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A magyar Himnusz megszületésének évforduló-
ja minden évben a Magyar Kultúra napja. Ebből az 
alkalomból a Művelődési Házban rendezett ünnep-
ségen a Rácz Aladár zeneiskola fúvós zenekara adott 
műsort és dr. Kalmár Pálné, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szak-
középiskola igazgatónője mondott ünnepi beszédet.

Részlet az igazgatónő megemlékezéséből:
„De mi is az a kultúra?
A meghatározása nem könnyű. Az Új Magyar 

Lexikon szerint (278. old), latin szóból származik, s a 
jelentése „művelés”. Bővebben : „Az emberiség által, a 
történelmi fejlődés során létrehozott anyagi és szelle-
mi értékek összessége.”

Az anyagi kultúrához tartoznak az anyagi termelés 
eszközei, tárgyai, termékei, a szellemi kultúrához a 
tudományok, a művészetekhez, a filozófia, az erkölcs,
a jog, a vallás stb…

A magyarság anyagi és szellemi kultúrája egyaránt 
gazdag. Ki nem csodálja meg a honfoglalás-kori ezüs-
tös tarsolylemezeket, a későbbi faragott csontokat, 
az egyszerű parasztemberek által készített használati 
tárgyakat: mángorlókat és sulykokat, a cifra szűrt és 
a hímzett ködmönt vagy a megannyi díszes egyéb 
népviseletet. Ha nem is viseljük, ha nem is használjuk 
őket, azért tudjuk, ezek a mieink, ősi kultúránk részei, 
s büszkék vagyunk rájuk, mint ahogy a táncainkra, a 
zenénkre is. Nincs az a botlábú külföldi, akinek ne 
mozogna a lába, egész teste, ha meglátja táncosainkat, 
ha meghallja népzenénket. Ez is a miénk! S erre is vi-
gyáznunk kell.

A kultúra áruvá válása nem kedvez az értékek, a 
hagyományok őrzésének. Külföldi, értéktelen tömeg-
cikkek árasztják el a televíziót, a mozikat, a videópiac 
silány árukészletéről már nem is beszélve.

A szubkultúra, a kultúraalattiság jelen van a mai 
életünkben. A jóérzésű emberek többsége tiltakozik 
ellene, megpróbál védekezni nívós olvasmányokkal, 
színházbérletekkel, de a tömegméretű hatás offenzí-
vája ellen igazából nincs orvosság. …

Milyen kár, hogy a kultúra is üzlet, piac lett. Ami-
kor valaki azt hiszi, hogy kultúra a valóság-show-k 
világa vagy a ,,Bíg Brader” – sőt, a viselkedéskultúrá-
ját is ezek alakítják egyeseknek – akkor elszörnyedhe-
tünk, hová visz, hová vezethet ez az út, amikor egy 
műsornak már a címe sem magyar…

Kimondhatatlan öröm az, hogy Jászapátin sokan 
vannak olyanok, aki áldoznak (pénzt és szabadidőt) 
a kultúrára, akik nem hagyják veszni az értékeket. 
Ezt mutatja, hogy a Jászapátiak Baráti Egyesülete 
kiadványaira sokan előfizettek, így maguk is tettek
valamit azért, hogy a települési kultúra hagyományai 
fennmaradjanak. Igen, az értékmentést mindenkinek 
el kell kezdenie, ha már elkezdődött, akkor folytatnia 
kell. S mindenkinek ott, ahol áll, ahová a sors vetet-
te. És ne sodródjunk az árral, adjunk magunkra és 
legyünk mi mindannyian a kultúra őrzői, továbbvi-
vői….

Az igazi magyar kultúra méltó arra, hogy ápoljuk, 
óvjuk, védelmezzük és büszkék legyünk rá.

A megemlékezés 
a Magyar Kultúra napján

Dr. Kalmár Pálné igazgatónő és a Rácz Aladár Zeneiskola fúvószenekara

Meghívó
A Jászapátiak Baráti Egyesülete 
2005. február 26-án, szombaton 

19 órai kezdettel

jótékonysági bált 
rendez

a Városi Művelődési Házban, 
melyre szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját!
A rendezvény tiszta bevétele elsősorban 

a Jászapáti temető története című könyv 
kiadását szolgálja.

AZ EST PROGRAMJA:
19:30 órakor:

Megnyitó és vacsora, amely 
a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari, 

Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Iskola 
konyháján készül.
21 órakor fellép: 

Komár László táncdalénekes 
és a Jászapáti Hétszínvirág 

Táncegyüttes.
21:50-től zene és tánc 
a Randevú Zenekar 
közreműködésével

23 órakor: 
fellép a Princess Együttes, 

a hegedű három bájos hercegnője.

Éjfélkor tombolasorsolás, utána 
mulatság hajnalig.

Információ és jegyrendelés 
a Művelődési Házban:

Tel: 57/440-071. Urbán Péterné.
Mindenkinek jó szórakozást kíván 

a JABE
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Januártól új vezetője van a Jászberényi 
Rendőrkapitányságnak. Elődje nyugdíjba 
vonulása után Körei-Nagy József rend-
őr őrnagy nyerte el a kapitányi posztot. 
Az új rendőrkapitány sajtótájékoztatón 
mutatkozott be, és ott elmondta, hogy 
38 éves, 13 éve rendőr, polgári végzettsé-
ge gépészmérnök, nős, egy kisgyermek 
édesapja.

A szolnoki városi rendőrkapitánysá-
gon kezdte a munkát vizsgálóként, majd 
a megyei kapitányság bűnügyi osztályán 
dolgozott, először beosztottként, majd kö-
zépvezetőként. Körei-Nagy József jászsá-

gi származású, a jász embereket viszony-
lag jól ismeri, új munkáját kihívásnak 
tekinti, mivel a Jászberényi rendőrkapi-
tányság illetékességi területe a megyében 
a legnagyobb, 1200 négyzetkilométer, 18 
településsel. Ebben a térségben a legki-
sebb az ezer lakosra jutó rendőrök száma, 
ebből adódóan a rendőrök leterheltsége 
igen magas. További nehézség a térség 
elhelyezkedéséből adódik: Budapest kö-
zelsége, valamint a két szomszédos megye 
miatt elég komoly az utazó bűnözés. 

Az új rendőrkapitány elmondta, hogy 
távolabbi tervei megvalósításához először 
tanulmányozni fogja a lakosság elégedett-
ségi mutatóit is. Szerinte a rendőrség csak 
úgy tud hatékonyan működni, ha nyitott 
a környezetének biztonságáért tenni aka-
ró és tudó civil szervezetek felé, hiszen ez 
közös érdek. Szeretné a munkatársaival 
megértetni azt, hogy ma már mások a la-
kossági elvárások a rendőrséggel szemben. 
Jelenleg inkább egy szociális szolgáltató 

intézmény kell hogy váljon a rendőrségből 
és nemcsak egy szankcionáló, bírságoló, a 
törvényt mereven betartó szerv. Ehhez a 
szemléletváltáshoz idő kell. Szeretné, ha a 
lakosságba beolvadva, olyan szolgáltatást 
tudnának nyújtani, ahol nemcsak az el-
követett szabálysértések vonatkozásában, 
a törvény eszközével élve, csak a szank-
ciók kerülnének előtérbe, hanem kicsit 
mélyebbre hatolnának, és a problémákat 
keresnék meg. Ennek következtében kö-
zelebb kerülne a lakosság és a rendőrség.  
Ehhez az kell, hogy a lakosság is tudjon 
a rendőrség problémáiról. Nekik is van-

nak anyagi gondjaik, létszám problémáik. 
A normatívák által biztosított rendőri 
létszám adott, a szintén rögzített munka-
idővel, ami megszabja, hogy hány embert 
tudnak munkára fogni.  A rendőri munka 
hatékonysága és az intézkedés kulturált-
sága javíthat csak a helyzeten.

A rendőrkapitány elmondta még, hogy 
Jászberény város önkormányzatának kö-
szönhetően kaptak egy lézeres sebesség 
mérő berendezést, ami az autósok körében 
némi ellenérzést válthat ki, de ezzel sem 
a bírságolások számának növelése a cél, 
hanem a közlekedési kultúrát kicsit köze-
líteni a KRESZ-ben előírthoz, pontosan a 
közlekedők biztonsága érdekében. 

A lakossággal való közvetlen kapcso-
lattartás érdekében havonta egyszer fo-
gadóórát fog tartani minden hónap első 
hétfőjén 9-10 óra között, ahol bárki meg-
keresheti.

Sz-n

Bemutatkozott 
az új rendőrkapitány

Pályázati lehetőség 
felsőoktatásban tanulóknak 
öt havi ösztöndíj elnyerésére

Jászapáti Város Képviselő-testülete 
meghirdeti felsőoktatási ösztöndíj-pályázatát

A pályázaton részt vevők köre, és az ösztöndíj összege:
Államilag finanszírozott, első diploma megszerzésére

irányuló, nappali tagozatos képzésen részt vevő, állandó 
bejelentett jászapáti lakhellyel rendelkező felsőoktatási 
hallgató, aki az előző félévre a tanulmányi osztály által 
igazoltan legalább 4,2 súlyozott átlaggal rendelkezik. Nem 
pályázhatnak azok a hallgatók, akik Bursa Hungarica ösz-
töndíjban, vagy Jászapáti városi önkormányzati ösztöndíj-
ban részesülnek.

 Az ösztöndíj összege: 5000 Ft/fő/hó, amely maximum 
5 tanulmányi hónapra adható. Az 5 havi támogatást az ön-
kormányzat egy összegben a hallgató számlájára utalja.

  
A pályázatokat az Oktatási, Kulturális Bizottság bírája el.

 Pályázati határidők:
- Benyújtási határidő: 2005. február 20., illetve minden 

év február 20.
- Elbírálási határidő: 2005. február 28., illetve minden 

év február 28.
- Szeptemberi benyújtási határidő: 2005. szeptember 

20.,illetve minden év szeptember 20. 
- Szeptemberi elbírálási határidő: 2005. szeptember 30., 

illetve minden év szeptember 30.

A pályázaton való részvétel feltétele:
 A pályázó az előző félévi tanulmányi eredményé-

ről kiállított index másolat mellett, a következő félévi 
beíratkozást igazoló hallgatói jogviszony igazolást is mel-
lékeljen.

Pályázatok kötelező mellékletei:
1. Hitelesített index másolata (súlyozott átlag)
2. Hallgatói jogviszony igazolása
3. Bankszámlaszám
4. Lakcím, elérhetőségi telefonszám

 A pályázatokat Lencse Péter főtanácsosnak, a pályázati 
eljárás felelősének kell levélben, vagy személyesen eljut-
tatni. (Polgármesteri Hivatal,  5130 Jászapáti, Velemi E. 
út 2.)

A Zöld Pont Iroda közleménye
2005. február 11-én 17 órakor TISZAI EMLÉKNA-

POT tartunk ,,Egymás közt – sok szemközt a TISZÁ-
RÓL, a vizes élőhelyekről”

Helye: Jászapáti, Kossuth u. 2. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelt Adófizető!
Ha fontos Önnek és családjának az egészséges környe-

zet és a természet kincseinek megőrzése, kérjük, hogy 
támogassa munkánkat személyi jövedelemadójá-
nak 1 %-ával, mellyel Ön szabadon rendelkezhet! 
Adószámunk: 18835072-1-16

Köszönettel: ZÖLD PONT KÖRNYEZETVÉ-
DELMI EGYESÜLET Jászapáti

Körei-Nagy József őrnagy, az új rendőrkapitány
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MUSTÁRMAG 
Gyertya, gyertyafény, hitünk fénye

Mit jelképez tulajdonképpen, miért szeretjük olyan nagyon? 
Télen a sötét éjszakában, milyen utat mutat az ablakokban, s 
a bennünk pislákoló gyertyafény? Világosságot, melegséget, 
békét, reményt, és talán a hitünket és az életünket is a fogyó 
gyertya jelképezi leginkább. Ahogyan csökken a teste – nem 
kisebbedik a lángja a tudni vágyásnak, az örökös sóvárgásnak 
a kielégíthetetlen fénye. Sőt, szeretjük „mindkét végéről égetni 
a gyertyát”, hajszoljuk az életet, pedig az is csak addig a pontig 
ég, amíg a gyertya teste el nem olvad. Abban a pillanatban elal-
szik a láng. (Karácsony este láttam, hogy az adventi koszorúnk 2 
gyertyája pontosan egyszerre hamvadt el, pedig az egyik maga-
sabb volt még, valószínűleg gyorsabban, nagyobb lánggal égett.) 
Csoda történik mindig, ha meggyújtunk egy gyertyát. Hangu-
latot teremt, kedvet, meghittséget hoz az ünnepeinkbe, fontos 
szereplője: 

-  a Mindenszenteknek, a temetőben,
- az advent négy vasárnapjának, a koszorún,
- a szenteste gyertyagyújtásának, a fenyőfán,
- február 2-án a gyertyaszentelőnek
- sőt a húsvéti gyertya-üdvözítés jelképeként az örök világos-

ságnak a fénye, úgy, mint az egész évben, templomainkban égő 
örökmécses.

Így emlékeztet bennünket Jézus Krisztus:
,,- Én világosságul jöttem e világra, hogy, aki be nem hisz, az 

ne maradjon sötétségben”. (J. 12, 46)
,, – Ő a világ világossága”.
A sokféle egyházi szertartás, melyen gyertyát égetnek, 

egy-egy örök pillanat megidézése. Hiszen ma már a temp-
lomi fényforrások elektromosak – még az oltáron is olajmé-
cses ég – de az illúzió kedvéért gyertyaláng alakú az izzó. 
De elég egyetlen kis vékony gyertyaszál, egy mécses is, milyen 
ragyogó világosságot szolgáltat a sötétben, hogyan vonzza a sze-
met. És viszonylag sokáig ég, azt várjuk, hogy gyorsan ellob-
ban, de megbízható, kell hozzá gyufa, friss levegő és egy akár-
milyen régi félig elégett gyertya, hogy pillanatok alatt világos 
legyen. Régen csak ezzel világítottak otthon, a templomokban, 
ma pedig hiába ontják az illatos dísztárgyakat, amiket sajnálunk 
meggyújtani „mert olyan szép”, hogy elfelejtjük, mire is hasz-
nálták eredetileg. Így vagyunk sok mindennel: az emlékezéssel, 
a szépséggel, hallgassuk csak a Wass Albert: Karácsonyi versek 
II. részéből vett idézetet:

,,Minden ember szépségtenger 
s mint a tenger csillagszemmel 
telve vagytok szeretettel…! 
Tagadjátok…? Restellitek…? 
Elfordulnak fejeitek…? 
Megvakulnak szemeitek…? 
Szépségteket, jóságtokat
Nem érzitek, nem hiszitek…?
Csillaggyertyák fénye mellett 
Isten elé nem viszitek…?

A gyertya önmagában kevés, kell hozzá tűz, hit, ima, hogy 
fellobbanjon a lángja a lelkünkben, s le tudjunk ülni mellé bel-
sőnkbe nézve, imádkozva.

F. Á.

A Jásziványi Római Katolikus 
Egyházközség tervezi a jásziványi 
(hevesiványi) egyházközség törté-
nete (a templom építésétől napjain-
kig ) című könyv megjelentetését.

A kiadvány tartalmazza Mik-
lós Józef: A hevesiványi templom 
építésének története című, 1990-
ben készített összeállítását, amely 
eddig nyomtatott formában még 
nem jelent meg. Ezen kívül kie-
gészül a Jásziványon működő plé-
bánosok, káplánok bemutatásával, 
a még élő lelkipásztorok, innen 
elszármazottak visszaemlékezése-
ivel, az elmúlt 75 év legfontosabb 
történéseivel. A könyvben a leírást 
kb. 70 fotó egészíti ki, amelyeken 
a templomról készült felvételeken 
kívül a jásziványi hívek is láthatók 
bizonyos egyházi szertartások al-
kalmával.

Várjuk mindazokat, akik elő-
fizetésükkel segíteni kívánják e
könyv megjelenését, örömet sze-
rezve ezzel saját maguknak és csa-
ládtagjaiknak.

A könyvet 2005 júniusára ter-
vezzük megjelentetni.

Az előfizetők a könyvet kedvez-
ményesen, 1000 forintért kapják 
meg.

Előfizethető: 2005. március
31-ig a Jászapáti Rk. Plébánián, a 
Jászapáti Városi Könyvtárban, a 
Jásziványi Könyvtárban illetve a 
gyűjtőknél.

Szeretnénk még olyan fényké-
peket kérni, amelyek a jásziványi 
egyházközség történetével kap-
csolatosak (első áldozás, bérmálás, 
házasságkötés, temetés stb.) Ezek a 
fényképek - amelyeket természe-
tesen vissza fogunk adni – leadha-
tók a plébánián.

Előfizetési felhívás

Február volt az etruszkok al-
világi istene, a rómaiak nyelvé-
ben viszont a „februare, purgare, 
iusrate” azt jelenti, kiegészíteni, 
megtisztítani, így náluk Februus 
az engesztelés, a megtisztulás is-
tene is volt. 

A januárt és a februárt 
Pompilius római király csatolta 
az akkori 10 hónapos év végéhez, 
ezért Julius Ceasarig az év már-
ciusban kezdődött.

A Nap január 21-től február 
28-ig a Vízöntő csillagképében 
jár. B Szabó  Dávid naptárában a 
február „Enyheges”. A franciák 
„Pinviosa” azaz „Erős” hónapnak 
nevezték. 

Faluhelyen még dívik a „Böjtelő-
hava” név is, mert közeledik a 
farsang vége, s kezdődik a húsvét 
előtti 40 napos nagyböjt. 

A hónap két jeles időjós napja: 
február 2., azaz Gyertyaszente-
lő, amikor kibújik barlangjából 
a medve, és február 24.: Jégtörő 
Mátyás, aki: Ha nem talál jeget, 
csinál majd eleget! 

Ha nem süt 2-án a Nap, a med-
ve kint marad, ha süt, visszamegy. 
Erre utal a népi mondóka is: Ha 
fénylik Gyertyaszentelő, Az ízéket 
vedd elő! Az „ízék” nem más, mint 
téli takarmány alja, maradéka, ta-
karékosan kell tehát bánni vele.

FANYAR HUMOR

Ha nők azért öltöznének, mert 
így akarnak tetszeni a férfiaknak,
a divatüzletek zöme csődbe jutna. 
Adott esetben elegendő lenne, 
ha csak napellenzőt viselnének a 
homlokukon.

Groncho Marx

A komédia olyan, mint a jó bor, 
a dráma pedig mint a jó étel. Ne-
kem mindkettőre szükségem van 
ahhoz, hogy kifejezzem magam.

Meryl Streep

Mindig ugyanaz az ábra: a fel-
kínált forgatókönyvben már a 
második lapon járok, egy szót sem 
szóltam, de már meztelen vagyok.

Beatrece Dall

Február – Böjtelő hava
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Kedves levelet hozott a posta Gulyás Piroska 
(Jászapáti képekben c. könyv egyik szerkesz-
tője) részére Bátyáról, egy Szeged környéki kis 
településről. Feladója FEHÉR ZOLTÁN nyugdí-
jas tanár, helytörténeti kutató, aki Jászapátin 
született. Ő maga kilenc helytörténeti vonat-
kozású és néprajzi kötet elkészítését mond-
hatja magáénak. Bátya községről ő maga is 
jelentetett meg hasonló tartalmú és kivitelű 
könyvet. Véleménye nem pillanatnyi tetszés-
nyilvánítás, hanem szakmai értékelés. Ezért ér-
zem úgy, hogy közérdeklődésre tarthat számot. 
Idézet a levélből:

Tudom, hogy rengeteg munka van a kötet-
ben. Meg is látszik minden lapján a gondosság 
és a szeretet. Azt hiszem, hogy az apátiak is a 
szívükbe fogadják, és a családok kedvenc köny-
vévé válik, amit időnként elő-elő fognak venni, 
hogy gyönyörködjenek és emlékezzenek. Ko-
runk valóban kedvez a vizualitásnak. A fény-
kép „megörökít” vagyis kiemeli az ábrázolt 
valóságot az idő hármas dimenziójából. A kép 
az örök jelenidő.

Tanúsítják ezek a dokumentumok azt is, 
hogy itt Magyarországon, a Jászságban pedig 
különösen már a 19. század közepétől megindult 
egy természetes polgárosodás. Alig látunk nép-
viseletet, a paraszti hagyományok legfeltűnőbb 
rekvizítumát. Legfeljebb a férfiak csizmája meg
nyakkendő nélkül viselt begombolt fehér inge 
jelzi annak emlékét. Annál általánosabb a pol-
gári viselet férfiakon, nőkön. Aztán mennyi,
de mennyi iparos, kereskedő, tisztviselő. Mind 
megannyi büszke tulajdonos, sokszor alkalma-
zottaikkal, akikből majdan ugyanolyan derék 
mester válik, mint gazdáikból. Egyformán 
apátiak, akármilyen titulus is áll nevük mel-
lett. Nem proletárok ők, de szabad emberek. A 
redemptus és irredemptus jászok leszármazot-
tai, akik örök optimizmusukkal nem korlátoz-
ták önmagukat, s népfölöslegük árjával egy év-
század alatt a Duna-Tisza közétől a Bánságig és 
Bácskáig települések sorát hozták létre népi ex-
panziójukkal. S ugyanez az öntudat sugárzik a 

földműves, sőt a földbirtokos családok tagjainak 
arcáról is.

Istenem! Mi lehetett volna Magyarország-
ból, ennek a népnek az erejével, ha nem bánik 
velünk el úgy Európa. Az apáti iskolák, a pol-
gári, a gimnázium, az apáti egyesületek, tan-
folyamok, a zenekar, a műkedvelő csoportok 
mind-mind csírái voltak egy jövendő polgári 
Magyarországnak. Egy olyan hazának, amely-
ben a nemzeti öntudat a vallásossággal páro-
sulva sziklaszilárd alapot ad a kibontakozásra. 
Elnézem szülőfalum (szülővárosom) épületeit, 
utcáit. Egy kicsit már városias, de még itt van 
a falu is bene. Az egész olyan mégis, amilyenek 
álmaimban elképzelem, hisz csak megszület-
tem benne, s azóta mindössze kétszer láttam, s 
csak futólag. Mégis minden olyan lélek mélyé-
ről ismerős. Talán a bennem élő Fejér, Birkás, 
Medveczky ősök láttatják velem. S az emberek 
is olyanok, mintha a kocséri Ragó Pista bácsi, 
Pásztor Zoli bácsi, Demeterék, Utassyék néz-

nének rám. Még a hangjukat is hallom azon 
a lágy apáti hanglejtéssel, ahogyan az Adria 
Nyomda egykori bérlője, édesapám is ejtette 
a szót. (Milyen kár, hogy már nem foghatja 
kezébe ezt a nyomdai termékként is gyönyörű 
kötetet.)

További idézetek a könyv megjelenése után 
érkezett levelekből: ,,Mindig nagy öröm – kü-
lönösen manapság, ha egy-egy település lakói 
szembesülhetnek magukkal, múltjukkal, jele-
nükkel. A jászapátiak a Jászapáti képekben című 
képeskönyv révén élhették ezt a nagyon fontos 
felemelő élményt. A kötet nagyon hamar nép-
szerű lett, száz számra keltek el példányai. Sok 
család karácsonyfája alá került ajándékként. 
Akik ma is a városban élnek, szembesülhettek 
önnön világuk legkülönbözőbb mozzanata-
ival, magukra is lelhettek, és elmélkedhettek 
az élet múlandóságán, idézhették maguknak 
közelebbi és távolabbi rokonaik, ismerőseik 
gesztusait, külső és belső világuk felfedezhető 
mozzanatait.

„A könyv számtalan gyerekkori emléket 
idéz föl bennem – elsősorban a gimnázium, 
amelynek érettségi tablóján ott vannak egykori 
tanáraim és Auschwitzban elpusztított nővé-
rem fényképe, és amelynek a képen is látható 
ligetjében parittyával lövöldöztem verebekre 
a nyári szünetekben. – És a Jössze, ahol úszni 
tanultam, és a többi emlékezetembe vésődött 
épületek és emberek képei – köztük Bognár Jó-
zsef, a gimnázium, a zsidó elemi és a családom 
fényképésze, amint kerékpárjára kötözött ládá-
ban vitte a felszerelését, és így utazott a meg-
rendelőkhöz. És munkaszolgálatban megölt 
unokatestvérem legjobb barátja, Pethes Sándor, 
a leventezenekar vezetője, no meg Balogh Sa-
nyi, aki zenekarával a diákbálok hivatalos ze-
nésze volt. – És Vágó Pál szülőháza, ami abban 
az időben a Kereskedők Egyesületének volt a 
székháza, ahol tánciskola is volt, és amelynek a 
kertjében nyaranta teadélutánok voltak…

Gellért Yakov Miklós 
(Izrael)

Hazanéző, magunkba néző
Levelek a Jászapáti képekben c. könyv megjelenése után

Adója egy százalékát kérnénk
A Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány ebben az évben is várja az 

adózók személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlását, amellyel zeneiskolánk műkö-

dését, zenekaraink fejlődését, tehetséges tanulóink nevelését segítik.

Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány 

adószáma: 18827147-1-16
Megköszönjük azt a támogatást, amelyet iskolánknak nyújtottak a 2003. évi befizetett

adók 1 %-ának felajánlásával. A befolyt 92.284.-Ft-ot eszközfejlesztésre fordítjuk.

„Adni – felemelő érzés. Nemcsak azért, mert van miből adnunk, hanem azért is, mert 

– ha ez nem tudatosodik is bennünk az adott pillanatban – valamilyen formában előbb-

utóbb visszakapjuk azt, amit adtunk.”

Jászapátin a Vasvári utcában, 

a fürdőhöz közel

1000 m2 –es, 
közművesített telek, 

kis alsó épülettel eladó.

Érdeklődni lehet: 

06-30-538-1766 telefonszámon.
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A malom
Részletek Bíró Endre visszæmlékezéseiből

Gyermekkorunk emlékeit nagyon sokáig őrizzük. Évek múlnak el, 
úgy hogy  nem idézzük  fel őket. Egyszer azonban úgy előjönnek a múlt 
apró emlékei, mintha tegnap történtek volna meg velünk ezek az ese-
mények. Nem mindig tulajdonítunk ezeknek olyan jelentőséget, amit 
valójában megérdemelnének. Ha előjönnek ezek a régi filmkockák, igenis
oda kell figyelni s újra át kell élni, hogy az elkövetkezendő időkben erőt
adjanak a mindennapi küzdelmeinkhez.

Bármi is történt velünk, olyan szép és idilli a felidézése, hogy a kelle-
metlen emlékeket végkép eltörli, s csak a szépek maradnak a felszínen.

A jászság festője, Szalkári Róza mesélt egyszer a legújabb alkotásá-
ról, a legújabb festményéről. A kép önmaga is sok mindent megmutat, 
de ha megismerjük a hozzá tartozó történetet, még inkább ott érezzük 
magunkat a képen szereplő személyek között. Pillanatkép ez, amelyet a 
művésznő gyermekkorában élt át s most sikerült rögzítenie festékjeivel, 
ecsetjével.

„Gecse nagyapám, aki fuvaros volt nagyon sokszor elvitt bennünket, 
gyerekeket magával. Gondolom neki is jó volt egy kis társaság a hosz-
szú úton, meg talán addig mi is szem előtt voltunk, s nem utolsó sorban 
azért, mert nagyon szerette az unokáit. Ha a saját részünkre őröltettünk, 
akkor a szomszéd gyerekek is felmászhattak a gabonától duzzadó zsákok 
tetejére.

 Mi innen a magasból figyeltük az út mellett álló embereket. Ez a
kocsikázás nagy élmény volt minden gyerek számára, hiszen ilyenkor 
„felülről” láttuk a világot. Ekkor mi voltunk a nagyok és mások voltak 
a kicsik. Ilyenkor miránk néztek fel és mi tekintettünk el a többiek  feje 
felett.

Gyakran vitt nehéz zsákokat a „Nagy Malom”-ba. Gőzmalomnak 
épült, de később elektromos árammal működött. Jászapátin volt másik 
malom is, de mi csak ide jártunk. Az őrölni való terményt szállító szeke-
rek hosszú-hosszú sorban kígyóztak, arra várva, hogy sorra kerüljenek.

A malommal szemben volt egy tó. Ennek partján sorakoztak az őrö-
lésre váró kocsik, szekerek. Tehenek, ökrök, lovak voltak igevonóként 
befogva – aszerint, kinek mire tellett. Az újonnan érkezettek beálltak a 
sor végére s várták hogy sorra kerüljenek. A hosszú várakozási időt min-
denki másképpen töltötte el. A fuvarosok az állatok elé kukoricaszárat 
tettek, hogy a nehéz munkára befogott jószágok újra erőre kaphassa-
nak…. Jellegzetes figurák is megjelentek a „Nagy Malom” környékén.
Ott volt például Góder Vittus néni, meg a Sike Róza néni. Ők a hátukra 
erősített batyukkal naponta igyekeztek a szomszédos települések pia-
caira. Jászkisér, Heves lakóinak árulták a portékáikat, de legtöbbször a 
malmunkban megőrölt búzából készült lisztet.   Mindig gyalog mentek, 
és mezítláb…

Rémséges és riasztó volt a malommal szemben lévő tó. Gyerekként 
nagynak tűnt, s furcsa bűzével még jobban elriasztott minket. Nem is 
mertünk a közelébe menni, mivel a sok rémhírnek is megvolt a hatása, 
amit a környékbeliek regéltek róla. Hallottunk történeteket a holdfényes 
éjszakákon itt lebegő szellemekről, a szerelmi bánatukban önmagukat 
vízbeölő emberekről. Olyanokról is, akik csak véletlenül csúsztak bele 
– de az is lehet, hogy a lidércek nyúltak ki értük, s vitték le magukhoz a 
mélybe, a sötétbe. El is kerültük messzire a partját!…

A festményen ezek az emlékek elevenednek meg, bár akkor még csak 
10 éve lehettem, mégis a mai napig filmszerűen látom az ottani történé-
seket….”

„Esküvő 2005” címmel rendeztek kiállítást a helyi vállalkozók. 
Bemutatták a legdivatosabb esküvői- és koszorúslány ruhákat, 
alkalmi viseleteket. A fodrászok, kozmetikusok divatos 
frizurákat és sminkeket varázsoltak a csinos manökeneknek. 
Aki az idén szánta el magát a nagy eseményre, kedvére 
válogathatott a kínálatból.

Esküvő 2005. 
bemutató és kiállítás

„EGY SZÁZALÉKOT VÁRUNK
A Vágó Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ebben 

az évben is várja az adózók, a személyi jövedelemadó egy százalékának 
felajánlását, mellyel az iskola gyermekeit segíti, ha kedvezményezettként 
alapítványunkat jelöli meg.

TEHETSÉGES GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 
ADÓSZÁMA: 19222916-1-16

Tanulóink nevében előre is köszönjük támogatásukat:
Molnár László igazgató”

A Jászok Egyesü-
lete a Jászberényben 
felállítandó Jász 
Emlékmű megva-
lósítását jótékony 
célú könyvárve-
réssel támogatja. 
Az árverésre 2005 
tavaszán kerül sor 
Budapesten.

D e c em b er b en 
fordultunk a Jász-
ság könyvszerető 
polgáraihoz: szí-
veskedjenek e célra könyveket 
adományozni, hogy minél több 
becses kötet kerülhessen kalapács 
alá. A gyűjtés eddigi szakasza 
eredményes volt, ezért folytatjuk a 
könyvgyűjtő akciót. Az árverésre 
szánt kiadványokat a Jász Múze-

umban (Jászberény, 
Táncsics út 5.) lehet 
leadni hétköznap 9-
16 óra között, legké-
sőbb 2005. február 
28-ig. Az árverésre 
ajándékozók nevét 
a Jászok Egyesülete 
közzéteszi.

Szíves figyelmébe
ajánljuk, hogy el-
sősorban 1948 előtt 
megjelent, jó álla-
potban lévő, nem 

szépirodalmi jellegű kiadványokat 
várunk.

Az adományozók személyes tá-
mogatását ezúton is megköszöni a 
Jászok Egyesülete (1537 Budapest 
114, Rb. 367., Drótposta cím: jaszo
kegyesulete@freemail.hu). 

Felhívás könyvgyűjtésre
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Káresetek
Az elmúlt évben 460 alkalommal vonultak 

a Jászság hivatásos és önkéntes tűzoltói tűz- és 
káresetekhez, melyből 34 esetben a jászberényi 
Tűzoltóságnak más tűzoltóság működési terü-
letén kellett segítséget nyújtani. 

A 69 vizsgált tűzeset közül 21 esetben utó-
lagos bejelentésre végezték el a tűzvizsgálatot. 
A vaklármák és a téves jelzések számadatai 
lassú növekedést mutatnak, ami a híradó-
ügyeletre egyre növekvő számban bekötött 
tűzjelző rendszereknek köszönhető. A vizsgá-
latos tűzesetek 35 %-a zárult ismeretlen kelet-
kezési okkal, ami kedvezőbb az elmúlt évek-
hez képest (átlagosan 50 %-a volt régebben). 
Az adatokból megállapítható, hogy továbbra 
is a lakóépületekben, és a hozzá tartozó gaz-
dasági épületekben keletkezik a legtöbb tűz. 
Ezt követi a közlekedés, a mező- és erdőgaz-
dálkodás, valamint a többi tulajdonformák. 
A megállapított keletkezési okok közül a nyílt 
láng szabálytalan használata, az elektromos 
áram miatt keletkezett tűzesetek, valamint 
az egyéb kategóriába sorolt tűzesetek száma a 
legmagasabb. Az egyéb kategóriába kerültek 
– ami jelentős számban fordult elő-a tűzhelyen 
melegítés céljából elhelyezett és ottfelejtett zsír 
és olaj.

Ellenőrzések

Előzetesen tervezett ellenőrzéseket követő-
en 92 esetben vált szükségessé levélben hatósági 
felhívás megküldése és több gazdasági társaság 
esetében kellett elrendelni a feltárt hiányos-
ságok visszaellenőrzése végett utóellenőrzést. 
Célellenőrzést az aratással összefüggő munká-
latoknál is tartottak.

A 2004-es évben az időszakoknak megfelelő 
jellegű, és az átlagos vonulási számokhoz igazo-
dó káreseti tevékenységet végeztek. Sem a téli 
hó helyzet, sem a tavaszi áradások és avartüzek 
nem okoztak a megszokottól eltérő nagyságú 
igénybevételt.

Események
Április 24-én rendezték meg 

Jászalsószentgyörgyön a helyi önkéntesekkel és 
a MKI segítségével a Jászsági Tűzoltóversenyt. 
A versengésen 24 önkéntes egyesületi és léte-
sítményi csapat vett részt. A rendezvény meg-
nyitóján Pál Tibor a BM politikai államtitkára 
mondott köszöntőt, majd az eredményhirdeté-
sen Szekeres Imre a MEH politikai államtitká-
ra adta át a díjakat.

Május 28-án, Szolnokon megrendezett, hi-
vatásos tűzoltók sportversenyén a megyei ösz-
szesített eredmények alapján Jászberény HÖT 
szerezte meg az első helyezést. Az országos 
megmérettetésre a parancsnokságon készült fel 
a megyei válogatott.

Augusztus 13-án részt vettek Szolnokon a 
KARISZ speciális mentőszervezetek szövetsé-
ge által kezdeményezett és lebonyolított menté-
si gyakorlaton, ahol egy feltételezett katasztrófa 
helyzet felszámolása során tűzoltási feladatokat 
láttak el. A gyakorlat-bemutató alkalmával le-
hetőségük volt betekinteni e mentőcsoportok 
tevékenységébe, megismerkedhettek felsze-
reléseikkel, és beszélgettek az együttműködés 
lehetőségéről is.

Szeptember 15-én részt vettek Szolnokon a 
Jubileum téri toronyház oltási és mentési gya-
korlatán, ahol a magas épületekben történő be-
avatkozások, valamint a társszervekkel, lakos-
sággal történő együttműködés begyakorlása 
volt a cél.

Pénzügyi, anyagi, fejlesztési tevékenység 
A jászberényi tűzoltóság épületének  belső fel-
újítása, korszerűsítése saját árbevétel és külső 
források bevonásával 2000-től elkezdődött és a 
mai napig is folyamatosan tart.

A parancsnokság tovább korszerűsítette a 
szertárkapukat. Befejeződött a laktanya udva-
rán kialakított pihenőpark és sportpálya épí-
tése. A 2003-as évben elkezdődött legénységi 
hálók felújítását tovább szeretnék folytatni. 
A 2002-es évben a fűtési rendszer vezérlésének 
korszerűsítését elvégezték, és a 2003. évben 
megvalósították a laktanya teljes klimatizálását 
is. A 2004-es évben a két rendszer az elmúlt évek 
tapasztalatain alapulva zavartalanul működött. 
A laktanyaépület elektromos rendszerének – 
elsősorban erőátviteli oldalon – korszerűsítését, 
illetve bővítését az elmúlt időszakban befejezték. 
A 2004-es évben elvégezték a laktanya kande-
láberes térvilágításának teljes körű felújítását is. 
A munkák finanszírozásához minden évben
pályázatot nyújtottak be.

A parancsnokság 2004. november 23-án 
átvett egy magasból mentő 37 m-es IVECO 
Magirus típusú gépjárművet, amely a mai kor 
követelményeinek megfelelő technikai eszköz. 
(A gépjármű beszerzéséhez Jászapáti város ön-
kormányzata is hozzájárult anyagilag.)

A technikai eszköz ellátottságuk megfelelő-
nek mondható. A vonuló szereken elhelyezett 
eszközök állapota, életkora változó, karbantar-
tásuk, felülvizsgálatuk folyamatos. A techni-
kai és egyéni védőeszközök felülvizsgálatát a 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság (BM OKF) által kiadott 
jegyzék alapján, az arra jogosult szakcégekkel 
végeztették el, de a parancsnokság a BM OKF 
által kiadott 623/59/2003. számú engedély alap-
ján, az ott felsorolt több felszerelés és eszköz 
felülvizsgálatát maga elvégzi minimális költ-
séggel.

A parancsnokság az AGA Spiromatic légző-
készüléket 2000-től folyamatosan, részben sa-
ját árbevétel terhére lecserélte korszerű AUER 
típusú légzőkészülékre. A teljes cserét még 
nem sikerült megvalósítani, ezért készenlétben 
mind a két típus megtalálható.

A teljes személyi állomány rendelkezik az 
előírt egyéni védőfelszereléssel, melyek mind-
egyike rendszeresített védőfelszerelés tűzol-
tósági használatra. A speciális kisgépek hasz-
nálatához szükséges egyedi védőfelszerelések 
a gép, illetve a berendezéssel együtt kerültek 
elhelyezésre, vagy málházásra (védősisak fül-
tokkal, hosszú szárú bőrkesztyű, bőrkötény, 
vegyvédelmi kesztyű, stb…). Rendelkeznek 7 
db AUER CHAMPION ELITE nehéz gáz-
védő ruhával és 2 db tűzmegközelítő ruhával.

Jászberényi Tűzoltóság 
tájékoztatója alapján

ÉRTÉKEINKET VÉDIK
Sajtótájékoztató  Jászberény Város  Hivatásos Tűzoltóságánál
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A Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ február havi programja

Anyakönyvi hírek

Hétvégi orvosi ügyelet Jászapátin 

A Premier mozi februári műsora

Február 5-6. Dr. Deák Lehel, Dr. Völgyi István 

 12-13. Dr. Viktor Ludmilla, Dr. Pál István 

 19-20. Dr. Szabó Ágnes, Dr. Deák Lehel

 26-27. Dr. Völgyi István, 

  Dr. Viktor Ludmilla 

Az ügyeletes orvos telefonszáma: 06-20/935-8793,

Az orvosi rendelő telefonszáma: 06-57-440-057

Február 1. 10 óra Termékbemutató (műv. ház)
 14 óra Mozgássérültek fogadóórája (műv. ház)
Február 2. 16 óra Termékbemutató (műv. ház)
Február 3.  10 óra Cukorbetegek klubja (könyvtár)
Február 5. 15 óra Színházi előadás az egyház szervezésében  
  (műv. ház)
Február 7.  8 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 15 óra Nyugdíjasklub (könyvtár)
Február 8. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 15 óra Nyugdíjasklub (műv. ház)
Február 9. 17 óra Élményklub (könyvtár)
Február 10. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
Február 14. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 14:30 óra Mini gyöngyszínház (könyvtár)
 15 óra Rejtvényfejtő klub (könyvtár)
Február 15.     11 óra   Általános iskolai filharmóniai előadás (műv. ház)
Február 21. 15 óra Nyugdíjasklub (könyvtár)
Február 22. 10 és 12 óra Középiskolai filharmóniai    
   előadás (műv. ház)
Február 26. 19 óra JABE BÁL (műv. ház)
Február 28. 14:30 óra Mini gyöngyszínház (könyvtár)
 15 óra Rejtvényfejtő klub (könyvtár)
 16:20 óra Városi rejtvényfejtő verseny (könyvtár)
Március 1. 14 óra Mozgássérültek fogadóórája (műv. ház)

4-5. Állítsátok meg Terézanyut magyar vígjáték. 
Főszereplő : Hámori Gabriella, Ónodi Eszter
 7. Kelekótya karácsony Amerikai vígjáték.  
Jamie Lee Curtis, Tim Allen
 11-12. Eggyel nő a tét Amerikai akcióthriller.
Főszereplő : Geroge Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt
 14. Nyócker Magyar animációs film.
 18-19. A nemzet aranya Amerikai film. Főszereplő : Nicolas Cage, 
 21. Polar expressz Szinkronizált 
amerikai animációs film.
 25. Nagy Sándor - A hódító 
Amerikai történelmi kalandfilm.
 28. Amerikai taxi 3.
Szinkronizált amerikai film.
Főszereplő : 

SZÜLETTEK:
Farkas Brendon  12.19.
Borbás Attila Máté  12.21.
Salgó Flávió 12.25. (Jászivány)
Juhász Natália  12.25.
Rékasi Mihály Csaba 12. 27.
Pál Krisztina  12. 27.
Deli Melánia  12. 28.
Szõke Levente Dániel 12. 29.
Oláh Patrik  12. 29.
Balogh Szebasztián  12. 31.
Szénási Noémi  12. 31.
Szénási Vaneszza  12. 31.
Balla Máté Kristóf  01. 09.
Tolmács Fábián  01. 13.
Nagy Alexa  01. 15.
Farkas Dorina  01. 17.

ELHALÁLOZTAK:
Varga István élt 61 évet Jászapáti lakos
Budai Istvánné élt 85 évet (Jászapáti) Budapest
 Farkas Eleonóra
Nagypál Ferenc élt 52 évet Jászapáti lakos
Cserna Jánosné  élt 52 évet  „
 Farkas Mária
Suki Sándor élt 46 évet „
Balajti Pál  élt 74 évet „
Farkas Vilmos élt 56 évet  „
Juhász Istvánné élt 48 évet „ 
  Tajti Erzsébet Piroska
Nagypál János élt 50 évet  „
Király Kálmán élt 51 évet  „
Farkas Ottó élt 75 évet  „
Balla Ferencné élt 83 évet  „
 Török Erzsébet
Farkas Zsigmondné  élt 64 évet „
 Farkas Irén

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÖZV. VÁGÓ LÁSZLÓNÉ, FARKAS ROZÁLIA
temetésén részt vettek, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, 

ismerősöknek akik felejthetetlen halottunk
BALAJTI PÁL

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek 
fájdalmunkbanosztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNJÜK
Az Önálló Óvodai Intézmény dolgozói és gyermekei ezúton 

köszönik meg, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

minden óvodás gyermeket mikuláscsomaggal 

ajándékozott meg az ünnep alkalmából.

KÖSZÖNET

Az István Király Általános Iskola alsós tagozatának nevelői 

és tanulói szeretettel és tisztelettel köszönik 

Lakatos Lajosnak 

a színvonalas és emlékezetes karácsonyi filmvevítést.
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POWER
MŰSZA KI KE RES KE DÉS
Jász apá ti, Kos suth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565

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

FAGOR hűtőgép (150L) ............................ 39.990,-

WHIRLPOOL 5108 mosógép (1000 AA) ..... 71.990

WHIRLPOOL 2288 mosógép (800 AA) ....... 64.990

LG MIKRO (19L) ........................................... 11.990

TECTRON (1400W) porszívó .........................8.990

ARDO mosógép (800 AA) ........................... 59.990

THOMSON 72 TXT  sztereo televízió ......... 64.990

TEVION DVD ................................................ 12.990

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.

Ford Ka:      1.999.000 Ft
Ford Fiesta: 2.195.000 Ft
Ford Focus: 2.699.000 Ft
Ford Fusion: 2.699.000 Ft

Ford Transit Connect: 2.399.000 Ft+ÁFA
Ford Ranger: 3.999.000 Ft+ÁFA

Ford Mondeo: 4.999.000 Ft

Teljeskörű szerviz, hitel 0%-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: 2005. február 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 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.
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!

TERJÉKI  AUTÓHÁZ KFT.
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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.

Éj jel vagy nap pal, baj ban, gond ban

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

Mihályi Ferenc, a jászapáti gimnázium di-
ákja Ausztráliában részt vett a speciális olimpi-
án. A beszámolóját olvashatják a tájfutásról és a 
siketlimpiáról.

Kiskorom óta szeretek mozogni, főleg a tá-
jékozódást kedvelem nagyon. Még 1995-ben 
ismerkedtem meg Kissné Kiss Máriával, aki a 
jászapáti tájfutó szakosztály vezetője. Az ő jóvol-
tából kedveltem meg a tájékozódási futást. Az 
edzések során megérezte tehetségemet, s ennek 
köszönhetően az edzéseket keményebbre fogta. 
A sok munka és fáradozás kezdte meghozni a 
gyümölcsét. Egyre jobb és jobb eredménye-
ket értem el a különböző versenyeken. Egyre 
jobban gyarapodott éremgyűjteményem, és 
vele együtt az elszántságom. Az idő múlásával 
figyelt fel rám idős Szebeli István a magyaror-
szági tájfutó siketek vezetője, s azóta vagyok a 
válogatott csapat tagja. 2000-ben részt vettem 
a IV. Siket Európa Bajnokságon, ahol a váltóban 
az ötödik helyezést értük el. 2001-ben kijutot-
tam a XIX. Siketlimpiára, amit Rómában ren-
deztek meg. Itt a váltóban a negyedik helyezést 
értük el, aminek nagyon örültem, hiszen még 
nem vettem részt ilyen nagy rangú versenyen. 
Később 2004-ben az X. Siket Európa Bajnoksá-
gon szintén csapatban az ötödik helyezést értük 
el. 

Idén Melbourne-ben rendezték meg a XX. 
Siketlimpiát, ahol életem legjobb eredményét 
értem el. A háromfős delegáció január elsején 7 
órakor indult Ausztriába autóbusszal, ahonnan 
11 és fél órás repülés után Malajziába érkeztünk. 
Nem volt sok időnk a város megismerésére, 
mert három óra pihenés után ismét egy hosszú, 
nyolcórás repülőút várt ránk. De ezután már 
végre megérkeztünk Melbourne-be. Nagyon 
fáradtak voltunk, és megviselt a 10 órás időkü-
lönbség is. Már kezdett sötétedni, és a levegő 
is nagyon száraz volt, de az emberek nagyon 
kedvesek voltak. Nem tudtunk sokat aludni, 
mert másnap kora reggel edzésre kellett menni, 
de ez is öröm volt a számomra. Délután a táj-
futók közgyűlést tartottak, ahol megkaptuk a 
versenyről a fontos információkat. Itt döbben-
tem rá, és tudtam meg, hogy a világon össze-
sen négyféle tájoló létezik. Az itthon használt 
tájolókat nem tudtam Ausztráliában használni, 

ezt a Föld mágneses mezőjével lehet megma-
gyarázni. 

Január 5-én volt a megnyitó ünnepség, amit 
én és a társaim is nagyon vártunk.  A megnyi-
tón több mint 90 ország 3500 sportolója vett 
részt. Az ünnepség nagyon fantasztikus és 
csodálatos volt. Nekem az olimpiai láng meg-
gyújtása tetszett a legjobban, ez nagyon meg-
hatott engem. Ezidáig nem volt lehetőségünk 
terepen edzeni, csak január 7-én. A terep elég 
nehezen követhető volt, amit a sok töbör, bo-
zót, nehezebbé tett. Az „újfajta” tájolót is csak 
ott ismertem meg, de hamar megszoktam. Ez 
a terep hasonlított a hosszú távú versenyéhez, 
a következő nap terepe pedig a váltóéhoz.  Itt 
kedvezőbbek voltak a viszonyok, hiszen itt már 
nem voltak szúrós bozótok. 

Elérkezett a várva várt nagy nap, a verseny, 
amit Ballarat városában tartottak meg. Ezen a 

napon egyéniben a 14. helyezést értem elé a ka-
tegóriámban. Azon a napon nem voltam valami 
jó formában, rosszul futottam nem volt ener-
giám.  A második nap reggelén meghökkentő 
hírre ébredtünk: elhalasztják a napi programot, 
a nagy kánikula miatt. Aznap nagy erdőtüzek 
tomboltak. A tűztől olyan 750km-re lehettünk. 
Ez a nap lehetőséget adott a regenerálódásra, 
ami a későbbiekben nagyon jól jött.  Január 12-
én, tehát a halasztott verseny másnapján már 
jobban futottam, a 10. helyezést értem el .Azon-
ban ezen a napon nem futhattam ki magam, 
hiszen másnap következett a fő számunk a vál-
tó, amire nem akartam nagyon kifáradni,  így 
próbáltam kivédeni az esetleges sérüléseket.  Az 
utolsó nap eseményekben és sikerekben gazdag 
volt. A hét csapatból a 6. helyen végeztünk, de 
a nagy esélyesek, Litvánia és Finnország futói, 
rossz pontot fogtak meg, így diszkvalifikálták
őket, tehát kizárták a két csapatot a verseny-
ből. Így mi a negyedik helyre kerültünk, ami 
életem eddigi legjobb eredménye - és remélem 
nem az utolsó, sőt, ez lesz a legrosszabb. 

Visszagondolva lehettünk volna harmadikok 
is, de az egyik csapattársam 10 percet veszített. 

Másnap felszabadultan és büszkén néztük 
meg a híres Sydney-t, ami ismét nagy élmény 
volt a számomra. Január 16-án részt vettünk a 
záróünnepségen, amit nagyon élveztem, ekkor 
oltották el az olimpiai lángot. 

A következő néhány napon felvettük a turis-
ták szerepét, és már boldogan, feszültségektől 
mentesen néztük meg a sziget nevezetességeit. 
Január 20-án Magyarországon már nagyon sok 
ember várt bennünket. Mindenki minket ün-
nepelt. A velünk tartó más sportágban jeleskedő 
sportolók is nagyon szép eredményeket értek 
el. A vízipólósaink a második helyet szerezték 
meg, a női ping-pongosok párosban a negye-
dik, csapatban pedig az ötödik helyet végetrek. 
Remélem, hogy azt a siketlimpiai lángot, amit 
most kialudni láttam, 2009-ben Tajvanon is-
mét látni fogom. 

Köszönet a támogatóknak:a Polgár-
mesteri Hivatalnak, az ÚR-FA Kft.-nek, 
a jászberényi Trend Kft.-nek, és a mi su-
linknak.

A mi olimpikonunk: Mihályi Ferenc
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Keresztrejtvény

 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 

2005. februári áremelés előtti áron
rendelje meg építőanyagát!

TONDACH-tetőcserepek 
natúr és piros színben, több formában.

YTONG és égetett agyag falazótéglák, válaszfalak,
betongerendák, áthidalók, zsalukövek.

Komplett fürdőszoba-felszerelés vásárlása esetén
ÁRENGEDMÉNY!

 
Csaptelepek, kiegészítők kedvező áron.

Csempék 890 Ft/m2, padlólapok 950 Ft/m2 –től.
10 m2 vásárlása fölött ajándék fugázó,

akciós csemperagasztó, padlókiegyenlítő, 
fém- és műanyag éllécek.

Fenyőfűrészáru, OSB-lakok, bútorlapok.
PVC-padlók több színben és méretben.

Laminált parketták, szegőlécek.

Vágott tűzifa: 1500 Ft/q
Hazai és import szenek bő választékban kaphatók.

Építkezés, felújítás előtt keresse meg telepeinket.

Megéri!

Kedves Rejtvényfejtők !
A rejtvényben a megfejtések 

február hónaphoz kötődnek. 

VÍZSZINTES: 1. Bekülden-
dő.   Régi népszokás. Az iskolás 
gyerekek verses mondókákkal 
járták a házakat. Egy-egy csoport 
több tagból is állt. A gyerekek az 
iskolába való verbuválás ürügyén 
tértek be a házakba. Fő cél a verbu-
válás mellett az adománygyűjtés is 
volt.  10. Karol. 11. Ritka férfinév.
13. Hangtalan jel! 14. Lázadók, bé-
kétlenek, felkelők. 17. Beküldendő.  
Február népies neve. 19. Nőnemű 
sertés. 20. Emberi fogyasztásra 
alkalmas. 22. Kettőzve szülő. 23. 
Igeképző. 24. Bolgár pénz nemmel 
kapcsolatos. 26. Játékvezető egyik 
eszköze. 28. Budapesti Torna 
Egylet. 29. Termetes. 30. Csoport 
egyede. 31. Lombos növény része.  
32. Rendkívüli tettet hajt végre.  
33.  Részesül. 34. Fiatalok köré-
ben népszerű köszönés. 35. Költői 
indulatszó. 36. Kicsinyítő képző.  
37. Csókolt, megcsókolt régiesen. 
39. Női név becézve. 42. Tovább 
szállítja. 44. A művészetekben 
1870-1930 között fellépett újító 
törekvések és irányzatok összefog-
laló neve. 46. Fél alak! 47. Farkas.  
48. Finom leves. 50. Egyeduralmi 
(államforma

FÜGGŐLEGES: 1. Bekül-
dendő.  Február hónapot így is 
nevezik. 2. Fasorral szegélyezett 
széles, egyenes út. 3. A földszintre. 
4. Nem valódi öltözetet viselő. 5.  
Téli sport eszköze. 6. Mértani ido-
mok része lehet. 7. Határozórag.  
8. Ádám becézve. 9. Ételízesítő 
kettőzve. 12. Hallgatóság előtt fel-
olvas, elszaval. 15. Nógrád megyei 
település. 16. Tételes, határozott, 
ellentmondást nem tűrő. 18. Ebéd 
egyik fogása.   21. Régen élt előd. 
22. Azonos betűk. 25. Fényképet 
láthatóvá tevő. 27. Határozórag.  
28. Tenger északon. 30. Tantál 
vegyjele. 31. Szöget a falba rögzíti.  
33. Csak középen akar!  34. Égitest.  
36. Villamosmérnök, élt 1869-1931. 
Az indukciós motorok tervezése 
fűződik a nevéhez, melyet a vas-
úti vontatásban is hasznosítottak 
(Kálmán) 38. Ropogós péksüte-
mény. 40. Megsajnál része! 43. 
Illatú. 45. Van ilyen anyag is. 49. 
AAAAA!. 

Beküldendő: A vízszintes 1., 17. és 
függ. 1.  számú sorok megfejtése.

A decemberi rejtvény megfej-
tése: „Úgy hallottuk, megszülettél,  
szegények királya lettél.”

A CBA 500 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Süttő József, Jász-
apáti

OLVASÓI HOZZÁSZÓLÁS

Tisztelt Szerkesztőbizottság
Köszönöm a Vágó Pál monográfia bemutatásáról a decemberi szám-

ban közölt tudósítást. Engedjék meg, hogy egy-két adatot módosítsak. 
Lyka Károly művészettörténész műkritikus 1917-ben megállapította, és 
a Művészet c. folyóiratban közölte, hogy Madarász Viktor pályafutása 
elszikkadt. Nem hatott művészetünkre. Nagybecsű alkotásai nem illesz-
kednek a magyar galéria sorába, rokontalanul pompáznak, elkülönítve, 
mint ama kőtömbök, amelyeket a síkság füvére gördített messze hegyek-
ről az ár. Hazajött Párizsból. S ő maga is elsorvadt idehaza.

Másrészt névtelen írásokban olvasható: 1988-ban: Vágó Pál nagy 
történelmi kompozíciókat festett Madarász Viktor és Székely Bertalan 
hagyományainak szellemében. 2004-ben: … Székely Bertalan és Mada-
rász Viktor stílusát folytató nagyméretű történelmi festményeivel lett 
világhírű. Az utóbbi álláspontok megfogalmazóit nem ismerem. Rokon 
témákról készült alkotások egymás melletti bemutatásával csökkenthető 
az ellentmondás.

Vágó Pál a jászapáti templom mennyezeti festményét és a temetői 
kápolna festményét készítette. Az „Engedjétek hozzám a kisdedeket” 
nem falkép.

A párizsi világkiállítás 1900-ban volt. A művész 1895-ben az ezredévi 
történelmi díszmenet tervének az elkészítésekor vált országszerte ismert-
té. Az 1879. évi szegedi árvízről 1902-ben készült a nagyszabású alkotás.

A monográfiára vonatkozó, előzetes kérésemre megfogalmazott ol-
vasói kérdésekre és észrevételekre adott válaszom szíves közlését kérem 
és ezúton köszönöm.

Tisztelettel:
Dr. Vágó József, 1077 Budapest, Wesselényi u. 61. II. 16.
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ELAD -LAK
ingatlanközvetítő iroda

Jászapátin a Kossuth L. u. 3. alatt
SZOL GÁL TA TÁ SA INK:
ingatlan-értékbecslés,
ingatlan-adásvétel 
közvetítése,
ingatlan-csere,
ingatlan bérbeadása.

Most vagy soha!
AKCIÓS SZEMÉLYI KÖLCSÖN

9.990 Ft/hó 455.000 Ft
6 évre: kamat: 9,95 %, THM: 19,06 %

Svájci frank alapú, forintban folyósított kölcsön.
Az akciós ajánlat 2005. február 28-ig igényelt 

személyi kölcsönökre vonatkozik.
Érdeklődni lehet az 540-015 és 540-025 telefonszámokon, 

a Raiffeisen Bank jászapáti Mobilbankár irodájában.

Erőemelés
A Familya SC 2004-es év beszámolója

Nevezési felhívás a  
V. „Tölgyes” Amatőr Úszóversenyre

A VERSENY HELYE: Jászapáti Tölgyes Strand fedett tanmedence.
IDEJE: 2005. február 19. (szombat) 9 óra
RENDEZŐ: Jászapát Városi Önkormányzatának Ifjúsági, Sport és 

Külkapcsolatok Bizottsága.
A verseny résztvevői: Minden benevezett személy.
Korcsoportok, versenytávok: 
6-8 éves 1 hossz (20 méter) fiú-lány
8-10 éves 2 hossz (40 méter) fiú-lány
10-12 éves 2 hossz (40 méter) fiú-lány
12-14 éves 2 hossz (40 méter) fiú-lány
14-18 éves 2 hossz (40 méter) fiú-lány
18-40 éves 2 hossz (40 méter) férfi-nő
40 év felett 2 hossz (40 méter) férfi-nő
Versenyszámok: gyors- és mellúszás. Korcsoport szerinti (I. korcsoport: 

14 éves korig, II. korcsoport: 14 év felett) 
Váltóverseny: (2 lány, két fiú, illetve 2 nő, két férfi váltónként) 4 hossz

(80 méter) csak mellúszás.
Díjazás: emléklap (minden induló), oklevél és érem (minden kategória: 

I–III. helyezett)
Nevezni lehet: Az általános- és középiskolai testnevelőknél, valamint 

Nagypál Csaba: Tel: 06/30-900-3318 Lencse Péter: Tel: 57/540-110/
118. mell., Fax: 57/440-338. ill. Jászapáti Polgármesteri Hivatal, Velemi E. 
út 2. 21-es iroda.

Nevezni a nevezési lap megküldésével 2005. február 11-ig (péntek) le-
het. Kezdőknek lehetőség van egy ún. „Kedvcsináló futam”-on részt ven-
ni, amely kategóriában 1 hosszt kell teljesíteni tetszőleges úszásnemben. 
Ebben a kategóriában helyezés nincs, minden induló emléklapot kap.

Bővebb információ Nagypál Csabától és Lencse Pétertől kérhető a fen-
ti telefonszámokon, illetve személyesen.

JÓ FELKÉSZÜLÉST ÉS SOK SIKERT KÍVÁNUNK MIN-
DEN RÉSZTVEVŐNEK!

Talán az elmúlt három évből  
a tavalyi 2004-es évre lehetünk a 
legbüszkébbek, ugyanis öt magyar 
bajnoki címet is nyertek verseny-
zőink a klubunk részére.

Ez köszönhető Béres Csillá-
nak, aki Junior Fekvenyomó és 
Erőemelő Magyar Bajnokságról is 
aranyéremmel tért haza, valamint 
a Bulgáriai Erőemelő Európai 
Bajnokságon  a negyedik helyen 
végzett. Ádám Viktor  újoncként 
félemlítette meg az ifjúsági társait, 
és ő is magyar bajnokként tért haza 
Barcsról.

A Masters Magyar Bajnok-
ságon sem vallottunk szégyent, 
mert Pagonyi László és Pago-
nyi Lászlóné is a dobogó legfelső 
fokán állhattak Veszprémben. De 
ne feledkezzünk el Juhász Atti-
láról sem, aki a Junior Erőemelő 
Magyar Bajnokságon a negyedik 
helyen végzett, úgy, hogy a gug-
golása 190 kg volt. A legerősebb 
mezőnyben, a felnőtt magyar 
bajnokságon Béres Zsolt a ne-
gyedik helyen végzett, felhúzását 
emelném ki, ami 210 kg volt. Ser-

leg Zoltán újoncként a hetedik 
helyen végzett ugyancsak ebben a 
testsúly kategóriában.

Végezetül a versenyzőink által 
szerzett pontok alapján, az ország 
50 hivatalos erőemelő klubja közül 
a 17. helyen végeztünk.

A 2005-ös évet is szeretnénk 
ilyen szinten elkezdeni, aminek 
minden esélye  megvan, hisz most 
is 20 olyan sportolóval foglalko-
zunk, akik közül a legjobbakkal a 
versenyeken kívánunk elindulni

Külön köszönetet szeretnék 
mondani Oláh István barátom-
nak, aki szponzorálta klubunk 
részére a tárcsás súlyok elkészíté-
sét. Árengedményt adott, és egy 
részét még fizetnünk sem kellett.
Örülünk annak, hogy akad még 
Jászapátin olyan ember, aki ér-
tékeli a klub áldozatos munkáját. 
Bízunk benne, hogy segítségére 
továbbra is számíthatunk.

Béres Zsolt 
klubvezető

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr- 
 Főkapitányság vezetője pályázatot hirdet 

cigány származású fiatalok részére, akik vállalják a
rendőri hivatást.

Pályázati feltételek: A pályázaton azok a cigány 
fiatalok vehetnek részt, akik – évismétlés nélkül – a
középiskola utolsó két évfolyamának valamelyikén 
tanulnak, tanulmányi átlageredményük legalább 
3,50 és a hivatásos rendőri szolgálati jogviszony lé-
tesítésének feltételeivel – a pályázat benyújtásakor 
rendelkeznek:

Magyar állampolgárság, állandó magyarországi 
(Jász-Nagykun-Szolnok megyei) lakóhely, büntet-
len előélet, fegyveres szolgálat vállalása, kifogásta-

lan életvitel és jó hírnév a pályázó, valamint kifo-
gástalan életvitel a közeli hozzátartozók és az egy 
háztartásban élők vonatkozásában is, egészségügyi 
alkalmasság, írásbeli hozzájárulás a személyes adatok 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelmé-
nyeknek való megfelelés megállapítása érdekében 
a pályázó lakó- és családi  körülményeit, továbbá a 
korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, 
és a tanulmányi szerződés hatályának tartama alatt a 
rendőrség bármikor megvizsgálhatja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A tanuló adatait, középiskolai igazolást a tanul-

mányi átlageredményről, háziorvosi iagazolást és a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat ajánlását.

A pályázat benyújtási határideje: 2005. április 30. A 
pályázatot a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-
főkapitányság Vezetőjéhez kell benyújtani: Szolnok, 
Baross tér 39. A pályázat elbírálásának eredményéről 
a pályázó írásban kap tájékoztatást.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Sas 
Ferenc r. alezredes a Személyügyi Szolgálat Szol-
gálatvezetője a 06-56/501-635-ös telefonszámon, 
illetve a  támogatás részleteiről a jászsági, érettségit 
adó középiskolák vezetői adnak.

Jászberényi Rendőrkaitányság

Pályázati felhívás 
cigány fiataloknak, 

rendőri hivatás betöltésére
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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, 540-465TÖLGYES 

STRANDFÜRDÕ 
J á s z a p á t i ,  t e l . :  5 7 / 4 4 0 - 3 5 3
EGÉSZ ÉVBE N NYITVA :  
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 

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, fagyál-
lók, olajok (MOL, Shell), vasanyagok, csavarok, szögek, flex-korong-

ok, 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!

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


