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MEGHÍVÓ

Városunk Önkormányzata nevében tisztelettel meghí-
vom 2005. december 13-án és 14-én 

(kedd, szerda) 
14 órakor a Művelődési Házban tartandó

NYUGDÍJAS KARÁCSONYRA
 

Szabó Lajos
polgármester

Kedves Jászapátiak!
Jászapáti Város Képviselő-testületének tagjai 

és a polgármesteri hivatal dolgozói nevében 

boldog karácsonyt és eredményekben 
gazdag új évet kíván

Szabó LajoS 
polgármester 

és

andráSi LáSzLóné

jegyző

November 2-án ünnepélyes keretek között vehette át 
városunk lakossága az új orvosi rendelőt és novenber 7-től 

költözhettek be az új lakásokba a bérlők. 
Az épületet  Szili Katalin az Országgyűlés elnöke avatta fel, 

Szekeres Imre országgyűlési képviselő, 
városunk díszpolgára 

és Szabó Lajos polgármester közreműködésével.

Felavatták
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A Kormány fej-
lesztési programja és 
Jászkisér, Jászapáti 
valamint Tiszasüly 
önkormányzatainak 
összefogása tette lehe-
tővé, hogy Jászkiséren 
állandó ügyelettel mű-
ködő tűzoltóság kezdje 
meg szolgálatát de-
cember 1-én. Akkortól 
a kiséri ügyelet fogadja 
a vonalas telefonról 
érkező 105-ös segély-
hívásokat, de közvet-
lenül is el lehet érni a 
tűzoltóságot az 57/550-025 telefonszámon. 

Decembertől a jászkiséri tűzoltók vonulnak el-
sőként a kiséri, a jászapáti és a tiszasülyi kárese-
ményekhez. A cél, hogy a bejelentéstől számítva 20 
percen belül kiérkezzen a segítség. 

A kiséri tűzoltóság új épületét Dr. Lampert 
Mónika belügyminiszter adta át november 5-én. 
Az átadási ünnepség keretében a három alapító 
önkormányzat csapatzászlót adományozott a tűz-
oltóknak, melyre a települések képviseletében a 
polgármesterek szalagot kötöttek.

A katolikus egyház által megszentelt és a refor-
mátus egyház által megáldott csapatzászló előtt 

tettek esküt a tűzoltók, 
akik vállalták, hogy „…
legfontosabb feladatuk-
nak a bajbajutott embe-
rek megsegítését tekin-
tik, és ezt a feladatot akár 
életük feláldozásával is 
elvégzik…”

Jászapáti Város Ön-
kormányzata továbbra 
is támogatja a helyi ön-
kéntes tűzoltó egyesület 
működését, így a jövőben 
is lehet számítani az apáti 
önkéntesek munkájára, 
akik már együttműködési 

megállapodást kötöttek a kiséri tűzoltósággal.
A város lakóinak élet és vagyonbiztonsága erő-

södik az új tűzoltóság munkába lépésével, mert a 
kiséri tűzoltók szorosan együttműködnek majd a 
hevesi és a jászberényi hivatásos önkormányzati 
tűzoltóság tűzoltóival. A berényi tűzoltóság te-
hermentesítése a térség biztonságát is javítja.  A 
tűzoltóságok közötti folyamatos kapcsolattartás 
lehetővé teszi, hogy mindig a szükséges erő vonul-
jon a helyszínre, és egymást segítve, a lehető legrö-
videbb időn belül segítsenek a bajbajutottaknak.

(B.L.)

Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, és a közüzemi csa-
tornamű használatáért fizetendő díjak 2006. január 1-től  az alábbi-
ak szerint módosulnak:

Szolgáltatás megnevezése 2006. évi díj

Ivóvíz 165 Ft/m3 +ÁFA

Lakossági csatornaszolgáltatás 170 Ft/m3 +ÁFA

Közületi csatornaszolgáltatás 368 Ft/m3+ ÁFA

Változó díjak a piacon, és a vásáron.    

 Üres gépjárművek parkolása :

Tehergépkocsi, autóbusz 250 Ft +ÁFA

Személygépkocsi vásáron 140 Ft +ÁFA

Személygépkocsi vásáron utánfutóval 180 Ft +ÁFA

Két vagy több fogatú szekér, kocsi 180 Ft +ÁFA

 Mázsálási díjak: 

Sertés, anyakoca 80 Ft/db +ÁFA

Szarvasmarha 325 Ft/db +ÁFA

Borjú 225 Ft/db +ÁFA

Hulladék  szállítási, és ártalmatlanítási  díjak 2006. január 01-
től.

1.) Kukás háztartási hulladék ártalmatlanítási, begyűjtési és 
szállítási díja a város  közigazgatási területén: 

 80 literes kuka: 6.574 Ft/heti egyszeri szállítás/év +ÁFA- 
110 literes kuka: 7.304 Ft/heti egyszeri szállítás/év +ÁFA
 240 literes kuka: 14.608 Ft/heti egyszeri szállítás/év +ÁFA

2.) Konténeres háztartási hulladék ártalmatlanítási, begyűjtési 
és szállítási díja a város közigazgatási területén:

- üdülő ingatlanok esetében 4.870 Ft/110 liter/heti egyszeri szál-
lítás/8 hó +ÁFA

3.) Többlethulladék elszállítására ártalmatlanítására igénybe 
vehető szolgáltatás:

- emblémás zsák 100 Ft /db +ÁFA 
- 1.1 m3-es konténer egyszeri szállítása: 2.720 Ft +ÁFA

4.) A regionális hulladéklerakóba a hulladék tulajdonosa által 
beszállított háztartási  többlethulladék átvételi díja:  

- negyedév/háztartás/200 kg: ingyenes, 
- ezenfelüli mennyiség 3.90 Ft/kg + ÁFA 

5.) Az építési, bontási  törmelék átvétele: 
- negyedév/háztartás/500 kg: ingyenes,
-  ezen felüli mennyiség 0.80 Ft/kg +ÁFA
6.) Komposztálható háztartási hulladék: 1.40 Ft/kg +ÁFA.

Új szolgáltatási díjak 2006. január 1-től

Csapatzászló adott át 
a belügyminiszter tűzoltóinknak

Ismét megjelenik a 
Jászsági Évkönyv!
A karácsonyra napvilágot látó 

közel háromszáz oldalas kiad-
vány a Jászság területén élő és az 
onnan elszármazott művészek, 
helytörténészek, tudományos 
kutatók, környezetvédők tanul-
mányait és műveit jelenteti meg. 

A 2005-ös számban – többek 
között – Utasi Hajnalka verse-
ivel, Sárközi János fotóival, H. 
Bathó Edit, Gara Irén, Győri 
Gyula, Szécsi Tünde és Sebők 
Balázs írásaival ismerkedhet 
meg az érdeklődő olvasó.

A kiadvány megvásárolható 
a jászberényi Lyra könyvesbolt-
ban és a Városi Könyvtárban. 
Előjegyezhető: az évkönyv szer-
kesztősége címén 5100 Jászbe-
rény, Bercsényi u. 47., SMS-ben 
a 30/904-9458 telefonon, ill. 
a pethol@vnet.hu címen. Ára 
évek óta változatlanul 800.-Ft. 
A Jászsági Évkönyvről további 
információk találhatók a www.

jaszsag.hu weblapon.

Lamperth Mónika belügyminiszter vágta át 
a szalagot a Jászkiséri Tűzoltó Egyesület új 
laktanyájának avatásán. A december 1-től 
működő köztestületi tűzoltóság városunk 
katasztrófa elleni védekezését is segíti.
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Boldogság-e a boldogság?
Újabb évzáráshoz érkeztünk, ismét nagy várakozással 

telik meg a szívünk advent idején. A hideg téli estéken már 
most is jólesik az elábrándozás, milyen lesz majd ez az idei ka-
rácsony? Sikerül-e az, ami eddig még nem jött össze, a mara-
déktalan boldogság, „a tiszta és szent ünnep” megvalósítása 
családunkban. Sikerül-e majd gyermekünknek, szeretteink-
nek arcára maradandó boldogságot varázsolni a fáradtság-
gal, drágán megvett ajándékainkkal?

Ne menjünk messzire, gondoljunk csak bele, a mi legel-
ső vagy a szüleink, nagyszüleink sok-sok évvel ezelőtti ka-
rácsonyaira, mit jelentettek, mitől voltak olyan boldogok, 
amilyenné mi is mindig szeretnénk tenni. Hány év telhetett 
el így boldog egyszerűségben ünnepelve Jézus születése óta. 
A mi eddigi életünk igencsak rövidke ehhez a 2000 évhez ké-
pest, gyakran pedig ezt nem vesszük figyelembe, csak a saját 
átélt, megtapasztalt hagyományainkhoz ragaszkodunk (sőt, 
minden évben kicsit többet, - nagyobbat akarunk). Szépen 
felépített, megszervezett karácsonyunkból nem biztos, hogy 
boldogság fakad, legalábbis nem valódi és nem maradandó, 
vagy ha annak is gondoljuk, az ünnepi máz émelygős édes-
sége érződik majd rajta. De ez bizony rengeteg tennivalóval, 
látszatfenntartással és sok-sok kiadással is jár! Érdemes? 
Gondolkodjunk. Mi a titok, hogyan lehet másként?

Én találtam egy megfejtést, ki szabad próbálni… 
Dr. Gyökössy Endre igazsága és jótanácsa a következő: 
,,Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert meg-
csendül csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem 
kiborulók többé.” – Egy választás lehetséges tehát, le kell né-
ha tenni a munkát és pihenni, leborulni Jézus lábához vagy 
jászolához, mint a biblia, Mária, Márta húga, aki szakított 
időt arra, hogy Jézust hallgassa. Elmerülni a tanításában, 
hitében, felüdülés a léleknek és vigasz a kiszolgáltatott szív-
nek.

Fontos a beszélgetés, az egymásra figyelés, az, amit 
az ember legbelülről érez, a szeretet mindenek előtt, és 
csak azután a külső csillogás, a díszítés, a cukormáz. 
Mert e nélkül az alap nélkül nem lehetünk maradék-
talanul boldogok, és ez az út vezet a következő befeje-
ző idézetemhez is, ami a „Hegyi beszéd” 6. boldogsága: 
,,Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.”

Kegyelmekben áldott és valóban boldog Karácsonyi ün-
nepeket kívánok minden kedves Újságolvasónak!

Szeretettel: Z. S-né

Az influenza súlyos vírusfer-
tőzés, amely időről időre nagy 
járványokban  lép fel.

A XIX században legalább 4 
pandémia (több országra vagy 
világrészre kiterjedő  járvány 
)zajlott le. 

A XX. század első nagy járvá-
nya a „spanyolnátha” 1918-ban 
indult,  korunk egyik       legna-
gyobb biológiai katasztrófája 
volt. A Föld lakosságának 20-
40%-át betegítette meg. Az áldo-
zatok száma 20 millió felett volt. 
1957-ben  nagy pandémia alakul  
ki, az „ázsiai influenza”. Vele 
szemben bizonyos védettséggel 
rendelkeztek  65 éven felüli-
ek.1968-as járvány áthúzódott 
1969 tavaszára is. A kórokozóval 
szemben  az előző járványban 
szerzett immunitás /védettség/ 
némi védelmet nyújtott.197-
6-ban riadalmat  keltett, hogy 
egy USA katonai bázison „sertés 
influenza” vírust izoláltak „kü-
lönítettek el.” Járvány nem ala-
kult ki. 1977-ben zajlott az „orosz 
influenza.” Tekintélyes számú 
megbetegedés történt.

1997-től új helyzet alakult ki. 
A korábban csak állatorvosi kö-
rökben ismert madár influenza 

vírusa Hongkongban hatalmas 
pusztítást végzett a csirkeállo-
mányban, és emberi betegséget 
is okozott.

Az influenza  kórokozói az A, 
B és a C  influenza vírusok. Az A  
vírus a természetben két nagy 
változatban fordul elő. A humán 
(emberi) mammalian és avián 
/madárinfluenza/ törzsek isme-
retesek.

A madárinfluenza alapvetően 
állat-egészségügyi probléma 
még jelenleg is. A beteg állatok-
kal közvetlen kapcsolatba kerü-
lőkre veszélyt jelent. (állatorvos-
ok, állatgondozók) 

A járványtanilag veszélyes te-
rületek Távol-Keleten vannak.

A magas népsűrűség, ala-
csony higéniai színvonal , a 
csirkék, a sertések nagy száma. 
A vízimadarak nagy száma a 
rizsföldek miatt. Mindezek alap-
ján indokolt az Egészségügyi 
Világszervezet veszélyre felhívó 
figyelmeztetése. A Távol-Kele-
ten a járvány kialakulásának 
valamennyi feltétele jelen van, 
csupán a vírus emberről – em-
berre való terjedési képessége 
esetleges egyelőre.

Dr. Pál István

Foto Hall illatszerbolt
Parfümcsaládok gyönyörű díszdobozokban 

női és férfi ajándékcsomagok,

új ,,illatbombák”
Tom Tailor, Beckham, Pierre Cardin, Mexx, Puma, 

Life Espirit, Naomi Cambell. 

Karácsonyi árengedmények
30–50 % az Avon termékeire 

állandó akcióban. 

Digitális fényképezőgépek 
és  tartozékok, órás rádiók, DVD-lejátszók, 

CD-t és MP3-at lejátszók, távcsövek, walkmanok.
fényképező és video állvány és táskák, keretek, 

albumok cd-tartók, időjárást is jelző óra. 

Naptárkészítés kedvenc képeiről 
különböző méretben.

Jászapáti, Velemi út. 1. Szolgáltatóház 
 440-350

Az INFLUENZA

Az Accordia Kiadó irodalmi 
pályázatot hirdet önálló 
kötettel még nem rendelke-
ző szerzőknek – életkortól 
függetlenül. Műfaji, tema-
tikus és terjedelmi megkötés 
nincs. A 25 legjobbnak ítélt szer-
ző műveiből 2006-ban váloga-
tott kötetet jelentetünk meg. 

Beküldési határidő: 2006. ja-
nuár 31.

Eredmény: 
2006. március 31.
A pályázat értékeléséről min-

den pályázót levélben értesí-

tünk, melyhez mellékeljük a ki-

adó ajándék kötetét. Az írásokat 

postai vagy elektronikus úton 

várjuk.

(Kéziratot nem őrzünk meg, 

és nem küldünk vissza.)

ACCORDIA Kiadó, 1132 Bu-

dapest, Victor Hugo u. 11.-15.

e-mail: accordia@axelero.hu.

További tájékozódás:

Tel./fax: 06-1-239-2330 

vagy 06-30-212-0996, vala-

mint a honlapunkon: www.

accordiakiado.hu

Irodalmi pályázat kezdőknek
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Él Jászapátin egy le-
ány, aki fiatal kora ellenére 
máris komoly sikereket ért 
el.

Vele beszélgettem, sze-
retném, ha nem csak szű-
kebb környezete, hanem az 
újság olvasói is megismer-
nék Nagy Beátát. 

Kérlek mesélj magad-
ról!

A Mészáros Lőrinc 
Gimnázium 9.a osztályos 
tanulója vagyok, német-in-
formatika szakon. A Vágó 
Pál általános iskolába jár-
tam, kitűnő tanuló voltam 
és nyolcadik osztály évvé-
gén megkaptam a ,,Vágó 
Pál” díjat is.

Szüleimmel és öcsém-
mel élek. Édesapám a 
2000. Mezőgazdasági Rt-
nél dolgozik, édesanyám az orvosi rendelőben dolgozik. 

Mikor fogalmazódott meg benned  a regényírás gondolata?
Kiskorom óta mindig izgatott az írás. Első élményem a Lessy el-

olvasásához fűződik.
Ötödikes koromban írtam az első könyvet, ezt további három 

követte. 
Az események valós vagy kitalált történetek?  
Fantáziámra bízom az eseményeket, nem megtörtént esetek és 

számomra nem  ismert személyek könyvem szereplői. 
Hogyan sikerült mostani, a negyedik kötetedet megjelentetni? 
Az internetet böngészve találtam rá erre a kiadóra. Október 28-

án vettem fel velük a kapcsolatot, és már november elején meg is 
jelent a könyv. Feltétele annyi volt, hogy 10 db könyvet meg kellett 
rendelnünk. A mű címe Gemini, Az ikrek szigete.

A kiadó mivel biztat?
Szerződést kötöttem, ami csak erre a könyvre szól. Újabb regény 

megjelentetése ismét szerződéshez kötött.
A tanulás mellet mennyi időt tudsz szánni kedvenc időtöltésed-

re, az írásra?
Ez változó, függ attól mennyi a szabadidőm. Van olyan nap, ami-

kor több órán át szőhetem gondolataim fonalát, és megelevenednek 
az események.

A könyveden szerzőként nem saját neved, hanem egy kitalált 
név szerepel.

Igen, Alida néven jelent meg a könyv. Böngésztem az utóneveket 
és megtetszett, ezt választottam szerzői névként.

Gratulálok ahhoz, hogy fiatal korod ellenére már dicsekedhetsz 
megjelent kötettel és kívánom , hogy az elsőt még sok-sok többi kö-
vesse. A könyv zárógondolatát idézem: “ Az elbocsátás csupán a kez-
det. A viszontlátás lesz a vég.“

A könyvet jelenleg csakaz Iinterneten lehet megrendelni, a www.
unisher.hu oldalon.

Véradók köszöntése

A Vöröskereszt Városi Szervezete és a Jászapáti 2000 Mg. 
Rt. Vöröskeresztes Szervezete november 26-án köszöntötte 

városunk véradóit. Az ünnepségen oklevelek és jutalmak 
átadására is sor került, amit a többszörös véradók kaptak.

80-szoros véradó: Barta István
75-szörös véradó: Tóth Zoltánné

70-szeres: Kálmán József, Járvás László, Nagy Sándor.
Szerencsére nagyon sok 60-50-40-30-25-20-10-szeres 

véradója is van városunknak.  
Képünkön a többszörös véradók csoportja.

Nagy Nóra a Vágó Pál Álta-
lános és Alapfokú Művészeti Is-
kola 3. a osztályos tanulója rajz 
fődíjat kapott a GKM, a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium és az Oktatási Minisztéri-
um által közösen meghirdetett 
„Munkába, iskolába környezet-
barát módon” című rajz-, fotó- és 
videofilm pályázatán. 

A díjátadó ünnepségen – Bu-
dapesten a Közlekedési Múze-
umban – kerékpárral és a hozzá 
tartozó biztonsági felszerelések-
kel jutalmazták Nóra munkáját.

Kiállították Nagy Zsolt, a 

Vágó Pál Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 5. osztályos 

tanuló alkotását a lengyelorszá-

gi Torunban a XIII. Nemzetközi 

Gyermekrajz Biennálén. 

A zsűri az 56 országból beér-

kezett közel 30000 gyermek-

rajzból válogatta ki a bemutatás-

ra érdemes 1234 munkát, köztük 

a Zsoltét.

Bugyi Ilona 

felk. tanár

Alida

Fődíjas lett Nagy Nóra!

 Alida: Nagy Beáta

Nagy Nóra a rajzpályázat eredményhirdetésén

MeghíVó
Agrárfórum 

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) 
egyes támogatott intézkedéseiről

Témák: Agrár-környezetgazdálkodás -
kedvezőtlen adottságú területek támogatása.

2005. december 14. (szerda), 18 óra a Művelődési Házban

előadó: Budai Gábor 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara NVT tanácsadója
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2004. szeptemberében merült 
fel először bennem a népművé-
szettel, népi kézművességgel, 
elfeledett mesterségek hagyo-
mányaival foglalkozó, azokat 
előtérbe helyező rendezvény 
gondolata. Ezeket az elképze-
léseket, ötleteket vették át és 
bővítették, egészítették ki szer-
vezőtársaim.

Az országot járva, a viselet és 
kiállítás készítést gyakorolva 
azt tapasztaltam máshol (Kis-
kunfélegyháza, Nyíregyháza 
Sóstó, Kecskemét, Lajosmizse, 
stb. nem különben Budapest, de 
kiemelve Jászberény és Heves) 
jól működnek, létjogosultságot 
nyernek kisebb-nagyobb hason-
ló témájú programok.

Miért ne próbálhatnánk meg 
Jászapátin is? Városunk évek 
óta keresi saját arculatát, ahol 
megmutatható az ideérkező 
belföldi és külföldi vendégek-
nek ami értékes, a miénk. Mert 
talán helyi sajátosság után ku-
tatva, hagyományainkat ápolva 
szívesen tudósít városunkról az 
országos média is.

Sokat gondolkodtunk men-
nyi értékes tudás, tapasztalat, 
alkotókedv van közvetlen kör-
nyezetünkben és szomszédsá-
gunkban.

Hozzájárult ehhez Borbásné 
Budai Valéria, mindenre nyitott, 
a falusi turizmus működtetését 
folyamatosan szem előtt tartó 
tevékenysége, és Szabóné Nagy 
Enikő szervezési tapasztalata, 
aki évről évre folyamatosan és 
fáradhatatlanul látja el friss in-
formációkkal, érdekességekkel 
az erdélyjárókat és bárkit, aki 
hozzáfordul ilyen célú segítsé-
gért.

Még 2004 tavaszán megis-
merkedtem Grád Judittal, a Ma-
gyar Csipkekészítők Egyesüle-
tének elnökével, aki nagyon sok 
országos rendezvény szervezője 
és lebonyolítója. Segítőkészsége, 
lelkesedése határtalan. (Októ-
ber 19-én érkezett Jászapátira és 
végig velünk dolgozott.)

Kezdetben nem terveztünk 
ilyen változatos és rengeteg 
energiát felőrlő programsoroza-
tot, és jó időpontot sem tudtunk 
találni.

Kikérve azonban a Hagyomá-
nyok Háza főmunkatársának, 
Beszprémy Katalin asszonynak 
a véleményét, és az országos 
rendezvénynaptárt átvizsgálva 
egy őszi dátumot választottunk. 

Mivel október 23.-ra, Nemzeti 
ünnepünkre minden évben ér-
keznek külföldi vendégek, meg-
jelöltük az ünnep előtti napokat.

Nehéz és időigényes feladatok 
sorát jelentette a pályázatok fel-
kutatása és megírása, de szeren-
csére ezt Nagy Erzsébet elvállal-
ta, és folyamatosan napjainkig 
kézben tartja.

Az idő most is gyorsan re-
pült, eljött október 19-e és az 
autóbuszok elindultak 30 fő-
vel Csíkmenaságról, 12 fővel 
Kéméndről és négy fazekassal 
Lengyelországból. Minden ven-
déglátó család izgatottan várta 
ismerős vagy ismeretlen bará-
tait.

Ezután együtt kézműveskedve, 
énekelve, tapasztalatokat cse-
rélve, egymást meghallgatva, 
segítve hamar eltelt a négy nap. 
Közös összefogással kerülhetett 
sor a „Nagyanyáink öröksége” 

című kézimunka kiállításra a 
házasságkötő teremben, Bíró 
Marianna szervező munkájának 
eredményeként; „Babák, bábuk, 
és viseletek” című bemutatóra 
a művelődési házban, „Hagyo-
mányos szakmák – Szakmai 
hagyományok” című kiállításra 
a szakképző iskola aulájában, 
ugyanezzel a címmel szakmai 
konferenciára a művelődési ház-
ban. Ugyanitt a „II. Karikára, 
nótára…”című néptánc műsorra. 
Az ünnepi megemlékezés után a 
megtartó hagyomány jegyében 
csendes alkotómunka, beszélge-
tés következett.

Hogy utólag milyen mérleget 
készítettem, készítettünk? Pró-
báltam választ keresni a követ-
kező kérdésekre: Felkeltettük az 

itt élő idősek és fiatalok érdeklő-
dését? Ez mivel mérhető? Diva-
tos napjainkban a népművészet, 
a néptánc? Van értelme, létjogo-
sultsága az ilyenféle tevékenysé-
geknek? Fontos hogy kik csinál-
ják és miért? Elegendő energiát 
fektettünk a szervezésbe? Van-
nak javításra váró részletek?

Ezekről, a gondolatokról lehet 
vitatkoznunk, véleményt cserél-
nünk. A rendezvényen volt kö-
rülbelül kétszáz aktív résztvevő, 
a legkisebb óvodás, a legidősebb 
nyolcvan év körüli. Sok minden 
szétválasztja a nemzedékeket, 

mások a szokásaik, mérföld-
kövekre van az életfelfogásuk, 
de összeköti őket a szép utáni 
vágyakozás, az alkotó munkára 

való hajlam, mindnyájan szere-
tik a táncot, az éneket, a zenét és 
mindezt magyarul… Döntsön, 
ítéljen mindenki saját belátása 
szerint.

    Végül tisztelettel megköszö-
nöm minden kedves résztvevő-
nek, támogatónak, szponzornak 
az önzetlen segítségét. Mun-
katársaimnak, barátaimnak, 
családomnak a biztatását és a 
türelmét.

Bővebb információ, képek: 
http://rokolya.evsnet.hu

Tajti Erzsébet

A hagyományos szakmák – Szakmai 
hagyományok című rendezvényről a szervező 

szemüvegén keresztül

Az Erdélyből érkező vendégek szövést készítenek

Kézműves alkotók munka közben.
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Tájékoztató 
a háziorvosok 

rendelési idejéről
Tájékozató a háziorvosok rendelési idejéről, a Jászapáti, Petőfi út 

4-6. alatti új rendelőben.
(Az orvosi rendelő váróterme a betegek rendelkezésére áll: hétfő, 

szerda, csütörtök, péntek reggel 7 órától, kedden a vérvételre tekin-
tettel 6:30 órától.)

Dr. Deák Lehel, háziorvos
Hétfő-péntek: 8-12.
Rendelő telefonszáma: 57/440-332.
Elérhetőség délután 12-16-ig: 20-9122-330.

Dr. Pál István, háziorvos
Hétfő-péntek: 8-12.
Rendelő telefonszáma: 57/442-440.
Elérhetőség délután 12-16-ig: 30-6351-982.

Dr. Viktor Ludmilla, háziorvos
Hétfő-péntek: 8-12.
Rendelő telefonszáma: 57/441-057.
Elérhetőség délután 12-16-ig: 20-8088-414.

Dr. Völgyi István
Hétfő, szerda, csütörtök: 8-12. Kedd, péntek:10–12.
Rendelő telefonszáma: 57/442-450.
Elérhetőség délután 12-16-ig: 30-264-9872.

Dr. Szabó Ágnes, házi gyermekorvos
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 8-12. Csütörtök: 13–16.
Rendelő telefonszáma: 57/442-842.
Elérhetőség délután 16-ig: 57/442-610.

2005 december 1-től az ügyeleti rendben 
az alábbi változások vannak:

Hétköznap 12–16 óráig a háziorvosok telefonszámán kérhető or-
vosi segítség. Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint 
heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon reggel 
8 órától másnap reggel 8 óráig: 

Központi orvosi ügyelet: Jászapáti, Kossuth út 10. 
Telefon: 57/443-421.

A fogorvosok rendelési ideje:
Dr. Gyenei Pál, fogorvos
Hétfő, kedd, csütörtök: 12-18.
Szerda, péntek: 8-12.

D. Henics Zsuzsa, fogorvos
Hétfő, szerda: 12-18.
Kedd, csütörtök, péntek: 8-12.
A fogorvosi rendelő telefonszáma: 57/442-022.

Szakorvosok rendelési ideje: (helye az iskolaorvosi rendelő)

Dr. Borbás József adjunktus, sebész 
Sebészeti magánrendelés, csütörtök: 16–17 óráig.

Dr. Juhász Zoltán, urológus adjunktus
Urológiai magánrendelés, hétfő: 16–17 óráig.

Dr. Szabó Ilona, radiológus
Ultrahang-magánrendelés, hétfő: 14–16 óráig.

 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 

Lengyel dió, cseh és orosz barna szenek,
hazai, cseh és német brikettek, 

daraszén, lignit. 
Friss szállítmányok iparvágányos telepről, vagonból is. 

Gépi rakodás biztosított.

HőSZIGETELő ANyAGok 20–30 % ENGEdMéNNyEL
Tondach kerámia-cserepek 

Tangó natúr 128 Ft/db, Polka natúr 128 Ft/db 
Csemperagasztó beltéri 790 Ft/zsák/25 kg

I.o. csempék már 790 Ft/m2–től.

Cserépkályhák, kandallók, vegyes tüzelésű kályhák, 
füstcsövek, alágyújtás.

OSB-lapok, gipszkartonok, fenyőfűrész-áruk, FruhWALD-térburkolók 
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk 
minden kedves ügyfelünknek!

A Jászárokszállás és Vidéke 
Körzeti Takarékszövetkezet Kirendeltsége

Minden kedves és leendő Ügyfelének
kellemes karácsonyi ünnepet 

és eredményekben gazdag újesztendőt 
kíván!
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A Városi Művelődési Központ 
és a Könyvtár november havi programajánlata

Anyakönyvi hírek
Születtek:

Demeter Dominik 10. 22.
Farkas Fruzsina  10. 25.
Balog Szonóra  10. 28.
Jász Dominik  10. 28.
Sós-Benke Nikoletta 10. 28.
Turjányi Szófia Szilvia 10. 31.
Urbán Virág Imola 11. 2.
Virág Kármen Anita 11. 7.
Vida Ivett  11. 8.
Berente Szabolcs  11. 9.
Farkas Katrin  11. 10.
Juhász Mónika  11. 11.

Házasságkötés:  

Zsidró Péter - Borbás Erika 11.12.
Lőrincz Árpád - Tajti Lívia 11.12.

Elhaláloztak:

Vincze Imre élt 63 évet Jászapáti lakos
Muhari Ferencné élt 72 évet  „  

 (Jászjákóhalma)
Lukácsi Mária
Nagy Józsefné élt 88 évet Jászivány
 Ádám Margit
Mihályi Ferenc élt 69 évet Jászapáti lakos
Sipos József élt 83 évet  „
Kanalas Istvánné élt 74 évet  „
 Bratu Magdolna
Réz Franciska élt 76 évet  „
Járvás Miklós élt 75 évet  „
Csőke Ferenc élt 24 évet  „
Surányi László élt 76 évet  „
Farkas Lászlóné  élt 56 évet „
 Oláh Katalin
Mihályi Józsefné élt 90 évet Jászapáti lakos
 Juhász Rozália
Szabó József élt 57 évet  „
Pataki István Miklós élt 74 évet „
Mihályi Sándor élt 53 évet  „
Bugyi Gábor élt 79 évet  „
Barta Lajos élt 84 évet  „

Jászapáti PREMIER MOZI műsora
December
2-3-án: 19 órakor 
40 éves szűz
Szinkronizált amerikai vígjáték. 
23-án: 17 órakor
Wallace és Gromit 
és az elvetemült veteménylény  

Szinkronizált angol animációs film.
23-án: 19 órakor
A szállító 2. Francia – amerikai akciófilm.
Főszereplő : Jason Statham, Amber Valletta

December 1 én, 14 ó: A MGRT nyugdíjasainak találkozója
2-án, 10 ó: Buksi és a Mikulás (műsor az óvodásoknak)
5-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár (műv.ház)
 14 ó: Terméklbemutató
6-án, 12.30 ó: Mozgássérültek közgyűlése (műv.ház) 
7-én, 8-13 ó: Öltöny, kabát vásár
      10 és 12 ó: Filharmóniai előadások középiskolásoknak
8-án, 9-12 ó: Vegyesáru vásár (műv. ház)
9-én Az Ipari Szakiskola Szalagavató Bálja
10-én, 18 ó: A Hétszínvirág Táncegyüttes évzáró    
 néptáncműsora   Belépődíj: 400 Ft
11-én, 15 ó: A Cigány Fiatalok Kulturális Szövetségének
 Rácz Aladár emlékműsora. Vendég: Stefano 
12-én, 9-12-ig: Vegyesáru vásár (műv.ház)
     14 ó: A nyugdíjas klub adventi ünnepsége
13-án, és 14-én 14 órakor: Városi Nyugdíjas Karácsony
16-án: Az Ipari Szakiskola Szalagavató Bálja
17-én: A Gimnázium Szalagavató Bálja
18-án, 15 ó: A Rácz Aladár Zeneiskola karácsonyi koncertje
18 ó: Az Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi műsora
19-én, 9-12-ig: Vegyesáru vásár (műv.ház)
17 ó: A Városi Vegyeskar gyertyafényes koncertje
20-án, 8-12 ó: Ruhavásár
21-én, 9-15-ig: Kabát-, öltöny-vásár (műv.ház)
28-án, 8-12 ó: Vegyesáru vásár (műv.ház)
31-én, 19 ó: SZILVESZTERI BÁL az ipari iskola szervezésében

Még kapható a könyvtárban a Jászapáti képekben című helytörté-
neti kiadvány a nyitvatartási időben, ára: 4.000 Ft

A Vágó Pál Helytörténeti Múzeumban CSÁKÓNÉ MEJERSZKI 
ERZSÉBET első önálló kiállítása látható.

(SZALKÁRI RÓZSA festményeiből továbbra is kedvezményesen 
lehet vásárolni a múzeumban!)
A JÁSZAPÁTI VÁROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI:
5-én 14:30: Mini gyöngyszínház 
5-én 15.00: Rejtvényfejtő Klub 
5-én 16:20: Városi rejtvényfejtő verseny

7-én 10.00: Cukorbetegek klubja 
12-én 14.00: Nyugdíjasklub (Karácsony) 
14-én 10.00: Vakok és gyengénlátók klubja 
17-én 10.00: Milyen vagyok? 
19-én 14:30: Mini gyöngyszínház 
19-én 15.00: Rejtvényfejtő klub (Karácsony) 
19-én 16:30: Legyen Ön is milliomos!

„Milyen vagyok?” December 17-én (szombaton) 10 órára az 
Énképző Ifjúsági Klub vendégségbe hív Benneteket, 14-17 évesek! 
Komoly és játékos tesztek megoldásával juthattok közelebb a cím-
ben feltett kérdésre adható válaszhoz. A szerencsésekre karácsonyi 
meglepetés is vár. 
Képhiba. A Jászapáti története képekben című könyv 149. oldalán 
nagyszüleim esküvői képét fedeztem fel. A kép leadója tévesen 
közölte az adatokat. Helyesen: Járvás Rozália és Csintó Gábor kb. 
1923-ban. (Állításomat az eredeti képről Csintó Gáborné (Járvás 
Rozália) által készíttetett – és szüleimnek is átadott – nagyítások 
bizonyítják.) 

Gulyásné Csintó Etelka 

 5. hétfő:  9.00. Kör.Kép. 19.00 és 23.00: 
Sporthíradó

 6. kedd  9.00: Sporthíradó. 18.00: 
A fizika éve.

7. szerda: 19.00: Koktél
8. csütörtök: 18. A fizika éve.

9. péntek: 19.00 és  23.00: Napszemle.
10. szombat: 9.00, 14.00, Kör.Kép. 17.00:  

A fizika éve. 19.00 és 23.00: Kör.Kép.
11. vasárnap: 9.00 és 14.00: Kör.kép.  

16.30: Városháza. 19.00 és 23.00: Kör.Kép.
12. hétfő: 9.00. Kör.Kép. 19.00 és 23.00: 

Sporthíradó
13. kedd: Sporthíradó. 18.00: A fizika éve.

14. szerda: 9.00: Városháza.
15. csütörtök: 18.00: A fizika éve.  

19.00: Városháza.
16. péntek: 19.00 és  23.00: Napszemle.

17. szombat: 9.00, 14.00, Kör.Kép.  
17.00: A fizika éve. 19.00 és 23.00: Kör.Kép.

18. vasárnap: 9.00: Napszemle. 9.30 és 
14.00: Napszemle. 14.30: Koktél. 19.00: 

Napszemle.19.30: Koktél.  
23.00: Napszemle. 23.30: Koktél.

19. hétfő: 9.00. Kör.Kép. 19.00 és 23.00: 
Sporthíradó.

20. kedd: 9.00: Sporthíradó.  

18.00: A fizika éve.
21. szerda: 9.00: Sporthíradó.  

18.00: A fizika éve.
22. csütörtök: 18.00: A fizika éve.

23. péntek: 19.00 és 23.00: Napszemle. 
24.szombat: 9.00, 14.00, Kör.Kép. 17.00:  

A fizika éve. 19.00 és 23.00: Kör.Kép.
25. vasárnap: 9.00 és 14.00: Napszemle. 

16.30: Városháza. 19.00 és 23.00: 
Napszemle.

26. hétfő: 9.00: Kör.Kép.
27. kedd: 18.00: A fizika éve.
28. szerda. 9.00: Városháza.

29. csütörtök: 18.00: A fizika éve.  
19.00: Városháza.

30. péntek: 19.00 és 23.00: Napszemle.
31. szombat: 9.00, 14.00, Kör.Kép.  

17.00: A fizika éve. 19.00 és 23.00: Kör.Kép.
jan1. vasárnap: 9.00: Napszemle.  

9.30: Koktél.14.00: Napszemle.  
14.30: Koktél. 19.00: Napszemle. 

19.30: Koktél.  
23.00: Napszemle. 23.30: Koktél.

jan.2. hétfő: 9.00: Kör.Kép.
(A TRIO TV a műsorváltozás jogát 

fenntartja.)

A TRIo TV decemberi műsora
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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.

Ez HAT!
sőt 66%-os árengedmény minden testkezelésből, 

ha bármilyen arckezeléssel együtt kéri.
Itt a lézeres kezelések Ideje:

Végleges szőrtelenítés,
akné-, műtéti hegek simítása,

 ér-, májfolt, szeplő halványítása.
korra és nemre való tekintet nélkül várom hívását:

káplárné Nagy Margit. jászapáti, Nap utca 1/a.
telefon: 57/441-544 és 30/282-2200.

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván 
a Kreol Stúdió minden munkatársa.

2005. november 12-én a 
jászberényi Belvárosi Általá-
nos Iskola Bercsényi úti sport-
csarnokában lett megrendezve 
a 2005. évi Meghívásos Nyílt 
Jitsu Felnőtt Magyar Bajnok-
ság.

A versenyt a Magyar Sport 
Jitsu Szövetség keretében 
működő Kígyó Dojó Harc-
művészeti Sportegyesület 
és a Klapka ISK Jászberény 
szervezte, melyen 17 klub és 
sportegyesület több mint 120 
junior és felnőtt versenyzője 
mérte össze tudását, önvédel-
mi versenyszám, önvédelmi 
Gyo, földharc, sport jitsu „C” 
semicontact, és sport jitsu „B” 
fullcontact versenyszámok 
keretében, minősítés, nem és 
súlycsoport szerinti megosz-
tásban.

A versenyen 7 stílusirányzat 
képviseltette magát, és a ver-
seny rangját emelte, hogy meg-
figyelőként jelen volt a verse-

nyen a francia Nihon Taj Jitsu 
és Nihon Ju-Jitsu irányzat 
prominens vezetője Rajmond 
Jujea 8 Danos Nagymester egy 
5 Danos mesterével, valamint 
Harsányi Csaba 5 Danos Jitsu 
Mester a Szlovák Jitsu Szövet-
ség Elnöke.

A Jászapáti Kígyó Dojó 
Harcművészeti Sportegye-
sület vezető mestere Renshi 
Nagy Hinst István 6 Danos 
Jitsu Mester 8 versenyzőt ál-
lított csatasorba, akik a szín-
vonalas mezőnyben 3 arany 
érmet (bajnoki címet), 6 ezüst 
és 4 bronzérmet gyűjtöttek be 
az alábbiak szerint:

ÖNVÉDELEM:
Női kategória haladó:
Andrási Judit II. hely 

Junior fiú haladó:
Szőllősi Tamás III. hely 

Férfi Mester:
Nagy Attila I. hely
Nagy Hinst Adrián II. hely

FÖLDHARC: 
Junior fiú 80-90 kg 
Bíró László I. hely 
Férfi kateg: 
60-65 kg Dvorák Zoltán III. 
hely

70-80 kg Kátai Zoltán II. 
hely 
Női kategória: 
+60 kg Andrási Judit II. hely 

SPORT JITSU”C” 
Junior fiú kateg: 
70-80 kg Szőllősi Tamás II. 
hely 
+ 80 kg Bíró László I. hely

Mester kateg: 
+ 80 kg Nagy Hinst Adrián 
III. hely 
Férfi kateg: 
+ 80 kg Kocsis Zoltán III. hely

 
FULCONTACT : „B” 
Női kateg:

+ 65 kg Andrási Judit II. 
hely

Összesített eredmény:
ÖNVÉDELEM:
Nagy Attila I. hely 

Nagy Hinst Adrián II. hely 
Andrási Judit II. hely 
Szőllősi Tamás III. hely 

FÖLDHARC: 
Bíró László I. hely

Kátai Zoltán II. hely 
Andrási Judit II. hely 
Dvorák Zoltán III. hely 
SPORT JITSU „C” 
Bíró László I. hely 
Szőllősi Tamás II. hely 
Nagy Hinst Adrián III. hely 
Kocsis Zoltán III. hely

SPORT JITSU „B” 

FULLCONTACT 
Andrási Judit II. hely

Nagy Hinst István 
Renshi

Ju-Jitsu 6 Dan 
Kígyó Dojó HSE Jászapáti

mester- vezetőedző

2005. évi Meghívásos Nyílt Sport Jitsu Magyar Bajnokság

Harmadik nekifutásra végre sikerült megrendezni az általános 
iskolás úszóversenyt, ami a rossz időjárás miatt a nyáron kétszer 

is elmaradt. A sátorral fedett tanuszodában rendezett versenyen 
jászapáti és környékbeli gyerekek mérték össze erejüket. 

Képünkön a felsős korosztály váltóversenyének dobogósai láthatók.

Éjjel  vagy nappal,  bajban, 
gondban

segítség kérhetŐ!
A polgárőrség telefonszáma: 

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

A jászapáti ügyeletes rendőr telefonszáma:  
30/ 981-7660
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POWER
MűszAkI kereskedés
Jászapáti, Kossuth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565
AKCIÓS AJÁNLATUNK

WHIRLPOOL 5100 mosógép (1000 AA) ... 74.990 Ft

HAJDU mosógép (1000 AA) ..................... 59.990 Ft

INDESIT RA24 hűtőgép (240L) ................ 59.990 Ft

DAEWOO MIKRO (20L) ........................... 11.990 Ft

THOMSON 72 TXT  Sztereo televízió ...... 49.990 Ft

PANDA DVD ............................................. 11.990 Ft

VESTA 3T tűzhely ..................................... 39.990 Ft

FAGOR hűtőgép (150L) ............................ 39.990 Ft

 
Minden termék kamatmentes hitelre is 

megvásárolható!

Jelentkezzen motorkerékpár-, 
személygép-kocsi-,  
segédmotorkerékpár-,  
traktorvezetői tanfolyamunkra!
          Sikeres elméleti vizsga esetén  
          50% és 100% tanfolyamdíj kedvezmény. 
Tanfolyam indul: 2005. december hónapban. 

T á J é k o z TaT á S  é S  J e l e n T k e z é S : 
BIrkás FereNc gépjárművezető-szakoktatónál
Tel.: 57/440-727; 30/915-9978,
a Művelődési Házban: Urbán Péternénél,
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

Oktatás korszerű, 
FOrd FIesTA Td cI 
gépkocsival. Nyáron 
hűvös - télen meleg 
klímájú autóban  
kényelmes 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.
Jászapáti, Velemi E. u. 4-6.

Tel.:57/440-516, 57/441-167.
Mobil: 30/4-965-963,

70/3-121-566.

Elektronikus 
vagyonvédelem:

elektronikus vagyonvédelmi  
rendszerek tervezése,  

  kivitelezése, karbantartása.

Tűzjelző és automata 
tűzoltórendszerek tervezése,  

  kiépítése, karbantartása.

Beléptető 
és munkaidő-nyilvántartó  

rendszerek  
  telepítése, üzemeltetése.

Objektumok, telephelyek 
kültéri védelme radaros és 

  lézeres technikával.

24 órás rádiós távfelügyeleti  
szolgáltatás: 

állandó készenléti akciócsoport 
és technikai szolgálat.

Kamerás 
megfigyelő-rendszerek:

Kültéri és beltéri videós 
megfigyelő és képrögzítő 

  rendszerek tervezése, 
telepítése: magánházak,  

  üzletek, telephelyek védelmére.

Videós távfelügyeleti 
rendszerek és térfigyelő  
   rendszerek tervezése, 
kiépítése, felügyelete.

Videós és digitális adatrögzítés, 
rejtett vezetéknélküli rendszerek 

telepítése, karbantartása.

Élőerős védelem:
Telephelyek, ipari objektumok, 

áruházak élő-erős,
   fegyveres védelme.  

Portaszolgálat, épülettakarítás.                                      
Személy- és pénzkíséret, 

magánnyomozás.

BIZTONSÁG ELÉRHETŐ ÁRON!

Lancost  Addidas errea Joma Kronos NikeuhL SportLancost 
 A

ddidas
 errea

 Jom

a Kronos NikeuhL SportLancost  Addidas errea

 Jo
m

a
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ro
no

s
 N
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eu

h
L 
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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.
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A kc I ó S  á R A k :
Személyautók (már 0% befizetéssel elvihetők!)

kIA Picanto: 1.749.000 Ft-tól
ÚJ kIA Rio: 2.040.900 Ft-tól
kIA cerato: 2.999.900 Ft-tól

Terepjárók már 10% befizetéssel elvihetők!
kIA Sportage: 5.499.000 Ft-tól
kIA Sorento: 7.999.000 Ft-tól

Platós teherautók
kIA 2500 (3 személyes): 2.999.000 Ft+ÁFA-tól,

kIA 2500 (6 személyes, dupla kabinos): 
3.1999.000 Ft+ÁFA-tól.

Egyéb szolgáltatásaink:
 Teljeskörű hitelügyintézés, biztosítások kötése, 

általános szerviz. 
használt autó beszámítása korrekt áron.

AkCIóINk!

A  m e g y e  e l s ő ,  h i v a t a l o s  m á r k a k e r e s k e d é s e  J á s z b e r é n y b e n !

A részletekről érdeklődjön személyesen vagy telefonon:

Jász Plasztik Autócentrum Kft.
Jászberény, Jákóhalmi út 11.

 57/505-505

A meglepetés erejével...

 

Új  kIA RIo

Kedves  Rejtvényfejtők!

András napjához legközelebb 
eső vasárnap és december 25-e 
közötti négyhetes időszak az 
….(vízsz. 1 ). A szó a latin advenire 
igéből származik, jelentése…

(függ. 8). Krisztus megszüle-
tésére, várnak a keresztények, a 
napok, a hetek múlását a koszo-
rú …(vízsz. 45.) jelzik.

Az első koszorút 1860-ban 
készítette egy hamburgi lel-
kész. Egy óriási fenyőkoszorút 
függesztett a mennyezetre és 24 
gyertyát tett rá, utalva ezzel az 
ünnep valamennyi napjára. Ez a 
szokás az idő múlásával részben 
módosult és a gyertyák száma 
4-re, a vasárnapok számára 
csökkent. 

A koszorú anyaga …….(vízsz. 
15.) ………(vízsz. 19.), valamint 
szalma és moha is lehet.

VíZSZINTES 1.  Beküldendő. 
11. Előkelőkre jellemző. 12. Kis 
vízfolyás. 13. Nem mellette. 15. 
Beküldendő. 16. Építoanyag. 
17. Eljő betüi, keverve. 18. Pot-
roh része! 19. Beküldendő. 22. 
ÁÁÁÁÁ! 24. Argon vegyjele. 
25. Üdvözlégy, latin köszönési 
formula. 27. Tévesen jegyez. 28. 
A londoni földalatti vasút nép-
szerű angol neve. 30. Kiejtett be-
tű. 31. Kellemetlen őszi eső. 33. 
Hangjegyek. 35. Római 6. 36. 

A föld istennője a görög mitoló-
giában. 39. Zeneszerző, zenész. 
(István). 40. Lóbiztató szócska. 
41. Nemzetközi. 43. Hangtalan 
lék! 45 Beküldendő. 48. Csapa-
dék. 50. Tésztát készít, kidolgoz. 
51. Előadó. 52. Csukom. 53. Va-
laki orvosi vizsgálatának ered-
ménye. 55. Közelre mutató szó. 

56. Szántóeszköz. 57. Spórolás, 
gyűjtögetés.

FÜGGőLEGES 1. Gépkocsik. 
2. Huzal. 3. Cikázó, rezonáló. 4. 
Szemlélő. 5. Török gépkocsik jel-
zése.  6. Mások, ( két szó). 7. Noel 
végei!  8. Beküldendő. 9. Euró-
pa és Világbajnok vízilabdázó, 
(Anikó). 10. Ez a nőnemű szemé-

lyed. 14. Azonos magánhang-
zók. 16. Egy fajta mértani ido-
mot. 20. Határozórag. 21. Lovat 
etet. 23. Óvodás családtag, (két 
szó). 26. Sütemény tölteléke le-
het. 27. Enikő becézve. 29. Lyuk 
egyik fele! 30. Veszteség. 31. 
Féltő, védő. 32. Az udvarra. 34. 
Nótaénekes (Sándor). 37. …mail, 
légipostával. 38. Az egyik szülő. 
40. Váráról és gyógyfürdőjéről 
híres város. 42. Káka eleje! 44. 
Fizikában használt kifejezés. 45. 
Gyermeknevelési támogatás, 
rövidítve. 46. Tér, táviratban.  
47. Villanykörte. 49. Későbbi 
időpontban. 50. Gúla mással-
hangzói. 54. Tantál vegyjele. 55. 
Európa Kupa. 

Beküldendő: vízsz. 1, 15, 19, 
45 és függ. 8 számú sorok meg-
fejtése.

A megfejtéseket a Könyvtár 
címére kérjük beküldeni, január 
20-ig.

Az októberi rejtvény megfejté-
se: Valackai Erzsébet kiállítása.

A CBA vásárlási utalványát 
nyerte: Tóvizi Miklósné, Jász-
apáti.

Nagypál Istvánné

Keresztrejtvény
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NB.II. Kelet csoport ősz:  8.  
Jászapáti   14   7  0  7   26:19   21

Befejeződött az NB.II. Keleti csoportjának 
őszi szezonja. Rendkívül érdekes, sokszínű 
arcát mutatta meg a mezőnyhöz tartozó 
csapatok többsége, közülük Jászapáti külön 
kuriózumnak bizonyult. Nem könnyű fel-
adat röviden összefoglalni Csapatunk telje-
sítményét, amikor öten ötféleképpen látták 
a mögöttünk lévő szezont. Nehézség ide, 
nehézség oda, az eredmények és az azokhoz 
kapcsolódó munka, önzetlen áldozat, a már 
sokat emlegetett történelmi magasság nem 
enged kibúvót az összegzés alól.

A Csapat 50%-os teljesítménnyel a 8. 
helyen végzett, begyűjtve értékes skalpo-
kat (legyőzve itthon Szolnokot és Makót, 
idegenben pedig Baktalórántházát, Oros-
házát és Kecskemétet), elpuskázva óriási 
lehetőségeket (a látottak alapján győzelmi 
esélyt „nulláztunk” le Nyíregyháza, Vecsés, 
és Bőcs otthonában, a kínálkozó lehetősé-
get elpuskáztuk Budafokon és bármennyire 
is meglepő itthon a Vác ellen). Két kötelező 
győzelem (Karcag és Pesterzsébet) mellett 
egygólos vereségek (kivétel a 2-2 góllal el-
veszített Vecsés és Soroksár elleni derbi), 
tartoznak a teljességhez.

Ha a pályán a látottak érvényesülnek az 
említett vesztes mérkőzéseink felén, akkor a 
tabella élén állunk és már ki is bújt belőlem a 
telhetetlen, álmodozó szurkoló.

A kezdeti várakozásokat messze 
felülmúltuk

Fussunk hát át a történéseken és tegyünk 
rendet a fejemben. Amikor nekivágtunk a 
második vonalnak, akkor arról beszéltünk, 
hogy ez az eddigiekhez képest minden tekin-
tetben sokkal nehezebb feladat lesz. Aggód-
tunk, hogy képesek leszünk-e teljesíteni a 
liga által felállított követelményeket (többek 
között négy utánpótlás csapat, nevezési díj, 
sportlétesítmény), de legjobban a nagyará-
nyú vereségektől, a sorozatos kudarcoktól 
féltünk. Tartottunk attól, hogy egy-egy ilyen 

nehéz időszak után a szurkolók hátat fordí-
tanak, szóval volt aggodalom jócskán.

Ha az előzetes várakozásokat figyelembe 
vesszük, akkor egyértelmű üzenetet kaptak 
a magamfajta szurkolók: négy utánpótlás 
csapatunk szerepel a második vonalban 
(bajnokságuk még nem ért véget, róluk 
januárban számolunk be), sorozatos vagy 
nagyarányú vereségekről szó sincs, sőt egy-
egy balul elsült mérkőzést követően mindig 
bravúros győzelmet arattunk. Ebből már 
adódik az is, hogy a közönség egy pillanatig 
sem fordult el a Csapattól, legalább is ami a 
nézőteret illeti, mert a sajtóban megjelenő 
nézőszám gyakran fele volt a valósnak, ami 

sokszor gerjesztett indulatokat a mérkőzés 

másnapján újságot olvasó szurkolókban.

Fordulóról fordulóra nekünk 
dolgoztak

A bajnokság egyik legkellemesebb élmé-
nye igen prózainak mondható. A mérkőzés-
hez közeledve általában azon studíroztunk, 
hogy számunkra a többi találkozón milyen 
eredmények lennének a legjobbak. Hát eb-
ben nem panaszkodhatunk, hiszen a várt 
döntetlenek, vereségek zömmel „bejöttek”, 
ezért leszögezhetjük, hogy ha mi is úgy hoz-
tuk volna az eredményeket, mint az egymás 
ellen játszó ellenfelek, akkor az élen masí-
roznánk.

Gyakran elhangzott kérdések
Az első helyre a játékvezetés kívánkozik, 

de mielőtt bárki is arra gondol, hogy most 
minden balsikert a nyakukba varrok, csaló-
dást kell okoznom. Nem is hozok fel konk-
rétumokat, de azt megjegyzem, hogy még a 
hazai találkozók többségén is nyomtak ben-
nünket a sípmesterek, de ennek ellenére az 
elveszített mérkőzések felét még ezzel együtt 
is meg kellett volna nyernünk (már megint 
telhetetlen szurkoló vagyok).

Az egyéni teljesítmények néhány játékos-
nál elmaradtak a várakozástól, közöttük 
Sivák, Dani, Sándor, Bábik és a kezdeti idő-
szakban Kaszás neve hangzott el leggyak-
rabban. Egy-egy játékos negatív beállítását 
nem tartom teljesen korrekt dolognak akkor, 

ha a csapat jól teljesít, de mert kedvencünk-

ről van szó, megosztok az olvasókkal egy 

általánosítható történetet: az utolsó előtti 

fordulóban Vác ellen a mérkőzés hajrájában 

Sivák Sanyika állt a labda mögé az ellenfél 

kapujától mintegy 20 méterre. Az izgalmas 

várakozás közepette megszólalt egy szurko-

ló a B középben: „Ha Sanyika most kiadja 

azt, ami az idény során benne maradt, akkor 

szétszakad a háló”. A háló sajnos helyén ma-

radt, sőt nem is rezdült.

Fiatal játékosunk, Gulyás László is a 

„gyakran elhangzott kérdések” kategóriájá-

ba tartozik a kevés lehetőséget emlegetve, 

mely kapcsán az egyik csoportellenfelünk 

edzőjének ligaülésen kifejtett véleményét 

idézem: „a fiatalnak szét kell szedni az idő-

sebbet, le kell rángatni a kezdő mezt a társa-

iról, ha vérbeli játékos akar lenni”.

A sajtó is borzolta időnként a kedélyeket 

beharangozóival, következtetéseivel, amit 

azért nem kifogásolok, mert azokra a Csapat 

részéről remek válaszok születtek. Egy példa 

ízelítőül: a Budafok elleni vereséget siratva a 

megyei lapban megjegyezték milyen kár a kí-

nálkozó lehetőség elpuskázása (ami igaz is), 

mert –így az újság- Jászapátinak a hátralévő 

rangadókon már nincs esélye a pontgyűjtés-

re. A következő öt mérkőzésből hármat meg-

nyertünk, diadalmaskodtunk a hazai pályán 

2 éve veretlen Baktalórántházán. Frappáns 

válasza ugye, az újság megjegyzésére meg 

csak annyit, rossz jóslat (vagy –indulat), 

mindegy, lelke rajta.

Téli pihenő
Várhatóan január első hetéig tart a pihe-

nő. A játékosoknak, a szakvezetőknek, a 

támogatóknak és a segítőknek gratulálunk a 

sikeres őszhöz, megköszönjük fáradozásai-

kat, jó pihenést kívánunk a megérdemelt téli 

szünetben.

Illés

Szezonzáró csattanóval: 
győzelem a bajnokesélyes Baktalórántháza 

otthonában

A Jászapáti Városi Sportegyesület minden kedves 
támogatójának és sportolójának 

boldog karácsonyt és sikeres új évet kíván!
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v  A Jász ÚJsáG támogatói :  Jászapáti  Város Önkormányzata  v  Az újságban megjelenő hirdetők  v

Jász ÚJsáG Jászapáti és környéke független havilapja. v Szerkeszti a szerkesztőbizottság, tagjai: Andrási Miklós, Illés Péter, schmidtné Tajti Ibolya, stuchlik 
Józsefné, szabari zoltán, szabóné Tajti katalin, Utasi Jánosné dr. Garay Borbála, zagyi sándorné,  Nagypál Istvánné, Tősér sándor, fotó: Tajti Imre. v Kiadó: szabóné 
Tajti katalin, 5130 Jászapáti Liliom út 20. Tel.: 57-440-801. v A tipográfiai forma tervezése, kivitelezése: radó István nyomdászmester, 3200 Gyöngyös, csomor 
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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, 540-465

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 műtrágyák jó minőségben, kedvező 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 ruhÁZAT
Felöltöztetjük Önt és kedves családját

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

K e dv e s vá s ár ló !

A család örömére, kedvére, 
friss Jásztej-terméket tegyen terítékére! 

J Á S Z T E J  –  Jászapáti, Juhász Máté út 3.

Telefon és fax: 57/ 540-200; 57/ 540-201

Szemészeti 
magán-szakrendelés

RENDELÉSI IDő: 
kedd: 15–20 óráig
szerda: 9–13 óráig

csütörtök: 15–20 óráig

Sérülés vagy hirtelen látásromlás esetén a rendelési időn kívül 
is segítek, de kérem, hogy előtte az időpontot 

telefonon egyeztessük: 540-770 vagy 440-804.

UtaSi jánoSné dr. Garay borbáLa

TÖLgYeS 
STrANDFÜrDÕ 

J á s z a p á t i ,  t e l . :  5 7 / 4 4 0 - 3 5 3
e gé s z év be n n y i tva :  
április 16-tól június 10-ig:  
 hétköznap 9-től 18 óráig, 
 hétvégén 8-tól 18 óráig.
Június 11-től augusztus 20-ig:  
 hétköznap 9-től 19 óráig, 
 hétvégén 8-tól 19 óráig.
augusztus 21-től szeptember 30-ig:  
 hétköznap 9-től 18 óráig,  
 hétvégén 8-tól 18 óráig.
Október 1-től április 15-ig: 8–16 óráig.

A strandfürdőben nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz van, 
melynek összes ásványianyag-tartalma 1110 mg/liter, 

hőmérséklete: 49 Co 


