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Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból üd vö zöl ni a

Jász Új ság ol va só it.

Kép vi se lô jük ként és jász sá gi ként egya ránt is me rem és Önök kel együtt élem meg az or szág
gaz da sá gi hely ze té bôl adó dó gon do kat. Tisz tá ban va gyok az zal, hogy sok eset ben a leg jobb
in du lat tal sem le het eze ket meg szün tet ni, és ta pasz ta lom azt is: nem tu dok min den hoz zám

ke rü lô prob lé mán se gí te ni. Vá lasz tó im jo ga meg ítél ni, hogy a vá lasz tó ke rü let ér de ké ben tett
erô fe szí té se im mi lyen ered ménnyel jár tak.

Bi zal muk szá mom ra min de nek elôtt nagy fe le lôs ség, amely nek tu da tá ban fo gok a jö vô ben
is az Al só-Jász ság ér de ké ben dol goz ni. Kü lö nö sen há lás va gyok azok nak, akik ed dig is se gí -

tet ték mun ká mat, tud va, 
hogy nél kü lük nem hoz hat ná nak ered mé nye ket erô fe szí té se im.

Ezen gon do la tok je gyé ben min den ked ves ol va só nak 
a vá ra ko zá sa i nak meg fe le lô, si ke res és ered mé nyes új évet kí vá nok.

Sze Ke reS im re

Az Al Só-JáSz Ság Or Szág gyû lé Si Kép vi Se lô Je

Kedves Olvasóink!
Az új év néhány változást hozott a Jász Újság életében is. A lapban ezentúl nem lesz Jászkiséri

Oldal, mivel a településen önálló újságot adnak ki KISÉR címmel. A másik fontos változás,
hogy újra havilapként szolgálja majd Tisztelt Olvasóit, reméljük változatlan sikerrel. Minden
hónap 10-én jelenik meg, az ára 30 forint marad. Az oldalszámot nem csökkentettük, mert
bízunk abban, hogy Jászapáti, Jászjákóhalma és Jászivány települések el tudnak látni
információval 12 oldalt. Változatlanul szívesen fogadjuk olvasóink észrevételeit, leveleit vagy
akár személyes megkeresésüket is a szerkesztôség ülésén, ami minden hónap negyedik
csütörtökén lesz a Könyvtárban, 16.30-kor.
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-Meg ala kult a Jász apá ti Vá ros üze mel te tô

KFT.
A  vá ros kép vi se lô-tes tü le te, hogy a vá ros

kom mu ná lis, víz- és csa tor na mû szol gál ta tá -
sa it ra ci o na li zál ja és olyan for má ban mû köd -
tes se, amely a pi a ci vi szo nyok hoz ru gal ma san
tud al kal maz kod ni  1996. ja nu ár 1-el egy sze -
mé lyes kor lá tolt fe le lôs sé gû tár sa sá got ala pí -
tott Jász apá ti Vá ros üze mel te tô KFT (rö vi dít -
ve: Jász apá ti Vá ro si KFT ) né ven. A tár sa ság
a meg szûnt Víz mû és Vá ros gond nok ság dol -
go zó it fog lal koz tat ja.

Az  ügy ve ze tô igaz ga tó Bod nár Pé ter lett.
- A Nép jó lé ti Mi nisz te ri ren de let he lyi vég -

re haj tá sá ra al ko tott hTO. tá mo ga tás, fû tés -
kor sze rû sí té si tá mo ga tás sal kap cso la tos ada -
tok:

hTO. tá mo ga tás 215 fô ré szé re,  fû tés kor -
sze rû sí té si tá mo ga tás (50.000.-Ft) 73 fô ré szé -
re ke rült meg ál la pí tás ra.

A tá mo ga tá sok egy ré sze köz mû fej lesz té si
hoz zá já ru lás cí mén a TAKSZÖV-höz ke rült
át uta lás ra, a má sik ré szét pos tán utal ják ki, el -
szá mo lá si kö te le zett sé get tar tal maz va.

36 fô ré sze sült 25.000.-Ft-os tá mo ga tás ban
- ezen sze mé lyek nél a kor sze rûbb fû tés re tör -
té nô át ál lás meg tör tént -.

Va la mint 2 sze mély ka pott 20.000 - 20.000.-
Ft-ot, ôk köz pon ti fû tés re tér nek át.

- A ka rá cso nyi ün ne pek re a Kamilliánus
Kö zös ség köz re mû kö dé sé vel 40 nagy csa lád és

40 idôs egye dül álló em ber ré szé re ké szült

aján dék cso mag 240.000.-Ft ér ték ben.

A há zi szo ci á lis gon do zás ban ré sze sü lô em -

be rek meg se gí té sé re a há zi gon do zók köz re -

mû kö dé sé vel ké szült aján dék cso mag, kö zel

160.000.-Ft ér ték ben, ame lyet 75 idôs em ber

ka pott.

- Vá ro sunk kép vi se lô.tes tü le te el fo gad ta az

1996 év re vo nat ko zó gép jár mû súly adót. Az

évi adó té tel a gép jár mû sa ját tö me gé nek min -

den meg kez dett 100 kg-ja után 400,-Ft .

rövid hírek

A cigány kisebbség helyzete városunkban
( Vá ro sunk kép vi se lô-tes -
tü le te a ci gány ki sebb ség
hely ze té vel fog lal ko zott
de cem be ri ülé sén. Cik -
künk az ülés re ké szült tá -
jé koz ta tóból való)

Vá ro sunk ban kö zel 1700 ci -
gány szár ma zá sú la kos él. (Az
össz. la kos ság nak kb. a 17 %-a.)
Fog lal koz ta tott sá guk el enyé szô.
A gaz da sá gi élet te rü le tén vég be -
ment vál to zá sok kö vet kez té ben
el he lyez ke dé si esé lye ik mi ni má -
lis ra csök ken tek. Fo ko zot tan hát -
rá nyos hely zet ben van nak a  mun -
ka erô pi a con, hi szen dön tô több sé -
gük ala csony iskolázottságú,
szak má val nem ren del ke zik. A
mun kál ta tók a tel jes fog lal koz ta -
tott ság ide jé nek rossz ta pasz ta la -
ta alap ján (ami mun ka mo rál ra ér -
ten dô) nem szí ve sen fog lal koz -
tat nak ci gány ál lás ke re sôt. El he -
lyez ke dé si esé lyük az idény jel le -
gû mun kák nál nô. Több sé gük “fe -
ke te”, vagy al kal mi mun ká val ke -
re si meg a meg él he tés hez szük sé -
ges anya gi a kat. Jó pénz szer zé si
le he tô ség lett vol na szá muk ra a
te le fon- és a gáz prog ram meg va -
ló sí tá sa fo lya mán adó dott mun -
ka le he tô ség. Saj nos az apá ti ci -
gány ság igen kis há nya da vál lal -
ta ezt az egyéb ként ne héz, de jól
fi ze tô mun kát. 

So kan be le kezd tek, de csak az
el sô fi ze té sig dol goz tak ímmel-
ámmal, majd ott hagy ták a mun -
kát. Nincs ben nük szor ga lom, ki -
tar tás. Fé lô, hogy - adott sá ga i kat
fi gye lem be vé ve - a pi ac gaz da -
ság ál tal dik tált fel té te lek nek ezek
az em be rek nem fog nak meg fe le -
lni. Tar tós mun ka vi szonyt kép te -

le nek lé te sí te ni, biz tos meg él he -
tést nem tud nak el ér ni. Na gyon
ke vés azok nak a ci gá nyok nak a
szá ma, akik min den mun ka al kal -
mat meg ra gad nak azért, hogy
tisz tes sé ge sen el tud ják lát ni csa -
lád ju kat, és ha szû kö sen is, de el -
fo gad ha tó an tud ja nak él ni.

Je len leg kö zel 500 fô ci gány
mun ka nél kü li van Jásza pátin. ha
eh hez hoz zá szá mol juk a fi a tal ko -
rú a kat, az egész sé gi ál la po tuk mi -
att le szá za lé kol ta kat, és azo kat,
akik sem mi lyen tá mo ga tás ban
nem ré sze sül nek, ak kor igen szo -
mo rú ered mény re ju tunk. Pon tos
adat tal sen ki nem tud szol gál ni,
de kb. 200 ci gány szár ma zá sú nak
van csak mun ka he lye je len leg vá -
ro sunk ban. Az év fo lya mán 25 fô
tu dott köz hasz nú mun kát vé gez -
ni. 

A Mun ka ügyi Köz pont he lyi
ki ren delt sé gé nek tá jé koz ta tá sa
sze rint sok kal job ban ki le het ne
hasz nál ni ezt a fog lal koz ta tá si for -
mát, ugyan is ez éve ken ke resz tül
messze ki hasz ná lat lan ma radt. 

Ja vas la tuk alap ján - más te le pü -
lé sek pél dá i ból ki in dul va - meg
le het ne ta lál ni azo kat a köz fe la da -
to kat a vá ros ban, ame lyek újabb
ci gány mun ka nél kü li ek nek biz to -
sít hat ná nak mun kát.

Az ok ta tás hely ze te:
Vá ro sunk há rom al só fokú ok -

ta tá si in téz mé nyé nek ta nu lói lét -
szá ma 1388 fô, eb bôl 432 fô, va -
gyis a ta nu lók 31 %-a ci gány
szár ma zá sú. A há rom kö zép is ko -
la 1640 di ák já ból mind össze 87,
az az 5 %-a ci gány, de ezek is in -
kább vi dé ki ek.

El vi leg min den tan kö te les
gyer mek jár óvo dá ba: az 58 ci -

gány tan kö te les bôl 41 rend sze re -
sen, 12 gyak ran hi ány zik, 5 pe dig
nem jár, csak év ele jén je lent meg.

Az ál ta lá nos is ko lák ban is igen
ma gas a ci gány ta nu lók hi ány zá -
sá nak szá ma. (10-11 nap gyer me -
ken ként éven te). En nek oka a csa -
lád mun ka mo rál já ban, élet szem -
lé le té ben ke re sen dô. A hi ány zá -
sok ese té ben a pe da gó gu sok az
ok ta tá si tör vény elô írá sa sze rint
jár nak el, de né ha hi á ba a fel szó -
lí tás, a bün te tés, az el sze gé nye -
dett csa lá dok nem tud ják a pénz -
bír sá got ki fi zet ni. A sok hi ány zás
kö vet kez té ben nem tud nak a ta nu -
lók részt ven ni a tan órai mun ká -
ban, ott hon szin tén nem ta nul nak,
és így fo ko zó dik le ma ra dá suk,
ami bu kás hoz ve zet.

Saj nos elég sok ci gány fi a tal
nem vég zi el a nyolc osz tályt,
mert hi á nyos is me re te ik mi att
több ször is mé tel nek évet, és a
dol go zók is ko lá já ba, ami ké pes sé -
gük nek in kább meg fe le lne, csak a
16. élet évük be töl té se után he -
lyez he tôk át. Ek kor ra vi szont már
a több sé gük élet tár si kap cso la tot
lé te sít. Eb ben a tan év ben egy év -
fo lyam (8. osz tály) in dult a dol go -
zók is ko lá já ban. A 13 ta nu ló ból
12 ci gány. Mun ka hellyel ket tô
ren del ke zik, de a szü lôk kö zül is
csak egy nek van mun ka vi szo nya.
Va la mennyi ta nu ló ve szé lyez te -
tett kö rül mé nyek kö zött él. A szü -
lôk és a ta nu lók fe le lôt len élet vi -
te lé re utal, hogy négy fi a tal nak
van már gye re ke, de a 16. évet
csak há rom töl töt te be. A ci gány
ta nu lók több sé ge ala cso nyabb
szel le mi  ké pes sé ge mel lett vi sel -
ke dé si za va rok kal is küzd.

Osz tá lyuk ban túl ko ro sak, nem
akar nak ta nul ni, hi szen ott hon

sin cse nek sem a mun ká ra, sem a

ta nu lás ra  ne vel ve. Igen ne héz

dol guk van a ne ve lôk nek, mert az

egy sé ges is ko lai  ne ve lô mun ká -

ju kat a csa lá di kör nye zet tel je sen

le rom bol ja. A ci gány csa lá dok

élet vi te le, élet szem lé le te sok eset -

ben kri ti kán alu li. A szü lôk ita lo -

zó, csa var gó élet mód ját lá tó gyer -

mek re nem igen tud a pe da gó gus

hat ni csak az is ko lá ban. On nan

ki lép ve, le pe reg ró luk min den, hi -

szen azt ta pasz tal ják, hogy úgy is

meg tud nak él ni. A pénzt nem

tud ják be osz ta ni.

ha van pénz, min den van, ha

el fogy, még en ni sem tud nak ren -

de sen. Má ról hol nap ra él nek, a

több ség csak se gé lyek bôl és a

csa lá di pót lék ból.

(Folytatás a 3. oldalon)
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(Foly ta tás a 2. ol dal ról)

A ve szé lyez te tett és hát rá nyos
hely ze tû gyer me kek kü lön bö zô
anya gi tá mo ga tás ban (tan szer -
se gély, ét ke zé si té rí té si díj), se -
gé lyek ben (egy sze ri, ál lan dó) is
ré sze sül nek az ön kor mány zat -
tól, hogy mi nél zök ke nô men té -
seb bek le gye nek a ta nu lá si fel -
té te lek. Az óvo dá ban pl. a 93
ci gány gyer mek bôl 75 ré sze sül
ét ke zé si té rí té si díj tá mo ga tás -
ban.

Az is ko la erô fe szí té se, se gí té -
se ered mé nye kép pen né hány ci -
gány ta nu ló el vég zi a nyol ca dik
osz tályt és ál ta lá ban to vább is
ta nul nak szak mun kás kép zô ben,
de nem so kan sze rez nek kö zü -
lük szak mát. Igen rit ka az a ta -
nu ló, aki el jut az érett sé gi ig, és
még rit kább, aki an nál is to -
vább. Azok a csa lá dok, akik nek
gyer me ke gim ná zi um ba jár, már
nem is tart ják ma gu kat ci gány -
nak.

A ci gány szár ma zá sú szak -
mun kás ta nu lók 50 %-a a csa lá -
di pót lék mi att jár is ko lá ba, és
ezt nem is tit kol ják. A kö zös -
ség be ne he zen il lesz ked nek be,
elô sze re tet tel han goz tat ják szár -
ma zá su kat. Ál ta lá ban vissza él -
nek az zal, amit az et ni kai ki -
sebb sé gért tesz a tár sa da lom.

Mû ve lô dés, szó ra ko zás

Vá ro sunk ban nincs kü lön
mû ve lô dé si prog ram, szó ra ko -
zá si le he tô ség a ci gány la kos ság
ré szé re, de ilyen igénnyel nem
is je lent kez tek. A Vá ro si Mû ve -
lô dé si ház ön te vé keny cso port -
ja i nak van nak ci gány tag jai, és
na gyon jól be il lesz ked tek a kö -
zös ség be (né pi tánc, ze ne tan fo -
lyam).

Az Ist ván Ki rály Ál ta lá nos Is -
ko lá ban há rom éve mû kö dik
RO MA TÛZ né ven egy kul tu rá -
lis cso port, amellyel he lyi és
me gyei kul tu rá lis ren dez vé nye -
ken lép nek fel. E te vé keny ség
jól szol gál ja a gye re kek kö zös -
sé gi ne ve lé sét, esz té ti kai ér zé -
kük fej lesz té sét, és ápol ják a ci -
gány ság da la it, tán ca it, ver se it,
me sé it. A kul tú ra irán ti igé nyü -
ket bi zo nyít ja az is, hogy 197
beíratkozott ci gány ol va só ja van
a Vá ro si Könyv tár nak, eb bôl
124 gye rek és 73 fel nôtt. Sze ret -
nek ját sza ni, gyer mek-új sá got

ol vas ni, ze nét hall gat ni. Igen
sok köny vet köl csö nöz nek,
ame lyet ál ta lá ban idô ben és jó
ál la pot ban visz nek vissza. A fel -
nôt tek kö ré ben nem rit ka, aki
több éve rend sze res ol va só ja a
könyv tár nak.

A ci gány ha gyo má nyok fel -
ku ta tá sa fo lya ma tos, né hány, ci -
gány ság gal fog lal ko zó dol go zat
van a könyv tár hely tör té ne ti
rész le gé ben. (Élet kö rül mé nye -
ik, csúf ne ve ik)

A mû ve lô dé si ház je lez te,
hogy az utób bi évek ben nagy
prob lé má kat oko zott né hány -
szor, hogy a ci gá nyok ál tal is
lá to ga tott ren dez vé nye ket za -
var ták a fi a ta lok, ami nek a kul -
tú rá lat lan vi sel ke dés és a tisz tá -
ta lan ság volt el sô sor ban az oka.
A szo ci á lis kö rül mé nyek ja vu lá -
sá val ta lán po zi tív irá nyú vál to -
zás kö vet kez ne be.

Na gyon jó ha tás sal van a ci -
gány fi a ta lok ra a FÉMISZ kis -
pá lyás lab da rú gó csa pa ta is,
amely ben a több ség ci gány
szár ma zá sú. Rend sze re sen
edzenek, és nem csak itt hon, ha -
nem vi dé ken is ját sza nak mér -
kô zé se ket.

Egészségügy, szociális
helyzet

A ci gány la kos ság egész ség -
ügyi el lá tá sa ér de ké ben igen so -
kat fá ra doz nak az egész ség ügy
dol go zói, kü lö nö sen a vé dô nôk.
Ôk kí sé rik fi gye lem mel a gyer -
me ke ken ke resz tül az egész csa -
lád éle tét, és ta pasz tal ják köz -
vet le nül az egy re erô sö dô el sze -
gé nye dést. Sok szor elô for dul,
hogy nem tud ják ki vál ta ni a be -
teg gyer mek gyógy sze rét, mert
nincs rá pén zük, ugyan ak kor ci -
ga ret tá ra, ital ra van, ami ál ta lá -
ban a rossz pénz be osz tá suk kal
is ma gya ráz ha tó, Ez ál ta lá nos
prob lé ma ná luk, de a fel vi lá go -
sí tó mun ka ered mény te len.
ugyan úgy nem ér nek el ered -
ményt a hely te len táp lál ko zá si
szo ká sok meg vál toz ta tá sá nál
sem. Ko moly mun kát fek tet nek
a csa lád ter ve zés sel kap cso la tos
te vé keny sé gük be is, de az ered -
mény itt sem meg fe le lô. Fo ko -
za to san emel ke dik a ci gány-
szü lé sek szá ma: 1992-ben az
összes szü lés 36 %-a, 1993-ban
38 %-a, 1994-ben pe dig 39 %-
a (50 gyer mek) volt ci gány-szü -

lés. Ezek nagy ré sze ko ra szü -
lés, mert a ter hes nôk alul táp lál -
tak, hely te le nül táp lál koz nak,
erô sen do há nyoz nak. La kás kö -
rül mé nye ik ál ta lá ban nem meg -
fe le lô ek, bár eb ben az év ben a
ked ve zô szo ci ál po li ti kai tá mo -
ga tás ered mé nye kép pen fel len -
dült a la kás épí tés. A vá ros ban
épült la ká sok 1/3-a (10-12) ci -
gány csa lá dé. Fel épí tik a nagy
há zat, de utá na kép te le nek lesz -
nek fenn tar ta ni.

A la ká sok - több sé gé ben - el -
ha nya gol tak, le la kot tak, pisz ko -
sak, zsú fol tak. Sze ren csé re, ko -
moly fer tô zô be teg ség az utób -
bi évek ben nem for dult elô, ami
majd nem hi he tet len, hi szen sze -
mé lyi és kör nye ze ti hi gi é ni á juk
sok ki fo gá sol ni va lót hagy ma ga
után. Jó len ne, ha mi nél több ci -
gány gyer mek jár na böl csô dé be,
óvo dá ba.Cél sze rû len ne a se -
gélyt köz vet le nül ezek nek az in -
téz mé nyek nek utal ni, mert így
biz tos, hogy a gyer me kek rend -
sze re sen ét kez né nek, és jó he -
lyen len né nek nap köz ben. Jó
len ne egy ed dig még nem lé te -
zô fó ru mon el sô sor ban a ci gány
szü lô ket ne vel ni be osz tó élet -
mód ra, rend sze res, ki tar tó mun -
ká ra, em be ri kö zös ség ben il lô
vi sel ke dés re. hall hat ná nak a
csa lád ter ve zés rôl, a csa lád dal
szem be ni fe le lôs ség vál la lás ról,
hogy csak annyi gyer me ket vál -
lal ja nak, amennyit el is tud nak
tar ta ni, be csü le tes, dol gos fel -
nôt té ne vel ni.

Ad dig, míg kü lön bö zô jut ta -
tá sok nál, se gé lye zé sek nél mó -
do sí tás nem lesz, a ci gány csa -
lá dok élet mód já ban, szem lé le té -
ben sem vár ha tó po zi tív vál to -
zás.

Adatok a szabálysértés
területérõl vannak. E bûn fajták
80 %-át ci gány szár ma zá sú ak
kö ve tik el. Leg gyak rab ban elô -
for du ló for mák:

1. A tu laj don el le ni sza bály -
sér tés

- me zei lo pás,
- bol ti lo pás.
2. Köz tisz ta sá gi sza bály sér -

tés.
Az el kö ve tôk a ki sza bott

pénz bír sá got ál ta lá ban nem tud -
ják ki fi zet ni, in kább le ülik.

A meg él he té si gon dok, a
mun ka nél kü li ség egy re sú lyo -
sabb prob lé mát je lent. Az a ta -
pasz ta lat, hogy a szo ci á lis tör -

vény ben biz to sí tott el lá tá sok

igény be vé te le annyi kény sze rí -

tô erôt sem tar tal maz, hogy az

em be rek meg kí sé rel jék élet -

hely ze tük ja ví tá sát az zal, hogy

leg alább mun ka he lyet ke res né -

nek. Sok szor még ked ve zô fi ze -

té si fel té te lek kel sem men nek

el dol goz ni, mi vel meg el éged -

nek a jö ve de lem pót ló tá mo ga -

tás sal. Ezek az el lá tá si for mák

szin te ter mé sze tes sé tet ték so -

kak szá má ra, hogy min den el -

len szol gál ta tás nél kül se gély hez

jus sa nak. Ezen a rend sze ren kell

a jö vô ben vál toz tat ni.

1996. ja nu ár 1-tôl még sú lyo -

sabb lesz a hely zet, ugyan is a

jö ve de lem pót ló tá mo ga tás

igény lé sé hez 90 nap mun ka vi -

szonnyal kell ren del kez ni. Fon -

tos fe la da ta lesz az ön kor mány -

zat nak a tör vény ben biz to sí tott

köz hasz nú mun ka vég zés ren de -

let ben tör té nô sza bá lyo zá sa.

Szük ség len ne egy fog lal koz ta -

tást elô se gí tô tá mo ga tá si rend -

szer ki dol go zá sá ra, amely nek az

a lé nye ge, hogy azo kat a mun -

ka he lye ket kel le ne tá mo gat ni,

akik jö ve de lem pót ló tá mo ga tás -

ban ré sze sü lô mun ka nél kü lit

fog lal koz tat nak. Eze ken kí vül

át kell dol goz ni a tá mo ga tá si

rend szert, ki zár va a több csa tor -

nás el lá tá sok igény be vé te lé nek

le he tô sé gét.
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Vállalkozás éj je l -nappal
Lendvai Mik lós jászjákóhalmi vál -

lal ko zó - akár pol gár ôr sze re pet is vál -
lal hat na, hi szen, ha éj jel ket tô kor ég a
vil lany a köz ség há za va la me lyik szo bá -
já ban, ugyan úgy ész re ve szi, mint a kör -
ze ti rend ôrt, aki éj sza kai ôr já ra tát vég -
zi.

- Hon nét in dul tál, mi haj tott a fu va -
ro zás fe lé?

- Ez az el kép ze lés a sa ját fe jem ben
szü le tett meg már gye rek ko rom ban.
Apám ke mény em ber volt, Jász ság-
szer te is mer ték, mint pé ket, ne kem is ki
kel lett ven nem a ré szem a mun ká ból.
Meg is ta nul tam en nek a szak má nak a
for té lya it, akár ma is  men ne a ke nyér -
sü tés, de er rôl ott hon so ha nem volt
szó. Apám nem ins pi rált ar ra, hogy
foly tas sam a mun ká ját, én pe dig már
kis ko rom ban el ha tá roz tam, hogy ko -
csi ra ke rü lök, ka mi on so fôr akar tam len -
ni.

- ezek alap ján ala kul tak ta nul má nya -
id?

- Igen. Azért irat koz tam be a gim ná -
zi um ba - elôbb Jákó halmán, majd ami -
kor meg szûnt, foly tat tam a jász be ré nyi
Le hel ben -, mert egy ka mi on so fôr nek
érett sé gi kel lett és nyelv tu dás. A nyelv -
tu dás az tán nem lett az erôs sé gem, de
érett sé gi után meg sze rez tem az au tó -
sze re lô szak mát, mert ez is kel lett a cé -
lom hoz. Gya kor lat ban is ko mo lyan vet -
tem a dol got: ötö di kes ko rom ban meg -
be szél tem az egyik fu va ros sal, hogy
más nap haj nal ban me gyek hoz zá dol -
goz ni. Nem vet te ko mo lyan, én meg
tény leg meg je len tem. Ké sôbb az tán
gye rek ként már tény leg be se gí tet tem
egy má sik fu va ros nak.

- Köz ben kö ze lebb ke rül tél a cé lod -
hoz?

- Igye kez tem. Két évig ka to na vol tam
Jász be rény ben, utá na Pest re ke rül tem a
Belker szál lí tá si vál la lat hoz, mert ott
hi va tá sos jo go sít ványt le he tett sze rez -
ni több ka te gó ri á ban. Ez nem ke rült
pénz be, mert úgy kér tem, hogy osz tott
mun ka idô ben fog lal koz tas sa nak: rész -
ben ta nul tam, rész ben dol goz tam. Ôk
ren de sen fi zet tek azért, hogy én meg -
sze rez zem a meg fe le lô vég zett sé get.
Me het tem vol na kö ze lebb is dol goz ni,

de Pes ten töb bet ad tak. Al bér let ben lak -
tam olyan sze rény kö rül mé nyek kö zött,
hogy még a dun na is fol tos volt. Fa lu -
si gye rek nem sze re ti a pes ti éle tet, ami -
kor el vé gez tem egy fél év múl va, amit
akar tam, ha za is jöt tem. Ez már 1974.
ele je volt, ami kor a jászkiséri MÁV jár -
mû ja ví tó hoz ke rül tem ne héz gép ke ze -
lôi tan fo lyam ra. Ne héz volt: negy ven -
bôl vé gez tem ötös sel, a leg jobb ered -
ménnyel. utá na eb ben a szak má ban
dol goz tam.

- Köz ben kül föl di kap cso la tot is te -
rem tet tél.

- Igen. Fe le sé gem kár pá tal jai ma gyar.
Emi att kér tem, hogy a Szov je tu ni ó ban
dol goz has sak, mi vel es kü vô után is jó
idô el ment, ami kor ra meg en ged ték ne -
jem nek az át te le pü lést. Az meg még sem
volt jár ha tó út, hogy én itt, ô meg ott.
Így egy bu da pes ti cég gel meg tud tam
ol da ni, hogy az ak kor épü lô ungvári
Zaka r patye Szál ló hoz ke rül hes sek, an -
nak el le né re, hogy nem volt a szak te -
rü le tem a kô mû ves mun ka. Ezt a szál -
lót a nyír egy há zi ak épí tet ték. 1978 má -
ju sá ban az tán át te le pül he tett az asszony
is. Ô a jász be ré nyi áru ház ban tu dott el -
he lyez ked ni, mi vel mû sza ki ke res ke -
dô, én pe dig biz to sí tá si ügy nök let tem,
de to vább ra sem tet tem le a ter ve im rôl.

- te hát még min dig nem a gyer mek -
ko ri ál mod va ló sult meg?

- De már kö zel vol tam hoz zá. 1981
vé gén már meg tud tam, hogy ma gán -
em ber ként le he tett ven ni te her ko csit,
rög tön je lent kez tem is a ta nács nál, de
csak a kö vet ke zô év ele jén kap tam en -
ge délyt. Vé gig kel lett jár nom a Jász -
ság te le pü lé se it, hogy hoz zá já rul nak-e,
hogy a te rü le tü kön te vé keny ked jek.
Csak Jánoshida nem en ge dé lyez te,
hogy a te rü le tén  mun kát vál lal jak,
mond ván, hogy az ot ta ni ak elôl ve szem
el a mun kát. Az el sôk közt vol tam, ne -
gye dik ként kezd tem a Jász ság ban.

- és hogy ala kult ki a csa lá di vál lal -
ko zás?

- Köz ben meg szü let tek a gye re kek: a
fi am je len leg szak kö zép is ko lá ban au tó -
sze re lést ta nul, a har ma di kos és he te di -
kes lá nyom a jász be ré nyi
Nagyboldogasszony Ál ta lá nos Is ko lá -
ban ta nul. Tor na ta go za to sak, sze ret nek
és jól is sak koz nak. Ne jem, hogy kö ze -

lebb le gyen a csa lád hoz: 1989-ben ki -

vál tot ta a tüzépes en ge délyt itt a la kás -

nál. Az tán már könnyeb ben ment a do -

log, 1992-ben meg ala kí tot tuk a Lendvai

Ke res ke del mi és Szol gál ta tó KFT-t,

hogy a két te vé keny sé get össze szer vez -

zük. En nek én va gyok az ügy ve ze tô

igaz ga tó ja és a ne jem a tag ja. Elôt te

egy év vel meg vet tük az ÁFÉSZ-tól is

a TÜZÉP-et.

- Hogy vált be a vál lal ko zás?

- Az én dol gom az anyag be szer zés, a

ne je mé a köny ve lés, pa pír mun ka. Éj jel-

nap pal csi nál juk. 6-7 fix em be rünk van.

Ôk mind be van nak je lent ve sza bá lyo -

san. Si ke rült a jákóhalmi TÜZÉP te lep

for gal mát so ha nem lá tott szint re emel -

ni, a mai na pig fel fe lé íve lünk. Er re én

büsz ke va gyok, és ar ra is, hogy ezt ke -

mény mun ká val ér tük el. Több gyár -

nak már ka kép vi se lôi va gyunk, szi li kát -

ér té ke sí tés ben or szá go san is jó a he -

lyünk. Több ter mé ket gyá ri áron tu dunk

ér té ke sí te ni, nem vé let len, hogy még a

Du nán túl ról is van nak ál lan dó ve vô -

ink. Szál lí tás sal együtt is ol csób bak va -

gyunk, mint az ot ta ni ak. ha mun ka idô

után jön va la ki, ak kor, ak kor szol gál juk

ki. ha szük sé ges, éj sza ka szál lí tok, ra -

ko dom.

- mind ezek mel lett jut idô va la mi lyen

hobby ra?

- Én mun ka pár ti va gyok. Nem mun -

kás pár ti, dol goz ni sze re tek! Azt vi szont

a la kos ság ré szé rôl nagy el is me rés nek

tar tom, hogy be ke rül tem az ön kor -

mány zat ba. Tag ja va gyok az IPOSZ ve -

ze tô sé gé nek is. Er re min dig kell idô nek

ma rad ni.

FO dOr iSt ván Fe renc
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Egy negyedikes gimnazista portréja
nAgy Klá rA, ne gye di -

kes gim na zis ta di á kunk
meg nyer te a nép dal ének lô
ver seny me gyei dön tô jét

Ez  már ön ma gá ban is
szép, el is me rés re mél tó tel -
je sít mény, de amíg idá ig el -
ju tott, az kü lön is ér de kes.

Ta lán má so kat is meg lep,
ha egy mai fi a tal nép dalt
éne kel, s nem a havymetal
vagy disco ze né re ráz za
ma gát. Pe dig nem ide gen a
fi a ta lok tól az ér té kes, iga zi
nép ze ne sem. Az is ko lai
dön tôn 16 ta nu ló in dult.
Nagy Klá ra tisz ta, érett elô -
adá sa, szé pen csen gô hang -
ja ki emel ke dett a me zôny -
bôl, iga zi él ményt nyúj tott.
Így volt ez a me gyei ver se -
nyen is.

Az ál ta lá nos is ko la har -
ma dik osz tá lyá ba járt, ami -
kor a nép tánc ré vén ta lál -
ko zott a nép da lok kal. Ek -
kor még cso por to san éne -
kel tek, így kí sér ték a tán -
cu kat. hosszú évek múl tán
állt ki elô ször egye dül a kö -
zön ség elé, egy rá ba kö zi
ko re og rá fia kap csán éne -
kel te a be fe je zô dalt, kb. 3
év vel ez elôtt. A fel nôtt cso -
port ba ke rül ve, egy re több
dalt is mert meg, az ún.

tánc tá bo rok ban és a pró bá -
kon kü lön fog lal koz tak az
ének lés sel is. Fon tos a jó
lég zés tech ni ka és a meg fe -
le lô kon dí ció, mert tánc
köz ben is hal la ni kell az
éne ket. Eh hez ké pest a szó -
ló ének  már iga zán “egy -
sze rû”.

Nagy Klá ri ról tud ni kell,
hogy na gyon vi dám ter mé -
sze tû, foly ton mo so lyog,
olyan, mint kor osz tá lya
bár mely más tag ja. Még is a
szo mo rú da lo kat ked ve li.
Eze ket ének li nagy át élés -
sel, sal lang men tes egy sze -
rû ség gel. Pil la na tok alatt
meg tud ja te rem te ni az at -
mosz fé rát, akár egy ked ve -
se ál tal el ha gyott le gény pa -
na szát, akár a cser ben ha -
gyott le ány szo mo rú sá gát
ének li. A da lok bel sô han -
gu la ta, az ér zé sek mély sé ge
ra gad ja meg a hall ga tót.

ha szo mo rú dalt, ke ser -
gôt éne kel, az ar ca is szo -
mo rú lesz, de rög tön vi -
dám ra vált, ha olyan a dal.

Az el sô dal egy szé ki ke -
ser gô volt:

,,Ab la kom ba be sü tött a
hold vi lág,

Az én ró zsám ab ba fé sül -
te ma gát,

Gön dör ha ját száz fe lé fúj -
ta a szél,

Kö szö nöm ba bám, hogy
ed dig sze ret tél”

Nagy kár, hogy írás ban a
haj lí tá so kat, a szó és mon -
dat hang sú lyo kat nem le het
iga zán je löl ni, pe dig úgy
len ne tel jes a kép.

Már nem fél a szín pa don,
sôt, jó ér zés töl ti el, ami kor
ész re ve szi, hogy a fel csen -
dült ének ha tá sá ra el hall gat
a kö zön ség, és ,,rá áll a hul -
lám hossz ra”.

Bár ba rát nô jé vel együtt
be ne ve zett a KI MIT TuD?
-ra, kép vi sel ni fog ja a me -
gyét és ter mé sze te sen is ko -
lán kat a kö zép is ko lai te rü -
le ti nép dal ének lô dön tôn,
nem fe led ke zik meg a ki tû -
zött élet cél já ról sem. Elô -
ször is sze ret né az el múlt
évi hez ha son ló ki vá ló ered -
ménnyel be fe jez ni a ne gye -
dik év fo lya mot, azu tán jön
az érett sé gi és a fel vé te li
vizs ga. A Köz gaz da ság tu -
do má nyi Egye te men sze ret -
ne to vább ta nul ni, ezért kü -
lö nös szor ga lom mal ta nul -
ja a fel vé te li tár gya kat; a
ma te ma ti kát és a tör té nel -
met, mi köz ben a töb bi rôl
sem fe led ke zik el.

Ter vei sze rint nem sza -

kad na el sem a nép tánc tól,

sem a nép dal ének lés tôl,

mert hét vé ge ken ha za jön ne

a pró bák ra. Ott hon is né pes

hall ga tó ság elôtt gya ko rol -

hat: nagy szü lei, szü lei, test -

vé rei mind szí ve sen hall -

gat ják éne két. És iz gul ér te

a csa lád, az osz tály, az is ko -

la, va jon ho gyan si ke rül a

kö vet ke zô  meg mé re tés.

Csak így to vább! Va ló szí -

nû leg még sok szor lesz al -

kal munk gyö nyör köd ni

szép hang já ban, vissza fo -

gott, de a dal ér zé se it har -

mo ni ku san ki fe je zô elô -

adás mód já ban.

dr. KAl már pál né

IgAz gA TÓ

A NYuGDÍJASKLuB RENDEZVÉNYEI

De cem ber 4-én utasi Lász ló ta nár nagy si ke rû ad ven ti ze nés
iro dal mi mû sort adott elô gi tá ron, ének és he ge dû kí sé ret tel a
Könyv tár Nyugdíjasklubjának tag jai ré szé re. A ka rá cso nyi ké -
szü lô dés foly ta tá sa kép pen de cem ber 19-én ün ne pi klub dél -
utánt tar tot tunk me lyen gye re kek ad tak elô ka rá cso nyi ver se -
ket, da lo kat. A mû sor után a klub ta gok ked ves aján dé kot kap -
tak az Ön kor mány zat jó vol tá ból. 

Ez úton is meg kö szön jük és bé kés, bol dog új esz ten -
dôt kí vá nunk! 

A nyugdíJASKlub 70 FôS tAg Sá gA
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EG Y Ü T T É L Ü N K A V E Z E T É K E S G Á Z Z A L
A TIGÁZ Rt  vég zi a szol -

gál ta tá si te rü le té hez tar to zó
jász sá gi te le pü lé se ken is a  - há -
ló zat üze mel te té si te vé keny sé ge
mel lett - a gáz ké szü lé kek be -
üze me lé sét, ga ran ci á lis és ga -
ran ci án tú li ja ví tá sát, kar ban tar -
tá sát.

Ké szü lék be üze me lést és ga -
ran ci á lis ja ví tást csak azok a
szer vi zek vé gez het nek, akik nek
er re jo go sult sá guk van. Rész -
vény tár sa sá gunk nak har minc nál
több gáz ké szü lék gyár tó val, im -
por tôr rel van ér vé nyes - gáz ké -
szü lék be üze me lés re, ja ví tás ra
vo nat ko zó - vál lal ko zá si szer -
zô dé se. Ezek alap ján he lyet tük
vé gez zük a fe la da to kat, sa ját
sze re lôi ka pa ci tá sunk kal.

A föld gáz fo gyasz tó ké szü lé -
kek ja ví tá sát ala pí tó oki ra tunk
sze rint vál lal hat juk, amennyi -
ben a gyár tók, for gal ma zók az
ide vo nat ko zó ren de let sze rin ti
al kat ré szel lá tá si kö te le zett sé -
gük nek ele get tesz nek. Vál lal -
ko zá si szer zô dést az zal a part -
ner rel kö tünk, aki el fo gad ja tár -
sa sá gunk szer viz fel té te le it, és
ké szü lé kei meg fe le lnek a
szerelhe tôségi, javíthatósági kö -

ve tel mény rend szer nek.
hi ba el há rí tást, ja ví tást a fo -

gyasz tó val tör tént idô pont-
egyez te tés nek meg fe le lô en dé -
le lôtt vagy dél után vál la lunk, a
hi ba be je len tés tôl szá mí tott 48
órán be lül, de la kás fû tô ké szü -
lé kek ese tén 24 órán be lül.

A gáz szol gál ta tás ban újon nan
be kap csolt te le pü lé sek fo gyasz -
tói egy új energiafelhasználási
mód dal ta lál koz nak. A szol gál -
ta tott föld gáz - mint szé les kö rû -
en al kal maz ha tó ener gia hor do -
zó - szi go rú an el len ôr zött mi -
nô sé gi kö ve tel mé nyek nek meg -
fe le lô el osz tó rend sze ren jut a
gáz ké szü lé kek hez. Mind ezek
el le né re elô for dul hat - ha cse -
kély szám ban is - az üze me lô
rend sze re ken a meg hi bá so dás.

A föld gáz a föld alat ti kô olaj-
és föld gáz tá ro ló föld ta ni szer -
ke zet bôl ter melt - csô ve ze té ken
szál lí tott - ég he tô gáz. Össze té -
tel te kin te té ben fô al ko tó ja a
me tán, mely mel lett kis mennyi -
ség ben ta lál ha tó még etán, pro -
pán, bu tán, stb. A szén hid ro gé -
nek mel lett tar tal maz szén di o xi -
dot, nit ro gént és tar tal maz hat
kén di o xi dot is. 

A föld gáz nak nin csen sza ga,
ezért a gáz szi vár gás okoz ta ve -
szély hely zet meg kö ve te li a sza -
go sí tást. A sza go sí tás kö vet kez -
té ben már na gyon kis kon cent -
rá ci ó ban is ér zé kel he tô a jel leg -
ze tes ,,gáz szag”.

gáz szi vár gás ese tén a:
- gáz mé rô elôt ti fô csa pot el

kell zár ni,
- zárt he lyi ség ese tén szel lôz -

tet ni kell,
- gáz zal te lí tett he lyi ség ben

nem sza bad tar tóz kod ni, nyílt
lán got hasz nál ni, ci ga ret táz ni,
szi go rú an ti los elekt ro mos be -
ren de zés (kap cso ló, csen gô, mo -
tor, stb.) hasz ná la ta,

- az el há rí tás ra - az ügye let
meg ér ke zé sé ig - a biz ton sá gi in -
téz ke dé sek meg té te lé re szük ség
ese tén a kör nyék be li la kos sá got
is kér ni kell.

A gáz szi vár gá sok mi e lôb bi
szak sze rû el há rí tá sa a szol gál ta -
tó fe la da ta. Az ügye le ti szol gá -
lat mun ka idôn túl is biz to sít ja a
gáz szol gál ta tá si üzem za va rok,
gáz öm lé sek, szi vár gá sok gyors
el há rí tá sát, a la kos ság élet- és
va gyon biz ton sá gá nak meg óvá -
sát. Üzem za var ese tén a szol -

gál ta tást a le he tô leg rö vi debb

idôn be lül hely re ál lít juk.

Kér jük fo gyasz tó in kat, hogy

min den, a gáz szol gál ta tás sal

kap cso la tos rend el le nes sé get

ha la dék ta la nul je lent se nek hi -

ba be je len tô he lye in ken.

hI BA FEL VÉ TE LI hELY ÉS

TE LE FON SZÁM 

JÁSZ APÁTIN:

mun ka idô ben: Jász apá ti

Damjanich út 11.

te le fon: 57-312-223

Szé Kely iSt ván né

ügy FÉL SzOL gÁ LA TI

ME nE dzSER

Ép testben, ép lélek lakozik
(A GYóGYTESTNEVELÉS hELYZETE, KÖRÜLMÉNYEI VÁROSuNKBAN)

Nem zet kö zi fel mé ré sek bi zo nyít ják azt a
tényt, hogy a fi a tal ság ál ta lá nos fi zi kai ál -
la po ta egy re vál sá go sabb. A le ány gyer me -
kek szer ve ze te nincs elég gé fel ké szül ve az
anya ság ra, a fi úk nagy ré sze al kal mat lan
na gyobb fi zi kai mun ká ra és a ka to na ság ra.
Már óvo dás kor ban, vagy még elôbb ki mu -
tat ha tók kü lön bö zô fo kú rend el le nes sé gek
az egy sze rû lúd talp tól a sú lyo sabb
gerincdeformitásokon át a na gyon ko moly
or to pé di ai el vál to zá so kig, nem be szél ve az
ideg rend sze ri pa na szok ról, stresszes ál la -
po tok ról. Az óvo dai és is ko lai test ne ve lés
a nem kó ros el vál to zá so kon, mint pl. a hely -
te len test tar tás, ál ta lá nos fi zi kai gyen ge ség,
reny he ál ló ké pes ség, stb. nagy mér ték ben
se gít het.

De mi le gyen azok nak a gye re kek nek a
sor sa, akik lát szó lag egész sé ge sek, de gyen -
géb bek, ügyet le neb bek tár sa ik nál? Zár juk ki
a test ne ve lés órá ról? Ez sem mi kép pen nem
le het meg ol dás. Ne kik szük sé gük len ne
úgy ne ve zett gyógytestnevelésre, ami a test -
ne ve lô ta nár tól szak irá nyú kép zett sé get igé -
nyel. 

Vá ro sunk is ko lá i ban nem ol dot ták még
meg ezt a fe la da tot, a dé le lôt ti óra rend be
nincs be ik tat va a gyógytestnevelés óra. A

dél utá ni órák ban egyéb el fog lalt sá gok mi -
att (be já rás vi dék rôl, kor re pe tá lás, kü lön óra,
tö meg sport a nor mál test ne ve lés órá ra já ró
gyer me kek nek, kü lön bö zô edzé sek) nem
old ha tó meg, mert ezek ben az órák ban a
leg zsú fol tab bak a tor na ter mek. Több, kü -
lön bö zô tí pu sú tor na cso port nem dol goz hat
együtt egy tor na te rem ben, mert Jászapátin
egyik hely ség mé re te sem fe lel meg er re. Je -
len leg egy gyógytestnevelô ta nár nô vál lal -
ko zó ként fog lal ko zik gye re kek nek tar tás -
ja ví tó tor ná val, a Damjanich úti is ko la tor -
na ter mé ben, ami tu laj don kép pen már ered -
mény, de ez zel a fe la dat nincs iga zán meg -
old va.

A gon dot az je len ti, hogy így csak azok
az egyé nek ke rül nek szak em ber ke zé be,
akik fi ze tô ké pe sek, az az meg tud ják fi zet -
ni az óra dí jat. Az ilyen for má ban meg ol dott
órák nem ol csók. Sok olyan em ber van
Jászapátin, aki nek szük sé ge len ne gyógy tor -
ná ra, de anya gi gon dok mi att nem tud részt
ven ni a fog lal ko zá so kon. Az ô ér de kük ben
kel le ne meg ol dást ta lál ni eb ben a prob lé má -
ban.

A leg cél sze rûbb az len ne, ha az is ko lák
be ik tat nák a dé le lôt ti órerendbe a
gyógytestnevelést,  el sô vagy utol só óra

gya nánt, így a dél utá ni  el fog lalt sá gok nem

aka dá lyoz nák a rész vé telt. Eb ben az eset -

ben az is ko lák eset leg kö zö sen fi zet het nék

a gyógy test nevelôt.

A má sik le he tô ség, hogy ma gán óra ként

zaj la na a gyógytestnevelés-óra, ön kor mány -

za ti tá mo ga tás sal az ar ra rá szo ru lók ré szé -

re (te rem bér, ta nár óra dí ja, nyá ri idô szak ban

a strand hasz ná la ta..).

A va ri á ci ók szá mát le het ne sza po rí ta ni,

de a lé nyeg az, hogy akin le het se gí te ni a

gyógy tor ná val, az  meg kap has sa - leg alább

a le he tô sé get. 

A mai el anya gi a so dott vi lág ban sem so -

dor hat juk el gyen gébb tár sa in kat. Min den

em ber ér ték a tár sa da lom szá má ra, ha ér zi

a se gí tô szán dé kot, bi zal mat, ma ga is igyek -

szik a le he tô sé ge i hez ké pest hasz nos mun -

kát vé gez ni.

Sz-n
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Anyakönyvi hírek

A PReMIeR MOzI

JAnuáR hAVI MûSORából

A SzOL nO KI SzIgLIgETI SzÍn HÁz 
JA nU ÁR HA VI MÛ SO RÁ BÓL

11. csü tör tök, 19 óra: WEST SIDE STORY
12. pén tek, 19 óra: WEST SIDE STORY -Ma jor bér let

13. szom bat, 19 óra: WEST SIDE STORY -Blaha bér let
14. vas ár nap, 15 óra: OLIVER!

19 óra: OLIVER!
16. kedd, 19 óra: OLIVER!

17. szer da, 19 óra: OSZT RI GÁS MICI -Ma dách bér let.
18. csü tör tök, 19 óra: WEST SIDE STORY 

19. pén tek, 19 óra: OSZT RI GÁS MICI -Csortos bér let
21. vas ár nap, 15 óra: OLIVER!

19 óra: OLIVER!
22. hét fô, 19 óra: A 30 éves Szim fo ni kus Ze ne kar ün ne pi hang ver -

se nye
24. szer da, 19 óra: MI A TYÁNK -Odry bér let
25. csü tör tök, 19 óra: WEST SIDE STORY 

26. pén tek, 19 óra: WEST SIDE STORY
27. szom bat, 19 óra: WEST SIDE STORY -Gózon bér let
28. vas ár nap, 15 óra: WEST SIDE STORY -Latinovits bér let

Újszülöttek:

Farkas henrietta - 1995. november 22,,
Farkas Rudolf - november 23.,
horváth Miklós - november 25.,
Berdó Emma - november 27.,
Sike József - november 28.,
Dósa Zoltán - november 29.,
Faragó Barbara - november 30.,
Kállai József - december 2.,
Gyárfás Róbert - december 3.,
Farkas Amanda - december 5.,
Jámbor Dániel László - december 6. (Jászivány),
Farkas Noémi Kitti - december 18.,
Rácz Ádám - december 19.,
Simonváros Noémi - december 22.

Elhunytak:

Özv. Csákó Istvánné - élt 75 évet,
Vankó Árpád,
Ifj. Oláh László - élt 40 évet,
Vágó László - élt 72 évet.

v é r A d á S

A múlt év de cem ber 22-én vér adás volt a Damjanich úti is ko -
la épü le té ben. het ven vér adó jelent meg és ami kü lön em lí -
tés re mél tó, hogy kö zöt tük hat fi a tal elô ször adott vért éle té -
ben. 
Kö szö ne tet mon dunk a Sü tô üzem nek, a Pol gár mes te ri hi va -
tal nak és a JÁSZ TEJ-nek ami ért egész év ben se gí tet ték a Vö -
rös ke reszt ren dez vé nye it.

nyitrAi iStvánné

M E G  h Í  V ó

TISZ TELT SZÜ LÔK!  KED VES VOLT DI Á KuNK! 
TISZ TELT JÁSZ APÁ TI AK!

A ,,TE hET SÉ GÉRT” ala pít vány ku ra tó ri u ma és 
a Jász apá ti Ist ván Ki rály Ál ta lá nos Is ko la 

jó té kony sá gi,

ala pít vá nyi bált ren dez
va cso rá val, mû sor ral egy be köt ve 
1996. ja nu ár 27-én 19. óra kor 
a Jász apá ti Mû ve lô dé si ház ban.

A ze nét a GAM MA együt tes szol gál tat ja, 
a va cso rá ról Tajti La jos gon dos ko dik.

Kér jük, tisz tel je meg ala pít vá nyi bá lun kat 
sze mé lyes je len lé té vel!

Rész vé te li kár tya el le né ben biz to sí tunk va cso rát.
A rész vé te li kár tyák elô vé tel ben vált ha tók 

az is ko la tit kár sá gán. 
Fel aján lá so kat kö szö net tel fo ga dunk.

A jó té kony sá gi est hez a hoz zá já ru lá so kat 
a gyer me kek tá mo ga tá sá ra, ju tal ma zá sá ra, 

il let ve a di ák élet szí ne seb bé té te lé re sze ret nénk for dí ta ni.A Szakmunkásképzõ Iskola varróversenyén – december 2-án - Kiss
Rita I. díjat nyert – egy varrógépet. (fotó: T.I:)

ja nu ár 12-13, pén tek-szom bat es te 7-kor: ARANY -
SZEM (ame ri kai ak ció film)

ja nu ár 15, hét fô es te 7-kor: 

FARINELLI, A KASZT RÁLT (bel ga.olasz film)

ja nu ár  19-20 pén tek-szom bat es te 7-kor: DOLORES
CLAIRBONE (ame ri kai thriller)

ja nu ár 22 hét fô es te 7-kor: 

RABLóhAL (ame ri kai film)

ja nu ár 29 hét fô es te 7-kor: 

DREDD BÍ Ró (ame ri kai ak ció film) 
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Jászapáti város kulturális életérôl
Az el múlt év ben, no vem ber

30-án az ön kor mány zat kul tu -
rá lis bi zott sá gá nak szer ve zé sé -
ben fó ru mot ren dez tek, ahol az
1996-os év ter vei, le he tô sé gei
fo gal ma zód tak meg, a meg je -
lent tár sa dal mi szer ve ze tek kép -
vi se lô i nek fel szó la lá sa i ban.

lász ló pé ter, a Kul tu rá lis bi -
zott ság el nö ke, a be ve ze tô ben
el mond ta, hogy  1996 lesz a
mille cen tenárium éve, a me gye
meg ala ku lá sá nak év for du ló ja,
nyá ron a test vér vá ro sunk ból ér -
kez nek ven dé gek. Eh hez és az
ün ne pek hez, vi lág na pok hoz
kap cso lód va kel le nek ren dez vé -
nyek. Cél sze rû len ne egy ren -
dez vény nap tár meg je len te té se,
hogy az idô pont, szín hely össze -
egyez tet he tô le gyen. 

borhy györgy: A Me zô gaz -
da sá gi Szak kö zép is ko la száz -
éves lesz 1996-ban, az év for du -
ló al kal má ból a nyár ele jén
nagy sza bá sú ren dez vé nye ket
ter vez az in téz mény, sok vi dé ki
ven dég gel, szak mai na pok kal. 

A Cser kész csa pat ve ze tô je -
ként fel aján lot ta, hogy a csa pat
szí ve sen se gít bár mi lyen  ün -
nep ség szer ve zé sé ben, ha ké rik.
Egyet len ki kö té se van, hogy
párt men tes le gyen.

Kiss Jó zsef né: a Kamilliánus
cso port jú li us 14-15-én or szá -
gos ren dez vénnyel em lé ke zik
meg  a rend öt éves év for du ló já -
ról. Kül föl di ven dé ge ket is vár -
nak Auszt ri á ból, Er dély bôl, uk -
raj ná ból és a Va ti kán ból, kb.
ezer fô re szá mí ta nak. 

A cso port gyer mek-üdül te tést
is szer vez a vá ros ban, ami hez
rep re zen ta tív szál lás he lyet ke -
res nek. Is ko lai kol lé gi um ba sze -
ret nék el he lyez ni a gye re ke ket,
ahol lel ki gya kor la to kat is le het
tar ta ni. 

mol nár né Szikszai Klá ra: A
Nyelv mû ve lô Kör ver se nyek re
ké szül az új év ben, de a ha gyo -
mány ôr zô mun ka fe lé is nyit ni
pró bál. Tajti Er zsé bet se gít sé -
gé vel jász ru há kat ké szí tet tek,
ami ben fel lép het nek ün nep sé -
ge ken. Szí ve sen részt vesz nek
rep re zen ta tív al kal ma kon, fel -
ké rés re - akár egy kis mû sor ral
is.

Kö kény györ gyi: A Pá va kört
és a Ro ma tûz ne vû cso por tot
ve ze ti. A ze ne tan fo lya mon 49
gye rek kel fog lal ko zik, ami azt

mu tat ja, hogy len ne ér dek lô dés
a ze ne is ko la iránt a gye re kek és
a szü lôk ré szé rôl is. A ze ne is ko -
lá hoz azon ban nincs meg a sze -
mé lyi fel té tel, hi szen a zon go ra -
ok ta tá son kí vül sem mi lyen más
hang szert nem ok tat nak.

Kocsisné Ka szab zsu zsa:
,,ha fel me rül a kér dés, hogy ha -
gyo mány te rem tô prog ra mot
pró bál junk ki ala kí ta ni a vá ros -
ban, ak kor az el sô szá mú fe la -
dat, hogy az adott sá go kat meg -
vizs gál juk. Ek kor rög tön szem -
be tû nô a ci gány la kos ság ma -
gas ará nya. Van a vá ros nak egy
nagy mû vész szü lött je, aki ed -
dig nem kap ta meg a ne ki meg -
fe le lô he lyet: Rácz Ala dár. 1996
feb ru ár já ban lesz a mû vész szü -
le té sé nek 110. év for du ló ja. Az
év for du lós meg em lé ke zés ke re -
té ben vá ro sunk is egy ci gány
kul tu rá lis ta lál ko zót tart hat na,
ta lán ha gyo mány te rem tô cél lal
is, el sô sor ban te het sé ges ci gány
ta nu lók ré szé re, Rácz Ala dár
Na pok cím mel. Az is ko lá kat
pénz zel ér de kelt té kell ten ni eb -
ben a té má ban, hi szen az ál ta lá -
nos is ko lás ko rú gye re kek a leg -
fo gé ko nyab bak a más ra, a szép -
re. ha egy-két ci gány ta nu ló ki -
emel ke dik és to vább ta nul, vagy
csak át ad ja a gye re ke i nek a po -
zi tív ér té kek irán ti fo gé kony sá -
got, ak kor  ez a mun ka ge ne rá -
ci ók múl va is  vissza cseng.”

tajti er zsé bet: A tánc cso port
ter ve i rôl el mond ta, hogy no -
vem ber 12 óta mû kö dik a Jász -
tánc Ala pít vány, a pénz ügyi fel -
té te lek és a szer ve zé si mun ka
biz to sí tá sá ra. Az év ele jén far -
san gi vi gas sá got ter vez nek, ahol
nem csak nép tánc lesz, ha nem
va la mi más könnyed szó ra ko -
zá si le he tô sé get is pró bál nak
nyúj ta ni.

Ta vasszal meg ren de zik a me -
gyei együt te sek ta lál ko zó ját,
Szol nok, Jász be rény,
Tiszafüred, örökszentmiklós
együt te se i nek meg hí vá sá val.

A Rácz Ala dár em lék mû sor -
ba sze ret né nek be kap cso lód ni.
A tánc cso port ci gány tán cot is
ta nul hat er re az al ka lom ra.

Az el múlt év ta pasz ta la ta i ra
utal va el mond ta, hogy nyá ron
az üdü lô ven dé gek igé nyel nék a
kul tu rá lis mû so ro kat, de a sza -
bad té ri szín pad ki fo gá sol ha tó
ál la po ta mi att er re nincs iga zán
le he tô ség.

A vá ros ba ér ke zô ven dé gek
tá jé koz ta tá sá ra, ter vez nek egy
olyan fény ké pes ki ad ványt ké -
szí te ni, amely ben nem csak a
tánc cso port, ha nem a vá ros ban
dol go zó kéz mû ve sek, a  ha gyo -
mány ôr zô és kul tu rá lis egye sü -
le tek is be mu tat koz hat nak.

urbán ilo na: A nem ze ti ün -
ne pe ink meg em lé ke zé se nem
min dig si ke rült, ezért az új év -
ben fel ajánl ja az Ist ván Ki rály
Is ko la se gít sé gét, de eh hez az
ön kor mány zat kul tu rá lis bi zott -
sá ga ter vez ze meg, hogy me lyik
is ko la, me lyik ün nep sé get ren -
dez ze.

Az Ist ván Ki rály Na pok már
ne gye dik éve ke rül meg ren de -
zés re 1996-ban, a di á kok nak a
szü lôk nek és a vá ros la kó i nak
is.

Friczné urbán mag dol na:
A Nyugdíjasklub le he tô sé ge i rôl
el mond ta, hogy szí ve sen vál lal -
nak ide gen ve ze tést a vá ros ba ér -
ke zô ven dé gek nek. A klub ha -
gyo mány ôr zô ki ál lí tást ter vez a
mú ze um ban. A nagy si ke rû
gyer mek tá bort az új év ben is
meg ren de zik.

utasiné garay bor bá la: A
NOE he lyi cso port ja a ját szó -
ház ren de zé sét foly tat ja, min -
den hó utol só vas ár nap ján, a
nyá ri szü net ki vé te lé vel. Ze nés
Könyv tá ri Es ték az új év ben is
lesz nek, a ha gyo má nyos ko -
moly ze ne mel lett jazz és san -
zon is sze re pel majd a mû sor -
ban.

Sze rin te a ren dez vé nyek
mag va ló sí tá sá ban nagy sze re -
pet kap, nem csak a pénz, ha -
nem a hely szín is. A Mû ve lô dé -
si ház kis cso por tos mun ká ra
egyál ta lán nem al kal mas.

Kö kény gá bor: A  Mû ve lô -
dé si ház ban a Ta va szi Vas ár na -
pok ren dez vényt ter ve zik fel újí -
ta ni, Szikszai Gá bor  em lé ké re.
Ez olyan, mint egy KI-MIT-
TuD?, ahol a kis is ko lás tól a
nyug dí ja sig min den ki részt ve -
het. A ház ban meg va ló sult mo -
zi jól mû kö dik, át lag száz né zô
van. Le he tô ség van az is ko lák
ré szé re egy-egy elô adás le kö té -
sé re, ked vez mé nyes hely árak -
kal, olyan film meg te kin té sé re,
ami az ok ta tás so rán fel hasz nál -
ha tó.

Kal már Jó zsef né: A Fa lu si
Tu riz mus Egye sü let ter ve zi egy
olyan pros pek tus meg je len te té -

sét, amely ben a tör té nel mi em -

lé kek mel lett a táj, a ha gyo má -

nyok, a he lyi szo ká sok be mu ta -

tá sa az el sôd le ges. A ren dez vé -

nyek idô pont já nak is me re te a

ven dé gek tá jé koz ta tá sá ban az

Egye sü let ér de ke is. Szál lás he -

lyet már most is tud nak biz to sí -

ta ni.

Ju hász né tajti má ria: A

Gyer mek ba rát moz ga lom ve ze -

tô i nek tá bo rát már ci us 29-31

kö zött ren de zik meg a vá ros -

ban. A há rom na pos ren dez vény -

re 200 ven dé get vár nak.

Sasvári bélá né: A Me zô gaz -

da sá gi Szö vet ke zet tu laj do na a

Ta nya mú ze um, amit ta vasszal

fel újí ta nak. Be mu tat ha tó lesz a

ré gi mun ka esz kö zök és ké zi -

mun kák gyûj te mé nye. A

Vándorfy Já nos ne vét vi se lô

hon is me re ti szak kör a he lyi

nép szo ká so kat dol goz za fel és

kis fü ze tek for má já ban ter ve zi

ki adat ni.

Ko csis zol tán: A Vál lal ko zás -

fej lesz té si Ala pít vány he lyi iro -

dá já nak szol gál ta tá sa it aján lot -

ta, meg hí vók, szó ró la pok ké szí -

té sét szá mí tó gép pel.

A fó ru mon ugyan nem hang -

zott el, de az ter mé sze tes, hogy

a Jász Új ság min den kul tu rá lis

ren dez vény rôl idô ben be szá -

mol.

Sz-n
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J á S z J á K ó h A l M I  O l D A l
A szo ká sos nál cse ké lyebb ér dek lô dô

vett részt a de cem ber 12-i fa lu gyû lé sen.
En nek oka az le he tett, hogy egy részt most
nem volt tö meg szer ve zés - va ló ban az ér -
dek lô dôk jöt tek el, más részt pe dig az
ered mé nye ket tu do má sul ve szi a la kos -
ság, in kább a pa na szok hoz zák össze az
em be re ket.

A pol gár mes ter öröm mel je len tet te be,
hogy a két-fé lév ti ze d es nagy be ru há zás
gya kor la ti lag meg va ló sult: no vem ber kö -
ze pé tôl több, mint 450 te le font kö töt tek
be a köz ség ben és de cem ber 10-ig 200
gáz be kö tés is meg tör tént. (De cem ber kö -
ze pé re a III. ütem hi ány zó né hány la ká -
sa is nagy részt “gázközelbe ke rült”, de
1995-ben már a vég sô mun ká la to kat nem
tud ták el vé gez ni.)

Egyéb ként kö zel 600 la kás ba kí ván ja a
la kos ság be vin ni a gázt, de ezek nek kö -
zel két har ma dá ban még a bel sô sze re lé -
si mun ká kat nem vé gez ték el.

Dr. Csa tai Jó zsef jegy zô nek - mint le -
ve ze tô el nök nek - nem volt sok dol ga,
in kább a sa ras utak és a köz mû vek utá ni
vissza ál lí tás volt a té ma. 

Ez vi szont jo gos: a köz ség nek egyen -
lô re csak  ne gyed ré sze ren del ke zik bur -
kolt utak kal, és azok is rá szo rul nak a le -
fe dés re. Pá lyá zott a köz ség szenny víz ki -
épí tés re is, és a vá sár tér kör nyé kén la kók
is jo go san vár ják a köz vi lá gí tás rend be -
té te lét a Fô út azon sza ka szán. Lesz hát
mit ten ni a kö vet ke zô évek ben is.

- A de cem ber 18-i tes tü le ti ülés - az el -
múlt évek hez ha son ló an - az év mun ká -
já nak ér té ke lé sé vel fog lal ko zott vol na,
ám - szin tén az el múlt évek hez ha son ló -
an, most is elô jött egy cso mó sür gôs elô -
ter jesz tés, mely is mét éj sza ká ba nyú ló vá
tet te az ülést.

El kel lett fo gad ni a kö vet ke zô évi mun -

ka ter vet, mely most is ha von ta egy ülést

tar tal maz (vi szont 12 he lyett 1995-ben is

20 ülés volt). A tes tü let nem kí ván ta meg -

vál toz tat ni a tör vény ben elô írt nál ma ga -

sabb ra az adó kat: így pl. a sze mély gép -

ko csik nál a kö te le zô mi ni mu mot - meg -

kez dett má zsán ként 400.-Ft-ot - ha tá roz -

ta meg. Elô ze te sen tá mo gat ta a tes tü let,

hogy 1996. ja nu ár 1-tôl az or vo si ügye -

le tet hét vé ge ken Jászjákóhalma,

Jászdózsa és Jász te lek 4 há zi or vo sa lás -

sa el az ed di gi jász be ré nyi köz pon ti ügye -

let he lyett. A volt böl csô de tel két sem kí -

ván ja meg osz ta ni a tes tü let to vább ra sem.

h Í R E K

ISMÉT NYERTÜNK!
no nem a lot tón, ha nem egy

rég óta húzúdó per ben! 
Az ön kor mány zat Kis csa tá -

ri Jó zsef né vel (a volt al pol gár -
mes ter ne jé vel) állt per ben, aki
bé rel te a volt nap kö zi ott hon
épü le té nek egy ré szét fagy lal -
to zó cél já ra. Az ön kor mány -
zat töb bi bér le mé nyé hez ha -
son ló an en nek a bér le ti dí ját is
meg emel te 1994. szep tem ber

1-tôl. A 14.500.-Ft-os ha vi
bér le ti dí jat a bér lô ne hez mé -
nyez te, és nem volt haj lan dó
meg fi zet ni. Az el sô fo kú bí ró -
ság már meg ítél te a bér le ti díj
egy ré szét, me lyet a bér lô be
is fi ze tett, azon ban az ön kor -
mány zat nem ér tett egyet az
íté let tel, és mint ezt a má sod -
fo kú íté let iga zol ta: nem is járt
rosszul. 

A bí ró ság kö te lez te Kis csa -
tá ri Jó zsef nét a még meg lé vô
hát ra lék: 87.000.-Ft meg fi ze -
té sé re az ön kor mány zat ré szé -
re, to váb bá az el sô fokú per -
költ sé get 20.000.-Ft-ra emel te,
az el sô fokú il le té ket pe dig
10.440.-Ft-ra. Kö te le zi a bí ró -
ság Kiscsatárinét még 4.500.-
Ft má sod fo kú per költ ség meg -
fi ze té sé re is, az ál lam nak pe -

dig 10.440.-Ft má sod fo kú el -

já rá si il le ték meg fi ze té sé re. 

Az íté let el len fel leb be zés -

nek nincs he lye.

Jászjákóhalmi Anya -
köny vi Hí rek

(1995. NO VEM BER 16- DE -
CEM BER 15-IG)

Szü let tek (any ja ne ve):
Nagy Ni ko let ta (Mol nár
Jo lán),
Vas kó Fru zsi na (Csipe
Mag dol na).

Há zas ság kö tés:
nem volt.

El huny tak (élet ko ra):
An tal Bá lint (65),
Gyuricza Já nos (73),
Nagy Sán dor né (78),
Si mon Bé lá né (64),
Sza bó Ist ván (52).

Elnézést  kérünk!
Aki dol go zik, hi bá zik is, így van ez a Jász

Új ság nál is. A de cem be ri szám jászjákóhalmi
ol da lán meg je lent egy fo tó az 1960-ban épült
ál ta lá nos is ko lá ról. Csak egy szép ség hi bá ja
van: ar ról a ré gi ké pes lap ról vet te át a lap,
mely az 1980-as évek kö ze pén ké szült a köz -
ség rôl. A raj ta lát ha tó szov jet em lék mû már
ré gen a te me tô ben áll, he lyén pe dig 1990. no -

vem ber 3. óta a II. vi lág há bo rú hô se i nek és ál -
do za ta i nak az em lék mû ve hir de ti a há bo rú bor -
zal ma it. 

Meg vál to zott a mel let te ál ló kan de lá ber is.
Mi vel nem szí nes a kép, így nem lát szik, hogy
az is ko la sem pi ros már,  ha nem sár ga. A töb -
bi stim mel.

ugyan eb ben a szám ban tu dó sí tást kö zölt a
lap az ön kor mány zat ta ka rí tó ak ci -

ó já ról, mely ben meg je lent, hogy
ki len cen vet tek részt a mun ká -
ban - és fel so rol va, nyolc név. 

Ez úton is el né zést ké rünk
Terjéki Pál kép vi se lô tôl, aki -
nek le ma radt a ne ve!

A fo tó he lyet ti mos ta ni ál la pot
képe
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Ked ves Rejt vény fej tô! 

Az új év kez de te min dig va -
la mi vál to zást is hoz az em ber
éle té be. Fo ga dal mat te szünk,
cél ja ink van nak, min dig egy
jobb, egy  tö ké le te sebb el éré -
sé re tö rek szünk. Így jött az az
öt le tem, hogy a ha gyo má nyos
ke reszt rejt vény mel lett egy ki -
csit ne he zebb, egy ki csit
gondolkodtatóbb rejt vényt ké -
szít sek. E ha vi rejt vé nyem
“Olasz mód ra - kez dôk nek”.
Azért kez dôk nek, mert a meg -
ha tá ro zá sok után fel tün tet tem
azt is, hány be tû bôl áll a be -
íran dó vá lasz. Könnyí tés ként
négy meg ha tá ro zás ja nu á ri
név na pok hoz kap cso ló dik.
Ter vem sze rint a ha gyo má -
nyos rejt vény mel lett min den
má so dik hó nap ban egy-egy
más tí pu sú rejt vény je len ne
meg. Sok si kert kí vá nok a fej -
tés hez!

Olasz mód ra
— kez dôk nek

Az áb ra két, egy más tól cik -
cakk ban ha la dó vo nal lal el vá -
lasz tott rejt vényt és 17 fe ke te
négy ze tet tar tal maz. A meg ha -
tá ro zá so kat so ron ként köz löm,
a zá ró jel ben a be íran dó vá lasz
be tû szá ma áll. A fe la dat: a két
rejt vény meg fej té se, a kö zöt -

tük hú zó dó vá lasz tó vo nal és a
fe ke te négy ze tek be raj zo lá sa.

Be kül den dô: a be ka ri ká zott
koc kák ba ke rült be tûk bôl
össze ál lít ha tó fér fi név, mely -
nek vi se lô je szin tén ja nu ár ban
ün nep li név nap ját.

A meg fej té se ket a Könyv tár
cí mé re le het be kül de ni, Jász -
apá ti Velemi út 2.  A meg fej -
tôk kö zött 2db. vá sár lá si utal -
ványt sor so lunk ki.

Be kül dé si ha tár idô: feb ru ár
20.

víz Szin teS: 1. Nôi név,
ja nu ár 13 (8), -Egyik szom -
szé dos me gyénk(5). 2. Az
1992-es nyá ri olim pi án lep ke -
súly ban ara nyér met nyert  bol -
gár súly eme lô (6), -Ön zô, sa -
ját ér de ke it elôny be he lye zô
em ber (7). 3. ne mes, lo va gi as
(7), -Izsóp na gyobb ré sze (3),
-In di um vegy je le (2). 4. Ki ej -
tett más sal hang zó az ABC ele -
jé rôl (2), -Ox ford egy ség rö vi -
den (2), -Em ber, la tin ki fe je -
zés sel (4), -Kö te let ki bont (3).
5. ...busz, ló von ta tá sú
társaskocsi a ré gi idôk bôl (4),
-Lantán vegy je le (2), -Ige kö -
tô (2). 6.Ker ti mun ka (4), -
Étel íze sí tôi (3), -Az elekt ro -
mos fe szült ség egy sé ge (4).
7.Egyip to mi nap is ten (4), -
hely te le ní tô, ki fo gá so ló (8).
8. hul la ni (4).-Szín mû vé -

szünk (Sán dor) (6), -hely ha tá -
ro zó rag (2). 9.vil la mos for gó -
gé pek ál ló ré sze (7), -Re pü lô -
gép tí pus be tû je le (2), -Kér dô
névmás (3). 10.Egy mást kö -
ve tô ma gán hang zók (2), -Ré -
gen hasz nált sú ro ló szer ál ta -
lá ban réz tár gyak hoz (5), -ház -
ôr zô (2), -Dísz táv irat (2). 11.
Dup láz va a vi zek vá ro sa (2), -
Dög evô ra ga do zó ál lat (5). 12.
Por tu gál ere de tû négy hú ros gi -
tár fé le ség (7), -ha rap (3), -Kés
ré sze (2). 13. Gyen ge fu val lat
(6), -Nôi név, ja nu ár 18.(7).

Füg gô le geS: 1. Fér fi -
név, ja nu ár 22.(5), -Gö rög ál -
lat me se író i.e.600 tá ján (7).
2. uj jon gó öröm ki ál tás
Dionüszosz is ten ün ne pén (4),
-Ke resz tül fon (5), -Ko dály
Zol tán (2). 3. Fo goly (3), -Ész -
re vét le nül ha lad (5), -Út, fran -
ci á ul (3). 4.Kó ros vá sár lá si
haj la ma van (10), -Azo nos be -
tûk (2). 5. ...volens (kény te -
len-kel let len) (6), -Ne héz ke -
sen ír (2), -Vaj da sá gi vá ros (5).
6. Ivó be céz ve (3), -Túl fû sze -
re zett (3), -Ar ra cé loz (5). 7.
Nép, tô lünk ke let re (5), -Gö -
rög be tû (2). 8. Szar vas faj ta
(3), -Fej nél kü li Pis ta! (4), -
Vo nat ko zó név más (3). 9.
Szál lí tasz (5), -Or kesz ter (7).
10. Fagy lalt, né me tül (3), -Le -
hul lott lomb(4), -Ne me si cím
(4). 11. Vé sô egy ne mû be tûi
(2), -Ál la ti fé rô hely (2). 12.
Fa gyasz tá sos he lyi ér zés te le -
ní tés re hasz nált erô sen pá rol -
gó gáz (10), -Dísz (2). 13.
Lop va fi gyel (6), -Fér fi név, ja -
nu ár 7. (6).

Az no vem ber ha vi rejt vény

meg fej té se: Kö kény Gá bor,
Nagypál Csa ba, Tóth Bé la,
Kálé Ele mér. Na gyon sok he -
lyes meg fej tés ér ke zett, ezért
öt nyer test sor sol tunk ki, akik
a Jász Új ság egy éves elô fi ze -
té sét kap ják : Gyenes Mag dol -
na, Luzsi Tí mea, Bagi Pál né,
Tyukodi Já nos né, Szabari Ist -
ván né Jász apá ti, a Jászkiséri
hon is me re ti kró ni ka c. köny -
vet nyer ték: Körtély And rás né
Jászkisér, Fü zér Ist ván Jász -
be rény.

MEg LE PE TÉS
A ka rá cso nyi ,,meg le pe tést” -

Szalkári Ró zsa: hó vi rág c. ké pét
- Far kas Gab ri el la (Jász apá ti)
nyer te. A sor so lást Menyhárt Pál -
né vé gez te, aki ven dé günk volt
de cem ber 27-én. Gra tu lá lunk a
nyer tes nek és ez úton kö szön jük
a mû vész nô nek a szép aján dé kot!

Az idén is lesz ka rá cso nyi meg -
le pe tés! Ér de mes min den hó nap -
ban be kül de ni a meg fej tést, mert
így na gyobb az esély a nye rés re!

nAgypál iSt ván né

R E J T  V É N Y O L D A L

december 18-án volt a Rejtvényfejtõ verseny
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A
JÁSZTEJ-
KuPÁN

Juhász Attila 

és ellenfele 

Bárány Tamás

a szõnyeg szélén 

a bírói asztalnál: 

ifj. nyitrai István edzõ

(Fotó: T. I.)

B I R K ó Z Á S
1995.: 

IS MÉT eGY SI Ke ReS
ÉV

Ifj. Nyitrai Ist ván edzô irá nyí -
tá sa alatt mû kö dô bir kó zó szak -
osz tály ta valy is foly tat ta a há rom
éve tar tó si ker so ro za tát. Az ered -
mé nyek di csé re te sek, mely re jog -
gal büsz kél ked het az edzô édes -
ap ja, id.Nyitrai Ist ván is, aki a
szak osz tály ve ze tôi fe la da to kat
lát ja el. Apa és fia, a bir kó zás sze -
re te te és a hoz zá ér tés. 

A sok kö zül né hány, an nak ma -
gya rá za tá ra, hogy év ti ze d e ken át

me gannyi ne héz ség mel lett mi ért
is ma radt tal pon Jász apátin ez a
sport ág, hogy hosszú, ke ser ves
idô szak után a szak osz tály éle te
is mét fel pezs dült, moz gal mas sá,
ered mé nyes sé vált. 

OLIM PI AI PON TOK, 
ARANY JEL VÉ NYES

SPOR TO LóK

A szak osz tály 21 olim pi ai pont -
já ból ti zen egyet Bé res Zsolt, tí zet
Jász Csa ba szer zett, mely tel je sít -
mé nyek hez arany jel vé nyes spor -
to lói cím is já rult. Mind eh hez ran -
gos nem zet kö zi és or szá gos ver -
se nye ken kel lett bi zo nyí ta ni tu -
dá su kat, fel ké szült sé gü ket a fi úk -
nak. Ki vá ló spor to ló ink jó pél da -
ként is szol gál tak a szak osz tály -
ban. En nek is kö szön he tô, hogy a
fi a ta labb ver seny zôk is oda adó an
dol goz nak, ér nek el ered mé nye -
ket. Ju hász At ti la és Benkucs Ist -
ván már or szá gos ver se nye ken is
bát ran szô nyeg re lép és több jó
he lye zés sel is büsz kél ked het nek.

Az év fel fe de zett je Kiss Zo -
li, akit két hó nap ja a ser dü lô
lab da rú gók ról ké szült ké pen
lát hat tak ol va só ink. Zo li a lab -
da rú gó idény vé gez té vel el lá -
to ga tott a bir kó zók edzé sé re.
Egy hét  után 18 fo gást sa já tí -
tott el és az edzô ed dig pá rat -
lan gyor sa ság gal  “ mély víz be
dob ta”. Dön té sét ver seny zô je

iga zol ta, mert a Pász tón meg -
ren de zett ver se nyen 3. he lye -
zést ért el . 

Lel ke se dés sel, de egy ben
ag gód va is be szélt a tör tén tek -
rôl az edzô, aki at tól tart, hogy
Zo li a szô nyeg rôl vissza tér a
zöld gyep re.

JÁSZ TEJ-Ku PA
A sport egye sü let 1995 évi

utol só ver se nyét a Damjanich
Úti Ál ta lá nos Is ko lá ban ren -
dez te meg a bir kó zó szak osz -
tály a JÁSZ TEJ Rt tá mo ga tá -
sá val. Túrkeve, Eger, Szol nok,
Szajol, Monor, Tiszakécske és
Jász apá ti szí ne i ben 70 ver -
seny zô lé pett szô nyeg re. A mi -
e ink kö zül hár man vé gez tek
do bo gós he lyen. Ju hász At ti la
2., Benkucs Ist ván és Nagypál
Fe renc 1. he lye zést ért el. A
leg több pon tot el érô csa pat nak
já ró JÁSZ TEJ Ku PÁT Eger
vi het te el.

SI KER EM BE REK:

JáSz cSA bA A Mé szá ros
Lô rinc Gim ná zi um és Szak -
kö zép is ko la ta nu ló ja. Leg jobb
ered mé nye: Or szá gos baj nok -
ság 6. hely, Arany jel vé nyes
spor to ló, 10 olim pi ai pon tot
szer zett.

bé reS zSOlt A Me zô -

gaz da sá gi Szak kö zép is ko la,
Szak mun kás kép zô és Szak is -
ko la ta nu ló ja. Leg jobb ered -
mé nye: Or szá gos baj nok ság
4.hely, Arany jel vé nyes spor -
to ló, 11 olim pi ai pon tot szer -
zett.

il léS

Jász Csaba Béres zsolt



Vá rom vá sár ló i mat 
hús- és baromfiboltjaimban

Jászapátin és Jászkiséren, 
ahol min dig friss hú sok 
és töl te lék áruk kap ha tók.
Jászkiséren pi ac na po kon 
a baromfiboltban 
sült grill csir ke kap ha tó.

nagy ke res ke del mi ki szol gá lás vi szont el adók nak.
Élô ál lAT-fel Vá SáR láS nA PI áROn, AzOn nA lI fI ze TÉS -

Sel.

A JÁSZ ÚJSÁG támogatói: 
A József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány W Az újságban megjelenô hirdetôk

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: 150,– Ft; egy évre: 300,– Ft. Megjelenik
minden hónap 10-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, 
60/302-183
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CSA lá DI há zAK, KIS Vál lAl KO zá SOK

TelefOn-KIS Köz POnT JA

Akik már túl ju tot tak az újon nan be ve ze tett te le fon vo na lak okoz ta
el sô örö mön, bi zo nyá ra ész re vet ték, hogy van nak bi zo nyos ké nyel -
met len sé gek a min den na pos hasz ná lat so rán. ha ugyan is cseng a te le -
fon, oda kell sza lad ni, és, ha egy má sik csa lád ta got ke res nek,  ki abál -
ni kell, meg vár ni, míg az a te le fon hoz ér. Va la me lyest ja vít a hely ze -
ten, ha több ké szü lé ket pár hu za mo san köt ve a la kás ban, kü lön bö zô he -
lye ken le het a vo na lat hasz nál ni. Ez a meg ol dás azon ban meg vál toz -
tat ja a rend szer jel lem zô it a köz pont fe lé, és még min dig nem old ja meg 
az alap ve tô prob lé mát.

ha vál lal ko zó van a csa lád ban, vagy ha ki sebb vál lal ko zás hasz nál
egy la kást, a za var ta lan és ké nyel mes te le fo ná lást egy kis köz pont üzem -
be he lye zé sé vel le het biz to sí ta ni.

Ez ugyan is ki zár ja a vé let len be le hall ga tás le he tô sé gét, 
a be ér ke zô hí vá sok gyors át kap cso lá sát te szi le he tô vé, 
biz to sít ja a mel lék ál lo má sok egy más köz ti díj men  tes be szél ge té sét.

ha va la ki már hasz nál ja a vo na lat, a töb bi ké szü lék ad dig nem fér
hoz zá, így nem le het akár szán dé kunk el le né re, vé let le nül sem be le hall -
gat ni egy fo lyó be szél ge tés be, nem kell ma gya ráz kod ni.

ha már fel vet tük a csen gô te le font, de még sem min ket ke res nek,
egy sze rû en tár csáz ni kell a má sik ké szü lék szá mát, az cseng, ha fel -
vet ték, csak le kell ten ni a te le fo nun kat, a hí vást át kap csol tuk a má sik
ké szü lék re.

ugyan így le het fax-ké szü lék re is kap csol ni, bár mi lyen messze is le -
gyünk tô le.

A kis köz pont mel lék ál lo má sai egy mást díj men te sen hív hat ják, le -
het szól ni, ha kész a va cso ra, vagy, ha bár mely ok ból a la kás leg tá vo -
lab bi pont ján tar tóz ko dó tól csak egy ap ró sá got kell meg kér dez ni, csak
tár csáz ni kell a szá mot, és már cseng is a te le fon.

ha egy vo na lat két kü lön csa lád hasz nál, szin tén ez az egyet len meg -
ol dás, ta ri fa ve vô vel ki egé szít ve még a szám la is ket té bont ha tó.

A mel lék ál lo má sok szá ma ma xi má li san hat le het, a be köt he tô fô -
vo na lak szá ma ket tô.

TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ó KÉRT FOR DuL JON SZAK EM BE RE INK hEZ!

JOb bAn bT.
Jászszentandrás, Rá kó czi u. 104.

Tel.: 446-035. hét köz nap 16-18 órá ig.

A Jász apá ti Me zô gaz da sá gi Szö vet ke zet 
a kö vet ke zô szol gál ta tá sa it ajánl ja 

az Ön vál lal ko zá sá hoz: 

Me zô gaz da sá gi gép- és al kat rész-ér té ke sí tés 
és gyár tás, sze mély és te her gép ko csi va la mint 

me zô gaz da sá gi gép ja ví tás, szer vi ze lés, 
kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat;  

ADR-vizs gáz ta tás (szip pan tók, üzem anyag-szál lí tók,
nyo más tar tó edé nyek)

Me zô gaz da sá gi szol gál ta tás 
ta laj-elô ké szí tés tôl a be ta ka rí tá sig; 

Köz úti áru szál lí tás,-ra ko dás.

5131 JáSz Apá ti, pF.14.
TEL/FAX.: 57/440-050  57/440-364 

CIPÕBOLT
Jászapáti, István Király u. 5.

– nõi, férfi cipõk, – gyermek cipõk,
– bõrdíszmû áruk (övek, táskák), 

– divatos kiegészítõk.
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-12, 13-17 óráig,

szombaton: 8-12 óráig.
Tulajdonos: Pásztor Anna,

Telefon: 06-60-485-756

Ba ba ko csi, kis ágy, 
ete tô szék, 

gyer mek láb be li 
bi zo mány ba vé te le.

Im port 
gyer mek-fel nôtt 

ru hák:

Jász apá ti, 
Pe tô fi S. u. 16.

Nyit va: hét fô, szer da,
csü tör tök, szom bat: 

de: 9-11.30;

hét fô, szer da, 
csü tör tök: 

du: 13.30-17-ig.
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AJÁNDÉKOZÁS!

hol vásároljak? 
És mit?

Talán segíthetünk?! 

FOTO-illatszer, 
damjanich u. 8.

Decemberben 
minden nap, 24-én is!

LL AA DD YY   
Esküvõiruha-

kölcsönzõ

December 20›tól 
januÆr 20›ig 

10 % 
kedvezmØny 

a LADY
kölcsönzôben.

J`SZAP`TI, BORB`S U.
4.

JJ áá ss zz kk ii ss éé rr ii   oo ll dd aa ll   ªª
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Orvosi ügyelet

Jászapátin

SZ O C I Á L I S
S O R O Z AT
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