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Felejthetetlen szép családi ün-
nepségben volt részem 1995. má-
jus 13-án, amikor részt vehettem a
jászapáti gimnázium most végzett
tanulóinak a ballagási ünnepén. Ez-
úton is köszönöm dr. Kalmár Pál-
né igazgatónak, hogy nem feledke-
zett el, és meghívott az ünnepély-
re, mint az „Alma Mater“ legidõ-
sebb - egyedül életben levõ - növen-
dékét az elsõ 63 tanuló közül, aki
1920-ban, 75 évvel ezelõtt balla-
gott az elsõ érettségizõkkel.

Az ünnepélyen tartott rövid
hozzászólásomon kívül, ezúton, az
elsõ növendékek életútjáról szeret-
nék néhány adatot közölni. A mi 8
évig tartó tanulásunk sajnos na-
gyon nehéz idõkben, a háborús
évek alatt történt. Ez is volt az oka
annak, hogy sokan közülünk ami-
att maradtak le, mert kellett a mun-
kaerõ a gazdálkodásban.

Végeredményben az elsõ növen-
dékek közül 1920-ban érettségi
vizsgát tettünk 16-an, heten pedig
- mivel katonai szolgálatot teljesí-
tettek - úgynevezett „hadi érettsé-
gi“ bizonyítványt kaptak. 

1920-ban már az 1-8. osztály-
ban összesen 295 tanulója volt az
intézetnek, zömében Jászapátiról,
valamint a Jászság községeibõl.

A 8 év alatt tanító igazgatóink-
ra, valamint tanárainkra nagy sze-
retettel emlékszem vissza, akik va-
lamennyien példás életet élõ,
nagytudású, lelkiismeretes munkát
végzõ emberek voltak. Legyen ál-
dott az emlékük.

Igazgatóink voltak: Haugh Bé-
la, majd Simon Ignácz. Tanáraink
voltak: Gyurkó János - természet-
rajz, földrajz; Lõrik Ernõ - latin,
történelem (A világháborúban hõ-
si halált halt.); Mihály Béla -
mennyiségtan, természettan; Ádám
János - magyar, latin; Fellner
Ferencz - magyar, német; Kuchár
Géza - latin, magyar; Kiss Gyula -
történelem, gazdaságtan; Kiss Kál-

mán - mennyiségtan; Kõgler Ár-
pád - mértan, rajz; dr. Mátray
Ferencz - magyar, latin; Stiller Kál-
mán - latin; Simon Kálmán -
mennyiségtan, fizika; Szûcs Sándor
- történelem; Szabó Kálmán - ma-
gyar, latin szakos tanárok.

Hitoktatók voltak: Vaneky
László, majd Bánegyi Béla róm.
kath. lelkészek, Gócza József ref.
tiszteletes és Reiner Ignácz izr. hit-
oktató. Iskolaorvos volt: dr. Szaller
Miklós. Pedellusok (iskolaszolgák)
voltak: Nagypál István, Sóti István,
Ivanics Istvánné, majd vitéz Török
Ferencz.

Legyen áldott az emlékük.
Az elsõ osztály tanulói közül or-

vosok lettek: dr. Antal Károly - Kõ-
telek községi orvosa, dr. Katona
Zoltán - Jászkisér községi orvos. dr.
Muhi Gyula - Nagykörû községi
orvos, dr. Kiss Endre - Jászapáti is-
kolaorvos, dr. Zsidey István - Mes-
terszállási orvos. dr. Bõthy Vincze
- Jászberény városi orvos.

Állatorvos lett: dr. Nagy Pál -
Ócsa községben.

Mérnökök lettek: Mihályi Mik-
lós - Tarna-Zagyva, majd Tisza-sza-
bályzási szakaszmérnök. Tóth Kecs-
kés Pál földalatti vasúti szakmér-
nök.

Ügyvéd, majd közjegyzõ lett:
dr. Beõthy Károly - Jászapáti-Pász-
tó községben.

Plébánosok lettek: Bozóky Já-
nos - Jászberényben, majd
Törökszentmiklóson. Krista Meny-
hért - Jászszentlászló községben.

Gyógyszerész lett: Majzik Mik-
lós - Heves megyében.

Fõjegyzõk, jegyzõk lettek:
Bolyós András - okl. közgazda -
Farmos községben adóügyi jegyzõ,
Kilián Bertalan - a Felvidéken jegy-
zõ, Lóczy Gergely - Jászapátin se-
gédjegyzõ, Vincze Gábor -
Jászladány község fõjegyzõje. Dr.
Rusvay Lajos okl. közgazda - Jász-
telek község fõjegyzõje, Szarvák

Ferencz - Szentmártonkáta fõjegy-
zõje, Kiss József - Alattyán község
fõjegyzõje, Szabó János -
Jászárokszállás községben írnok.
Egyéb foglalkozásúak, akiknek egy
része érettségizett, vagy legalább 6
osztályt végzett: dr. Szõke Imre -
vill. üzemi könyvelõ, Simonváros
Miklós - telekkönyvvezetõ, Haugh
Béla - fõvárosi tisztv., Rusvay József
- banki pénztáros, Szikszay István
- községi pénztáros, Szigethy Béla
- téglagyáros, Vámos János - keres-
kedõ, Busai György -
kalaposmester, Vágó Béla -
lakatosmester, Vaszary Gyula - gaz-
dász, Vaszary Miklós - gazdász, Kál-
mán Irén tanárnõ, Krista János ta-
nító, Nagy G. Ferencz - gazdálko-
dó, Turi Béla - gazdálkodó.

Végül osztálytársunk volt még
pár évig: Székely (Spagatner) Mi-
hály, a világhírûvé lett operaéne-
kes.

A Jászapáti Gimnázium elsõ nö-
vendékeinek tehát több, mint 50
százaléka hálálta meg példás közéle-
ti szereplésével az õseink által léte-
sített, nagy áldozatok árán létreho-
zott iskolát.

Isten áldását kérve az „Alma
Mater“ további életére, az Igazga-
tó és Tanári kar sikeres mûködésé-
re, kívánom, hogy a jelen és jövõ
Nemzedéknek legyen szebb,
boldogabb és emberibb élete, mint,
amilyen a miénk volt.

„Isten Áldd Meg a Magyart“.

Hálás szeretettel: 

DDrr..  RRuussvvaayy  LLaajjooss

ny. fõjegyzõ, vasdiplomás
közgazda.

Búcsúzik a Vén Diák

A tartalomból:
22..  oollddaall  

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  sseeggééllyyeekk
33..  oollddaall  

MMuussttáárrmmaagg  --  MMaaggnnéézziiuumm
44..  oollddaall

„„AA  JJáásszzssáággéérrtt  AAllaappííttvváánnyy““  ppáállyyáázzaattii
eerreeddmméénnyyhhiirrddeettééssee

55..  oollddaall  
AAuuttóóbbuusszz  mmeenneettrreenndd

66..  oollddaall  
JJáásszzaappááttii--GGrraaffeennsstteeiinn

77..  oollddaall  
KKöözzssééggii  ssppoorrttnnaapp  JJáásszziivváánnyybbaann

88..  oollddaall  
BBeesszzáámmoolltt  aa  ddookkttoorrnnõõ

99..  oollddaall  
JJáásszzkkiisséérrii  rröövviidd  hhíírreekk

1100..  oollddaall  
JJáásszzjjáákkóóhhaallmmii  hhíírreekk

1111..  oollddaall  
SSppoorrtt  --  TTRRIIAATTLLOONN
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Május 7-én a helyi országos
állat- és kirakodóvásárt vizsgál-
ta a testület Ügyrendi Bizott-
sága a Polgármesteri Hivatal
bevonásával. A munka egy elõ-
zetesen kialakított program
alapján történt, amelynek fõbb
megállapításai a következõk
voltak:

A vásár a rendeletben kije-
lölt helyen zajlott. Egyedül a
lóvásár nem az arra kijelölt he-
lyen volt, hanem a marhavásár-
ral együtt, ami zsúfoltságot
okozott. A lóvásár tartására ki-
jelölt területet megtekintve,
nem mindenben tartottuk al-
kalmasnak (tehergépkocsik,
építési anyag és magas fû aka-
dályozta a vásár megtartását).

A sertésvásáron a területet
elegendõnek találtuk, elsõsor-
ban azért, mert példás szerve-
zettség volt, amely a marhavá-
sárra már nem mondható el.

Megfelelõ rendet, szerve-
zettséget  tapasztaltunk a kira-
kodóvásár területén is.

Valamennyi területen vi-
szont általános hiányosság volt,
hogy a füvet elõzõleg nem ka-
szálták le. A vásár idõtartamá-
ra vonatkozó -  rendeletben
elõírt - forgalmi rendet is vizs-

gáltuk. Egyöntetû megállapí-
tásunk volt, hogy azt nem tar-
tották be. A Temetõ és a Lehel
út egy részén az egyirányú gép-
jármûforgalmat nem sikerült
biztosítani, és az  elõírt tilalom
ellenére a fenti útszakaszokon
tömegesen várakoztak a gép-
kocsik. Az ellenõrzésünk végén
viszont tapasztaltuk, hogy a
rendõrség megkezdte az intéz-
kedést.

Az autók parkolására kije-
lölt terület (a temetõ bejárata
elõtti rész) nem képes befogad-
ni a vásár alkalmával várakozó
autókat. Részben ezért is par-
kolnak tiltott helyeken és az
úgynevezett Nagymalom elõt-
ti területen és környékén.

A járlatlevél-kezelést meg-
felelõnek, folyamatosnak ítél-
tük meg, amelyet a hivatal ré-
szérõl két fõ látott el.

A helypénz szedését vizsgál-
va nem találtunk hiányosságot.
Tiltott szerencsejátékkal  a vá-
sár területén nem találkoztunk.

Az ellenõrzés tapasztalata-
it összegezve:

- A vásár tartására kijelölt
terület, nagyobb szervezett-
ség mellett - a jelenlegi forgal-

Je l enté s  az  or szágo s  á l la t -  é s  
k i rakodóvásár  v iz sgá latáró l

mat figyelembe véve - alkal-
mas funkciójára. Biztosítani
kell, hogy a lóvásár a kijelölt
helyére kerüljön.

- A forgalmi rend betartá-
sának érdekében növelni
szükséges az autóparkoló te-
rületét. Indokolt lenne egy
kerékpártároló (megõrzõ) ki-
jelölése is a kirakodóvásár kö-
zelében vagy területén.

- A vásár tisztaságával alap-
vetõen nem volt gond, de a
fû lekaszálására több figyel-
met kellene fordítani.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii
sseeggééllyyeekk  

ééss  ttáámmooggaattáássookk
Az elmúlt idõszakban az

alábbi fõbb szociálpolitikai in-
tézkedésekre került sor:

- átmeneti segélyben része-
sült 58 fõ, 251.200,– Ft
összegben,

- temetési segélyben részesül
10 fõ, 106.200, – Ft összeg-
ben,

- közgyógyellátási igazol-
ványt kapott 25 fõ, ebbõl ala-
nyi jogon: 4 fõ, méltányosság-
ból 21 fõ,

- mozgássérültként közleke-
dési támogatásban részesült 21
fõ, 252.000, – Ft összegben,

- gépjármûfenntartási tá-
mogatásban részesült 3 fõ,
24.000, – Ft összegben,

- jelenleg a munkanélküliek
jövedelempótló támogatásában
részesül 349 fõ,

- ápolási díj megállapításá-
ra került sor 5 fõ esetében,

- elsõ lakáshoz jutók támo-
gatásában részesül 18 fõ,
2.090.000, – Ft összegben,

- lakásfenntartási támoga-
tásban részesült 183 fõ,
6.580.000, – Ft összegben.

Helyesbítés
Május 25-i számunkban a

Damjanich Úti Iskola rajzta-
nárnõjének a neve hibásan je-
lent meg. Az „Én és a termé-
szet“ c. gyermekrajzpályázatra
beküldött pályamûvek magas
színvonalának elismeréseként
Bugyi Ilona rajztanárnõ kapott
oklevelet. 

A hibáért elnézést kérünk.
Szabóné

Ballagó diákok
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M U S T Á R M A G

A keresztény hívõk legfõbb
erõforrása minden korban a
Krisztus testévé és vérévé vál-
toztatott kenyér és bor volt.
Sokszor életüket is kockára tet-
ték, hogy magukhoz vehessék
vagy hittestvéreikhez eljuttat-
hassák. Amikor a Keresztény-
ség elsõ három századában rej-
tekhelyeken, föld alatti üregek-
ben jöhettek csak össze szent-
misére, akkor is összejöttek, vál-
lalva a veszélyt. 

Az Eucharisztia, meghívás a
keresztény életre, a szentáldozá-
son keresztül.

Mint  minden év tavaszán,
ez évben is sor került kis egyhá-
zi ünnepség keretében a kisis-
kolások elsõáldozási szertartá-
sára. Õk életükben elõször ke-
rültek közel a nagy titokhoz.

A legnagyobb titok ugyanis
számukra: találkozás Jézussal az
elsõáldozás keretében. Ez az al-
kalom egész életükre kiható
meghatározó élményt jelent.

Ez elsõsorban a részt- vevõ
gyermekeket érinti, de a szülõk
és a szûkebb család számára is
jelentõséggel bír. Már a nagy
esemény elõtt hetekkel  meg-
kezdõdik a készülõdés. Ez nem-
csak szellemi felkészülést és bel-
sõ ráhangolódást jelent, hanem
külsõségeiben is bizonyos kö-
telezettségekkel jár. Ezt minden

szülõ örömmel és nagy lelkese-

déssel biztosította gyermeké-

nek.

Hogyan élik ezt meg, akik

elsõáldozóként kerültek Jézus

elé?

„Az imádságban beszélgetek

Jézussal, de az áldozás egészen

más, egy bensõségesebb kap-

csolat. A szentostya képében

magamhoz veszem Jézus testét,

és úgy érzem, hogy meg-

könnyebbülök, jó érzés fog

el...“

Szeretnénk a szülõk nevében

köszönetet mondani a Tiszte-

lendõ Atyának és a hitoktatók-

nak,  hogy annyi szépre és jóra

tanították a gyermekeinket. S

köszönetet mondunk a hozzá-

tartozóknak, a szentmisén

résztvevõ híveknek, hogy eljöt-

tek megnézni a gyermekek el-

sõáldozási ünnepét.

Szülõk

1 9 9 5 .  j œ n i u s  4 .
ELSÕÁLDOZÁS

Jó tudni...

hogy a reklámokban alkalma-
zott „öko“, „bio“ jelzõk, vagy „kör-
nyezetbarát“, „környezetkímélõ“,
stb. fogalmak jogilag nem védettek.
Csupán a gyártó önmérsékletén
múlik, hogy mit ért rajta. Az egy-
re keményebb piac egyre agresszí-
vabb, reklámainál az etikának, sze-
rénységnek egyre kisebb szerep jut.

Érdemes elgondolkodni, hogy
vajon a természet milyen árat fizet
a nagyítóval vizslatott tökéletes tisz-
taságért, az óriási citromillatért. S,
hogy a baba boldogsága nem attól
függ, hogy milyen pellusba...... A
tv fõmûsoridejében 1 perc reklám
kb. 800 ezer (!) forintba kerül, amit
aztán – beépítve az árba – a fo-
gyasztóval fizettetnek meg.

* * *

Köszönet illeti Urbán Istvánné,

Barnabás Imre és Bodor Tibor ta-

nárokat, akik szervezésében kb. 2

mázsa veszélyes hulladéknak szá-

mító ceruzaelemet gyûjtöttek a di-

ákok. A szállítás és a tárolás tetemes

költségeit a „Bokor Ökocsoport“

pályázati pénzekbõl fedezte. Az

idén ennyivel is tisztább marad

környezetünk, vizünk. Reméljük,

jövõre az akció folytatódik.

Utasi János

Néhány sor 
környezetvédelem

A Hippokratészi eskü (részlet):
„Tehetségemhez és tudásomhoz mér-
ten fogom megszabni a betegek élet-
módját, az õ javukra, és mindent el-
hárítok, ami ártana nekik.“

A mai, gyorsan változó világunk-
ban vissza kell térnem az állandóság-
hoz.

Nem ékeskedek más tollaival. Egy
régi kollégám cikkét olvastam a
szomszéd megye városának lapjában.

A magnéziumot (Mg), mint lágy
könnyû fémet 1830-ban Bussy fe-
dezte fel. Tiszta fém formájában nem
fordul elõ, de vegyületei ásványokon
és kõzeteken kívül, kiszámíthatatlan
mennyiségben találhatók a tenger-
vízben oldott sói formájában, továb-
bá a növényi, állati szervezetekben.

Kiváló ipari fém. Repülõgépipar,
motor-, rakétagyártás, gyógyszer-,
film-, fényképezõipar használja.

Mint mikroelemnek, a biológiai
jelentõsége óriási. A növények zöld
pigmentjének (klorofill)  fõ alkotó-
része,  kb. 2% mennyiségben.
Klorofill nélkül pedig nincs élet, hisz
ez köti meg a számunkra is fontos
fényenergiát. Az emberi vérplazma
1-3 mg %-ot, a szívizom 17 mg %-
ot, a vázizomzat 23 mg %-ot tartal-
maz belõle.

Ez az elem az, mely védelmet

nyújt a szívroham ellen, segítségével

sikerül megszabadulni a depressziós

hangulattól. Hiánya idegességet, fá-

radékonyságot, szédülést vált ki. A

magnézium szükségletét szervezetünk

zöldség, gyümölcsféleségekbõl fede-

zi. Sóit a Mira, az Igmándi víz tartal-

mazzák. Íme ez a magnézium, mely

fém, de nyomelemei formájában nél-

külözhetetlen az élet számára.

Kötelességem itt megjegyezni,

hogy dr. Szlovencsák Imre, városunk

egyik családorvosa, kb. 15 évvel ez-

elõtt már részt vett az Orvosi Mag-

nézium Munkacsoport tevékenysé-

gében. Sok szakmai lap közölte ered-

ményeiket.

Kérem, ne feledkezzünk el azok-

ról, akik értünk tudományos munkát

végeztek.

P.I.

AAAA     MMMM aaaa gggg nnnn éééé zzzz iiii uuuu mmmm
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„A Jászságért“ Alapítvány
legutóbbi pályázatára beérke-
zett 45 pályamûvet a kuratóri-
um elbírálta. 900.000, – Ft  ér-
tékû támogatásban részesítette a
következõ 23 pályázatot:

1. A Jászárokszállási Római
Katolikus Egyházközségnek, a
római katolikus templom építé-
se történetének megíratásához
és megjelentetéséhez: 50.000, –
Ft,

2. A Jászsági Évkönyv Szer-
kesztõségének, Jászberény, az
1995-ös Évkönyv megjelente-
téséhez: 50.000, – Ft,

3. A Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Levéltár számára a
Zounuk Levéltári Évkönyv
megjelentetéséhez: 50.000, –
Ft,

4. Kiss Erika, Jászberény pá-
lyázatára a Jász Történelmi Arc-
képcsarnok c. kiadvány megje-
lentetéséhez: 50.000, – Ft,

5. A Berényi Mûhely, Jászbe-
rény számára Muhoray Mihály
festõmûvész monográfiájának
megjelentetéséhez: 
20.000, – Ft,

6. Jászágó község Klub-
könyvtára színjátszó szakköré-
nek, szüreti felvonulás megren-
dezésére: 50.000.-Ft,

7. Jászárokszállás Önkor-
mányzata javára, a Jász Világta-
lálkozó helyi programjainak tá-
mogatására: 50.000, – Ft,

8. A CHACHI-DROM
Független Cigányszervezetnek,
Jászárokszállás a „Roma Mûvé-

szeti Nap“ megrendezéséhez: 
40.000, – Ft,

9. A Nagyboldogasszony Ka-
tolikus Általános Iskolának,
Jászberény a „Szülõföldem a
Jászság“ c. vers- és prózaíró pá-
lyázathoz: 20.000, – Ft,

10. A Lehel Vezér Gimnázi-
umnak, Jászberény az „Ahány
nyelvet beszélsz, annyi embert
érsz“ angol nyelvi tábor támo-
gatására: 50.000, – Ft,

11. A Fényszaruiak Baráti
Egyesülete részére, „A jászok és
a Jászság története“ c. vetélke-
dõ megrendezéséhez: 50.000, –
Ft,

12. A Dósai Honismereti
Szakkör, Jászdózsa részére táj-
ház felújításához, gyûjtemény-
rendezésre: 20.000.-Ft,

13. A  Nagyboldogasszony
Római Katolikus Plébánia, Jász-
berény részére a „Zarándoklat a
Jászság értékeinek felkutatásá-
ra“ megvalósításához: 20.000,
– Ft,

14. A ,,Székely Mihály“ Ala-
pítvány Iskola Kórusa, Jászbe-
rény részére, kották beszerzésé-
hez: 
50.000, – Ft,

15. Orosz Vivien, a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Fõiskola
hallgatója, Jászberény részére
ösztöndíjként: 50.000.-Ft,

16. Törõcsik István, Jászapá-
ti, a József Attila Tudomány-
egyetem történelem szakos hall-
gatója részére ösztöndíjként:
20.000.-Ft,

17. Nagy Lajosné,
Jászárokszállás részére „A
Jászárokszállási Zárda és Polgá-
ri Leányiskola története“ c. dol-
gozat elkészítéséhez, ösztöndíj-
ként: 10.000, – Ft,

18. A Jászárokszállási Kép-
zõmûvészeti Mûhelynek alko-

tómunkához, fiatal tehetségek
oktatásához: 50.000, – Ft, 

19. Az Ágóiak Baráti Egye-
sülete, Jászágó részére támoga-
tásként 
20.000, – Ft, 

20. Dr. Nagy Janka Teodó-
ra néprajzkutatónak, Szekszárd
a jász jogállás jogtörténeti és
néprajzi vonatkozásainak kuta-
tásához és publikálásához, ösz-
töndíjként: 40.000, – Ft,

21. Koncz Ildikó fõiskolai
adjunktus, Szolnok részére
Théodore Valerio francia festõ
alföldi témájú festményeinek
franciaországi fotózásához, il-
letve tanulmány megírásához
ösztöndíjként: 60.000.-Ft,

22. A Déryné Mûvelõdési
Központ, Jászberény díszítõmû-
vészeti szakköre részére anyag-
vásárlásra: 20.000.-Ft,

23. A Jász Lovasbandérium
Egyesületnek, Jászberény továb-
bi mûködésük támogatására:
60.000, – Ft.

A Kuratórium által alapított
és negyedik alkalommal kiírt
Jászságért Díj kapcsán nyolc
személyre érkezett javaslat. A
kuratórium úgy döntött, hogy
az ez évi Jászságért Díjat és a
vele járó 100.000, – Ft elisme-
rést dr. Kiss József történész
(Budapest) részére ítéli oda élet-
pályájának elismeréseként.

Dr. Kiss József, a történe-
lemtudományok kandidátusa,
több, mint félszáz tudo-
mányos publikáció
(közte négy önálló kö-
tet) szerzõje. Történel-
mi munkái mellett pe-
dagógusi, módszertani,
néprajzi, gazdaságtörté-
neti mûvei is nyilvános-
ságot kaptak. Munkás-
ságán belül kiemelkedõ
helyet foglal el a Jász-

ság, a jászok történelmének
vizsgálata. Több évtizeden át
kutatta a jászkun redemptio
(önmegváltás) levéltári kútfõit,
s ezek közreadásával jelentõs
mértékben hozzájárult e sajátos
közjogi helyzetû népcsoport
történetének megírásához.

A Jászságért Díj átadása
1995. július 29-én, a Jász Világ-
találkozó megnyitóján lesz Jász-
berényben.

„„AA  JJáásszzssáággéérrtt““  
AAllaappííttvváánnyy  

KKuurraattóórriiuummaa..

„A Jászságért“ Alapítvány pályázati
eredményhirdetése
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JJJJáááá ssss zzzzaaaappppáááá tttt iiii     ----     GGGGrrrraaaa ffff eeeennnn ssss tttt eeee iiiinnnn
OOsszzttrráákk  tteessttvvéérrvváárroossuunnkkbbaann  mmiinnddeenn  éévvbbeenn  mmeeggrreennddeezziikk  aa  TTaavvaasszz--

kköösszzöönnttõõ  üünnnneeppeett..  EEbbbbõõll  aazz  aallkkaalloommbbóóll  hhíívvttáákk  mmeegg  mmáájjuuss  vvééggéénn  aa
JJáásszzaappááttii  NNõõiikkaarrtt,,  SSaajjóó  ÁÁggoottaa  kkaarrnnaaggyy  vveezzeettéésséévveell,,  eeggyy  bbeemmuuttaattkkoo--
zzóó  sszzeerreeppllééssrree..  ÍÍggyy  vviisszzoonnoozzttuukk  aa  hháárroomm  éévvvveell  eezzeellõõtttt  nnáálluunnkk  tteetttt  lláá--
ttooggaattáássuukkaatt..

KKééppeess  bbeesszzáámmoollóónnkk  aa  mmáájjuuss  1199  ––  2211..  kköözzööttttii  kkaarriinnttiiaaii  kkiirráánndduu--
lláásstt  iiddéézzvvee  kkéésszzüülltt..

11..  AA  ggrraaffeennsstteeiinnii  ddaalloossookk  eeggyy  ccssooppoorrttjjaa
22..  KKiirráánndduullááss  MMaarriiaa  WWöörrttbbee
33..  AA  kkllaaggeennffuurrttii  MMiinniimmuunndduuss  mmeeggtteekkiinnttééssee  iiss  ffeelleejjtthheetteettlleenn  ééllmméénnyy

mmaarraadd..
44..  AA  bbúúccssúú  ppeerrcceeii  vveennddééggllááttóóiinnkk  kköörréébbeenn

(Stuchlik Józsefné)

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
megnyitotta térségi irodáját JÁSZAPÁTIN

Az iroda a leendõ és már mûködõ vállalkozásoknak, vállalkozóknak térítésmentes szaktanácsadás beindítását tervezi. Július hónaptól
minden héten a következõ témákban várja az érdeklõdõket:

- ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK
- ADÓZÁSI ISMERETEK

- KÖNYVELÉSI ISMERETEK
- TB. ISMERETEK

- MIKRO-HITEL FELVÉTELÉNEK LEHETÕSÉGEI
AA   ss zz aa kk tt aa nn áá cc ss aa dd áá ss   ss zz íí nn hh ee ll yy ee ::   JJ áá ss zz aa pp áá tt ii ,,   VV ee ll ee mm ii   EE ..   úú tt   44   ––   66 ..   II ..   ee mm ..   11 77 -- ee ss   ss zz oo bb aa ..

További információért keresse fel irodánkat, készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A Grafensteini dalosok egy csoportja

Kirándulás  Maria–Wörth-be

A Klagenfurti Minimundus megterkintése is felejthetetlen élmény marad

A búcsú percei vendéglátóink körében
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Hétvégi orvosi ügyelet Jászapátin

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 mérkõzé-
se 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

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS!!
AA  JJáásszzssáággii  RRaannddeevvúú  sszzeerrvveezzõõii  aazzzzaall  aa  kkéérréésssseell  ffoorrdduullnnaakk  JJáásszzaappááttii

llaakkoossaaiihhoozz,,  vváállllaallkkoozzóókkhhoozz,,  
sszzeerrvveezzeetteekkhheezz,,  iinnttéézzmméénnyyeekkhheezz,,  hhooggyy  ppéénnzzbbeellii  ffeellaajjáánnlláássaaiikkkkaall  ssee--

ggííttsséékk  ee  nnaaggyysszzaabbáássúú  rreennddeezzvvéénnyy  
ssiikkeerreess  lleebboonnyyoollííttáássáátt..  

AAzz  aannyyaaggii  ttáámmooggaattáásstt  --  aammii  aazz  aaddóóaallaappbbóóll  lleeíírrhhaattóó  
--  jjúúlliiuuss  11--jjééiigg  lleehheett  bbeeffiizzeettnnii  

aa  VVáárroossii  MMûûvveellõõddééssii  HHáázzbbaann  kkaapphhaattóó  ccsseekkkkeenn..

JJ ÁÁ SS ZZ SS ÁÁ GG II   RR AA NN DD EE VV ÚÚ   
– Jászapáti 1995. július 30. –

JJáásszzaappááttii  RRÖÖVVIIDD HHÍÍRREEKK

Dobi  I lona kiá l l í tása
Május 26-án nyílt meg DDoobbii  IIlloonnaa  ffeessttõõmmûûvvéésszz  kkiiáállllííttáássaa a Vágó Pál
Helytörténeti Múzeumban. A tárlat június végéig tekinthetõ meg, és a
kiállított képek meg is vásárolhatók.

Június  24 – 25. :  Dr.  Deák Lehe l

Jú l iu s  1  –  2 . :  Dr.  Völg y i  Is tván

Júl iu s  8  –  9 . :  Dr.  Sz lovenc sák Imre

Községi sportnap
Jásziványban

Borongós, esõs idõvel kezdõdött a június
3-ára kitûzött sportnap. A rendezõknek  és a
résztvevõknek legfõbb kívánsága az volt a
reggeli órákban, hogy bárcsak kiderülne az ég.
Óhajuk szerencsére teljesült, és ha lassacskán
is, de elvonultak a fellegek, és a délutáni
órákban már zavartalan napsütésben volt
részünk.

A kezdeti nehézségek után a töretlen
jókedv egyre nagyobb lelkesedésbe csapott
át. A délelõtti programban a futás,
kerékpározás, lábtenisz és a lövészet szerepelt.
Ezen sportágak közül a lövészet és a lábtenisz
legjelesebb mûvelõit értékes díjakkal
jutalmazták. Délután került megrendezésre az
asztalitenisz, mely szintén díjazott játszma
volt. Majd ismét labdajáték, ezúttal
labdarúgás következett. Elõször a „lányok-

asszonyok“ csapatai mérték össze
ügyességüket. Utánuk a férfi csapatok
összecsapása következett „nõsek-nõtlenek“
összeállításban. Hát az ilyen társítás igen
komikus, minden elõzetes edzés nélkül. Ettõl
függetlenül, vagy éppen ezért, a játékosok és
a közönség is jókat derült. A késõ délutáni
órákban került sor a „házaspárbaj“
lebonyolítására, mely talán a nap
legötletesebb és legmókásabb eseménye volt.
A házaspárokat nem mindennapi feladatok
elé állították a rendezõk. Ezután következett
az eredmények kihirdetése és a díjkiosztás.
Az okleveleket és az értékes könyvekbõl és
használati tárgyakból álló díjakat Antal
Lajosné polgármester asszony nyújtotta át a
gyõzteseknek.

Azért, hogy e kellemes és szórakoztató nap
megvalósulhatott, köszönet illeti a Községi
Önkormányzatot az anyagi támogatásért.
Köszönetet érdemel a jásziványi ifjúság azon
aktív csoportja is, akik a szervezésben és a

lebonyolításban Nagy Miklós középiskolai

tanuló vezetésével részt vettek.Végül a vidám

sportnap zenés szórakozással ért véget.

Összegezve az egész napi eseményeket,

látva a hozzáállást és a lelkes részvételt,

megállapítottuk, hogy az ilyen összetartást

eredményezõ sportnapokra szükség van. Ha

a körülmények és az anyagiak engedik, és a

lakosság is igényli, jövõre is fogunk rendezni

hasonlót.

Bódi Imréné

JJJJ ÁÁÁÁ SSSS ZZZZ IIII VVVV ÁÁÁÁ NNNN YYYY IIII HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE KKKK

Július 8-án este 6 órától az Aprók gyermek néptánccsoport
évzáró mûsora lesz a szabadtéri színpadon, utána tábortûz.

Dobi Ilona kiállításának megnyitója
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S Z O C I Á L I S S O R O Z A T

Beszámolt a doktornõ
Dr. Katona Róza vezetõ há-

ziorvos beszámolóját is tárgyal-
ta a képviselõ-testület májusi
ülésén.

A beszámoló részletesen is-
mertette az egészségügyi alapel-
látás helyzetét és különbözõ fe-
ladatait. A beszámoló megálla-
pítja, hogy az 1992-ben beveze-
tett kártyarendszer nem hozta
meg a várt eredményeket. Nem
biztosítja az alapellátás minõsé-
gi javulását, sõt adminisztráci-
ós nehézségek miatt sok bonyo-
dalmat okoz. Nehezíti a napi
gyógyító munkát a
gyógyszertámogatási rendszer
közelmúltban, több lépcsõben
végrehajtott változtatása. A
gyógyszerek áremelése, a ked-
vezményezettek körének szûkü-
lése sokakat hozott nehéz hely-
zetbe.

Az alapellátás három kör-
zetben folyik. A szabad
orvosválasztás a betegek dönté-
sére bízza, hogy mely körzethez
kíván tartozni. Mivel az egyik
körzetben évek óta rendszeres
az orvosok változása, a betegek
a stabilabb ellátást remélve, fõ-
leg dr. Katona Róza és dr. Mike

Miklós számára adták le kártyá-
ikat. Így az õ terhelésük indo-
kolatlanul magas –  2500, illet-
ve 2300 beteg tartozik hozzá-
juk. Dr. Gulácsy Sándorhoz
750 beteg tartozik. Kívánatos
lene a három körzet beteglét-
számának közelítése egymás-
hoz, ez a gyógyítás minõségi ja-
vulását  és stabilabb finanszíro-
zását eredményezné. Az egy éve
itt dolgozó dr. Gulácsy Sándor
ügyeletben már sok, más kör-
zethez tartozó beteggel is talál-
kozott. Tevékenységével a köz-
ség lakói meg vannak elégedve,
bárki szabad akaratából a kár-
tyáját átadhatná neki. Dr. Ka-
tona Róza és dr. Mike Miklós is
kinyilvánította a testületi ülé-
sen, hogy nem neheztelnének
senkire a kártya átadása miatt.
Mindenki számára elfogadható
lenne a kb. 1800 fõs körzetek
kialakulása. 

A  háziorvosok által ellátott
ügyeleti rendet a betegek meg-
szokták, és az ügyeleti rendhez
alkalmazkodnak is. A napi ren-
delés és ügyelet mellett gondo-
zási feladatokat is ellátnak a
körzetek. A védõnõk szoros

együttmûködésben végzik tevé-
kenységüket a háziorvosokkal.
Jelenleg két védõnõ dolgozik.

A két fogorvos közmegelé-
gedésre látja el feladatát. Az is-
kolafogászat mellett az óvodá-
sok szûrését is végzik. Fõleg a
délutáni rendelések zsúfoltak, a
tervezett fogászati ellátást érin-
tõ változtatások hatása ma még
nem látható.

A fizikoterápia is jelentõs
feladatot lát el. 1994-ben több,
mint 9 ezer kezelést végzett. Az
idõs vagy mozgásában korláto-
zott betegek számára ez egy
kedvezõbb lehetõség a Jászbe-
rénybe bejárással szemben.
1993-tól mûködik községünk-
ben a mentõállomás, ez minõ-
ségi javulást hozott a sürgõs ese-
tek ellátásában. A mentõk és az
orvosok kapcsolata jó, együtt-
mûködésük eredményes.

A beszámoló összegzéskép-
pen megállapítja, hogy az alap-
ellátás biztosított, a lakosság
egészségi állapota nem rosszabb,
mint a környezõ településeké.
Tömeges fertõzõ megbetegedés
évek óta nem fordult elõ, ami a
felvilágosító, megelõzõ munka

eredményességét bizonyítja. Az
egészségesebb életmód, a beteg-
ségek megelõzése közös
ügyünk, a gyógyítás is csak a
beteg emberek aktív közremû-
ködésével lehet még eredmé-
nyesebb.

A képviselõ-testület a beszá-
molót elfogadta, és egyúttal kö-
szönetét fejezte ki az egészség-
ügyi dolgozók áldozatos mun-
kájáért.

- bal -

Sorozatunk mostani cikkében  nem önkor-
mányzati feladatok sorába tartozó, de aktuális
témával, a családi pótlék rendszerének megvál-
tozott feltételeivel foglalkozunk.

Ki és mikor kaphat családi pótlékot?
A három- és többgyermekes családok, a ne-

velõszülõk továbbra is alanyi jogon kapják a
családi pótlékot, nekik nem kell vagyonnyilat-
kozatot tenniük. Azoknak a három- vagy több-
gyermekeseknek is jár a családi pótlék, akiknél
már csak kettõ vagy egy gyermek jogosult rá.

A jövedelemtõl függõen jár a családi pótlék,
ha az egy fõre jutó havi  nettó jövedelem nem
haladja meg a 17.000, – Ft-ot, és a család tu-
lajdonában nincs 10 millió forintot meghaladó
értékû lakás és üdülõ, illetve 2 millió forintnál
értékesebb autó. A tárgyévet megelõzõ nettó jö-
vedelem a mérvadó, ez úgy számítható ki, hogy
a bruttó jövedelmet csökkenteni kell a szemé-
lyi jövedelemadóval, a tb-járulékkal, a munka-
vállalói járulékkal, a fizetett tartásdíj, a GYES
és az ösztöndíj összegével. A terhességi-gyer-

mekágyi segély összege nem vonható le a jöve-
delembõl. Figyelembe vehetõk az egy fõre jutó
jövedelem kiszámításánál az egyetemi és fõisko-
lai hallgatók, a tartósan beteg gyermekek. A
gyermeküket egyedül nevelõk mellett egyedül-
állónak kell tekinteni azokat, akiknek házastár-
sa felsõfokú intézmény hallgatója, aki orvosi
igazolás szerint 67 százalékos munkaképtelen,
nyugellátásban, különféle szociális segélyben
vagy járadékban részesül, továbbá, akinek társa
elõzetes letartóztatásban van, vagy a szabadság-
vesztését tölti.

Július 15-ig kell benyújtaniuk a jövedelem-
és vagyonnyilatkozatot azoknak a családoknak,
akiknek az év második felétõl már nem jár ala-
nyi jogon a családi pótlék. A nyomtatványokat
két példányban kell kitölteni, egyik a folyósító
szervnél, másik az igénylõnél marad. Aki a meg-
adott határidõig elmulasztaná a nyilatkozat be-
küldését, azt pótolhatja, és a nyilatkozat beér-
kezésétõl számított 30 napon belül számíthat a
családi pótlék folyósítására.

A szükséges nyomtatványokat a családi pót-
lék folyósító szerveknél, tehát a munkahelyeken,
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár igazga-
tóságainál, valamint a települési önkormányza-
toknál szerezhetik be az érintettek. A gyermek-
gondozási díj július 1.-jével megszûnik, a gyer-
mekgondozási segély összege pedig egységesen
8400, –  forint lesz. A várandóssági pótlék he-
lyébe az anyasági támogatás lép, összege az idén
10 ezer forint.

- bal -
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Konfirmáció Jászkiséren
Május 28-án a jászkiséri refor-

mátus gyermekek konfirmációjára
került sor.

SSoommooddii  LLaajjooss lelkész elmond-
ta, hogy ez az esemény a vallási kö-
zösség tagjainak életében mindig
jelentõs. A történelmi egyházak,
így a református egyház is a gyer-
mekkeresztséget gyakorolják. Ez
azt jelenti,  hogy a gyermek pici
korában a szülõk akaratára történik
a keresztelés. A konfirmáció - mely
megerõsítést jelent - a fiatal embe-
rek általában 12-13 éves korban
tett kinyilatkoztatása, az egykori
szülõi akarat megerõsítése, az egy-
házhoz tartozás tudatos vállalása.

A konfirmációt képzési folya-
mat elõzi meg, mely közel egy évig
intenzívebben folyik. Ezen oktatás
alatt a már meglevõ vallási ismere-
tek rendszerezése, hitoktatás, egy-

háztörténet és egyházi szolgálatra

felkészítés történik. A konfirmáció

ünnepélyes keretek között, a temp-

lomban, az egyházközség tagjai

elõtt zajlik. Elõször vizsga formá-

jában hitvallás -tétel történik, majd

az egyházhoz tartozás kinyilvánítá-

sa, fogadalomtétel következik. Az

ünnepi esemény a fiatalok elsõ úr-

vacsora vételével zárul.

Ez évben 18 fiatal; 7 lány és 11

fiú konfirmált Jászkiséren.
A konfirmálók Somodi Lajos lelkésszel

Június 2-án pénteken a délután és az este a
gyermekekre szánt figyelem jegyében telt el
Jászkiséren.

Május 1-jén és a Kihívás Napján, május 31-
én nem volt közösségi esemény, nem volt, aki a
szervezést felvállalja. Az önkormányzat nem tar-
totta kötelességének, a civil szervezetek nem
mozdultak, így az esetleges résztvevõk hoppon
maradtak. Nem volt ez miatt nagy közfelhábo-
rodás, néhányan azonban megjegyezték: már
ennyire sem vagyunk képesek.

Ezen elõzmények után az MSZP helyi szer-
vezetének tagjai kezdeményezésére a pedagógu-
sok, a Mûvelõdési Ház dolgozói segítségével
gyermeknap került megszervezésre. A nap mot-
tója volt „Egy nap a gyermekekkel a gyermeke-
kért“. A délutáni sportprogramok, rajzverseny

és vetélkedõk a gyermekek kikapcsolódását biz-
tosították. Az esti mûsorban elõször a gyermek-
szereplõk szórakoztatták a megjelenteket, utána
õk is élvezettel nézték a bûvész és humorista
mûsorát. Aki eljött a mûvelõdés házába - és sze-
rencsére elég sokan voltunk -, egy kellemes él-
ménnyel lett gazdagabb.

A mûsoros est bevételét és az elõzetes vállal-
kozói felajánlásokat a szervezõk a gyermekeknek
adták. A vállalkozók által adott ajándékokat, já-
tékot, tortát, fagyit, édességet, stb. közvetlenül
a gyermekek kapták vagy tombolán nyerhették.
A pénzbeli felajánlásokból az iskola, az óvoda és
bölcsõde is részesedett. Ott is a gyermekek szá-
mára, a jó munka alapján adott jutalmazásra, já-
tékokra, rajzeszközökre fordították. A szerve-
zõk fáradozását, az adományt felajánlók nagy-

lelkûségét a sok-sok boldogan, önfeledten szó-

rakozó gyermek arca szavak nélkül is megkö-

szönte.

Egy-egy ilyen sikeres nap erõt adhat mások-

nak is közösségi rendezvények szervezéséhez.

Talán elérhetõ, hogy egy-egy jeles nap ne ese-

ménytelenül teljen el a jövõben, lesz, aki meg-

szervezi, lesz, aki támogatja, és  lesz,  aki  igény-

li  sport,- kulturális események megrendezését.

- bal -

Egy nap a  gyermekekkel  a  gyermekekér t
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A képviselõtestület döntése alapján
a gyógyszertár eladásra kerül. Az adás-
vételrõl a 15 éve itt dolgozó Csejtei Er-
zsébet gyógyszerésznõvel elõszerzõdést
kötöttek, a vételár 6 millió forint.

* * *
Június 6-án kedden délután vörös-

keresztes autók álltak az iskola elõtt.
Önkéntes véradásra került sor, melyen
64 fõ összesen 25 liter vért adott, ezzel
segítve rászoruló embertársaikon. Kö-
szönet áldozatvállalásukért.

* * * 

Június 26-án hétfõn 18 órától a TV
2 mûsorában Jászkiséren márciusban
készült, Jászkisérrõl szóló mûsor látha-
tó. A mûsor címe: Magyarország ma, és
a körzeti adásokon belül lesz látható. A
közel 30 perces adás témája Jászkisér
honismereti munkája.

* * *
Május 27-én szombaton délután

benépesült a Mûvelõdési Ház. A Sajó
Ágota tanárnõ vezette zeneiskola nö-
vendékeinek nyilvános vizsgájára került
sor. A szülõk és érdeklõdõ jelenlévõk
örömmel láthatták, hallhatták a kicsik
és nagyok produkcióit. Az éneklõ, fu-
rulyázó és zongorázó gyermekek mûso-
rát látva, közösen állapították meg a je-

lenlévõk: „Bízunk benne, hogy jövõ
tanévben is lesz zeneiskolai képzés
Jászkiséren.“

* * *
Július 5-tõl egy hétig  29 fõs dele-

gáció, gyermekek és kísérõik utaznak
Svájcba, Niederlenzbe. Korábbi száma-
inkban már írtunk a formálódó part-
nerkapcsolat állomásairól. A két tele-
pülés ismerkedik egymással, és most ez
a találkozás fontos állomás ebben. A
Niederlenz lakói által küldött meghívás
alapján kiutazó gyermekeink örömmel,
lelkesen és némi izgalommal készülnek
az utazásra. 

Közös gyakorlással összeállított mû-
sor, a német nyelv gyakorlása, svájci

útifilm megtekintése, Svájcról szóló

könyvek olvasása mind a találkozás mél-

tó elõkészítésének jegyében zajlik. A

gyerekek ezen a pár napon Jászkisért és

Magyarországot fogják képviselni, ami-

hez sok sikert és jó utazást kívánnak az

itthon maradók.
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Május 6-án 25 településrõl in-
dultak karavánok Kiskunhalasra,
a Kiskunság hajdani központjába,
hogy megünnepeljék a
Redemptió 250. évfordulóját. A
25 település mellett jelen voltak
azok a jászsági, kiskunsági, nagy-
kunsági települések is, akik ak-
kor nem vehettek részt a megvál-
tásban, mert még lakatlan pusz-
ták voltak.

A jákóhalmiak Jászdózsával
közösen indultak különbusszal.
A küldöttség 20 fõs tagságából
kilencen vettek részt az önkor-
mányzatból, a többiek a honis-
mereti szakkört képviselték. Az

ünnepség a települések zászlainak
bevonulásával kezdõdött, majd
üdvözölték a delegációkat - álta-
lában a polgármestert -, illetve al-
polgármestert, aki ezeket vezette.

Egész napos non-stop mûsor
követte a megnyitót, melynek
egyik legnemesebb része volt
Tabajdi Csaba államtitkár beszé-
de - aki a Kiskunság szülötte -, õ
a jászkunok autonómiáját a mai
államok nemzetiségi törekvései-
vel hasonlította össze. Például ál-
lította azt a mai szomszédos álla-
mok elé, hogy régi királyaink
nem látták abban az ország vesz-
tét, hogy más népeket befogadtak

és kiváltságokat adtak nekik.
A kiállítások és csoportok be-

mutatása mellett a
jákóhalmiaknak arra is jutott ide-
jük, hogy felkeressék a helyi ka-
tolikus temetõben dr. Borbényi
Olivér síremlékét. A 15 évvel ez-
elõtt elhunyt népszerû fõorvos
közel harminc évig praktizált a
községben, alapító tagja volt a
honismereti szakkörnek is.

Hazafelé jövet Jászszentlászlót is
útbaejtettük: a községtõl 130 km-
re lévõ hajdani pusztát, ahová õse-
ink gyalog és lóháton közlekedtek
több, mint egy évszázadon keresz-
tül.

A hajdani Szentlászlópuszta
1873-ban önállósodott az anyaköz-
ségtõl és vált önálló településsé. (A
település Jászdózsa számára sem kö-
zömbös, hiszen  határának egy ki-
sebbik részét õk is birtokolták egy
ideig.)

JJ ÁÁ SS ZZ JJ ÁÁ KK ÓÓ HH AA LL MM II OO LL DD AA LL
Jászjákóhalmiak Kiskunhalason

Május közepétõl nem volt
újabb testületi ülés, e héten (jú-
nius második hetében) folynak
az általános iskolai igazgató
megválasztásának elõkészületei.
A két pályázó: Fodor Dénes és
Muhari Pálné. Az iskola tantes-
tülete szakmailag, dolgozói em-
berileg értékelik a pályázatokat,
illetve a pályázók személyét. Ezt
követi az iskolaszék és a mûve-
lõdési bizottság javaslata. Az ön-
kormányzat június 12-i ülésén
remélhetõleg döntés születik,
hogy ki lesz az iskola igazgató-
ja a következõ 5 évben - így,
amikor e lapot olvassa, akkor
Ön már tudja az eredményt. 

*
Remélhetõleg, tényleg ha-

marosan megoldódik a közvi-
lágítás kérdése, ugyanis a május
elsõ felében elvégzett javítás
még mindig nem a megoldást
jelenti, hanem az önkormányzat
megrendelte egy alkalommal a
kiégett izzók cseréjét. Júniusban
várható, hogy az ipari miniszter
félresikerült rendeletét módosí-
tani fogják, így nem kell fölös-
legesen bosszantani a lakossá-
got a sötét utcákkal.

*
Az önkormányzat nem él az-

zal a jogával, hogy tiszteletdíjat
vegyen fel munkájáért, mivel a
tagság a község elõtt álló célok
megvalósítása érdekében min-
den anyagi forrást a leggazdasá-
gosabb formában kíván felhasz-
nálni.

*
A gyakori magas vízállás mi-

att lassabban halad a Tarna-híd
átépítése, így valószínûleg nem
készül el augusztus közepére. A
híd továbbra is megmarad, vi-
szont szélesebb lesz, és a régi ré-
sze is teljesen átépítésre kerül -
44 év után.

*
Sikeresen szerepeltek a

jászjákóhalmi fiatalok több ve-
télkedõn. Jászfényszaruban a
Jászság történetérõl rendezett
honismereti vetélkedõn 19 csa-
pat közül a negyedik helyen vé-
geztek, így egynapos budapesti
jutalomúton vehetnek részt. (A
csapat tagjai: Tajti Gábor csa-
patkapitány, Mezõ Laura,
Birgés Ágnes, Molnár Orsolya
és Juhász Éva, felkészítõ: Fodor
István Ferenc polgármester.)

*
A Magyar Honvédség Nap-

ján Budapesten rendezett ün-
nepségen a Pro Patria Szövet-
ség Mezõ Laurát és Birgés Ág-
nest javasolta Görgey Tibor -
Görgey Artúr leszármazottjának
- kitüntetésére, melyet a budai
várban vettek át.

Szintén a polgármester vesz
részt a Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesület jutalomtúráján - har-
madmagával -, mely Budapest-
Vác közötti hajóútból áll.

Tajti Gábor nyolcadikos di-
ák - õ most a honismereti szak-
kör sikerembere -, több iskolai
versenyen is eredményesen sze-
repelt, bizonyítja ezt a tûzoltó-
és kreszverseny is. Utóbbi má-
sodik helyezéséért 10 napos ba-
latoni táborral jutalmazta a
rendõrség.

Ugyancsak õ teljesítette a
Hajta 50 gyalogtúrát is Fazekas
Sándor hetedikes diák társaságá-
ban. Az ötven km-es gyaloglást
mind a négy alkalommal telje-
sítette a polgármester is, mely-
re ezúttal az alpolgármester is
elkísérte.

*

A „Mária kertje, Mária or-

szágában“ címû pályázaton  a

polgármester pályázata elsõ dí-

jat nyert, mely szerint 20.000,

– Ft értékben adományoz a Ma-

gyar Kertészek Egyesülete növé-

nyeket a parkosításhoz (a pályá-

zat az Öreg Iskola elõtti Mária-

kerttel  kapcsolatos).
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Heteken át terveztük, hogy a megyei
labdarúgó-bajnokság utolsó fordulóját kö-
vetõ elsõ számunkban hírt adunk Jászapá-
ti szereplésérõl. Szándékunk, vágyunk az
volt, hogy bajnokcsapatot köszöntünk
összeállításunkban. Sajnos ezt nem tehet-
jük, mert a bajnokság utolsó négy
fodulójában 8 pontot veszítettek el focistá-
ink és mint ahogy kiderült, a jánoshidai
eredmény már nem osztott, nem szorzott.
Az események leginkább sajnálatos pontja
Urbán Miklós szakosztályvezetõ súlyos köz-
úti balesete, melyrõl a játékosok és a szur-
kolók Jánoshidán értesülhettek. Hétfõ reg-
gel telefonon sikerült beszélni a kórházi
ágyban fekvõ Miklóssal. Csak rövid beszél-
getésre nyílt lehetõség, mely során tõlem ér-
tesült a fiúk elõzõ napi eredményérõl.

Próbára tett a gyorsmérleg elkészítése.
Nem sikerült a bajnokság, az értékelést pe-
dig hagyhatjuk késõbbre. Vasárnap este a
nemzeti válogatottunk csúfosan leszerepelt
Izland ellen. Az éjszakába nyúló közvetítés-
sel zárta mûsorát a televízió. A lesújtó ta-
lálkozó után szinte letaglózva ragadtam a
székemhez és hallottam Knézy Jenõ kímé-

letlen kritikai elmélkedését. Aztán jött a
szózat zenéje, miközben akaratlanul is mor-
mogtam a szövegét. Borsódzott az egész
testem,  mint amikor a himnusz dallamát
hallom és feltettem a kérdést, valyon a vá-
logatottnál nem ismerik ezeket a dallamo-
kat, vagy mondatokat. Hogyne ismernék,
hogyne éreznék, enélkül képtelenség az
egész. Mégis, nem vettem észre, akkor pe-
dig bajok vannak, nagy bajok.

Hasonlóan éreztem magam Jászapáti
Kisújszállás, Jászalsószentgyörgy és
Jánoshida elleni mérkõzései után. Urbán
Miklós az utolsó hazai találkozót követõen
keserûen mondta, hogy a játékosok közül
jónéhányan cserben hagyták. A szakosz-
tályvezetõ nem láthatta, de véleményét
megerõsítette az utolsó találkozó, ahol aka-
ratgyenge, fizikailag megsemmisült csatár-
sor lézengett a pályán, mint akik elfelejtet-
ték tudományukat. Ahogy a nemzeti tizen-
egynek szembesülnie kell az ország jogos el-
várásával, egy város csapatának is vannak
kötelezettségei a szponzora, a szurkolósere-
ge iránt, hiszen ezt már nem nevezhettük

amatõr szezonnak, kivéve azt, amit a mér-
kõzéseken gyakran láthattunk.

Végezetül, hogy ne csak kudarcról szól-
jon ez a vasárnap, hírül adjuk: az elõkészí-
tõ csoport 11-12 éves srácai idegenben 5:0
arányban gyõztek Jászberény hasonló csa-
pata ellen.

A Sportegyesület Elnöksége június 27-
én vezetõségválasztó ülést tart. Minden ér-
deklõdõt várnak.

Illés Péter

A Jász Újság sportrovatának olvasói nevé-
ben mielõbbi felépülést kívánunk Urbán
Miklós szakosztályvezetõnek. 

Ö s s z e c s e n g é s

1995. május 31-én triatlon ver-
senytõl volt hangos a jászapáti
jtrand. A verseny az Országos Di-
ákolimpia része, mivel a legjobbak
innen jutnak tovább a megyei dön-
tõre.

A jászapáti versenyt, 1994.
után, az idén is a Mészáros Lõrinc
Gimnázium és Szakközépiskola Di-
áksportköre rendezte.

A triatlon Magyarországon az
egyik legnépszerûbb tömegsport.
A verseny úszás, kerékpározás és
futás egymás utáni folyamatos tel-
jesítésébõl áll, s bizony kiváló fizi-
kai állapotot, valamint kitartást igé-
nyel.

A versenyt szélmentes, napsüté-
ses idõ fogadta. 71 fõ nevezett a
különbözõ korcsoportokban, s a
célba 51 fõ érkezett meg.

Köszönetet mondunk a strand
vezetõinek, hogy a nagy medencét
erre az alkalomra feltöltötték.

Köszönjük a helyi rendõrség se-
gítségét a kerékpáros útvonal bizto-
sításánál.

A verseny díjazását a következõk
támogatták:

- JNKSZ megyei Triatlon Szö-
vetség,

- OTP Jászapáti fiók,
- FINISCH sportruházat,
- Barsi Sport,

- Mészáros Lõrinc Gimnázium
és Szakközépiskola DSK,

- Jászapáti Önkormányzat
Sportbizottsága.

AA  ggyyõõzztteesseekk::
I. korcsoport leány:  Mihályi

Nóra - István Kir. Ált. Isk.
I. korcsoport fiú:   Boros Sán-

dor - Mészáros L. Gimn.
II. korcsoport leány:   Török

Zita - István Kir. Ált. Isk.
II. korcsoport fiú:   Tóth István

- Damjanich Ált. Isk.
III. korcsoport leány:  Béres

Andrea - Damjanich Ált. Isk.
III. korcsoport fiú:   Jász Csaba

- Damjanich Ált. Isk.

IV. korcsoport leány:   Veleczki

Viktória - Jászberény Lehel Gimn.

IV. korcsoport fiú:   Turi Dáni-

el - Mészáros L. Gimn..

V. korcsoport fiú:   Nemoda

Róbert - Mészáros L. Gimn.

Versenyen kívüli induló, egy-

ben abszolút gyõztes: Nagy Imre.

Veleczki János
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A Jászapáti Tenisz Klub tenisz tanfolyamot
hirdet elsõsorban a vakációjukat töltõ diákok
számára. Alsó korhatár: 10 év.

Az elsõ egyhetes intenzív tanfolyam júni-
us 26-án, hétfõn kezdõdik, s egészen augusz-
tus 20-ig minden hétfõn új tanfolyamok in-
dulnak. Jelentkezés a helyszínen - a Strand
teniszpályáinál - legkésõbb hétfõ reggel 8 órá-
ig a teniszoktatóknál, vagy elõzetes jelentke-
zés történhet a Strand pénztáránál elhelyezett
„Jelentkezési Lapok“ kitöltésével. Egy tanfo-
lyam elindításának feltétele minimum 8 fõ je-

lentkezõ. A tanfolyam a teniszt kiegészítõ
sportágaival együtt játékos formában ismer-
teti, programjában olyan rokon sportágak
szerepelnek, mint: asztalitenisz, tolltenisz, fal-
tenisz, labdarúgás, valamint az atlétikusabb
sportágak, mint futás, kerékpározás, úszás,
kondicionálás. A tanfolyam minden résztve-
võje Tenisz Diplomát kap, amely a „tenisz
tudományban“ szerzett jártasságát és
kondícionális képességeit hitelesíti. Az egyhe-
tes tanfolyam díja: 1.500, – Ft, amely tartal-
mazza a fürdõjegyet is. Sporteszközöket a Te-

nisz Klub biztosítani tud. Reméljük, hogy a

tavalyi nyárhoz hasonlóan, az idén is sok te-

niszezni, mozogni vágyó fiatallal találkozha-

tunk!

Nagy Imre és Fábián László 

- teniszoktatók

Tenisz i skola  a  já szapát i  s t randon
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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     mmmmoooo ssss tttt     éééénnnn     mmmmeeee gggg yyyy eeeekkkk     hhhhúúúú ssss éééé rrrr tttt

A Jászkiséri Takarékszövetkezet közli, hogy
1995. május 3-tól az egyéves lekötésû

KAMATJEGY éves bruttó hozama
12 kamatszelvény hiánytalan megléte esetén három havonkénti kamatos

kamattal 28,00 %.

Évi bruttó kamatláb 
1. hónapra 16 %
2. hónapra 17 %
3. hónapra 18 %
4. hónapra 19 %
5. hónapra 20 %
6. hónapra 23 %
7. hónapra 26 %
8. hónapra 27 %
9. hónapra 28 %
10. hónapra 29 %
11. hónapra 32 %
12. hónapra 40 %

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

Az újságban megjelenô hirdetôk W LLóócczzii  MMiikkllóóss 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

AAzz  OOTTTTHHOONN
AABBCC--bbeenn

(Jászapáti, Kossuth út 22.)
az

EENNNNII--KKÉÉKK
uuttaallvváánnyyookk
bbeevváálltthhaattóókk,,

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

Jászapáti, István király út 5 sz. alatt 
megnyílt a DIVATSAROK!

A választékból:
— nôi, férfi cipôk — bôrdíszmû áruk 

— divatos kiegészítôk
Nyitva H.: 8—12 h-ig,

K., Sz., Cs., P.: 
8—12 h-ig,  13—17 h-ig Szo.: 8—12 h-ig

Szeretettel várom tisztelt vásárlóimat
PÁSZTOR ANNA üzletvezetô

JJÁÁSSZZOOKK
VVIILLÁÁGGTTAALLÁÁLLKKOOZZÓÓJJAA

11999955..  jjúúll..  2299  ––  aauugg..  1122..

ÍÍzzeellííttõõ  JJáásszzbbeerréénnyy  rreennddeezzvvéénnyyeeiibbõõll

Cserkésztalálkozó, JÁSZ-EXPO, Zarándoklat 
a Jászságban, Országos Mézvásár, 
Jász-Kupa díjugrató lovasverseny, 

Polgári védelmi  technikai bemutató, 
Csángó Fesztivál, Kiállítások, Zenés esték, Sakkverseny,

Utcabál, Tüzijáték...
(A részletes programokat, valamint a többi jász település

rendezvényeit a következõ számban olvashatják)
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