárhatósága,

- akkumulátor lefedése nehe-
zen éghetõ, villamosságot nem
vezetõ védõburkolattal (gumi-
szõnyeg, kemény mûanyag,
stb.), és megfelelõ rögzítése,

- a vezetõfülke alatti területen
a hidraulikai olaj folyása, szivár-
gása

- üzemanyagrendszer tömí-
tettsége,

- motortér olajsártól történõ
letakarítása.

2. MTZ típusú traktor:
- kézi tûzoltó készülék meglé-

te, utolsó felülvizsgálat idõpont-
ja féléven belüli legyen (6 kg-os
por vagy 5 kg-os gázzaloltó),

- a kipufogódob lyukas-e,
csatlakozása a motorhoz meg-
felelõen történt vagy sem.

A kipufogódob kettévágva és
újrahegesztve nem lehet (szik-
rafogó nélküli eset)

- a kombájn oldalára kihelye-
zett nagyobb méretû akkumu-
látor tetejének tökéletes elszige-
telése védõburkolattal (pl. gu-
miszõnyeg), és annak megfelelõ
rögzítése.

- motortér olajsártól történõ
letakarítása,

- biztosítékok megléte, a pat-
kolt biztosíték kicserélése (elekt-
romos rendszer rövidzárlata).

Aratás tûzvédelmi elõírásai:
- kombájnt a gabonatáblán, il-

letve tarlón üzemanyaggal töl-
teni TILOS!

- gabonaszünet idejére a kom-
bájnt a gabonatáblától, tarlótól
és kazaltól legalább 15 m távol-
ságra szabad leállítani,

- a kombájn vágóasztalának a
portól, pelyvától történõ tisztítá-
sát el kell végezni,

- olyan javítást, karbantartást,
amely nyílt láng használatával,

vagy üzemanyag-elfolyással jár,

a gabonatáblán (tarlón) nem

szabad végezni.

A tájékoztatóban leírtakkal

kapcsolatosan részletes tájékoz-

tatást ad:

Jászberényi Tûzoltó-parancs-

nokság az (57) 412-388-as tele-

fonszámon, vagy személyesen

Jászberény, Jákóhalmi u. 11/a.

sz. alatt.

Végezetül tájékoztatjuk az ér-

dekelteket, hogy az aratást a

Tûzoltó-parancsnokság képvise-

lõi ellenõrizni fogják, ahol szigo-

rúan betartatják az elõírt t ûzvé-

delmi jogszabályokat.

Összeállította: 

FÓZER TIBOR

TÛZOLTÓ SZÁZADOS.

Tájékoztató a nyári betakarítási munkák
tûzvédelmi elõírásairól
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Anyakönyvi hírek

Hétvégi orvosi ügyelet Jászapátin

JÁSZOK
VILÁGTALÁLKOZÓJA 

Meghívó a Városi Könyvtár, redemptiós
ünnepségsorozatára

Június 24 – 25.: Dr. Deák Lehel
Július 1 – 2.: Dr. Völgyi István

Július 8 – 9.: Dr. Szlovencsák Imre

JÁSZJÁKÓHALMA
Július 29   20 órától  
BÚCSÚI BÁL a Közösségi Házban.

Július 30   Egész nap  JAKAB-NAPI
BÚCSÚ (a sportpályán)

JÁSZKISÉR
Július 31 19 órakor 
A SVÉDORSZÁGI
TROLLHATTANS STORBAND
SZABADTÉRI KONCERTJE
az  Általános Iskola udvarán (Petõfi
út 1.)                           

JÁSZAPÁTI
Július 21 - július 28-ig
REDEMPTIÓS
VÁNDORKIÁLLÍTÁS
a Vágó Pál Múzeumban.
Júluis 28 - augusztus 4-ig   kiállítások a
Városi Könyvtárban.

Július 30  JÁSZSÁGI RANDEVÚ

JÁSZBERÉNY
Július 28 - augusztus 4-ig  
JÁSZ JAMBOREE
(cserkésztalálkozó). Gyülekezés
egész nap a Fõplébánián. 
(íjászat, karikásostor-készítés,
fazekasmunkák, modellbemutató)

Július 29   11 órakor   
ÜNNEPI MEGNYITÓ
(a Lehel vezér téren)

- a Jászkürt megfújása

- ünnepi beszédet mond: 
Göncz Árpád
köztársasági elnök

- a Jászságért-díj átadása
- Az Apponyi-díj átadása

15 órakor   A JÁSZ EXPO
megnyitása a Liska József Erõsáramú
Szakközépiskola területén

18 órakor   HANGVERSENY a
Fõtemplomban (közremûködnek
Jászberény város felnõtt kórusai.) 
Belépõjegy ára: 250 Ft. (elõvételben
kaphatók a Lehel vezér tér 33-ban)

20 órától   UTCABÁL a Lehel Vezér

Téren, este: TÛZIJÁTÉK.

Július 30 7 órától JUBILEUMI CAC

KUTYAKIÁLLÍTÁS a Városi

Sportpályán

10 órakor    ORSZÁGOS

MÉZVÁSÁR az Ifjúsági Házban, a

Bercsényi Úti Általános Iskola

udvarán. (mézvásár, mézkóstoló,

biotermékek árusítása, mézverseny,

Mézkirálynõ-választás,

népmûvészeti kirakodóvásár,

tombola).

11 órakor    Kiállítási megnyitók a

Lehel Vezér Gimnáziumban

Július 31   ZARÁNDOKLAT a

Jászság történelmi és kulturális

értékeinek megismerésére. 

Indulás 9 órakor a Fõtemplom elõtti

térrõl. Érkezés augusztus 4-én 12 óra

körül. A résztvevõk igazi „birínyi“

birkapörköltes ebédet kapnak.

Jelentkezés  július 30-ig  a

Fõplébánián.

9 - 18 óráig   RÉTSÁGI GYULA

LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA 

a JSE-sporttelepen

10 - 14 óráig  Jászsági DIÁKSPORT-

TALÁLKOZÓ

19 órakor   NEMZETKÖZI

TÁRSASTÁNCGÁLA az Ifjúsági

Házban 

(belépõjegy: 200 Ft.)

(a júliusi programokból)

A Városi Könyvtár,
redemptiós ünnepségsorozatá-
ra tisztelettel meghívja az érdek-
lõdõket:

1. „Nagyszülõk és unokák“
hagyományõrzõ táborába (júli-
us 29-augusztus 4-ig). Azok je-
lentkezését várjuk, akik átadnák
tudásukat a fiataloknak
kaskötés, kosárfonás, fosztás-
tárgyak, jász motívumvilág, fa-
faragás, stb. mesterségekbõl.

2. „Városi hagyományõrzõ KI
MIT TUD?“ gálamûsorára vár-
juk egyének és csoportok jelent-
kezését. A produkciónak vala-
milyen formában kapcsolódnia
kell a Jászsághoz. Idõpont: au-
gusztus 9. 17 óra. 

3. Az augusztus 13-án tartan-
dó „250 éves Redemptió“ ren-

dezvényünkhöz kérjük azok je-
lentkezését, akik redemptus utó-
dok, és a részükre szervezett ta-
lálkozón részt kívánnak venni;
jelezzék ebbéli szándékukat a
Városi Könyvtárban (Velemi u.
2.).

Mindhárom eseményre való
jelentkezés határideje: július 15.
Jelentkezni lehet Szikszai Mária
igazgatónál, vagy Friczné Urbán
Magdolna könyvtárosnál, ahol
a további információkat is be-
szerezhetik az eseményekrõl.

FRICZNÉ URBÁN MAGDOLNA

KÖNYVTÁROS

10. CSILLAGKAPU amerikai film
14—15. 6 órakor 

AZ OROSZLÁNKIRÁLY amerikai film
8 órakor EGY IGAZ ÜGY amerikai film
17. HOLT KÖLTÕK TÁRSASÁGA amerikai film
21—22.  STREETFIGHTER amerikai akciófilm
24. BUNYÓ KARÁCSONYIG olasz filmvígjáték
28—29. SZIMATNAK SZEMÉT, SZEMÉTNEK SZIMAT am. film
31. BÁRÁNYBÕRBEN amerikai film

ÚJSZÜLÖTTEK:

Tajti István  május
19.,
Forgó Fanni  május 19.,
Farkas István május 28.,
Banya Barnabás  június 10.,
Csontos Dávid  június 16. -
Jászivány.

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:
Bódi Ildikó -
Horváth Gyula,
Nagy-Péter Tímea -
Nyitrai András,
Berdó Katalin - Tajti Sándor,
Rácz Ágnes - Seres Róbert, 
Szõrös Orsolya - Zagyi László,
Forgó Éva - Petõ Attila,
Popovics Piroska - Burai János,
Ádám Marianna - Lóczi László,

Solymosi Györgyi - Szabó
Roland,
Nagy Zsuzsanna - Vágó László.

ELHUNYTAK:
Veliczky Lajos - élt 78 évet,
Ónódi Lászlóné (Berente
Erzsébet) - élt 74 évet, 
Nagy István - élt 64 évet,
Özv. Turjányi
Andrásné (Berkes
Mária) - élt 47 évet,
Mérei István - élt 58
évet.
Mészáros Ferenc -
élt 58 évet.

A Premier mozi júliusi mûsora
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S Z O C I Á L I S
S O R O Z A T

Sorozatunk ebben a cikké-
ben a mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatásáról
adunk tájékoztatást. A közle-
kedési segélyformáknak több
fajtája van. Súlyosan moz-
gáskorlátozott személy ked-
vezményei:

* A személygépkocsi-szer-
zési támogatás, amely a bel-
földön kereskedelmi forga-
lomban vásárolt maximum
1610 cm3 lökettérfogatú
benzinüzemû, illetve maxi-
mum 2000 cm3 lökettérfo-
gatú dízelüzemû személy-
gépkocsi esetében a vételár
60 %-a, de legfeljebb
240.000,-Ft. Külföldrõl be-
hozott személygépkocsik
esetén a vám és áfa  költségé-
nek megtérítéséhez is adha-
tó támogatás a Népjóléti Mi-
nisztérium elõzetes engedé-
lyével. Mindezt ötévenként
egy alkalommal lehet igény-
be venni.

* A személygépkocsi-át-
alakítási támogatás mértéke
maximum 30.000,-Ft, és
gyárilag automata sebesség-
váltóval felszerelt személy-
gépkocsi vásárlásához, átala-
kításához vagy segédberen-
dezés felszereléséhez lehet
igényelni, szintén ötévenként
egyszer.

* A közlekedési támoga-
tás az 1. életévét betöltött sú-
lyosan mozgáskorlátozott
személy számára évi 12.000,-
Ft-ot jelent, és a közlekedés
többletköltségeinek megtérí-
tését szolgálja.

* A gépjármû-fenntartási
támogatás a személygépko-
csi fenntartási költségeihez
nyújtott évi 8.000,-Ft-os hoz-
zájárulás. (Ez is csak a legfel-
jebb 1610 cm3 benzines és

2000 cm3 térfogatú dízel
gépkocsi esetén jár.)

* A parkolási engedély 3
évig érvényes, és a KRESZ
egyes szabályai alól mente-
sít. Ezek a kedvezmények ál-
talában a  megállási, várako-
zási, parkolási szabályokra
vonatkoznak. Aki nem sú-
lyosan  mozgáskorlátozott,
csupán mozgáskorlátozott-
nak minõsül, csak a parkolá-
si engedélyt veheti igénybe!

Súlyosan mozgáskorláto-
zottnak az számít, aki a
179/1993. (XII. 29.) Korm. r.
szerinti betegsége következ-
tében mozgásában tartósan
és olyan mértékben korláto-
zott, hogy tömegközlekedé-
si eszközt nem tud igénybe
venni. Mozgáskorlátozott
pedig az, aki a fenti Korm.
rendelet szerinti betegsége
miatt mozgásában tartósan
és olyan mértékben  korlá-
tozott, hogy tömegközleke-
dési eszközt csak nagy  ne-
hézségek árán tud igénybe
venni, illetve jelentõs távol-
ságra gyalogolni nem képes.

- BAL -

A fenti címmel cikket írni nem nagy bátorságot feltéte-
lez. A természet történései az emberek minden tette ellené-
re mégis saját törvényei szerint zajlanak. Persze lehetne itt a
természetrombolásra, a természetrongálásra utalni, de inkább
a nyár kínálta, ki nem használt lehetõségekre szeretnék utal-
ni.

A nyár kínálta lehetõségek mindenki számára adottak,
jó lene, ha tudnánk élni vele. Szinte hallom, amint sokan fel-
háborodva mondják magukban, „Ugyan miféle lehetõségek
és kinek, mikor kevés a pénz, az üdülés drága, dolgozni kell
a földeken, készülni kell a gyerekek õszi beiskolázására, ve-
zettetni kell a gázt, stb...stb.“ Ez mind igaz, de gondolni kel-
lene a jövõ évi, az azutáni és a 10-20 év múlva elkövetkezõ
feladatokra is. Pihenni, feltöltõdni is kellene mindenkinek.
Pihenni, kikapcsolódni a napi gondokból, együtt lenni a csa-
láddal. Legalább néhány  napot kirándulással eltölteni. Pénz
híján közeli kerékpártúrán, vonattal a Mátrába, vagy csak itt-
hon TV és videó nélkül, olvasással eltölteni egy-egy estét,
meglátogatni rokonokat, ismerõsöket, beszélgetni egymás-
sal. A lehetõségek száma végtelen, fontos az, hogy örömet
okozzon.

Az ember teste a napi alvással megpihen, de a lelke, a
tudata mikor? A TV elõtt, látva a közelebbi és távolabbi bor-
zalmakat, az erõszakot, a gonoszságot? A napi feszültségek
okozta veszekedésektõl, a szinte minden családban jelen lé-
võ betegségektõl? A kiszolgáltatottság érzésétõl, a bizalom-
vesztés okozta kiábrándultságtól? Nem könnyû, de a holnap
és holnapután érdekében lehetõséget kellene teremteni az ap-
ró örömök megtalálására, hagyni a szervezetet pihenni. Meg-
tanulni a gyermekektõl újra az önfeledt játék, kikapcsolódás
gyógyító erejét. Mert az ember teste és lelke a hosszú életre
van „kitalálva“, képes a sors csapásait ellensúlyozni. Egy-egy
családi tragédiát, a közeli háború szörnyû híreit,  balesetek
csapását, betegségek túlélését belsõ tartás és a szervezet ön-
gyógyítása nélkül lehetetlen elképzelni.

El kell hinnünk, hogy sorsunk rajtunk is múlik, tenni kell
a kitûzött céljaink eléréséért. Segíteni a rászorulókon, taní-
tani a gyengébbeket, szeretni az életet, mert célok és szere-
tet nélküli tetteink igazi örömet úgysem adhatnak.

- ALFA -

Tombol a nyár

Újságunk házhoz megy, ha elõfizetõnk lesz!
Elõfizethetõ

Jászkiséren Balog Lászlónál, Galamb utca 4.
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A Coca-Cola

és Bokros Lajos
Az ötvenes évek elején nem

volt újságíró a szocialista tábor-
ban az, aki legalább 2 hetente
nem írt átkozó cikket a Coca-
Cola káros hatásáról. Legeny-
hébb kritika volt, hogy kábító-
szer, megmételyezi a nyugati fi-
atalságot, tönkreteszi az egészsé-
get, egy életre megbolondítja
azt, aki rendszeresen fogyasztja.
Érdeklõdve kérdeztem egy nyu-
gati útjáról hazatérõ sportoló
barátomtól, hogy ivott-e Coca-
Colát? Titokban, hogy vezetõnk
ne lássa meg, igen - válaszolta.
S milyen volt? Hát barna, szén-
savas, hideg és nem hasonlított
az íze a bambira - volt a vá-
lasz.Néhány év múlva azután
megjelent nálunk is, a Szovjetu-
nióban is, s ma már a népi Kí-
nában is gyártják. Megszoktuk.
Egy a sok üdítõital közül. Annyi
haszna mégis van, hogy nem le-
het tõle lerészegedni, s nem a
Coca-Cola élvezõi közül kerül-
nek ki azok az erõs és bátor if-
jak, akik hétvégi éjszakákon fel-
forgatják az utcai szemétgyûjtõ-
ket, szétszedik a házak falán lé-
võ vízlevezetõ csatornákat, és le-

tépik a kitett gyász- és nemzeti-
színû zászlókat.

S mi köze van mindezekhez
Bokros Lajosnak? Csupán
annyi, hogy nem számít ma új-
ságírónak az, aki ne írna elma-
rasztalóan a Bokros csomagról,
s a felvett 16 millió végkielégí-
tésrõl vagy mindkettõrõl. Ennek
a csomagnak a neve lehetne
Békesi, Rabár, Kupa, ismét
Békesi (csak Szabó Iván nem,
mert õ valóban nem tett érte
semmit), de végül is azért lett
Bokros, mert az õ minisztersé-
ge alatt vált ismertté.

Tudjuk jól, hogy a Németh
kormány azért adta át a hatal-
mat puskalövés nélkül az úgyne-
vezett demokratikus ellenzék-
nek, mivel belátta, hogy gazda-
sági összeomlás elõtt áll az or-
szág. Azóta ( és néhány évvel
már elõtte is) közgazdászaink
hada küzdött azért, hogy meg-
gyõzze a politikai vezetõket; re-
formok, megszorítások nélkül,
a régi módon nem mehet to-
vább. Azok az illúziók is hamar
szertefoszlottak, hogy majd a
NYUGAT megsegít minket, hi-

szen mi vagyunk a magyarok,
mi a nyugat védelmezõi, meg-
mentõi. Mára mindenki elõtt vi-
lágossá válhatott, hogy egy sze-
gény ország vagyunk a sok kö-
zül, és ha mi nem segítünk ma-
gunkon, akkor sem az Isten,
sem más nem fog segíteni.
Könyveket lehetne teleírni a fe-
leslegesen kidobott forintok sor-
sáról, de csak két helybeli esetet
ismertetek. 

Szükség volt-e az évek óta
üresen álló birkahodályra (15
évvel ezelõtti építésekor 33 mil-
lióba került), vagy a 80-as évek
végén épült Szûcs-telepi marha-
istállóra (74 millióért)? A két
építkezés akkori árából kitelt
volna az egész községre kiterje-
dõ gáz-, telefonhálózat és való-
színûleg még a pélyi út is. A
Horn kormány hibája  nem a
március 12-i „Bokros csomag“,
hanem az, hogy 1994. szeptem-
berében nem engedte meg
Békesinek a program beindítá-
sát. Akkor kisebb áldozatokkal
lehetett volna eredményt elérni.
Ami a 16 milliós végkielégítést
illeti: nem vitás, hogy törvényes

volt. A törvényt még az Antall

kormány hozta, és a nagy végki-

elégítéseket még abban az idõ-

ben kezdték el osztogatni Pálffy

G.-nek és társainak. Szerencsé-

sebb lett volna, ha Hornék már

elõbb felfigyeltek volna erre, és

megváltoztatták volna a tör-

vényt, de szólhattak volna azok

is, akik szintén sokallták a

Csurkának ingyen adott 28 mil-

liót.

Mindenesetre Torgyánnak

igaza van. Bokros Lajos  ne jó-

tékonykodjon a mi pénzünkbõl.

Ossza szét közöttünk. Jut mind-

annyiunknak kb. 40 fillér net-

tóban.

DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ

Kedves Tajti Károly és minden más
sportbarát Jászkiséren!

Tudom, a több éve tartó bizonytalan ál-
lapot most elérkezett egy olyan fontos ál-
lomásához, amikor valamit feltétlen lépni
kell. Te szeretsz sakkozni is, így tudod, hogy
az idõzavar miatti gyors lépés ritkán jobb,
mint a tervezett, nyugodtabb, idõbeni. Az
élet adta mostani helyzetben tovább nem
halogatható a Sportegyesület vezetõségé-
nek megújítása. Sajnálatos betegsége miatt
Drávucz István az elnöki munkát nem vé-
gezheti (mielõbb teljes gyógyulást kívánok
neki). Elmondásod szerint a vezetõség évek
óta lejárt mandátummal gyakorlatilag
nem dolgozik. 

A bajnokság véget ért, az õszi szezonig
jó lenne stabil viszonyokat kialakítani, ami
nem könnyû. Bizonytalan, hogy a Sport-
egyesület egyik legfõbb támogatója a Víz-
gazdálkodási Társulat a jövõben vállalja

eddigi szerepét. Új támogatókat csak egy
stabil, agilis vezetés tudna felhajtani. Az
önkormányzat az eddigi támogatáson túl
(évi 1 millió forint támogatás, amit többen
indokolatlanul magasnak tartottak) nem
fog az egyesület életébe beleavatkozni. 

A Sportegyesületet a sportot, elsõsorban
a labdarúgást szeretõ jászkisérieknek kell
mûködtetni, szervezni a tevékenységét.
Nincs könnyû helyzetben, aki bármit is
tenni szeretne. Érdeklõdtem, sajnos az el-
múlt néhány év tényleg káoszt hozott.
Nincs nyilvántartott tagság, ma azt sem
lehet tudni, kiknek van választójoga és ki-
ket lehetne hivatalosan jelölni bármilyen
funkcióra. A baráti kör szervezetlen, gya-
korlatilag semmilyen támogatást nem ad
a folyamatos tevékenységhez. Tudom, hogy
Te is és még néhány „megszállott“ eddig is
sokat tett a Sportegyesület életben tartásá-
ért, amit csak megköszönni lehet.

Ne adjátok fel! Keressetek további támo-

gatókat! Úgy gondolom, ez most az az idõ,

hogy, aki tenni akar ezen a területen, az je-

lentkezzen, ne várja, hogy mások rábeszél-

jék. Én szurkolok nektek, kívánom, sikerül-

jön ezt a meccset is megnyernetek. 

A Sportegyesület léte és mûködése

ugyanolyan fontos a község életében, mint

minden más civil szervezõdésé. Sok sikert

a közeljövõ és a távolabbi jövõ feladatai-

hoz!

Üdvözlettel: 

BALOG LÁSZLÓ

Nyílt levél a sport jászkiséri barátaihoz
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¨ Több mint 8 órásra kereke-
dett az önkormányzat június
12-i ülése - nem véletlenül, hi-
szen sok és nagy horderejû té-
ma került terítékre.

Hónapok óta folytak már az
általános iskolai igazgató meg-
választásának elõkészületei: a
hivatalos közlönyben április
elején megjelent pályázatra
ketten adták be anyagukat. Ör-
vendetesnek ítélte mindegyik
fórum, hogy mindketten hely-
béliek. Fodor Dénes alsó tago-
zatos tanítói oklevéllel, felsõ
tagozatos ének-zenei szakta-
nári oklevéllel rendelkezik, to-
vábbá népmûvelõi végzettsége
is van. Muhari Pálné alsó tago-
zatos tanítói képesítéssel ren-
delkezik, de kilenc évig a felsõ
tagozatban is tanított.

A pedagógusok szakmailag
és - közalkalmazotti tanácsuk
- vezetõi képesség szempontjá-
ból is Fodor Dénest támogat-
ták. Ez a kétharmados körüli
támogatottság derült ki az is-
kolaszék szavazásánál is. A
mûvelõdési bizottság egymás-
tól függetlenül értékelte a két
pályázatot, és Muhari Pálnét
támogatta nagyobb arányban.

Az ülés elõtt mindkét pályá-
zót meghallgatta a testület,
majd, mivel mindketten hoz-
zájárultak, nyilvános ülésen vi-
tatták meg a témát, melyet ter-

mészetesen titkos szavazás kö-
vetett.

Az elsõ fordulóban nem
született döntés, mivel a teljes
létszámban jelen lévõ tagság
6:6 arányban szavazott, 1 sza-
vazat érvénytelen volt. Emiatt
az ülés végén új szavazás vált
szükségessé, közben azonban
Muhari Pálné visszavonta pá-
lyázatát. A végszavazásnál te-
hát Fodor Dénes neve került a
szavazólapokra: heten szavaz-
tak rá, hatan nem szavaztak.
Tehát Fodor Dénes megkapta
a minõsített többséget, így
2000. nyaráig õ az általános is-
kola igazgatója.

¨ Az elõzõ napirendnél is vi-
harosabbra sikerült az óvoda
beszámolója. Ez az intézmény
eredetileg azért került most
porondra, mert szóba került,
hogy meg kellene vizsgálni az
esetleges összevonását az isko-
lával. Pallai Judit, aki tavaly
kapta meg 5 évre a vezetõi
megbízatást, elkészítette a je-
lentését, majd a vitában felszó-
lalt Dr. Wittrédi János képvise-
lõ, aki az óvoda vezetõjének
távollétében kereste fel az in-
tézményt, az egyik dolgozó
társaságában. Meglehetõsen
számonkérõ stílusban zúdítot-
ta a kérdések és megjegyzések
özönét a vezetõre, többek közt
azt állítva az ott dolgozókról,
hogy ellopják a gyerekek elõl

az ebédet. Végül is a polgár-
mester „rövidre zárta“ a sze-
mélyeskedéseket, a testület
nagy többséggel elfogadta a
beszámolót azzal a megjegy-
zéssel, hogy ki kell vizsgálni az
elhangzottakat, és akkor majd
kiderül, hogy valóság-e, vagy
rágalom. A két óvodai tagin-
tézményre egyébként is oda
kell figyelni, mivel igen rossz
köztük az emberi kapcsolat.
Ennek megoldása érdekében
az azzal megbízott képviselõk
fognak lépéseket tenni.

¨ Mivel 1988. óta nem nyúlt
hozzá a tanács, illetve az ön-
kormányzat a piaci jegyekhez,
ezért az árusok által fizetendõ
díjakat megemelte a testület.
Ezt természetesen sokan nem
vették jó néven az érintettek
közül, viszont hét év alatt je-
lentõsen átalakult a magyar
pénzügyi helyzet. Ugyancsak
szóba került az is, hogy a pia-
cot nem az önkormányzat tet-
te oda annak idején, ahol van,
ha viszont ott van, akkor ott
kell árulni, mivel sokszor a
Szabadság Téren átvezetõ mû-
utat is eltorlaszolják az árusok.

¨ Ezek után két költségve-
téssel, illetve anyagi helyzettel
kapcsolatos témára került sor.
Mindkettõ képviselõi felvetés-
re került ide: az egyik értelmé-
ben negyedévenként kell átte-
kinteni az önkormányzat költ-

ségvetését, a másik értelmében

viszont az elõzõ alkalommal

elõterjesztett vagyoni helyze-

tet részletesen kellett kidolgoz-

ni. Mindkét jelentés egyhan-

gúlag el lett fogadva.

¨ A végére maradt még né-

hány kisebb téma: a Gubicz

András Gazdakör kérte a haj-

dani gazdakör épületének

egyik helyiségét, de ennek ki

kell dolgozni a pénzügyi kiha-

tásait a közösségi háznál. Ál-

landó téma volt néhány segély,

illetve a tengerikígyó hosszú-

ságú pedagógus „F“ kategória

ügy.
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Születtek: (anyja  neve)

Banya Alexandra (Banya
Andrea),

Banya Gyöngyike (Rácz Gyöngyike),

Kántor Irén Mercedes (Banya Irén).

Elhunytak: (életkora):

Bárdos József (74),
Borics László (81),
Kalmár József (71),
Lukácsi Istvánné (72).Házasságkötés: nem volt.  
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Jászapáti ifjúsági labdarúgócsapata az idei bajnokságban a 4. he-
lyen végzett. A szezon kezdetekor a célkitûzés az elsõ hat hely va-
lamelyikének a megszerzése volt. A most megszerzett 4. helyezé-
sünk azt jelenti, hogy évek óta ez a legjobb teljesítményt nyújtó csa-
patunk (kivétel talán az NB III.-ban szerepelt csapat). Az õszi
idényben az 5.helyen álltunk 31 ponttal, amihez tavasszal a ked-
vezõtlenebb sorsolás ellenére 38 pontot gyûjtöttünk. Bravúros gyõ-
zelmeket arattunk, - a bajnokot otthonában vertük 1:0-ra,
Kisújszállást saját pályáján szenzációs játékkal 12 perc alatt 4 gólt
rúgva, a 3.helyezett Vegyimûveket mindkétszer - de bosszantó
ponthullások is voltak. (Tószeg ellen öngóllal vesztettünk, Tiszaörs
ellen döntetlent játszottunk.) A tavaszi szezonban 8 mérkõzést zsi-
nórban nyertünk. 93 rúgott gólunk nagy részét Bobák (36) és Krígel
(24) érte el. Az osztályzatok alapján a legjobb teljesítményt Németh
Tamás nyújtotta, de nem sokkal maradt el mögötte Bolyós Miklós
csapatkapitány, Horváth Róbert söprögetõ, Madarasi József aki a
tavaszi szezon felétõl állt a csapat rendelkezésére, valamint a két már
említett góllövõ. A hátsó alakzat szinte hibátlanul tudta játszani a
lestaktikát, az ellenfél csatárait ezzel õrületbe kergetve. A közép-
pályán voltak gondok, de többnyire fegyelmezetten játszottak, ha
nem is mindig jól. Csatáraink góljainak száma önmagáért beszél. 

A következõ bajnokságban a „lécet“ már magasabbra tehetjük.
A jelenlegi csapatból 3 játékos öregedett ki, de pótlásukról gondos-
kodni fogunk. Minden lehetõség adott lesz, hogy ez a csapat jól sze-
repeljen az 1995/96-os bajnokságban és továbbra is az utánpótlás-
nevelõ egyesületnek számítson megyénkben. 

Ebben az évben Molcsán Zoltán meghívást kapott a megyei if-
júsági válogatottba. A tavaszi szünetben megrendezett megyék kö-
zötti tornán az elsõ helyen végeztek, ahol Zoli védte megyénk ka-
puját és nem is akárhogyan. Gratulálunk a szép sikerhez! Végül a
17 játékos neve, akik a bajnokság nagy részét végigküzdötték:
Molcsán Zoltán, Béres Gábor, Horváth Róbert, Madarasi József,
Pásztor Pál, Németh Tamás, Bolyós Miklós, Oláh Gyula, Krígel
Zsolt, Bobák Roland, Kocsis Zsolt, Kimák László, Borza Béla, Fa-
ragó Tamás, Dunkl Zsolt, Berki László, Jász Krisztián.

BIRKÁS FERENC EDZÕ

KeresztRejtvény
A Jászapáti labdarúgó-utánpótlásáról

röviden

Kedves rejtvényfejtõk!
Hiszem és vallom, ha ceruzát

fogunk a kezünkbe és leülünk
rejtvényt fejteni, a szabadidõ
hasznos eltöltésén kívül az új is-
meretszerzés is vezérel bennün-
ket. A hagyományos keresztrejt-
vény fejtése erre jó lehetõséget
ad. Kívánok mindenkinek jó
fejtörést és tudásának gyarapítá-
sát egy-egy új fogalommal.

A rejtvényben Váci Mihály
idézet szerepel, mely a végzõs
diákokhoz szól.

„Ma sem volt könnyû élni.
Nem lesz könnyû sosem.“ Foly-
tatása a rejtvényben.

VÍZSZINTES 1. Az idézet
folytatásának elsõ része. 12. Elõ-
ír, utasít. 14. Megszólalá. 16. A
hét egyik napja. 17. TV sorozat
fõszereplõje volt. 18. Egy ango-
lul. 19. Valamiben ítéletet hoz.
21. Szolmizációs hang. 23. A
mohamedánok szigorú böjtje.
25. Õröl. 26. Kérelmének nem
ad helyt. 29. Zilah végei.
30.....Rica dél-amerikai állam.
32. Afrikai ország rövidítése
olimpiákon. 33. Hiányos gésa!
34. Izomkötõ szalag. 35. Sikeres.
38.A láb része. 40. Két ragpár.
41. Nõi és férfi becenév. 42. Spa-
nyol arany. 44. Igekötõ. 45. Rit-
ka férfinév. 46. Az idézet  har-
madik, befejezõ része. 50. Mo-
libdén vegyjele. 51. nem hami-
sítvány. 53..... Szabó Gábor. 54.
Az étel odaég. 55. Varróeszköz.

FÜGGÕLEGES 1. Díszít-
mény. 2. Idegen nõi név. 3. Meg-
éri. 4. Vörös angolul. 5. Dani
egynemû betûi. 6. Kiss Kate ... 7.
Labdát játékba hoz. 8. Az idézet
második része. 9. Maga után
húz. 10. Õsvezér. 11. Morzejel.
13. Énekét. 15. Fullánkos rovar.
19. Idegen férfinév. 20. DN. 22.
Eltépõ.24 ....egó valakinek a ha-
sonmása. 27. Városunkban is
gyakori családnév. 28. Sík felü-
letû. 31. Árasztó. 33. Vétkeit el-
mondja. 36. Elõtagként újat je-
lent. 37. Félrevezet, szédít. 39.
Egyházi személy. 43. ..., a nagy
varázsló. 44. Ritmus röviden.
46. Talál. 47. A paprikának is
van. 48. Határozórag. 49. Nem
ilyen. 52. Szolmizációs hang.

Beküldendõ: a vízszintes 1.,
függõleges 8. és a vízszintes 46.
sorok megfejtése.

Az elõzõ havi rejtvény meg-
fejtése: REDEMPTIÓ. A nyer-
tesek: Béres Ferencné és Zachar
Mónika, Jászapáti.

NAGYPÁL ISTVÁNNÉ Ifjúsági csapatunk
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SZABÓ SÁNDOR hentes- és mészárosmester
a k á r m e l y i k  h ú s b o l t j á b a

Náluk már a BÁCS-HÚS Rt. termékei, valamint naponta
friss borjú-, marha-, sertés- és birkahús, házias ízesítésû

töltelékáruk, baromfitermékek és vadhús is kapható.
Élôállat-felvásárlás napi áron, azonnali fizetéssel

Jászapáti, Kossuth u. 6—8.
Jászkisér, Vágóhíd u. 8., T.: 50.

NNNNaaaa     mmmmoooossss tttt     éééé nnnn     mmmmeeeegggg yyyyeeeekkkk     hhhhúúúú ssss éééé rrrr tttt

A Jászkiséri Takarékszövetkezet értesíti ügyfeleit, hogy
1995. június 22-tõl a speciális megtakarítási formák közül
a takarékszelvény kamatai az alábbiak szerint változnak:

Újonnan vásárolt takarékszelvény esetében
1. hónapban 18 % éves kamat,
2. hónapban 26 % éves kamat, 
3. hónapban 36 % éves kamat.

Lejáratkor kamatos-kamatot
fizet, melynek éves hozama:
27,24 %.
A takarékszelvény jelzett lejárata
után nem kamatozik.

A JÁSZ ÚJSÁG támogatói: 
Jászapáti, Jászkisér, Jászjákóhalma és Jászivány Önkormányzata W A József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány W

Az újságban megjelenô hirdetôk W Lóczi Miklós Jászapáti város alpolgármestere, a megyei közgyûlés tagja.

JÁSZ ÚJSÁG, Jászapáti és környéke független lapja W Szerkeszti a szerkesztôbizottság, tagjai: Bódi Imréné, Balog László, Fodor István, Balla Ferenc, Stuchlik Józsefné, Utasiné Dr.
Garai Borbála, Illés Péter, Andrási Miklós, Szabóné Tajti Katalin, Szabó Lajos, Barnabás Imre. W A tipográfiai forma tervezése, nyomtatása a Radó Nyomda munkája, ct.: Radó
István, 3300 Eger, Balassa út 30. Tel.: 36/ 427-084, fax: 36/428-084 W   Az újság példányonkénti ára: 30,– Ft. Elôfizethetô fél évre: 300,– Ft; egy évre: 600,– Ft. Megjelenik kétszer
egy hónapban: 10-én és 25-én. W HU ISSN 0866-2428

Élôállat-felvásárlás
egész évben

folyamatosan:
hízót, kocát,

nagysúlyú és kanlott sertést,
malacot, süldôt, vágótehenet,

üszôt és bikát.
Fizetés, napi áron azonnal.

Érdeklôdni, feliratkozni:
Mudri Barna

5130 Jászapáti, 
Farkas u. 15.

T.: 60/386-459

Az OTTHON
ABC-ben

(Jászapáti, Kossuth út 22.)
az

ENNI-KÉK
utalványok

beválthatók,
valamint 1 és 2 kg-os félbarna
kenyér kapható: 58 Ft/kg-os

áron.

Új nyitvatartásunk:
hétköznap 6—11.30-ig és

13.30—17.30-ig
szombaton: 6—12-ig
vasárnap: 6—10-ig

Mielõtt máshová megy vásárolni, 
nézzen be a Jászapáti István kir. út 5. sz. alatti

CIPÕB OLTBA!
Megrendelésre beszerzek:

- extra méretû cipõket, SHOLL papucsot, 
gyógyászati talpbetétet.

Árlistával, katalógusból választhat.
Bõvülõ árukínálattal várom tisztelt vásárlóimat!

Pásztor Anna telefon:  60/386-459.

Jászsági Randevú
Jászapáti 1995. július 30.

8.00 - a Pénzügyõr zenekar zenés ébresztõje
9.00 - Bohócok a gyerekekért (a sportpályán)

9.30 - Rácz Aladár emlékmûsor
(a Városi Könyvtár udvarán)

10.00 - a PA-DÖ-DÖ mûsora (a szabadtéri színpadon);
Fõzõverseny gyerekeknek - bográcsban (a Strandon)

11.00 - Díjnyertes fajkutyák bemutatója
11.00 - Elszármazott mûvészek kiállításának megnyitója

a Vágó Pál Múzeumban
14.00 - a Jászapátiról elszármazott öregfiúk futballcsapat

mérkõzése az „õslakókkal“,
show-mûsor keretén belül, melyben fellépnek:
Heller Tamás, Forgács Gábor, Faragó Vera

és Majláth Jenõ.
16.00 - SÖRFESZTIVÁL, sörivó verseny a „sörsátorban“

16.30 - Jákó Vera Nótaszínház mûsora a szabadtéri
színpadon

18.00 - Gálamûsor a szabadtéri színpadon
21.00 - Tûzijáték a Panna-kútja területén
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