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 Városunk  Képviselő-testülete   „Jászapáti Vá-
rosért” kitűntető díjat ebben az évben a Jászapáti 
Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosz-
tályának  ítélte. Az elismerést az Augusztus 20-i 
ünnepségen vehette át a szakosztály vezetője Tajti 
Gábor.

A Labdarúgó Szakosztály 1912-ben alakult, azóta 
folyamatosan működik. Az első nagy siker 1957-ben 
volt, amikor az NB. III-as bajnokságban 12. helyezést 
ért el csapat. 1992-ig megyei bajnokságban többször is 
dobogós helyen végeztek. Az újabb siker 1992. évben 
volt, amikor a csapat megnyerte a megyei bajnoksá-
got, országos kupában pedig ”nagynevű” csapatokat 
győzött le. A szakosztály életében 2003. és 2004. a „le-
gek” éve, természetesen csak pozitív értelemben.

2003-ban az „első csapat” megnyerte a Megyei I. 
Osztály Bajnokságát, a „második csapat” a Megyei II. 
Osztály Bajnokságát a serdülő csapat megnyerte a Jász-
sági Bajnokságot, az utánpótlás csapat (12-13 évesek) 
szintén megnyerte a bajnokságot, ifjúsági csapat pedig 
ezüstérmes lett. Az „első csapat” 27 pontos előnnyel, 
országos szinten egyedülálló teljesítménnyel lett baj-
nok, jogot szerezve ezzel az NB. III-as indulásra.

2004-ben a labdarúgó csapat fennállásának leg-
nagyobb sikerét érte el, 19 pont előnnyel megnyerte 
az NB. III-as bajnokságot, így ősszel az NB. II-ben 
szerepelhet, sporttörténelmet írva ezzel városunk 
életében.

Mindezek mellett a serdülő csapat 2002, 2003 után, 
immár harmadik alkalommal 2004-ben szintén meg-
nyerte a bajnokságot, a területi döntőn Salgótarján 
csapatát is legyőzték. Az eredmények is mutatják, 
hogy az utánpótlás csapatoknál is nagyon komoly 
szakmai munka folyik, és  sikerül tehetséges fiatalja-
ink tudását kamatoztatni.

A labdarúgó szakosztály várakozáson felül teljesí-
tett. A szakosztályban közel 200 labdarúgó sportol 
rendszeresen, szervezett keretek között. A mérkőzé-
sekre 600-1000 néző látogat ki rendszeresen, nagyon 
sok jászapáti családnak a vasárnap délutánok a labda-
rúgásról szólnak.

Az eredmények alapján városunk nevét országos 
és megyei szinten is megismerték, a sajtó hírek is el-
ismeréssel szólnak labdarúgó csapataink kiemelkedő 
teljesítményéről.

(Részlet az ünnepségen elhangzottakból.)

A Jászapáti Városért Díját 
a Labdarúgó Szakosztály kapta

A Jászapáti Városért Díját 
a Labdarúgó Szakosztály vezetői vették át
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Jászsági és Dél-hevesi Regionális Hulladéklerakót üzemeltető 

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft. Taggyűlése 
pályázatot ír ki a Társaság

Ü G Y V E Z E T Ő    
I G A Z G A T Ó I 

munkakörének betöltésére.

Az ügyvezető igazgató a Társasági Szerződés keretei között, a Tulaj-
donosok döntésének megfelelően szervezi és irányítja a Gazdasági Tár-
saság működését. Az ügyvezető igazgatói megbízás 4 éves időtartamra 
szól.

Feladatai:

 Az érintett térségi településeken keletkező kommunális hul-
ladék gyűjtésének és lerakóba szállításának fenntartása, továbbá e te-
vékenységek folyamatos fejlesztésének kidolgozása a gazdaságosság 
biztosításával.
 A kommunális hulladék lerakó üzemeltetése, szakszerű kezelé-

sének biztosítása a vonatkozó törvények, rendeletek és egyéb előírások 
betartásával.
 A Gazdasági Társaság ügyeinek intézése, nyilvántartásainak 

vezetése.
 A beérkező hulladék minősítése, azonosítása, vizsgálatának 

biztosítása.
 A szelektív hulladékgyűjtés szervezése, gazdaságosság tétele, 

az értékesítés biztosítása.

Az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésének feltételei:
 Felsőfokú műszaki végzettség
 Minimum 5 év vezetői gyakorlat
 Büntetlen előélet
 Környezetvédelmi gyakorlat
 Számítástechnikai alkalmazói gyakorlat (MS Office)

Előnyt jelent:
 Hasonló létesítményben eltöltött gyakorlat
 Környezetvédelmi szakképesítés, szakértői működés
 Társterületek (veszélyes hulladék, környezeti kárelhárítás, 

szennyvíztisztítás, biogáz stb.) ismerete
 Minőségirányítási, környezetirányítási rendszerek ismerete
 A régió területén belüli lakhellyel rendelkezés

A pályázat tartalmazza a pályázó:
 Fontosabb személyi adatait
 Részletes szakmai önéletrajzát
 Végzettséget igazoló iratainak másolatát
 A Társaság vezetésével, működésével kapcsolatos elképzelése-

it, különös tekintettel a feladatok vonatkozásában
 Erkölcsi bizonyítványt
 Bérezéssel, juttatásokkal kapcsolatos elképzeléseit
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. szeptember 15. 16.00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, Jászapáti
A borítékra kérjük ráírni: „Ügyvezető igazgatói pályázat”
A munkakör betöltésének időpontja: 2004. november 18.
A munkakörhöz kapcsolódó bérezés és juttatások: megállapodás sze-

rint
A pályázattal kapcsolatos további információk: Szabó Lajos Jászapáti 

Város Polgármesterétől szerezhetők, telefon: 06/57/440-338

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Jászapáti Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 

együttműködve a 2005. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatait:

1. felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2004/2005. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomá-
val nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2005/2006. tanévtől kezdődően 
állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és 
az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási 
intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alap-
képzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés-
ben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik 2005-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe és tanulmányaikat a 2005/2006. tanévben ténylegesen 
megkezdik.

FIGYELEM! 
• A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakkép-

zésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztön-
díjra, 

• A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek 
Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intéz-
mények hallgatói. 

2. felsőoktatási hallgatók számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhely-

lyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók je-
lentkezhetnek, akik a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben 
meghatározott képzési időn, illetve  - az egyetemi és főiskolai hallgatók 
által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható
támogatásokról szóló 51/2002. (III.26.) Korm. rendelet 5. §-ában meg-
határozott keretek között - a felsőoktatási intézmény Szabályzatában 
meghatározott határidőn belül állami felsőoktatási intézményben, illetve 
az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alap-
ján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, 
államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapkép-
zésben, első szakirányú továbbképzésben, vagy első akkreditált iskolai 
rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.

A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesül-
hetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőok-
tatási intézmények hallgatói.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek 
a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpont-
jában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2004/2005. 
tanév II. félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya a 2004/2005. tanév második félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott  
pályázó hallgatói jogviszony nem felel meg a pályázati kiírásnak 
a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzá-
férhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell 
benyújtani.

  A pályázatok  benyújtási határideje 2004. október 22.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb 

felvilágosítás kapható a
 http://www.bursa.hu Internet címen, illetve a Polgármesteri Hiva-

talban Lencse Pétertől.
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Máriáról, mint édesanyáról!
 

Ez az őszi, nyárvégi időszak már messze esik ugyan az anyák 
napjától, de Szűz Mária neve napját ilyenkor ünneplik, 

– augusztus 15-én halálának (Nagyboldogasszony), 
– szeptember 8-án születésének (Kisboldogasszony) 
évfordulóját tartják számon a krónikák és a hagyomány. 

A szent hagyomány megőrizte Mária tiszteletét, Istenanyaként 
tartja számon, aki az Istenembert Jézus Krisztust a világra hozta, 
tiszta, és szent anyaként. Mi, magyarok+, Szent István király óta 
oltalmába vagyunk ajánlva, ezért a magyar kultúrában kiemelt 
szerepe van.

Többek között a mi, szép kéttornyú templomunk Jász-
apátiban Mária nevére, a szeptember 8-ai Kisboldogasszony 
ünnepére lett felszentelve. Ilyenkor tartjuk a templombúcsút 
minden évben. A főoltár festményén Mária születése látható, a 
templomhajó középső részén pedig azt a jelenetet örökítette meg 
a festő, amint Szent István király felajánlja a koronát a Szent 
Szűznek és oltalmába, pártfogásába ajánlja országát és népét. 
A májusi litániák szép könyörgése, a rózsafüzér mondása októ-
berben, mind-mind elődeink kedvelt imádsága volt, és a sok Má-
ria-ének – szépen zengett a kórusról, valahányszor ezt énekelték:

,,Boldogasszony anyánk, régi nagy pártrónánk.” Égi édes-
anyaként neveztük imában-dalban Máriát! Pedig ő a földön 
csak Jézus anyja volt, vele szenvedett, őt szerette földi anya-
ként, és a „fájdalmak tőre járta át”, amikor keresztre feszí-
tették. Ezért lett ő előttünk, emberek előtt minta, példakép. 
Más, mint mi, kegyelmektől áldott anya, s több annál, asz-
szony, aki mindent kibírt, a haragot, a félelmet, a fájdalmat, a 
gyászt. És mindent szó nélkül, fájdalmát nem mutatva, el-
tűrt. Imája meghallgatásra talált – az odaadás imája, a teljes el-
fogadásé – ő soha nem tiltakozott sorsa ellen, elfogadta azt, és 
ezért válhatott kiválasztottá, mindannyiunk égi édesanyjává! 
A magyar nyelv különös Mária tisztelete egyes gyógynövények 
elnevezésében is megnyilvánul, például: 

- „Boldogasszony fája” = azaz a rozmaring
- „Mária aranya” = körömvirág
- „Mária tövis” = ami Dél-európai, Észak-afrikai növény 

akkoriban, amikor Jézus és Mária élt, nagyon gyakori tövises 
gyomnövény volt, egy-két helyen a példabeszédek is körülírják.  
(Máté 7,16)

Jézus így beszélt egyszer: ,,Gyümölcseiről ismeritek föl őket, 
szednek-e tövisekről szőlőt, vagy bogáncsról fügét? Így minden 
jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt.

Mária jó gyümölcsöt termett, Áldjuk érte!

F.Á.

MUSTÁRMAG 
A 10 órai induláskor már 

sokan keresték fel július 30-án 
pénteken Szolnokon az Egész-
ségügyi, Szociális és Családügyi 
Minisztérium és az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal szak-
mai felügyeletével, valamint a 
MOL Rt. támogatásával zajló 
országos gyermek szűrőprog-
ram rendezvényét. A Szolnok 
Plaza előtt parkoló „nyugdí-
jas” londoni busz felső szintjén 
szemészeti, az alsón pedig or-
topédia vizsgálatokon vehettek 
részt a gyerekek. A helyszínen 
az ÁNTSZ megyei munka-
társai vérnyomást mértek az 
érdeklődőknek, s mellrák-szű-
résekkel kapcsolatban adtak 
felvilágosítást lányoknak, az 
édesanyáknak, illetve a nagy-
mamáknak.

A nyár folyamán péntekenként, 
illetve szombatonként egy-egy 
megyeszékhelyre érkező piros lon-
doni buszt elindító MOL Rt. egyik 
célja az volt a rendezvénnyel, hogy 
- az iskolai vizsgálatokkal pár-
huzamosan - felhívja a szülők 
figyelmét a rendszeres szűré-
sek fontosságára. 

Szolnokon is sokan voltak kí-
váncsiak gyermekük egészségi 
állapotára. Dr. Kemény Dorottya 
a program ortopéd szakorvosa sze-
rint a megvizsgált gyerekekre 
átlagosan elmondható, hogy 
jó állapotúak, rendszeresen 
vesznek részt iskolai szűrése-
seken. Ennek ellenére az ortopé-
diai szűréskor a gyermekek mint-
egy 30 százalékát kellett szakren-
delésre továbbküldeni. Több olyan 
szülő is eljött, aki rendszeresen járt 
ortopédiai szűrésre, de megerősí-
tést szeretett volna hallani, illetve, 
hogy időközben nem romlott-e 
a gyermek állapota. A vizsgált 
gyerekeknél nem találtak súlyos 
gerinc- vagy lábproblémát, de az 
enyhébb ortopédiai eltérés kor-
rekciójára lábtornát, gyógyúszást, 
gerinctornát javasolt a doktornő. 
Mint a szakembertől megtudtuk, 
ez a szolnoki arány jónak számít az 
országos szűrés egyes korábbi állo-
másainak eredményeihez képest. 

Dr. Járfás Katalin szemészor-
vos a szűrésen részt vett gye-
rekek mintegy 20 százalékát 
utalta szakrendelőbe további 
vizsgálatra, hogy ott a meg-

felelő szemüveget felírják ne-
kik. A többiek jól ellátottak vol-
tak, az általuk hordott szemüveg 
megfelelt a látásuknak, tehát a 
szülők időben elvitték őket a sze-
mészetre. Mint kiderült, a gyere-
kek közül többnek már korábban 
felírtak ugyan szemüveget, de 
nem hordják, s ezért a szülők leg-
inkább a felelősek. A doktornő az 
érdeklődőknek elmondta, hogy 
nagyon sok jele lehet a rossz lá-
tásnak már óvodás korban, mint 
például figyelmetlenség, koncent-
rációhiány. Nagyon fontos, hogy 
a gyerekeket minél előbb elvigyék 
szemészeti vizsgálatra, mivel a 
tapasztalata szerint az esetek zö-
mében már csak akkor mennek 
orvoshoz, ha baj van: nem lát, nem 
tud jól olvasni, pedig jó néhány el-
változás időben még kiszűrhető és 
korrigálható. Ilyen például a térlá-
tás, ami 6 éves korig alakítható.

Dr. Füzi Rita és Török Zoltán 
táplálkozási tanácsadó táp-
lálkozási tanácsadó mindössze 
2-3 elhízott, túlsúlyos gyerekekkel 
találkozott. Náluk leginkább az 
volt a probléma, hogy szüleikkel 
egyetértésben meg voltak elégedve 
a súlyukkal. A szakember szerint 
a túlsúlyért egyszerre felelős a 
helytelen táplálkozás és a mozgás-
szegény életmód. Sokan voltak kí-
váncsiak arra, hogy melyik étellel, 
milyen tápanyagszükséglet fedez-
hető, így kaptak elemzést a gye-
rekek kedvenc eledelükről, mint 
például a tányér túrós tésztáról, a 
chipsről vagy a rántott húsról. 

Nagy sikere volt a kísérő szü-
lők számra szervezett testzsír- és 
vérnyomásmérésnek, amit az 
ÁNTSZ megyei képviselői 
végeztek. Kimondottan a nők-
nek, édesanyáknak pedig mell-
szűréssel kapcsolatos hasznos 
információkat adtak. 

A mostani tapasztalatok is azt 
mutatták, hogy bár rendkívül fon-
tosak az iskolai szűrések, az ilyen 
jellegű vizsgálatoknál a szakor-
vos közvetlenül a szülőkkel tudja 
megbeszélni a teendőket. Sajnos 
a szülők időhiány miatt gyakran 
nem vállalják, hogy egy egyszerű 
szűrés kedvéért beutalót kérjenek, 
s hosszú órákat töltsenek a rende-
lőben.  

Sikere volt az emeletes 
szűrőbusznak
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Néhány évvel ezelőtt Jászapáti város és a 
francia Carignan térség között kölcsönös ba-
ráti, gazdasági és kulturális kapcsolat épült ki. 
Ezt a kapcsolatot mindkét fél rendszeres talál-
kozókkal igyekszik ápolni. Ennek keretében 
nemcsak a felnőttek, hanem fiatalok is nyaran-
ta találkoznak, megismerik egymást és megis-
mertetik saját hazájukat, kultúrájukat.

Idén júliusban egy pályázati felhívás ered-
ményeként 14 magyar fiatal utazott a belga
határhoz közeli Carignan-ba. Az idei progra-
mok nagyrészt a történelem, a kultúra, a sport 
és az európai állampolgárság témakörök körül 
forogtak. A történelem kapcsán csoportunk 
megtekintette többek között a méltán híres 
sedan-i várat, a Maginot-vonalat, valamint 
a Montmedy erődítményt. Ezen túlmenően 
pedig részt vettünk kisebb települések által 
rendezett hagyományosan a július 14-ét meg-
ünneplő nemzeti rendezvényeken. A kultúrán 
belül most az iparművészet kapott hangsúlyos 
szerepet. 

Fiataljaink lehetőséget kaptak, hogy bete-
kintsenek egy nemzetközi hírnévvel bíró sző-
nyegkészítő üzem munkájába, ezen kívül ki-
próbálhattuk a nemez-készítés apró trükkjeit, 
és itt végre kiélhettük kreativitásunkat. Mind-
két program különösen nagy érdeklődést vál-
tott ki a magyarok körében. Bár a történelem és 
a kultúra is - mind a magyarok mind a franciák 
számára – kimondottan értékes, mégis úgy 
tűnt a sport programok hozták a legközelebb 

egymáshoz a két nemzetet. Vegyes csapatok-
ban került sor különböző sportágakban (foci, 
kézilabda, kosárlabda, röplabda, tenisz) való 
részvételre. A mérkőzések végén a csapatok 
tagjai oklevélben részesültek a kiváló szereplést 
jutalmazván. Az európai állampolgárság az idei 
Európai Uniós csatlakozás jegyében kiemelten 
fontos szerepet kapott. 

A közösségi rendszer jobb megismerteté-
se volt a cél, így jutottunk el Brüsszelbe, ahol 
megtekinthettük az Európa Parlamentet, meg-
ismerkedhettünk az Európai Unió céljaival, 
gazdasági helyzetével, mindennapos életével, 
a tagállamok jogaival, kötelezettségeivel, lehe-
tőségeivel. Az ott elhangzott kérdések meny-
nyisége és minősége jól jelzi, hogy a csatlakozás 
jelentőségét nemcsak a felnőttek, de a diákok 
is érzik és szeretnének minél többet megtudni 
erről a „közösségi életformáról”.

Bizton állíthatjuk, hogy a hét során a két 
nemzetet, kultúrát sikerült egymáshoz kö-
zelebb hozni, és hosszú távra szóló barátsá-
gok köttettek, melyek csak tovább mélyültek 
augusztusban, amikor is mi láttuk vendégül 
őket.

Ahogyan tavaly is, idén is nagy szeretettel 
vártuk a francia fiatalokat, és viszonozni kíván-
tuk azt a szívélyes fogadtatást, amiben nekünk 
volt részünk júliusban. Mivel idén több jász 
település is – többek között Jászszentandrás, 
Jászdózsa, Jászkisér stb. - csatlakozott ehhez a 
kezdeményezéshez, ezért a programok szer-

vezésében ezek a települések is nagy szerepet 
vállaltak. Célunk volt az is, hogy nemcsak Jász-
apátit, valamint a Jászságot, hanem a csatlakozó 
településeket is megismertessük a vendégekkel. 
Jászdózsa is kivette részét a szervezésből. Az 
egyik délután folyamán focizhattak és kajakoz-
hattak a fiatalok – és ismét látszott, hogy a kö-
zös sportolás feledhetetlen élményeket okozott, 
a korábban szövődött barátságok még tovább 
mélyültek. Este pedig egy csodálatos vacsorán 
láttak minket vendégül.

A programokat úgy állítottuk össze, hogy az 
minél színesebb, minél választékosabb legyen. 
Meglátogattuk például a jászberényi állatkertet, 
ami a fiataloknak különösen tetszett, és nagyon 
jól érezték magukat. Elvittük őket egy kis tú-
rára a Mátrába, ahol sikeresen helyt álltak, bár 
kissé elfáradtak. Megmutattuk nekik Egert is, 
ahol lenyűgözte őket a város magas színvonalú 
kulturális hangulata. Nagyon élvezték továbbá 
a Jászapáti Mg. Rt. telepének meglátogatását, 
ahol bemutatták nekik a tehénfejés nagyüze-
mi csínját-bínját. Az augusztus 20-i nemzeti 
ünnepségre is meghívtuk őket, hogy megis-
merhessék az itteni szokásokat. Végül, de nem 
utolsó sorban a Jászsági Randevú nevű rendez-
vény-sorozat adta a programok alapját. 

Azt hiszem joggal elmondhatjuk, hogy mind 
a két nemzet fiataljai nagyon jól érezték magu-
kat az együtt eltöltött két hét során, és megva-
lósult a legfőbb cél, az, hogy „másokat megis-
merjünk, magunkat pedig megismertessük”.

Francia-magyar baráti kapcsolat

A cserekapcsolat részeként jászapáti diákok 
utazhattak Franciaországba
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Képmozaik a Jászsági Randevúról

Látványos motoros felvonulással kezdődött az idén a 
Randevú. Modern országúti csodák és veterán oldalkocsis 
gépek jól megfértek egymás mellett.

A zajos és füstös felvonulás után motoros mutatványokat 
láthatott a közönség a Nyárfás úton. Street Fighter bemutató 
még nem volt Jászapátin, ennek megfelelően nagyon sokan 
voltak kíváncsiak rá, mi is az. A motort és az aszfaltot a 
jászberényi Kovács Krisztián és csapata gyötörte.

A rendezvény második napján a helyi néptáncosok 
vendégeként a városban tartózkodó erdélyi táncosok is 
felléptek a műsorokban, majd a Thermál Hotel éttermének 
vendégeit szórakoztatták nagy sikerrel.

Az iszapbirkózók és az erőemelők versenyébe nem sokan 
mertek még bekapcsolódni, csak nézőként figyelték a
küzdelmeket. Képünkön az erőemelők eredményhirdetését 
láthatják. A díjakat Szabó Sándor a Frikandó Fogadó 
tulajdonosa adta át Béres Zsolt, Juhász Attila és Balogh József 
versenyzőknek

A Randevú hagyományos öregfiúk labdarúgó tornáját ezúttal
a műfüves pályán rendezték meg. A nagy fővárosi  csapatok 
a Ferencváros és az Újpest után a dobogó harmadik fokára a 
helyi Képviselők csapata állhatott a Törekvés előtt

Kiállítás a Rokolya 
Varróműhely munkáiból a Vágó 
Pál Múzeumban. Elterjedőben 
van, hogy  ünnepeinken a 
hölgyek és urak örömmel 
viselik a régi öltözeteket. A 
varróműhely csapata nemcsak 
múzeumok részére készít 
rekonstrukciókat a régi foszlott 
ruhadarabok mintájára, 
hanem tánccsoportok részére 
is varrnak öltözeteket és 
alkalmi ruhákra is kapnak 
megrendeléseket          
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 TÉBA TÜZÉP és  
Lakásfelszerelési Áruház
Jászberény, Nagykátai út. T: 57/415-242, 57/415-006.  
Jászapáti, István király út 49. 57/441-003, 60/301-693 

Az akcióban való részvétel feltételeirõl bõvebb

információ Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, illetve

Jász-Nagykun-Szolnok megye értékesítõhelyein,

illetve a szórólapokon található!

Könnyed

Pályázzon legalább 1 000 Ft értékû

nyeretlen, vagy beváltott nyertes 

szelvényével!

Játsszon 

augusztus 16. és 

szeptember 11. között 

a megyénként 5 darab 

kétszemélyes Itáliai körút

egyikét!

TIPPMIX-en és nyerje meg 

8 napos olasz-körút 

egy pikáns rangadó

megtekintésével fûszerezve

a római olimpiai stadionban. 

Folytatódik nyári akciónk!
Vásároljon most 

5–15% árengedménnyel!
ZALAKERÁMIA termékekre kamatmentes ÁRUHITEL. 

(csempe, padlólap vásárlásánál 200.000 forintig.)
Hőszigetelő anyagok, csemperagasztók

TERRANOVA hőszigetelő rendszer 
INGYEN polisztirol lappal.

LEIER-falazók
FRÜHWALD térburkolók

OSB-lapok
TONDACH  natúr- és mázas cserepek

Műanyag kerti bútorok, nyári akciós vására!
Tüzelőanyagok áremelés előtti áron.

KÉSZBETON, KISZÁLLÍTÁSSAL.

Építkezés, felújítás előtt érdeklődjön telepeinken.

A Zöld Pont Iroda közleménye
2004. szeptember 17-én 17 órakor EGÉSZSÉGNAPOT tartunk a 

Jászapáti, Kossuth út 2. szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk! Támogatóink és tagjaink igénybe vehetik az ingyenes vérnyomás-
mérést. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 440-535.

Tájékoztatjuk városunk lakos-
ságát, hogy a állatveszettség be-
tegségének megelőzése érdekében 
a kötelező eboltásra a következő 
időpontokban és helyszíneken ke-
rül sor:

Szeptember 27. hétfő : Vásártér- 
Mázsaház. Temető út.

Szeptember 28 kedd: Tűzoltó-
ság. Damjanich út.

Szeptember 29. szerda: Mészá-
ros malom. Velemi E. út.

A hatósági állatorvos a fenti na-
pokon délelőtt 9-11-ig, délután 16-
18 óra között végzi az oltást.

PÓTOLTÁSRA kerül sor ok-
tóber 2-án szombaton a Vásárté-
ren, 9-11 óra között.

Az eboltáson kerül sor az állatok 
sorszámozására. Minden kutya 
bilétát kap, ami tartalmazza az 
egyedi sorszámát, amit a nyakör-
vére kérünk elhelyezni.

Felhívjuk az ebtulajdonosok 
figyelmét, hogy az ebek kötele-

ző védőoltásának elmulasztása 
az állategészségügyről szóló 1995 
évi XCI. Törvényben foglalt ál-
lategészségügyi bírság kiszabását 
vonja maga után, melynek összege 
20.000-forinttól 1.000.000 forin-
tig terjedhet. 

Eboltás

„Az esélyegyenlőségért – a könyvtár 
nemcsak a látóké”

A Városi Könyvtár és Művelődési Központ még ez év áprilisában 
nyújtott be pályázatot a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
felhívására, melynek elnyerésével javítani tudná városunk és környéke 
vak- és csökkentlátó lakóit e szolgáltatással. A döntésről augusztus 17-én 
értesültünk, 1.544.000 Ft-ot nyertünk. Ezzel az összeggel lehetőségünk 
lesz megvásárolni a Poet Compact magyar nyelven felolvasó készüléket. 
A készülék automatikusan felismeri az olvasandó anyagot és tisztán, ért-
hetően, kellemes beszédhanggal felolvassa az írást. Mindemellett nagy 
memóriája révén 500.000 oldalt el lehet menteni és ha szükséges újra 
felolvastatni. Olvasóink nevében is köszönjük a támogatást.

A Jászapáti 
2000 Mg. Rt. 
vezetősége 
minden év 
augusztus 
20-án 
kitüntetéseket 
ad át 
dolgozóinak a 
hagyományos 
kenyérünnep 
alkalmából. 
Több 

éves munkájáért elismerésben részesült Kozma Zsuzsa 
adminisztrátor, Földiné Gulyás Rozália az  Agrocentrum 
könyvelője, Simonváros Zoltán autószerelő, Berente Miklós 
gépi takarmányozó, Kátai Róbert gépészmérnök, Ádám 
István erőgép kezelő. Az ünnepségen külön is köszöntötte az 
Rt vezetősége Mihályi Endrét, a gabonatermesztési ágazat 
vezetőjét, aki  MOSZ emlékérmet vehetett át.

Kitüntetések a Jászapáti 2000 Mg. Rt.-ben
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A Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ szeptember havi programja

A Premier Mozi augusztus havi műsora
Szeptember 3: DIRTY DANCING 2.
 Amerikai film.
Fõszereplõ : Diego Luna, Romola Garai, Patrick S
Szeptember 10 - 11: SHREK 2.
 Szinkronizált amerikai animációs film.
szeptember 17-18: PÓKEMBER 2.
 Szinkronizált amerikai kalandfilm.
 Fõszereplõ:  Tobey Maguire, Kristen Durst
szeptember 24-25: A TÛZ ÓCEÁNJA
 Amerikai kalandfilm. Fõszereplõ : Viggo Mortensen
szeptember 31: A MEGTORLÓ Amerikai film.
 Fõszereplõ : Thomas Jane, John Travolta, Roy Schneider

SZÜLETTEK:

Bozóki Attila  VII. 20.
Bagi Ákos Tibor VII. 25.
Farkas Evelin VIII. 6.
Egyed Dorina  
 Julianna VIII. 8.
Nyitrai Enikő VIII. 9.

HÁZASSÁGKÖTÉS

Szabó Gyula – Andrási Zsuzsanna 2004. VII. 24.
Juhász Szilveszeter Ivanics Piroska 2004. VII. 31.
Kis Tamás – Esvég Anita  2004. VIII. 7.
Mészáros  József – Járvás Tímea 2004. VIII. 14.
Seres Csaba – Farkas Sarolta   2004. VIII. 14.
Nagy József – Ádám Anita  2004. VIII. 14.

ELHALÁLOZTAK:

Sóti Gergelyné  élt 82 évet Jászapáti lakos
 Gyenes Julianna
Antal Balázs élt 86 évet  „

Nemoda Jánosné élt 81 évet  „
 Karkus Katalin 
Fehér László élt 62 évet  „
Gyenes Erzsébet élt 73 évet  „
Gecse Gábor élt 56 évet  „
Tajti Istvánné élt 85 évet  „
 Bagi Franciska
Demeter István élt 75 évet  „
Gulyás János élt 52 évet  „
Horváth Jánosné élt 79 évet  Budapest (Jászapáti)
 Kovács Erzsébet

Anyakönyvi hírek

Hétvégi orvosi ügyelet Jászapátin
 Szeptember 4-5.: Dr. Völgyi István 

 11-12.: Dr. Pál István

 18-19.: Dr. Deák Lehel 

 25-26.: Dr. Viktor Ludmilla 

Október 2-3.: Dr. Szabó Ágnes 

Az ügyeletes orvos telefonszáma: 

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

Szeptember 1. 10 óra Cukorbetegek klubja (könyvtár)
  18 óra A Jásztánc Művészeti Alapiskola  
  tanévnyitó ünnepsége (műv. ház)
Szeptember 2. 10 óra Póló- és cipővásár (műv. ház)
Szeptember 4. 14 óra Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
  kulturális műsora (műv. ház)
Szeptember 6. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
  15 óra Nyugdíjasklub (könyvtár)
Szeptember 7. 13:30 óra Mozgássérültek fogadóórája (műv. ház)
  14 óra Mozgássérültek közgyűlése (műv. ház)
Szeptember 9. 8 óra Használtruha vásár (műv. ház)
Szeptember 10. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
Szeptember 13. 14:30 óra Mini gyöngyszínház (könyvtár)
  16 óra Rejtvényfejtő klub (könyvtár)
Szeptember 14. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
Szeptember 17. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
Szeptember 20. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
  15 óra Nyugdíjasklub (könyvtár)
Szeptember 23. 8 óra Használtruha vásár (műv. ház)
Szeptember 24. 17 óra Élményklub (könyvtár)
Szeptember 27. 14:30 óra Mini gyöngyszínház (könyvtár)
  16 óra Rejtvényfejtő klub (könyvtár)
Szeptember 29. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
  10 óra Vakok és csökkentlátók klubja  
  (könyvtár)
Október 4. 15 óra Nyugdíjasklub (könyvtár)

A Cigány Fiatalok Kulturális Szövetsége hatodik alkalommal 
rendezett Rácz Aladár-emléknapot. A műsorban fellépett 
Ökrös Oszkár világhírű cimbalomművész is. Képünkön a 
nálunk vendégeskedő francia testvérváros küldöttsége az 
előadás előtt ismerkedik a hangszerrel és a művésszel.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem, 
édesapánk, nagypapánk,

DEMETER ISTVÁN
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
Külön köszönet Dr. Pál István háziorvosnak, két asszisztensének 

és Dr. Viktor Ludmilla ügyeletes orvosnak 
odaadó, segítőkész munkájukért. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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A Vágó Pál Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola már évek óta 
szerepel sikerrel a Mezőgazdasági 
Minisztérium által meghirdetett 
rajzpályázaton.

Az idén sem volt ez másként. 
A pályázati kiírás után nagy len-
dülettel láttunk neki – kicsik és 
nagyok – a pályamunkák elkészí-
tésének. Végig gondoltuk, mit is 
jelent nekünk, mai gyerekeknek, 
a mezőgazdaság?

Volt, aki a régi idők mezőgaz-
dasági munkáit, eszközeit, állatait 
jelenítette meg alkotásában, de 
szép számmal készült olyan pálya-

munka is, ahol a korszerű gépeké 
volt a főszerep.

Közel 150 pályamunkával ne-
veztünk az országos versenyre, és 
az elismerés sem maradt el. Isko-
lánkat a minisztérium „csoportos 
díjban” részesítette, ami igen je-
lentős elismerés, hiszen az ország 
iskolái közül csak kettő kapott 
ilyen magas elismerést.

A nyári velencei táboro-
zásról hazafelé, bementünk a 
Vajdahunyadvárban lévő Mező-
gazdasági Múzeum  patinás épü-
letébe, ahol meglepetésünkre isko-
lánk 25 a pályázaton díjazott és ki-

állított munkájával találkoztunk. 
Örömmel fedeztük fel saját mun-
kánkat a ,,Lovasiskola” valamint 
a „Kévekötés” című rajzainkat a 
kiállítottak között. Minden kiál-
lított rajzunkat lefényképeztünk, 
hogy azok a gyerekek, akik élőben 
nem láthatták, legalább az iskola 
archívumában megtekinthessék.

A siker önbizalmat adott mind-
nyájunknak, új lendületet jelent a 
következő tanévre is, hogy ismét 
induljunk a rajzpályázatokon. Tajti 
Evelin és Káplár Zsófia 8.a oszt.
tanulók

A kiállított rajzokat és kisplasz-
tikákat készítették: Ádám Flóra, 
Ádám Fruzsina, Bagi Ádám, Bagi 
Tímea, Balogh János,  Bolyós Ma-
rianna, Cseh Luca, Csintalan La-
jos, Csintalan Balázs, Farkas Lívia, 
Farkas Mónika, Fehér Krisztina 
Eszter, Kálé Bernadett, Káplár 
Zsófia, Kovács Ádám, Kozma 
Laura, Nagy Nóra, Nagy Zsolt, 
Nagypál Csilla, Rusvai Adrienn, 
Tajti Evelin, Varga Dóra. Felké-
szítő tanárok: Bugyi Ilona, Bolyós 
Magdolna, Donkóné Birkás Zsu-
zsanna. Kántorné Pataki Erika, 
Kalmár Istvánné.

Hazánk mezőgazdasága diákszemmel 2004.

Káplár Zsófi a kiállítás képei között

A táborozó diákok egy csoportja.

A Vágó Pál Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola felső tagozatos diákjai 2004. július 19-től 
július 24-ig Velencén táboroztak.

Igazi strandidőt fogtunk ki, egész héten ra-
gyogóan sütött a nap, talán még jobban is a kel-
leténél, amit az utazás során éreztünk igazán.

A szálláshely elfoglalása előtt, útközben 
Martonvásáron a Brunszvik –kastélynál áll-
tunk meg. Itt a gyönyörű barokk kastély park-
jában sétálva megcsodálhattuk a különleges 
méretű fákat, s a faóriásokkal övezett tó szige-
tén megtekintettük Beethoven szobrát.

Megérkezésünk után  azonnal elfoglaltuk a 
faházakat, s bebarangoltuk a táborhelyet, amely  
tele volt zsibongó, más iskolából érkezett gyere-
kekkel. Este  az  étkezőhelyre sétálva megismer-
hettük a tábor környékét is, no és a várva várt 
Velencei- tavat, melyben aztán később többször 
is megmártóztunk. Nehezen ment az alvás az 
első éjszaka, csak nagysokára csendesedett el 
a tábor. Még nehezebb volt a másnapi ébredés, 

végül a strandolás lehetősége mindenkinek erőt 
adott, s a bőséges reggeli után kezdetét vette a 
vidám fürdőzés. Csak a nevelők izgultak kissé, 
állandóan a gyerekfejeket számlálgatták, tették 
ezt naponta többször.

Szerda délelőtt hatalmas hajó várt ránk a ki-
kötőben. Hajókirándulásunk során megfigyel-
hettük a Velencei –tó állat és növény világát, 
s élveztük a nap simogató sugarát. Úticélunk 
az északi parton lévő Pákozd volt. A hajóról 
leszállva rövid túrával jutottunk fel a Mészeg- 
hegy tetején lévő emlékműhöz, melyet a 
pákozdi csata 100. évfordulóján állítottak.  Az 
emlékmúzeumba betérve terepasztal segítségé-
vel idézhettük fel az akkori hadi eseményeket. 
Történelmi ismereteinket tovább bővíthettük 
Sukorón a református templomban. Sukoróról 
letérve a Meleg hegy felé haladva közelebbről 
is szemügyre vettük a természeti ritkaságnak 
számító hatalmas gránittömböket, „ingóköve-
ket”.

Másnap táborhelyünket elhagyva Vörös-

marty Mihály szülőfalujába, Kápolnásnyékre 

utaztunk. Az emlékmúzeumban megtekin-

tettük a költő életútját bemutató fényképeket, 

dokumentumokat, személyes tárgyakat.

Ellátogattunk a településen található régi 

kovácsműhelybe és tájházba is.

A táborozás ideje alatt volt persze sportver-

seny, természetismereti vetélkedő, sőt a nagy 

sikert aratott éjszakai túra is. Az utolsó estét 

a gyönyörűen kivilágított tóparton töltöttük, 

ahol felidéztük a feledhetetlen napok emlékeit, 

s néhány szép dal kíséretében búcsúztunk a tá-

bortól, melyben remélhetőleg minden diák jól 

érezte magát.

A ragyogó hét emlékei, élményei mellett az-

zal az érzéssel tértünk haza, hogy jó dolog Vágó 

Pál iskolásnak lenni.

Nyári tábor Velencei-tónál
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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. szeptember 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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Éjjel vagy nappal, bajban, gondban

SE GÍTSÉG KÉR HE TŐ!
A polgárőrség telefonszáma: 

éjjel-nappal 30/ 2182-834, éjjel: 30/ 5022-365, 

A jászapáti ügyeletes rendőr telefonszáma:  

30/ 981-7660

TI-LA SPORT
Jászapáti, István király út 15/a.
Egész évben BUDMIL és egyéb ruházati termékek

Sportfelszerelések, sporteszközök 

és sportcipők — közületeknek is.

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

Keresztrejvény

Kedves Rejtvényfejtők! 

A rejtvényben Szabari Pál 
nyugdíjas köztisztviselő  Te-
metői búcsún című verséből 
idézek.

„Ősök kápolnája, temető-
ben árva,

Figyel minden árva zarán-
dokútjára.”

Folytatás a rejtvény vizsz. 
12, 14,  52 

 a  vízsz. 13 sor.  folyt….ká-
polnában misét

és vízsz. 33 sor soraiban.

VÍZSZINTES:  1. Jellemző, 
jelleget kölcsönző, jellegzetesen 
ábrázoló, leíró. 12. Beküldendő. 
A vers harmadik sorának első 
szava. 13. Beküldendő. A vers 
negyedik sorának első szava. 
14. Beküldendő. A vers har-
madik sorának második szava.  
16.  Becézett  férfinév.  17. Régen élt 
előd. 18. Gerjeszt. 20. Arany vegy-
jele. 23.  Latin és. 24.  Szolmizációs 
hang. 26. Lehangolt, rossz hangu-
latú, kedvetlen.   30. Elején vet! 33. 
Beküldendő. A vers negyedik 
sorának utolsó része. 35. In-
ternettel kapcsolatos, röviden. 
37. Idő vége! 38. Doktor, röviden. 
39. Görög betű. 43. Arány végei! 
44. Ügy, dolog latinul. 46.  Mesz-
sze kergette. 49. Egyik napszaki. 
51.  Odasóz. 52. Beküldendő.  A 
vers harmadik sorának máso-
dik része.      

FÜGGŐLEGES  1.  Zsineggel 
megerősíti. 2. Névelővel, nagy tes-
tű ragadozó madár.   3. RSV.   4. Va-

gyis.   5. Ékezet nélküli vágóeszköz!    
6. Tallium és szilícium vegyjele.  7. 
Biztonsági berendezés. 8. Csak az 
elején zavar! 9. H nélküli Hápi!   
10. Mongóliai buddhista szerzetes. 
11.  Nyugalom, kényelem, pihenés  
(latin kifejezés) 15. Kínai eredetű 
hosszmérték. 19. Trombitahang.   
21. Juttat. 22. Megtörtént dolog.   
23.  Kellemetlen, görcsös  panaszo-
kat okozó, műtéttel gyógyítható 
betegség. 25. Bolti alkalmazott.   
27. asszonynév képző. 28. A hé-
ber nyelvnek mai, Izrael államban 
használt formája. 29. Nemesgáz.  
31.  Közeli hozzátartozó. 32.  A rejt-
vény készítőjének keresztneve.   33.  
csokoládéfajta. 34. Nyaralók. 36.  
Esőcsatorna. 40.  Magánhangzók.   
41. Emelőszerkezet.  42.  Növényi 
kapaszkodó hajtás. 43. Névelővel, 
Társadalombiztosítási Azonosító 
Jel. 45. Vég nélküli stég! 47. Duna 
parti magyar város. 48.  RSU. 50. 
Orosz repülőgép betűjele.   

Beküldendő: A vízsz. 12, 14. 
52, 13, 33  számú sorok meg-
fejtése.

A júliusi rejtvény megfejtése:  
 ….. hanem tovább szórják rájuk 

fényüket.  A CBA 500 forintos 
vásárlási utalványát nyerte: Busai 
Béláné, Jászapáti.

Nagypál Istvánné

FAMYLIA SC 
ERŐEMELŐ HÍREK

Béres Csilla miután megnyerte a Junior Erőemelő Magyar Bajnokságot, 
kiharcolta magának az Európa Bajnokságon való részvétel jogát. Így a Ma-
gyar Erőemelő Szövetség Őt jelölte ki a 60 kg-ban indulóként a Bulgáriában 
megrendezett Európai Bajnokságra. A megmérettetésre Szófiában június 
17-21. között került sor. Nagyon készült a versenyre, és tervezte, hogy a 
legjobb hat versenyző közé kerül. Ez sikerült is neki, hisz csak az oroszok 
és az ukránok tudták megállítani. Remek szerepléssel a IV. helyen fejezte 
be a versenyt, és egyéni összetett csúcsát is megdöntötte: guggolása 110 
kg, fekvenyomása 90 kg, felhúzása 137,5 kg, összetett eredménye: 337,5 kg. 
Ezzel az eredményével már kétszeres Európa Bajnok negyedik helyezett. 
Reméljük sikerül további nemzetközi eredményeket is elérnie a követ-
kező években.

 Igazságtalannak érezzük, hogy a Városi Önkormányzat ígérete (2004. 
májusi Hírmondó) ellenére sem jelentette meg a város sportegyesületeinek 
adott támogatást. 

Ezúton kérjük a Jászapáti Ifjúsági, Sport és Külkapcsolatok Bizottságát, 
hogy bocsássa közszemlére (pl.: következő havi Hírmondó, Jász Újság) az idei 
évben elosztott összegeket. 

Úgy gondoljuk, hogy ez rajtunk kívül a többi egyesület, valamint a város 
lakói számára sem érdektelen.

Az ERŐEMELŐ-k FELHÍVÁSA!
Szeptembertől szívesen várunk olyan 15 éven felüli 

fiúk, lányok jelentkezését, akik szeretnék kipróbálni az 
erőemelő sportágat és később, tehetségtől függően verse-
nyeken is indulnának. Jelentkezési határidő: szeptember 
20.

Jelentkezni lehet: Béres Zsolt klubvezetőnél, tel.: 06-
20/473-8561 (este 18 óra után)



11XV. ÉVFOLYAM  2004. SZEPTEMBER HÓ

Jászapáti NB III-as bajnoki sze-
replése a fináléramár-márunalom-
ba fulladt. Fordulókkal a befejezés 
előtt elkezdhettük az ünneplést 
és mire az aranyérem átadásához 
értünk, bizony nem pezsdült fel 
a vérünk úgy, ahogy az elvárható 
lett volna. A bajnokság befejezése 
után sokat beszélgettünk erről, 
de nem ez volt a központi kérdés. 
A többséget inkább az érdekelte, 
hogy ki lesz az edző, milyen célo-
kat fogalmaznak meg és sikerül-e 
erősíteni a keretet.

Elsőként akkor lélegeztünk fel, 
amikor László mester igent mon-
dott a folytatásra, akinek a segítője 
pályaedzőként Gephart maradt. A 
támogatókat dicséri, hogy senki 
sem kívánt Jászapátiról eligazolni. 
A bennfentes szurkolók az átiga-
zolási időszakban arról sutyorog-
tak, hogy az idős játékosok cseréje 

elkerülhetetlen, mert a több moz-
gást, fokozott ritmust nem tudják 
felvenni a magasabb osztályban, és 
hátrányba kerülünk. A szponzo-
rok és az edző másként döntöttek, 
mert Urbán kivételével minden 
játékos maradt.

A nyári alapozás derekára eldől-
tek a lényeges kérdések. Fiatal játé-
kosokkal erősödött, bővült a keret 
és a célkitűzés sem maradt titok. 
A csapatnak a mezőny jobbik fe-
lében, esetleg az első harmadában 
kell végeznie, ezzel ismét egy tör-
ténelmi eredménnyel gazdagítva 
Jászapátit.

Fiatal játékosokkal 
erősítették a keretet

A jászberényi nevelésű, de Szol-
nokról érkező csatár, Német Gyu-
la (30) nem tartozik az ifjú titánok 
közé, de mindenképpen vele kell 

nyitni az igazoltak sorát. Tajti 
kapus mellé Besenyőtelekről iga-
zoltak egy másik Tajtit, Norbertet 
(21). A védelembe Putnokról Bor-
si Gábort (27), Hevesről Szilágyi 
Pétert (20), a középpályára Bese-
nyőtelekről Busai Barnát (20), Ve-
resegyházról Nyári Andrást (20), 
Jászkisérről Balogh Rolandot (19) 
igazolták Jászapátira.

A nyári alapozást minden eddi-
ginél keményebben, nagy elánnal 
dolgozta végig a keret. A pályánk 
felújítása miatt néhány hétig 
Jászszentandrásra költöztek a fiúk
és rövid idő alatt ámulatba ejtették 
a szomszédvár sportszerető kö-
zönségét.

Sikeres bemutatkozás 
idegenben

Jászapáti labdarúgó csapata az el-
ért eredményeivel egyre nagyobb 

figyelmet követel a honi foci vilá-
gában. Sikeresen mutatkoztak be 
a fiúk az NB II-ben. A Hajdúbö-
szörményben elért győzelem után 
Nyilasi Tibor is gratulált a szpon-
zoroknak. A hírnév kötelez, amely 
biztató azoknak, akik jó mérkőzé-
seket, sikereket akarnak látni.

Az NB II Winner csoportban 
szereplő csapatok az ország keleti 
részéről kerültek ki. A térképen le-
határolva majdnem egy szabályos 
köríven helyezkednek el a résztve-
vő városok, egy kivételével, mert 
Jászapáti ennek a képzeletbeli kör-
nek a középpontjában található. 
Reméljük, hogy a Jászapáti csapata 
az elmúlt évekhez hasonlóan idén 
is a középpontban marad, sikerei-
vel dicsőséget szerez városunknak, 
a Jászságnak és Jász-Nagykun-
Szolnok megyének.

illés

Jászapáti a honi labdarúgás harmadik vonalában

GYÓGYÚSZÁS a STRANDON A mozgásszervi elváltozások (tartáshibák, gerinc-, mellkasi-, csípő deformitások) 
és belgyógyászati betegségek (asthma bronchiale, elhízás stb.)megelőzését, gyógyítását elősegítő gyógyúszás és vízi gimnasz-
tika indul a jászapáti strandon Urbán Ferenc gyógytestnevelő vezetésével. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 20 óra 

után a 441-898-as telefonszámon lehet.

A 2004-2005-ös tanévben október 5-től folytatódik az atlétikára, 
tornára, labdajátékokra történő utánpótlás nevelő sportfoglalko-
zás. Fiúk és lányok 7 éves kortól egyaránt részt vehetnek az edzé-
seken. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni Urbán Ferenc 
testnevelő tanártól –20óra után- a 441-898-as telefonszámon 
lehet. 

UTÁNPÓTLÁS

Jászapáti labdarúgásának történetében először fordul elő, hogy a Nemzeti Bajnokság harmadik vonalában 
játszik a csapat. A játékosok feladata, hogy méltó módon képviseljék városunkat a küzdelmekben.

A nyáron 
újonnan érkezett 
játékosok is nagy 
szorgalommal 
készültek 
az NB II-es 
bemutatkozásra.
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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


