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az utánpótlásnál.

Régi vágya teljesült a jászapátiaknak október 20-án, mert elkészült az új autóbusz 
váróterem. A 64 millió forintos beruházáshoz az önkormányzatnak csak 6,4 millió forintot 
kellett biztosítani, a többit a Regionális Fejlesztési Tanácstól nyert pénzből finanszírozta,
a fennmaradó részt a JÁSZKUN VOLÁN Rt. adta. A XXI. századi igényt kielégítő fűtött 
váróteremben büfé is van, valamint helyet kapott a buszvezetők részére  egy jól felszerelt 
helyiség is. Az épületet 4 kamera és riasztó berendezés vigyázza, valamint – bízunk benne 
–városunk valamennyi lakosa is

Az ünnepélyes 
felszentelés 

után az 
utazók vették 

birtokba a 
szép épületet 

Végre elkezdődött 
Október 20-án elkezdődtek a 
szennyvízhálózat kiépítésének 
munkálatai. Ebben az évben 
a Nyárfás út melletti résztől 
egészen a szennyvíztelepig 
tervezi a kivitelező lefektetni 
a nyomóvezetéket és a telep 
ivóvízvezetékét, valamint 
az időjárástól függően a 
Magyar, Kard, Lehel  utcákban 
a gravitációs vezetéket. 
A kivitelezést a szolnoki 
székhelyű KÖTIVIÉP Kft. 
szakemberei végzik. Képünk az 
első ásónyomokat rögzíti, ahol 
országgyűlési képviselőink és 
a megyei önkormányzat elnöke 
is  részt vett.

Az új autóbusz-pályaudvar
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Őszi lomtalanítás
A Jászapáti Városüzemeltető Kft. értesíti a Tisztelt jászapáti la-

kóház tulajdonosokat, hogy őszi lomtalanítást szervez.
November 12-én (pénteken) a hétfői szemétszállítási járat terü-

letén.
November 13-án (szombaton) a keddi szemétszállítási járat te-

rületén,
November 15-én hétfőn a víkend telep területén.
Kérjük, hogy az elszállítandó anyagokat reggel 7 óráig a házak 

elé kirakni szíveskedjenek. A zsákokban összegyűjtött falevelet, va-
lamint kötegelve a gallyat is elvisszük.

A lomtalanítás alkalmával kihelyezhetők régi bútorok, háztartá-
si eszközök, gépek, fém- és üveg hulladékok, akkumulátorok.

Nem szállítjuk el a veszélyes hulladékot, trágyát, építési törme-
léket.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.
Városüzemeltető Kft. 

Az október 23-án rendezett városi ünnepségen a helyi 
szervezetek és pártok, intézmények mellett a francia 
testvérváros küldöttei is részt vettek, koszorút helyeztek el 
a Könyvtár falán lévő emléktáblánál. A művelődési házban a 
Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium és 
Szakközépiskola 11.D. osztálya, osztályfőnökük vezetéséve, 
színvonalas műsorral, méltó módon emlékezett meg a nemzeti 
ünnepről

Első alkalommal érkezett Jász-
telekre az ÖKO-Pannon Kht. já-
tékos eszközökkel tanító, szelektív 
hulladékgyűjtési road show-ja. A 
hulladékká vált csomagolás gyűj-
tését játékos formában bemutató 
installációk minden korosztály 
számára izgalmas és tartalmas 
élményt biztosított. A hasznosító 
torony a szelektív hulladékgyűjtés 
és hasznosítás gyakorlatát mutatta 
be játékos, interaktív formában. 

A tudás kereke az anyagtípusok 
és azok hasznosulása terén adott 
hasznos információkat. Az ökofa 
az egyes anyagtípusok pontos 
gyűjtésének fontosságára hívja 
fel a figyelmet. A kukaember és a 
nagy táncoló figura, valamint az
ÖKO-Pannon Kht. animátorai 
gondoskodtak arról, hogy minél 
több látogató részt vehessen a sze-
lektív gyűjtés gyakorlatának já-
tékos elsajátításában. Az esemény 
REGIO-KOM Térségi Kommu-
nális Szolgáltató Kft. és az ÖKO-
Pannon Kht. közös szervezésében 
került bemutatásra a Jászsági és 
Dél-Hevesi Regionális Hulladék-
lerakónál október 6-án.

A rendezvényre az általános 
iskolás gyerekek folyamatosan 
érkeztek a környező települések-
ről buszokkal, de környezetbarát 
közlekedési eszközökkel, kerék-
párral, lovas kocsival is. A hul-
ladéklerakó telepen körbejártak 
mindent, a gyarapodó hulladék 
dombot. A telep kezelői elmond-
ták nekik, észrevehetően keve-

sebb a kiszállított szemét, amióta 
a hasznosítható anyagokat elkü-
lönítik. Megnézték hová kerül 
az összegyűjtött papír, műanyag 
flakon vagy fémdoboz. Nagyon
élvezték, hogyan kell összetapos-
ni a műanyag flakonokat egészen
laposra és így dobni a szelektív 
gyűjtőbe. Látták a présgépet, ami 
nagyon kicsire tömöríti a váloga-
tott hulladékot az újrahasznosítás-
hoz. Ezek a  gyerekek már talán 
úgy nőnek fel, hogy otthon is 
természetes lesz számukra, hogy 
a konyhában több kuka van, a pa-
pírt, az üveget a fémdobozt elkü-
lönítik, a szerves hulladékot kert-
ben komposztálják. Így vigyáznak 
a környezetükre. 

Az ÖKO-Pannon Kht., a cso-
magolási hulladékok begyűjtésé-

nek és hasznosításának koordi-
nálásával foglalkozó non-profit
szervezet 2004-ben kapcsolódott 

be a szelektív hulladékgyűjtésbe. 
Koordináló szervezetként har-
monizálja a rendszerbe bekapcsolt 
városok, a helyi kommunális szol-
gáltatók, valamint más gyűjtők és 
hulladékhasznosítók tevékeny-
ségeit, és koordinálja az anyagok 
áramlását a kibocsátástól a gyűjté-
sen át egészen a hasznosításig. 

Az ÖKO-Pannon Kht. ezen 
túlmenően a szelektív hulladék-
gyűjtésben résztvevő városok 
felnőtt és gyermek lakosságának 
tájékoztatásával és oktatásával se-
gíti a már kiépített szelektív hulla-
dékgyűjtési rendszerek hatékony 
használatát annak érdekében, 
hogy a visszagyűjtött hasznosít-
ható anyagok mennyisége növe-
kedjék, a hulladéklerakók és így a 
környezet terhelése pedig jelentő-
sen csökkenhessen.

Szelektív hulladékgyűjtést bemutató road show  
a Jászsági és Dél-Hevesi Regionális Hulladéklerakónál

Lovas kocsin is érkeztek látogató diákok

A bemutatón láthatták a gyerekek az összepréselt 
fémdobozokat, műanyag flakonokat
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MUSTÁRMAG 
Készen állni!

A létezésben nagy feladatunk „készen állni” valami-
re, nemcsak így-úgy, félig-meddig, hanem egészen, tel-
jes mértékben felkészülve, készen állni az elkövetke-
zendőkre! Időre elkészülni valamivel, ami fontos, min-
dent eldöntő esemény, ez sajnos nem mindig sikerül. 
- November 1-e Mindenszentek, 2-a Halottak Napja. Ez az időszak 
az emlékezésé, a virágoké, a gyertyák fényében úszó temetőké. 
Földi életünknek ezen az ünnepén, megállást parancsoló a tény, 
hogy „életünk egyszer véget ér!” Erre sem tudunk felkészülni. 
A krizantém sok ember számára csak temetővirág (pedig 
egész évben kapható, csokros fajtái, már nagyon sok min-
denre használhatóak), de mégis éppen az újjászületést, az 
életet szimbolizálja apró, vagy hatalmas virágaival. Az idő-
járástól függ, hogy kinyílik-e az ünnepre, de ez a növény 
tudja a dolgát, egész nyáron át fejlődik, s október végén, a fa-
gyos éjszakák előtt általában, pontosan időzítve, de kinyílik. 
Az életünk rohanó, nincs időnk valamire kellőképpen felkészül-
ni, összpontosítani rá. De ilyenkor ősz végén, a téli időszámítás 
kezdetén már olyan hosszúak az esték, és lassan elkezdődik a vá-
rakozás adventi ideje is, hogy muszáj egy kicsit magunkba nézni, 
elmélkedni, és készülődni. 

A rajtra készen, bevetésre készen, ha úgy tetszik, modern 
világunk vezényszavaival élve ránk is vonatkoznak, hívő keresz-
tényekre. Meddig akarunk még tétovázni, hátrafelé fordulni, és 
elfutni önmagunk elől. A saját életünkről van szó, és az öröklét-
ről. Tartós figyelem és egész életünkben a készenlét követeltetik
meg az üdvösségre vezető úton, mert nem tudhatjuk, hogy mi-
kor… Ezért nem halogatható a megtérés, és keresztény erkölcsi 
normák elfogadása, és amikor ezt szégyellni kell, akkor baj van 
az emberekkel, és nem a tanítással, hanem a közfelfogással, az 
életfelfogással. Idézetem egy ifjúsági énekből vettem, melynek 
sorai nagyon elgondolkodtatóak:

„Miért félig tiéd a szívem, az életem? Miért félig, miért csak 
félig? Miért félig kerülöm el a bűn ajtaját? Miért félig követem 
az utat, hol Te jársz?

Nem félig állt a kereszted a Golgotán. Vállaltad értem teljes 
egészen bűneim súlyát, ítéletét. Mit adok érte oda cserébe én?!” 
Ezért kell vállalnunk nekünk is életünk súlyát és valamelyest a 
másokét is, hogy könnyebb legyen együtt felkészülni, és készen 
állni a megmérettetésre időben.

„Megszámláltatott, megmérettetett, és könnyűnek talál-
tatott.” – idéztem egy pár sort az ókorból Belzacar babiloniai 
királytól is

F.Á.

Jelenleg 402 tagunk van, ebből 
négy személy kiskorú. Minden 
hónap első keddjén tartunk fo-
gadóórát a művelődési házban. 
Negyedévente közgyűlésen szá-
molunk be tevékenységünkről, 
pénzügyi helyzetünkről, további 
programjainkról. Ebben az évben 
három kirándulást szerveztünk. 
Kenderes, Lillafüred valamint 
Berekfürdő szépségeivel ismer-
kedtünk meg. Három alkalommal 
rendeztünk gyógycipő felírást. 
Évzáró közgyűlésünk december 
7-én délután 2 órakor lesz. A tag-
díjakat kérjük a fogadóórákon ki-
fizetni. A parkolási igazolványok   
kiadása folyamatban van az ok-
mányirodában.

Ezúton köszönjük a legaktí-
vabb  vezetőségi tagoknak mun-
kájukat, a felajánlóknak a sok szép 
tombola tárgyat , amit a szeptem-
ber 25-i Rokkantak napi ünnepsé-
günkön sorsoltunk ki.

Álljon itt a nevük:
Agrocentrum, Akác söröző, 

Alvégi söröző, Andrási Lászlóné, 
Ádámné Kis Mária, ÁFÉSZ, 
Baginé Urbán Piroska, Balajti Gá-
bor, Balázs Sándor, Balla Judit, Bal-
lagó József, Balogh ABC, Bende 
Ferencné, Berki Bertalan, Berki 
Ferenc, Berki Lászlóné, Bodnár 
Józsefné, Borbás István, Borbás 
Ottó,Budai János, Bugyi Imre, 
Bugyi Lajos, Bugyi Miklósné, 
Centrum ABC, Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat, Csizma-
dia Istvánné, Csontos Zoltán, 
Debreiné Vízi Margit, Demeter 
Miklósné, Ecsedi István, ÉVA vi-
rágbolt, Farkas Gáborné, Fazekas 
Balázsné, Fehérnemű bolt, Felvé-
gi ABC, FEMISZ, Fenyő büfé, 
Filipcsei Sándor, Fux János, Gyenes 
Istvánné, Gyenes Zoltánné, HA-
HO Kft, Hájas László, Honis-
mereti szakkör, Horizont Kft, 
Irisz virágbolt, Jász-Épületes Kft, 
Jászmetáll Gmk, Jász Miklósné,  
Jász -Opál Kft,  Jász-Sütőház Kft, 

Jásztej Rt, Kalmár Tibor, Kati 
bolt, Káli Pál, Kéri Tiborné, Ki-
rály Károly, Király Károlyné, Kí-
nai bolt,  Koczka Kálmánné, Ko-
csis István, Kóbor Optika, Kónya 
Tiborné, Korona Stúdió, Kotkoda 
baromfibolt, Kozma Mária, Lados 
Miklós, Lehoczky Zsolt, Lencse 
Attila, Lencse Péter, LEÓ ital 
szaküzlet, LÍVIA kozmetika, 
Lóczi Miklós, Luzsi Ferencné, 
Mihályi Béláné, Mihályi Ferenc, 
Mihályi Gábor, Mihályi György, 
Mihályi László, Nagy Istvánné, 
Nagy József, Nagy Lászlóné, 
Nagy Miklósné, Nagy Tamás, 
Nagypál Istvánné, Napkelte 
falatozó, Nász Zoltán, Nyitrai 
Ferencné, Nyitrainé Rusvai Tün-
de, Nuber Zoltánné, Óra-ékszer 
bolt, Pádár László,  Pásztor Anna, 
PHOTO Hall, Pince diszkont, 
Pócs János, POWER,Rácz Lász-
ló, Rehabit komplex Kft, RÓZSA-
fa, Rusvai László, Sári László, Sás 
Imre, SPEED kerékpár üzlet, 
Susztár Melinda, Szabó András, 
Szabó Andrásné,Szabó István, 
Szabó Lajos, Szatmári Károlyné, 
Szilák István, Szilák László, Dr. 
Tajthy József, Tajti Erzsébet, Tajti 
kertészet, Tajti Lászlóné, Tajti 
Mihály, Tajti Miklós, Tábori 
Istvánné, TÉBA Tüzép,  TI-La 
sport, TOM-SEC Bt, Törőcsik 
István, Urbán István, Urbán 
László, Utassy László, Varga Fo-
tó, Varga Tamás, Varnyú Tibor, 
VIKI lakásfelszerelés, Vincéné 
Bódi Magdolna, Virágné Fügedi 
Margit, V. Kristály 95 Kft, Zagyi 
László, Zagyiné Pinczés Beáta, 
Zöld patika, Zsalus Bútorbarlang, 
XANTA Ruhaipari Kft.   

Kedves Olvasóink!
A lap következő száma kicsivel később, 

december 10-én jelenik meg. 
A decemberi Jász Újság kivehető 

naptármellékletet tartalmaz majd.
Keresse az újságárusoknál és a megszokott 

helyken az üzletekben.
Kérjük szíves megértésüket!

Felelős kiadó

MEGHÍVÓ!
Szeretettel meghívjuk az érdeklődőket

a Városi Könyvtár és a Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesület 
közös szervezésében megrendezendő előadásra, melyet

a Béres Rt. orvosa, dr. Gothard Csaba tart

a Béres csepp gyakorlati alkalmazásáról
és a vitaminpótlás gyakorlati kérdéseiről a városi könyvtárban 

november 11-én, csütörtökön 16 órakor.
 A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk!

Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesület és a
Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Hírek dióhéjban a 
mozgássérült csoportról
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A Magyar Huszárság 400 éve Alapítvány 
és a Vágó Pál Emlékbizottság 2003. évi 

éves beszámolója
Alapítványunk 2003. évi egyszerűsített éves beszámolója, melyet folyó év au-
gusztus 19-i kuratóriumi közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, ennek 
megfelelően A MAGYAR HUSZÁRSÁG 400. ÉVES KIEMELKEDŐEN 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY pénzügyi helyzetéről megbízható és valós 
képet ad:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2003 
(Mérlegadatok 1.000 Ft-ban)
                                                                             Előző év                                          Tárgyév
Befektetett eszközök .................................... 300 ........................................... 270 
Forgóeszközök ................................................122 ........................................... 791 
Eszközök összesen: ....................................... 422 .........................................1.061 
Saját tőke ........................................................ 632 .........................................1.061 
- ebből jegyzett tőke ....................................... 50 .............................................50
- eredménytartalék- ...................................... 128 ........................................... 681  
- eredmény non profit
Tevékenységből - ..........................................554 ........................................ 1.692 
Kötelezettségek ..........................................1.054 .............................................. 0
Források összesen: ........................................ 422 .........................................1.061 
Egyéb bevételek .............................................. 92 ......................................... 3.130 
- ebből támogatás ..........................................  40 ....................................... 2.840 
alapítási ........................................................... 50 .............................................50 
költségvetési ......................................................- .......................................... 200 
egyéb 1 % ........................................................  40 ............................................40 
Pénzügyi bevételek
Összes bevétel ................................................. 92 ..........................................3.131 
Eredménykimutatás 
Anyagjellegű ráfordítás .................................589 .........................................1.398 
Személyi jellegű ráford. .................................. 24 .............................................  11 
Értékcsökkenési leírás ..................................... 33 ............................................  30 
Összes ráfordítás ............................................ 613 ........................................ 1.439 
Adózás előtti eredmény .................................554 ........................................ 1.692 
Adófiz. Kötelezettség ........................................-............................................... - 
Eredmény: .....................................................554 ........................................ 1.692 

Szervezetünk kötelezettségének eleget tett. Határidőre benyújtotta az Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz az államháztartással szemben fennálló adó- és 
járulék kötelezettségekről szóló 03. közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját. 
Az Alapítvány és az Emlékbizottság köszönetet mond mindazoknak, akik 2003. 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták az alapítványi cél megvalósítá-
sát. A befolyt összeg 40.600.- Ft. A festőművész életművének közzétételéhez fotó 
nyersanyag vásárlására fordítottunk. Szeretnénk megköszönni a képzőművésze-
ti kiadványunkhoz a helyi, jászapáti befizetéseket, melyhez Dr. Turi József, Dr. 
Csörögi Irén, László Péter nagyobb összeggel járultak hozzá.

Vágó Pálné Judith az Emlékbizottság elnöke
Dr. Szmetána Béla a Kuratórium elnöke.

Vágó Pálra emlékeztünk Jászapáti Város 
Önkormányzatának Oktatási, Kulturális Bizottsága a Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ, valamint a festőművész 
nevét viselő iskola (Vágó Pál Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola) október 12-15 között több rendezvénnyel emlékezett 
a neves festő halálának 76. évfordulójára. Az általános iskola 
a környező települések iskoláit is meghívta sportnapjára, a 
Könyvtárban a Vágó Pál életéről szóló könyv bemutatóját  
rendeztek meg. A Bizottság által szervezett koszorúzáson 
Friczné Urbán Magdolna a Könyvtár és Művelődési Ház 
Igazgatója, valamint Szabó Lajos polgármester méltatta a 
művészt.

Európai polgár: több mint üres 
fogalom... Valódi jog!

2004. október 27-től november 
7-ig érdekes road show helyszíne 
lesz Magyarország.  Az Európai 
Unió Írország és Lengyelország 
után hazánkban is megrendezi in-
teraktív információs kampányát, 
így kívánja tájékoztatni a tagor-
szágok lakos-
ságát a „Bel- és 
Igazságügye-
ket” érintő kö-
zösen hozott 
dönté s ek rő l 
és az európai 
ál lampolgári 
jogokról. 

A kampány 
célja a kibővült 
Európával lét-
rejött új, sza-
bad, igazságos 
és biztonságos térség bemutatása, 
valamint az Európai Uniós állam-
polgárság egyes konkrét aspektu-
sának megismertetése a 450 milli-
ós európai népességgel.

Az országos road show kereté-
ben három csapat járja az orszá-
got, amelyek 10 napon keresztül 
összesen 28 magyarországi várost 
keresnek fel   

A road show Jászberényben 
november 3-án 10-13 és 14-18 óra 
között lesz a Lehel vezér téren, 
Szolnokon november 5-én 10-13 és 
14-18 óra között a Hild téren .

A rendezvénynek az egyes vá-
rosokban külön erre az eseményso-
rozatra készített és felállított stand 
ad otthont, ahol a szervezők a 20 
percenként újrainduló interaktív 
kvíz játékkal a nap folyamán fo-
lyamatosan várják az érdeklődő-
ket.  A játék során a résztvevők a 
Szabadság, Biztonság, Jogszerűség 
és Európai Uniós állampolgárság 
témaköreiben tesztelhetik tudá-
sukat. Az eseményen sikeresen 
szereplő állampolgárok „Európai 
szóvivőkké” válnak.

Az európai állampolgárság min-
denekelőtt az Európai Unió tér-
ségén belüli szabad mozgás jogát 
jelenti. Ezen kívül olyan alapvető 
jogokkal is jár, mint az emberi mél-

tósághoz való jog, a törvény előtti 
egyenlőség, a férfiak és nők közöt-
ti egyenlőség, a szabad vélemény-
nyilvánításhoz és tájékozódáshoz 
való jog, valamint az oktatáshoz 
és a szociális biztonsághoz való jog. 
Az uniós polgárság jogai kiegészí-

tik a nemzeti 
állampolgár-
ságot és kiegé-
szítő jogokkal 
ruházza fel az 
arra jogosul-
tat: az uniós 
polgárok jogo-
sultak a tagál-
lamok terüle-
tén szabadon 
mozogni és 
tartózkodni, 
választójoggal 

rendelkeznek és választhatók a 
lakóhelyük szerinti tagállam eu-
rópai parlamenti és helyhatósági 
választásain, jogosultak bármely 
tagállam diplomáciai vagy konzu-
li hatóságainak védelmét igénybe 
venni egy harmadik ország terüle-
tén, jogosultak petíciót benyújtani 
az Európai Parlamenthez, az Eu-
rópai Ombudsmanhoz fordulni, 
valamint arra, hogy az Unió bár-
mely intézményéhez vagy tanács-
adó szervéhez anyanyelvükön for-
duljanak, és ugyanazon a nyelven 
választ kapjanak.

Az Európai Alkotmány „sza-
badságon, biztonságon és a jog 
érvényesülésén” alapuló egységes 
térséget biztosít polgárai számára. 
A valóságban ez a következőképp 
érvényesül: megszűnik az ellenőr-
zés az Európai Unió belső határa-
in, vagyis az uniós polgárok a 25 
tagállamon belül szabadon közle-
kedhetnek. Az Unió külső hatá-
rainak ellenőrzése megerősödik, 
a harmadik országra vonatkozó 
szabályok egységesülnek. A tagál-
lamok közös menekült- és beván-
dorlás-politikát folytatnak. 

Az Unió célja a béke, az uniós 
értékek, és az Uniót alkotó népek 
jólétének elősegítése.



5XV. ÉVFOLYAM  2004. NOVEMBER HÓ

A jászapáti város színjátszása terén végzett kiváló munkájáért 
Kökény Gábor vehetett át Déryné Emlékplakettet Bolla 
Jánostól a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnökétől.

Október második felében a gimnázium 

tornacsarnokának tartószerkezeteit kezdték el 

összeszerelni a szolnoki Hajlék Kft. szakemberei.

Épül az Egészségügyi Centrum és 
bérlakások. Nagy ütemben kezdte meg a kivitelező az 

építkezést. A Kunhegyesi Építő Kft. (akik a szép autóbusz 

várótermet is építették), még ebben az évben tervezi tető alá 

tenni az épületet a folyamatos téli munkavégzéshez.

Déryné emlékére
211 éve Jászberényben született az első magyar operaénekesnő, a 

vándorszínészet korának legnépszerűbb színésznője, Déryné Széppataki 
Róza. Szelleme – neves művészek előadásában – ismét életre kelt a róla 
elnevezett  Művelődési Központban szeptember 29-én. Az emlékünnep-
ségen már hagyomány, hogy a Déryné Művelődési Központ a jászbe-
rényi Városvédő és Szépítő Egyesület közösen, kitüntetést adományoz 
a művészetekkel magas színvonalon foglalkozó  jászoknak. Az idén két 
érdemes művész  - kiemelkedő zenei oktatómunkájáért a jászjákóhalmi 
Fodor Dénes, valamint kiváló kulturális-szervező munkájáért a jászapáti 
Kökény Gábor vehette át a Déryné emlékplakettet.

,,A Jászságért” Alapítvány kura-
tóriuma ezúton közzéteszi az általa 
alapított JÁSZSÁGÉRT DÍJ ti-
zennegyedik alkalommal történő 
kiírását E díjat az a személy nyer-
heti el életműve elismeréseként, 
aki a Jászság kulturális és oktatási 
életében kiemelkedő alkotómun-
kát végzett. A díj adómentes ösz-
szege: 500.000 forint.

A díjazandó személyére rész-
letes indoklással javaslatot kér 
és vár a kuratórium magánsze-
mélyektől és jogi személyektől 
egyaránt. A javaslatok benyújtá-
sának határideje: 2005. február 
28. A javaslatokat az alábbi cím-
re kérjük eljuttatni: ,,A Jászsá-
gért” Alapítvány kuratóriuma 
1537 Budapest 114.  Rb. 367.

Pályázati felhívás JÁSZSÁGÉRT Díjra

Az Adóhivatal 
előzetes értesítése 
szerint a személyi 
jövedelemadó egy 
százalékának fel-
ajánlásából a Jászok 
Egyesülete ez év-
ben 5.329.243 adó-
forintra számíthat 
(adószámunk: 19666024-1-42). Ez 
az adomány a múlt évit több mint 
egyharmadával haladja meg. E 
tisztes összeg megbecsültségünk, 
társadalmi súlyunk egyik fontos 
kifejezője. Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik szervezetün-
ket támogatásra méltónak ítélték! 
Ezúton is jelezzük, hogy ezt az 
összeget újabb jászsági vonatko-
zású kiadványok megjelentetésére 
fordítjuk.

Hírek tagtársaink 
szakmai sikereiről. 
– A Közszolgálatért 
Érdemrend ezüst 
fokozatát kapta 
Győriné dr. Czeglédi 
Márta, Jászfényszaru 
város polgármestere, 
augusztus 20. alkal-

mából. – Nagyné Kiss Máriát, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Népfőiskolai Társaság elnökét 
(Szolnok) megválasztották a Ma-
gyar Népfőiskolai Társaság alel-
nökévé, és a Nemzeti Civil Alap-
program Észak-Alföldi Régiója 
Kollégiumának tagjává. – Decsi 
Ilona és Kéri Imre festő-grafikus-
művészek (Budapest) bemutatkoz-
tak Londonban a Magyar Magic 
rendezvénysorozat keretében.

Dr. Dobos László 
ügyvivő

A Jászok Egyesületének 
hírleveléből
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Rendőrségi felhívás 
75 000 Ft a nyomravezetőnek!

Ismeretlen tettes vagy tettesek 2004. június 21-én napközben betör-
tek a Karl-Heinz Gierig német állampolgár Jászszentandrás, Rózsa úton 
lévő lakóházába, és onnan személyi számítógépet, készpénzt, ékszereket 
és egyéb tárgyakat tulajdonított(ak) el. A rendőrség az ismeretlen tettes 
elfogását eredményező információ szolgáltatójának 75.000.Ft nyomra-
vezetői díjat tűzött ki.

Kérik azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetésével vagy 
annak elkövetőjével, elkövetőivel kapcsolatos bármilyen információval 
rendelkeznek!

Az üggyel kapcsolatosan beérkező bejelentéseket bizalmasan keze-
lik. A nyomravezetői díj visszavonásának jogát a rendőrség fenntartja. 
A bejelentéseket munkaidőben (7:30 és 16 óra között munkanapokon) a 
57/441-009-es, munkaidőn kívül a 107-es vagy 112-es telefonszámokon 
várják.

A kismama klub kétheti rend-
szerességgel, keddi napokon 3-5 
óráig folyamatosan működik Szol-
gálatunknál. A szülők a kicsikkel 
együtt tölthetik itt az időt. Úgy 
lehetnek együtt édesanyjukkal, 
hogy közben valóban otthon érez-
hetik magukat, az igényhez igazo-
dó, számukra kialakított teremben. 
Fiatal anyukák mindig örülnek, ha 
kérdéseiket, gondjaikat megbeszél-
hetik egymással. Ha szakértőktől 
– védőnőktől, óvónőktől, orvo-
soktól, logopédusoktól – tanácsot 
is kaphatnak. És ami még talán 
ennél is fontosabb, hogy közös-
ségben lehetnek, jót beszélgethet-
nek, megnyílhatnak egymás előtt. 
Nagy öröm számunkra az anyu-
kák, és a gyerekek nyüzsgését 
látni.

Kismama klubunk ez évi prog-
ramja:

2004. november 2.
- Mindenki azt akarja, hogy 

gyermekéből legyen „valaki”, de 3 
éves kor után már késő - novem-
ber 23.

- Egészséges táplálkozás a gyer-
mekeknek (védőnő előadása)

december 7.
- Gyermekpszichológus előadása
december 21. 

Karácsony, Újév
2005. január 4. 

,,Égbőlpottyant mesék” – mese 
és játék a gyermek gondolatvilá-
gában

2005. január 18. 
- Gyermekbetegségek (gyermek-
orvos előadása)

Előadásaink témái változhat-
nak, a kismamák igényeihez iga-
zodva.

A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat kismama klubot indított

A Vöröskereszt XI. kongresszusára 
készülve megtartotta küldött-értekezletét a 
lakóterületi és a Jászapáti 2000 Rt.-ben működő munkahelyi 
alapszervezet. A két alapszervezet taglétszáma együttesen 
meghaladja a hétszázat és kiemelt feladatnak tekintik a 
véradások megszervezését (évente hat alkalommal), a 
szűrővizsgálatok szervezését (mellrák szűrés, csontritkulás 
mérés) és a városban élő idős, beteg emberek támogatását. 
A helyi alapszervezetekben dolgozók munkáját a Jászberény 
Városi Vöröskereszt Titkára Máté Éva és városunk 
polgármestere köszönte meg. A küldöttek titkáruknak 
ismételten Nyitrai Istvánnét és Törőcsik Ferencnét 
választották meg. 

A Vándorfy János Honisme-
reti Szakkör októberban rendez-
te meg hagyományos szakköri 
találkozóját. A találkozóra el-
jött Kunszentmárton, Kocsér, 
Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászkisér 
és Jászágó. Az elhunyt ősökért 
megrendezett szentmisét követő-

en Józsa László tanár, helytörté-
nész tartott előadást az Egri Egy-
házmegye ezer éves történetéről. 
Az előadás után a vendég honis-
mereti csoportok mutatkoztak be, 
majd következett a finom ebéd és
a nótázás.

Honismereti szakkörök találkozója

Örömmel értesítjük
minden kedves régi és leendő vásárlóinkat, 

hogy a

FOTO-ILLATSZER
üzletünk átköltözött 
a felújított buszmegálló melletti 

Szolgáltatóházba. 
Szeretettel várjuk Önöket. 

 
Csikósné  Kökény Lizi     Feketéné Kökény Panni

Bea Szépségszalon
Óriási kedvezményekkel várja év végén kedves vendégeit!

Minden állószolárium bérlet vásárlásakor 1000 Ft kedvezményt adunk 
november, december hónapban! Percdíjak is kedvezőbb árakon!

Piercing (testékszerek)  behelyezésekor az ékszerekből 20-30-40%-os 
kedvezményt adunk!

ÜZLET: Telefonszáma: 540-790 és 06-30/209-7233.
Jászapáti, István király út 41.
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A Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ november havi programja

Anyakönyvi hírek

Hétvégi orvosi ügyelet Jászapátin 

2-án, de:  Ezer aprócikk vásár
 14 ó.: Mozgássérültek fogadóórája
 17 ó.: FÓRUM  vendég: MIKOLA ISTVÁN a Fidesz   
  kormány eü.minisztere
4-én, 9-16ó.: Szövetkabát vásár
5-én, 9-13 ó.: Műanyagáruk vására
9-én, 9-12 ó.: Ezer aprócikk vásár
 14 ó.: Nyugdíjas klub
11-én, 9-14 ó.   Kosztüm, öltöny csereakció
12-én, 8-16 ó. Cipővásár
13-án, 8-12 ó.   Ruhavásár
15-én, 9-13 ó.   Cipővásár
16-án, 9-12 ó.   Vegyesáru vásár
17-én, 10 és 12 órakor FILHARMÓNIAI ELŐADÁSOK  
 a középiskolásoknak
18-án, 9-12 ó.   Vegyesáru vásár
19-én, 8-12 ó.   Cipővásár
20-án, 14 ó. Színjátszó előadás az egyház szervezésében
22-én, 9-12 ó Ezer aprócikk vására
24-én, 9-12 ó.   PAPLAN-vásár
26-án, de:  Ezer aprócikk vásár
29-én, 8-16 ó.   Vegyesáru vásár
dec. 1-én, 9 ó: DIDERGŐ ZUZMÓKA bábelőadás gyerekeknek
November 2-tól a Vágó Pál múzeumban STEKLY ZSUZSA tűzzománc 
kiállítása tekinthető meg – vásárlási lehetőséggel!

A Városi Könyvtár novemberi rendezvényei
3.  10 óra Cukorbetegek klubja- diabéteszes nap
8.  ½ 3 óra Mini gyöngyszínház
 16 óra Rejtvényfejtők klubja
11. 16 óra  Előadás a Béres csepp gyakorlati    
  alkalmazásáról és a vitaminpótlás gyakorlati   
  kérdéseiről –Előadó: Dr. Gothard Csaba
15.   14 óra Nyugdíjasklub – „Táplálékod legyen    
  gyógyítód”- egészségvédelem
22. ½ 3 óra Mini gyöngyszínház
  ½ 5 óra Rejtvényfejtő verseny
24.  10 óra Vakok –és gyengénlátók klubja
  17 óra Élményklub
29. 14 óra Nyugdíjasklub

A Jászapáti Premier Mozi novemberi műsora
5-6. Hirtelen 30
8. Egy makulátlan elme örök ragyogása
12-13. Szüzet szüntess
15. Bourne csapda
19-20. Pokolfajzat
22. Jersey Girl
26-27. Terminál
29. Temetetlen halott- Nagy Imre naplója

November 1.: Dr. Völgyi István.
6-7.: Dr. Szabó Ágnes 
13-14.: Dr. Völgyi István 
20-21.: Dr. Pál István 
27-28: Dr. Deák Lehel
December 4.-5.: Dr. Viktor Ludmilla.

Az ügyeletes orvos telefonszáma: 
06-20/935-8793,
Az orvosi rendelő telefonszáma: 
57/440-057.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánk, 

HÖFLINGER ENDRÉNÉ
végső búcsúztatásán megjelentek, virágaikkal, 

részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkban osztoztak. 
Tisztelet és köszönet Nagy Lászlónak és családjának 

kegyeletteljes munkájukért. 
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SIMONVÁROS MIKLÓS
gyászszertartásán megjelentek, és virágaikkal, 

együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család.

SZÜLETTEK:
Kovács Anna IX. 20.
Szabari Levente  IX. 22.
Oláh Fruzsina IX. 26.
Mihá Tamás IX. 28.
Czibak Krisztián Márió IX. 29.
Csóka Dominika X. 1. (Jászivány)
Farkas Szebasztián X. 4.
Szűcs-Balázs György X. 5.
Fátyol Milán  X. 16.

HÁZASSÁGKÖTÉS
Duka Gábor, Farkas Veronika 2004. IX. 25.
Kálai Zsigmond, Farkas Piroska 2004. X. 16.

ELHALÁLOZTAK:
Höflinger Endréné élt 84 évet Jászapáti lakos
 Farkas Ilona (Budapest)
Szőcs László élt 57 évet  „
Oláh Adrián Dániel  élt 46 napot  „
Sóti Antal  élt 93 évet  „
Simonváros Miklós  élt 79 évet „
Tóth Pál István  élt 48 évet „
Urbán Miklósné  élt 92 évet „
 Farkas Erzsébet
Urbán Miklósné  élt 77 évet „
 Borbás Erzsébet
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MÚZEUMI SZÜLETÉSNAP JÁSZBERÉNYBEN

130 éves a jászok múzeuma

A jászberényi Jász Múzeum, 
az ország egyik legrégebbi vidé-
ki múzeuma, alapításának 130. 
évfordulóját ünnepli. A város al-
polgármestere,  Sipos Orbán még 
1873-ban tett javaslatot múzeum 
alapítására, hogy ott a jászok tör-
ténelmének ereklyéit, dokumen-
tumait, tárgyait  őrizzék, s az ifjú-
ság épülésére bemutassák. A helyi 
tanács erről határozatot is hozott, 
sőt múzeumőrről is gondoskodott. 
Így 1874 karácsonyán megnyílt  a 
múzeum a széles közönség előtt, 
mely akkor a városháza egy ter-
mében elfért. 

 Már ekkor is a legbecsesebb 
kincs, tárgyi emlék a jászkürt, 
vagy ahogy a közgondolkodásban 
egyre inkább elterjedt, Lehel kürt-
je volt. A XI-XII. századi elefánt-
agyarból díszesen faragott kürtöt 
a főtemplom falára függesztették 
fel, csak ünnepi alkalmakkor 
vette magához a jászkapitány. A 
múzeum megnyitása óta azonban 
ott a helye. A XIX. század végén 
megindult régészeti ásatások lelet-
anyaga is a múzeumba került, de 
sok jeles jászsági család hagyatékát 
ajándékozták a régiségtárnak, így 
a gyűjtemény egyre gyarapodott. 
Hol ide, hol oda költöztették, míg 
1931-től – a városháza egykori ló-
istállóját átalakítva – mai helyén 
nyithatta meg kapuit.

Az évtizedek során jelentős 
képzőművészeti, természetrajzi, 
néprajzi anyaggal is gyarapodott. 
Jászberény és a Jászság történelmi 
emlékeinek tárháza lett a múze-
um, ahol a szakszerű nyilvántar-
tásra, leltározásra és bemutatásra is 
sor került. Népszerűsítése terén a 
harmincas években Réz Kálmán 

igazgató tett sokat. Ő találta ki a 
jászavatást. Aki a Zagyva vizét a 
Lehel kürtből itta, azonnal jásszá 
lett, s erről egy díszes oklevelet is 
kapott a múzeum igazgatójától. A 
látványos kiállítás, az egyre szapo-
rodó helytörténeti kutatógárda, s 
értékes publikációik, a város érde-
kességévé tették a múzeumot, s a 
látogatók száma is egyre növeke-
dett.

A II. világháború után a Jász 
Múzeum is a Szolnok megyei mú-
zeumi szervezet tagja lett, önálló-
sága és Jászberény fenntartói sze-
repe megszűnt. A gyűjtemények 
azonban gyarapodtak, a tudomá-
nyos munka folytatódott. Jelen-
tőssé vált a múzeum kiadói tevé-
kenysége. Az 1967-ben indított 
Jászsági Füzetek sorozatban már 
35 kötet látott napvilágot, de hely-
történeti lapot is szerkesztenek, s 
hangkazettát is készítettek. Jelen-
leg is sokféle, a Jászság történetéről 
szóló kiadvány kapható náluk. 

A Jász Múzeumot évente 20-25 
ezer látogató keresi fel. Nagy jelen-
tősséggel bír a jászsági honismereti 
mozgalom kibontakozásában, s a 
tájházak szakmai munkájának tá-
mogatásában is. Az 1998-ban Élet 
a jászok földjén címmel megnyitott 
új állandó kiállítás, melynek része 
a Lehel kürt szentélye, elnyerte az 
Év Múzeuma rangos szakmai el-
ismerést. 

A 130 éves történetet október 15-
én elevenítették fel, ekkor tartot-
ták a jubileumi ünnepséget, s ez al-
kalomból egy új időszaki kiállítást 
is megnyitottak. A Lehel kürtje és 
kultusza című tárlat feleleveníti a 
Lehel mondát, valamint azt, mi-
ként kapcsolódott össze a monda 

és a jászok kincse a kürt, s miként 
vált a köztudatban a kalandozó 
magyarok egyik vezérének be-
cses tárgyává. A kürt eredetének 
kutatása, ábrázolása, leírása több 
évszázadra tekint vissza. A jászok 
tulajdonában lévő kürt 1642-ben 
már bizonyíthatóan Jászberényben 
volt. A református egyház pecsét-
jében már a kürt rajzolata látható.

Ábrázolása, a kürt-szimbólum 
felhasználása igen változatos, hi-
szen az 1731-ben épített fogadót 
is Jászkürt fogadónak hívják, de 
a helyi újságot is. A kürt szimbó-
lum a gimnázium jelvényében is 
benne van, de a jász települések 
címerében is szerepel, s zászlóikra 
is rákerült. A kürtöt másolatban 

is készítették sok mindenből. A 
kiállításban láthatunk égetett cu-
korból, marcipánból, kristályból, 
porcelánból, szalmából, vesszőből, 
gombokból, gipszből és kerámi-
ából. A kürt logója rákerült sok 
mindenre, pólóra, tejes zacskóra, 
sapkára, kiadványok százaira. 

Érdemes e látványos kiállítást 
is megtekinteni, hiszen szűkebb 
hazánkról, a Jászságról és nemzeti 
ereklyénkről, a Lehel kürtről tud-
hatunk meg többet. A kiállítások-
hoz – az állandóhoz és az időszaki-
hoz egyaránt - ismertető füzet is 
készült, mely később is hasznos a 
látogatók számára.

Kiss Erika

Mindenkit vár 
a jászok múzeuma

Jászberényben a Jász Múzeumban a következő kiállítások láthatók:

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:
Élet a jászok földjén  – Lehel kürtje

A szabadságharc gyermekhősei

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
A Lehel kürt és kultusza

Nyitva tartás: Hétfő zárva
Keddtől - péntekig: 9-16 óráig. Szombat-vasárnap: 9-13 óráig.

Belépődíj: az iskolai csoportok, pedagógusok számára ingyenes 
a múzeumlátogatás.

Felnőttek: 200 Ft, diák és nyugdíjas: 100 Ft
Cím: Jászberény, Táncsics u. 5. Tel/fax: 57- 502-610

Email:  jaszmuzeum@mail.datanet.hu
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POWER
MŰSZA KI KE RES KE DÉS ÉS 

SZER VIZ
Jász apá ti, Kos suth L. út 7.
Tel./fax: 06 57 540-565

A K  C I  Ó S  A J Á N  L A  T U N K  B Ó L :

PANASONIC AK410 (MP3) hifi ...................... 69.990,-

SONY 220 (MP3) hifi  .....................................59.990,-

WHIRLPOOL 2287 mosógép (800 A) ............ 69.990,-

SONY WEGA 72 TXT TV ............................. 119.990,-

ORION 72 TXT TV .........................................69.990,-

LG MIKRO (19L) ............................................14.990,-

MORA 4 égős tűzhely ....................................44.990,-

LG DVD+VIDEO kombo .................................49.990,-

LG  NO FROST hűtőgép 217/86 .................. 119.990,-

AURA-hitelkártya el fo ga dá sa!
Minőség-megbízhatóság:

            Jászberény
H I V A T A L O S  M Á R K A K E R E S K E D Õ

Nagykátai u. 25. Tel.: 515-230, 515-234.

100 éves a Ford!
Jubileumi akciók!

Ford Ka      1.999.000.-
Ford Fiesta 2.195.000.-
Ford Focus 2.749.000.-
Ford Fusion 2.699.000.-

Ford Transit Connect 2.399.000 +ÁFA
Ford Ranger 3.999.000 +ÁFA

Ford Mondeo 4.999.000.-

Teljeskörű szerviz, hitel 20 %-tól,
használt autó beszámítása is lehetséges.

Je lent kez zen mo tor ke rék pár-,
sze mély gép-ko csi-, 
segédmotorkerékpár-, 
trak tor ve ze tői tan fo lya munk ra!
          Si ke res el mé le ti vizs ga ese tén 
          50% és 100% tan fo lyam díj ked vez mény. 
Tan fo lyam in dul: 2004. november hónapban. 

T Á  J É  K O Z  TA  T Á S  É S  J E  L E N T  K E  Z É S : 
BIR KÁS FE RENC gép jár mű ve ze tő-szak ok ta tó nál
Tel.: 57/440-727; 30/915-9978,
a Mű ve lő dé si Ház ban: Urbán Péternénél,
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

Oktatás korszerű,
FORD FIESTA TDCI 
gépkocsival. Nyáron 
hűvös - télen meleg 
klímájú autóban kényel-
mes körülmények között 
gyakorolhat. Könnyű 
kormánykezelés 
(szervo), biztonságos 
járműben gyorsan vezetői engedélyt szerezhet. 

MEZEI BÉLA iskolavezető

Ne várjon holnapig! Még ma hívjon és tájékozódjon a 
lehetőségekről!
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
OKÉV-szám: 05-0136-03

Local Security Kft.
Jász apá ti, Velemi E. u. 4-6.

Tel.:57/440-516, 57/441-167.
Mo bil: 30/4-965-963, 70/3-121-566.

- Elekt ro ni kus va gyon vé del mi rend sze rek 
ter ve zé se, ki vi te le zé se, kar ban tar tá sa

Elekt ro ni kus
va gyon vé de lem:

Elekt ro ni kus va gyon vé del mi rend-
sze rek ter ve zé se,  

  ki vi te le zé se, kar ban tar tá sa.

Tűz jel ző és au to ma ta tűz ol tó 
rend sze rek ter ve zé se,  

  ki épí té se, kar ban tar tá sa.

Be lép te tő és mun ka idő nyil ván tar-
tó rend sze rek  

  te le pí té se, üze mel te té se.

Ob jek tu mok, te lep he lyek kül té ri 
vé del me ra da ros és 
  lé ze res tech ni ká val.

24 órás rá di ós táv fel ügye le ti 
szol gál ta tás:

ál lan dó ké szen lé ti ak ció cso port 
és tech ni kai szol gá lat.

Ka me rás meg fi gye lő-
rend sze rek:

- Kül té ri és bel té ri vi deó
meg fi gye lő és kép rög zí tő 

  rend sze rek ter ve zé se, te le pí té-
se: ma gán há zak,  

  üz le tek, te lep he lyek vé del mé re.
Vi de ós táv fel ügye le ti

rend sze rek és tér fi gye lő  
   rend sze rek ter ve zé se, ki épí té-

se, fel ügye le te.
Vi de ós és di gi tá lis adat rög zí tés, 
rej tett vezetéknélküli rend sze rek 

te le pí té se, kar ban tar tá sa.

Élő erős vé de lem:
Te lep he lyek, ipa ri ob jek tu mok, 

áru há zak élő-erős,
   fegy ve res vé del me.  

Por ta szol gá lat, épü let ta ka rí tás.                                      
Sze mély- és pénz kí sé ret, ma gán-

nyo mo zás.

BIZ TON SÁG EL ÉR HE TŐ 
ÁRON!
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Keresztrejvény

 TÉBA TÜZÉP és 
Lakásfelszerelési Áru ház
Jász be rény, Nagykátai út. T: 57/415-242, 57/415-006. 
Jász apá ti, Ist ván ki rály út 49. 57/441-003, 60/301-693 

ŐSZI MEGÚJULT AKCIÓINK
10-15% árengedmény

FRÜHWALD térburkolók változatos formában és színekben.
TERRANOVA hőszigetelő rendszer. 

Csempék már 890 ft/m2-től, Padlólapok 1590 ft/m2-től.
Akciós csemperagasztók, fugázók. Komplett fürdőszobák.

Laminált parketták, OSB lapok bútorlapok. Fenyő fűrészáru.
TONDACH tetőcserepek több formában, natúr színben.

Készbeton készítés - fagyálló adalékanyaggal is-, kiszállítással. 

Hazai és import szenek bő választékban.
Pontos mérlegelés, udvarias kiszolgálás.

Építkezés, felújítás előtt keresse meg telepeinket.

Éj jel vagy nap pal, baj ban, gond ban

SE GÍTSÉG KÉR HE TŐ!
A pol gár őr ség te le fon szá ma:

éj jel-nap pal 30/ 2182-834, éj jel: 30/ 5022-365,

A jász apá ti ügye le tes rend őr te le fon szá ma: 

30/ 981-7660
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TELEK ELADÓ!
Jászapátin a Vasvári úton 1000 m2-es

beépíthető, közművesített telek, kis alsóépülettel eladó.
Érdeklődni lehet.: 06 30-538-1766

Kedves Rejtvényfejtők! 

Az alábbi versidézet Szabari Pál 
nyugdíjas köztisztviselő Csendes 
utca című versének sorai.

„Reggel mentem az utcában
Csendes, deres jégtócsákban”
A versidézet folytatása a rejt-

vény függőleges 1,  3 , vízszintes 29 
és 3 számú soraiban található.

VÍZSZINTES: 1. Tagadószó. 
3. Beküldendő. Az idézet negyedik 
része. 12. Ebéd első fogása lehet, egy 
fajta gyümölcsből. 14. Vég nélküli 
sajt! 15. Összeszedi, összehordja. 16. 
Északi nép. 17. Csak félig súlyt! 18. 
Indulatszó. 19. Gyorsan haladó. 
21. Előadó. 22. Van ilyen mű is ! 
23. Zenei hangok. 24. Íróeszközei. 
27. Mutatószó. 29. Beküldendő. 
Az idézet harmadik része. 32. Elő-
áll része! 33. Karolok, átfogok. 35. 
Kettős betű. 36. Egy idegen  fér-
finevet, ahogy kiejtjük.   39. Sze-
lén vegyjele. 40. Üdítő márka 41. 
Sakkban sáncol. 43. Női név.  45. 
Ez lett a ……, ráfizetett, ráfázott.  
46.  Trombitahang.   47.  Segítőt, 
pártfogót.  49. Hírt tovább adok.  
50. Igekötő.    

FÜGGŐLEGES  1.  Bekülden-
dő.  Az idézet első része. 2. Kettős 
betűt, kiejtve. 3. Beküldendő.  Az 
idézet második része. 4. Tüzet 

szüntető. 5. Román pénz. 6.  Római 

505. 7. Kárba menőt. 8. Ugyan-

csak.  9. Lazítsa fel a talajt a kert-

ben! 10. Tulajdonos. 11. Nyílászáró 

része lehet. 13.  Alkotás. 16. Eleven. 

19.  Első egyik fele!   20. Mosópor 

márka. 21. A dobogó legfelső fokán 

áll.   22.   Igaz meggyőződés, nézet.   

25. Sosem hangzói.   26. Osztrák és 

spanyol autók jelzése.   28.  Élesztő-

vel készített tésztát langyos helyre 

tesz. 30. Villamos főzőlaposak.   31. 

Személyes névmás.  34. Egyik ég-

tájjal kapcsolatos. 37. Ugyanott.   38. 

Nátrium vegyjele.  40. Gyors lábú 

kutyafajta. 41. Kitalált történet.   

42. Rossz kívánság.   44. Fejetlenül 

élre! 45. Finnugor nyelvű néptö-

redék. 47. Személyes névmás. 48. 

Motormárka.

Beküldendő: A függ. 1. 3, vízsz. 

29, és 3  számú sorok megfejtése:

 A szeptemberi rejtvény meg-

fejtése:  

„…ősszel, tavasszal az élők bú-

csúja, apát ………………  értük 

mondja.”

A CBA vásárlási utalványát 

nyerte: Susztár Miklósné, Jász-

apáti.
 Nagypál Istvánné
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TI-LA SPORT
Jász apá ti, Ist ván ki rály út 15/a.
Egész év ben BUDMIL és egyéb ru há za ti ter mé kek

Sport fel sze re lé sek, sport esz kö zök 

és sport ci pők — kö zü le tek nek is.

Ny.: H-P: 13-17, Szo: 8-12.

Diplomás labdarúgó edzők az utánpótlásnál
Edzői tanfolyam Jászapátin

ELAD -LAK
in gat lan köz ve tí tő iro da

Jász a pá tin a Kos suth L. u. 3. alatt
SZOL GÁL TA TÁ SA INK:
in gat lan-ér ték becs lés,
in gat lan-adás vé tel
köz ve tí té se,
in gat lan-cse re,
in gat lan bér be adá sa.

Augusztus 9. és október 6. 
között nemzetközileg elismert 
UEFA B Diplomás edzői tan-
folyamot szervezett a megyei 
labdarúgó szövetség városunk-
ban. A Nemzeti Bajnokságban 
eredményesen szereplő csapat 
eredményei alapján esett a vá-
lasztás Jászapátira. A képzésben 
többségében Heves és Jász-
Nagykun-Szolnok megyéből ér-
kező edző hallgatók vettek részt, 
köztük két helyi is, Béres Gábor 
és Birkás Ferenc. A friss diplomás 
trénerek beszámoltak lapunknak 
élményeikről.

Rendkívül sokrétű elméleti 
és gyakorlati vizsgából állt ez a 
tanfolyam, a végén diploma-
munkát készítettünk, amit meg 
is kellet védeni - mondta el Bé-
res Gábor. Az elméleti vizsga 
kiterjedt szakmai ismeretekre, 
pszichológiára, sport élettanra, 
vezetéstanra, szervezési ismere-
tekre illetve játékvezetői ismere-
tekre. A gyakorlati vizsgán egy 
adott edzésvázlatból kiragadott 
részt kellet egy bemutató cso-
porttal elvégezni. Az eredmény 
önmagáért beszél, mert ez volt 
az első olyan csoport Magyar-
országon, amelyiknek mind a 29 
tagja sikeres vizsgát tett. Ezt dr. 
Mezei György, a képzés vezetője 
külön ki is emelte. Ezzel az egye-
sületünknek van két -jászapáti 
lakosú- nemzetközi B Diplomás 
edzője. Az eredményért kemé-
nyen meg kellett dolgozni, hiszen 
5 hétig, hetente 3 munkanapon át 
maximális fizikai és szellemi erő-
bedobásra volt szükségünk. 

Nagyon jó hallgatói gárda 
gyűlt össze Jászapátin, - tette 
hozzá Birkás Ferenc- még válo-
gatott játékos is volt közöttünk. 
Élmény volt látni, hogy már 
kissé pocakosan is, de hozzáértő 
módon bánik a labdával. Külön 
jó volt, hogy Jászapátin lehetett 
ez a tanfolyam. Olyan nevek 
tanítottak bennünket mint dr. 
Mezei György, Both József, a 
jászapáti születésű Tajti József, 
valamint Varga István, Pálin-
kás András,  Hegedűs Gábor 
a Debreceni Focisuli vezetője. 
Instruktoraink, akik segítettek 
nekünk a (Heves és Szolnok) 
megyei szövetség vezetői voltak: 
Lódi László, Csuhay József  és 
Sólyom Vilmos. 

Az országos edzőközpont 
munkatársai elégedettek vol-
tak a helyszínnel, a gyönyörű 
környezettel, a Termál Hotel 
szolgáltatásaival. Szerintük ez a 
terület alkalmas egy magasabb 
szintű (A Diplomás) vizsga hely-
színének is. 

Az itt tanultakat az egyesü-
letnél rendkívül jól fel tudjuk 
majd használni - zárta a beszá-
molót Béres Gábor. A  gyerekek 
fogékonyak az új dolgokra, a se-
gédeszközök biztosítottak. Meg-
próbáljuk majd az utánpótlást a 
tanultak szellemében a legjobban 
felkészíteni. Az európai futballt 
irányító szakemberek legújabb 
tapasztalatait felhasználva labdás 
edzéseket, a sportágra jellemző 

mozgásokat, gyakorlatokat ta-
nítunk majd. Ez ugyanúgy biz-
tosítja az erőnlétet, mint a már 
elavult több kilométeres futások. 
A cél az lenne, hogy már a kis 
óvodásokkal foglalkozók is ezzel 
a módszerrel oktassanak,  a folya-
matos továbbfejlődés érdekében. 
A ideális az lenne, ha minden 
korosztálynál B Diplomás edző 
foglalkozhatna a fiatalokkal. A 
magyar labdarúgás felemelke-
dését a nemzetközileg elfogadott 
és oktatott módszer jelentheti, az 
egészen kicsi korban elkezdett 
foglakozásokkal. Ezen kívül a 
viselkedési problémák okoznak 
még gondot, de ez már a maga-
sabb szintű foci következménye.  

(lejegyezte: Sz-n)

Tajti József tart  bemutatót a korszerű labdarúgó edzésmódszerekről a jászapáti focipályán 
– edzőknek. A kép jobb szélén Béres Gábor
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szállás, étterem, söröző, bár
EGÉSZ ÉVBEN A VENDÉGEK SZOLGÁLATÁBAN 

Telefon és fax: 57/ 442-500
Húsbolt: 70/ 33-98-024

Fr
ika

nd
ó Fogadó

Keresse fel rendszeresen 
ABC-áruházainkat, ha

JÓT, JÓ ÁRON
szeretne vásárolni!

Kéthetente több mint 150 féle terméket kínálunk 
akciós áron, figyelje  

hirdetéseinket, olvassa szórólapunkat!
Keresse 

COOP MÁRKATERMÉKEINKET!
Jó minőség, kedvező ár 
és még NYERHET IS !

A nyeremény akcióban való részvétel 
feltételeirõl az akciós szórólapunk tájékoztat.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Új és használt számítógépek, számítógép-kiegészítők,

számítógépek javítása, karbantartása

BIZTONSÁGTECHNIKA
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek, lakásriasztók, 
videós megfigyelőrendszerek, 

beléptetőrendszerek, 
autóriasztók, tervezése, telepítése, 

karbantartása
KÁLMÁN ZSOLT 

30 985-5629, 540-465TÖLGYES STRANDFÜRDÕ 
J á s z a p á t i ,  5 7 / 4 4 0 - 3 5 3 .

EGÉSZ ÉVBEN NYITVA:  
Április 16-tól június 10-ig: hétköznap 9-tõl 18 óráig, 

hétvégén 8-tól 18 óráig.
Június 11-tõl - augusztus 20-ig: hétköznap 9-tõl 19 óráig, 

hétvégén 8-tól 19 óráig.
Augusztus 21-tõl -szeptember 30-ig: hétköznap 9-tõl 18 óráig,  

hétvégén 8-tól 18 óráig.
Október 1-tõl április 15-ig: minden nap 8-16 óráig.

A strandfürdõben 
nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz van, 

melynek összes ásványianyag-tartalma 1110 mg/liter, 
hõmérséklete: 49 Co 

T I S Z T E L T  V Á S Á R L Ó I N K !
A Jászapáti 2000. Mg. Rt. Centrum Jászapáti Kft. 

kereskedelmi egységeinek ajánlata:

AGRO CENTRUM
B E V Á S Á R L Ó K Ö Z P O N T

Összetett és mono mûtrágyák jó minõségben, kedvezõ áron 
kaphatók. Továbbá: gépalkatrészek, eszközök, szerszámok, 

fagyállók, olajok (MOL, Shell), vasanyagok, csavarok, szögek, 
flex-korongok, stb. Tel.: 57/441-158 Fax: 57/441-163

CENTRUM ABC
Megnövelt eladótérrel, megújult árukínálattal, gyors  

kiszolgálással várjuk Önt. Olcsó árainkra a CBA garancia!
Az ABC udvarában

CENTRUM TÁP-TAKARMÁNY
Nagykátai tápok, koncentrátumok, ill. szemestermények 

kedvező áron kaphatók. Tel.: 57/441-168

CENTRUM RUHÁZAT
Felöltöztetjük Önt és kedves családját

Virág, ill. Magiszter-M papír-írószerek, irodai kellékek 
forgalmazása  
Tel.: 441/168

Kedves Vásárló!

Hogy elégedett legyen, 
Jásztejet vegyen!

J Á S Z T E J  –  Jászapáti, Juhász Máté út 3.
Telefon és fax: 57/ 540-200; 57/ 540-220


