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A tartalomból:
2. oldal: 

Önkormányzati hírek.
Változás az illetékek 

fizetésében.
3. oldal:

Mustármag
Január – boldogasszony hava

4. oldal:
Autóbusz és vasúti menetrend.

5. oldal:
Megjelent a Jászapáti képekben 

című könyv.
6. oldal:

Fehér holló az új tűzoltó autó
7. oldal:

Rendezvények Jászapátin
Anyakönyvi hírek

Orvosi ügyelet
9. oldal:

Rejtvényfejtő bajnokság.
10. oldal:
Rejtvény

Az Év Sportolói
11. oldal:

Helytálltak 
labdarúgó csapataink.

Az Év Sportolói Jászapátin
(Első sor balról jobbra)

Takács Hedvig, Andrási Judit, Béres Csilla, Pagonyi Lászlóné, Ádám Vanda 

(Hátsó sor:)

Nagypál Csaba önkormányzati képviselő, Szabó Lajos polgármester, Ádám Viktor, 

Horváth Róbert, Juhász Attila, Oláh Sándor, Zagyi József, László István, 

Nagy Hinst István

Kedves Jászapátiak!
Kedves Barátaim!

Megkezdődött az új esztendő!
Remélem, a Karácsonyi Ünnepek kellemes, meghitt körben teltek, sok-sok szép emléket hagyva.

Kívánom, hogy 2005. hozzon mindnyájunknak új élményeket, gyarapodást és jókedvet!
 

Szeretettel: 

SZEKERES IMRE
Jászapáti Város Díszpolgára
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Az Országgyűlés elfogadta az adóhatóságok-
nál (APEH, önkormányzati adóhatóság, ille-
tékhivatal) és a vámhatóságnál indított – egyes 
illeték-köteles – államigazgatási ügyek utáni 
eljárási illeték megfizetésének új módját tartal-
mazó illetéktörvény-módosítást.

Illeték-köteles adó-, illeték-, és vámügyben 
az eljárási illetéket 2005. január 1-jét követően 
– néhány kivételtől eltekintve – nem a megszo-
kott módon a kérelemre (beadványra, nyom-
tatványra) ragasztott illetékbélyeggel, hanem 
pénzben az adóhatóság, a vámhatóság által 
megadott (közzétett) számlára történő banki  
átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás 
feladásával lehet megfizetni.

A postán beszerezhető az államigazgatási 
eljárási illeték megfizetésére szolgáló „Magyar
Államkincstár Eljárási illetékbeszedési számla” 
megnevezést tartalmazó készpénz-átutalá-
si megbízás („sárga csekk”) az adóhatóságnál 
kezdeményezett eljárások utáni illeték-kötele-
zettség teljesítésére nem alkalmazható, mert az 
kizárólag az okmányirodánál, illetőleg az elekt-
ronikus úton kezdeményezett eljárások utáni 
illeték megfizetésére használható fel.

Az eljárási illeték megfizetésének új módja
az első fokú adóhatóságnál indított illeték-kö-
teles első fokú ügyekre, valamint az első fokú 
adóhatóság által hozott határozat elleni felleb-
bezésekre vonatkozik. A felügyeleti intézkedés 
iránti kérelem illetékét továbbra is illetékbé-
lyegben kell megfizetni.

Az egyes okmányok kiadásával 
kapcsolatos eljárás illetéke

A magánútlevél, a szolgálati és a hajós szol-
gálati útlevél kiadásának illetéke 6000 forint, 

ha a magánútlevél érvényességi ideje 5 év. Ha a 
magánútlevél érvényességi ideje 10 év, akkor az 
illetéke 10 000 forint. A kérelem benyújtásának 
időpontjában 18. életévét be nem töltött személy 
és a 70. életévét betöltött személy magánútleve-
lének illetéke 1500 forint.

A második magánútlevél kiadásának, vala-
mint a magánútlevél soron kívüli kiadásának 
illetéke az előbb említett illetékek kétszerese.

Az útlevél-hatósági eljárásban benyújtott fel-
lebbezés illetéke 5000 forint.

Az állandó személyazonosító igazolvány ki-
adására irányuló eljárás illetéke 1500 forint. Ha 
az eljárásban az állandó személyazonosító iga-
zolvány nem adható ki, és ezért ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, 
az eljárás illetéke összesen 3000 forint.

Illetékmentes a más személyazonosító ok-
mánnyal nem rendelkező a 14. életévét betöltő 
polgár első állandó személyazonosító igazolvá-
nya, ha azt annak a naptári évnek a végéig kéri, 
amelyben a 14. életévét betölti, és a 70. életévét 
betöltött polgár állandó személyazonosító iga-
zolványa.

A személyi azonosítót és a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány illetéke – ha az eljárás a 
személyi azonosítót vagy lakcímet nem érintő 
adatváltozás miatt indult – 500 forint, az iga-
zolvány elvesztése, megsemmisülése, megron-
gálódása esetén az eljárás illetéke 1000 forint.

Illetékmentes a személyi azonosítót és a lak-
címet igazoló hatósági igazolvány kiadása, ha 
arra a személyazonosító igazolvány kiadása 
vagy lakcímváltozás miatt kerül sor. 

A gépjárművezetői engedély kiadására irá-
nyuló eljárás illetéke 4000 forint. A 70. életévét 
betöltött kérelmező esetében a vezetői engedély 
kiadásának illetéke 1500 forint.

A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos 
eljárás illetéke 6000 forint. Az ideiglenes for-
galmi engedély kiadására irányuló eljárás ille-
téke 2500 forint.

A törzskönyv kiadására irányuló eljárás ille-
téke 6000 forint.

A vállalkozói igazolvány kiadására irányuló 
eljárás illetéke 10 000 forint. A vállalkozói iga-
zolványban feltüntetett adatok módosításáért 
3000 forint illetéket kell fizetni. A megron-
gálódott, megsemmisült, elveszett igazolvány 
cseréjének illetéke 3000 forint.

A hatósági bizonyítvány kiállítása 2000 fo-
rint illeték alá esik. Az anyakönyvi kivonat 
kiállítása iránti eljárás illetéke – kivonatonként 
– 2000 forint.

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése ese-
tén az illeték mértéke a hajtómotor hengerűr-
tartalmának minden megkezdett cm3-e után 15 
forint, az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtar-
talmú személygépkocsi és az 500 cm3-t megha-
ladó hajtómotor lökettérfogatú motorkerékpár 
estén minden megkezdett cm3-e után 20 forint. 
A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott 
gépjármű esetén az illeték mértéke a hajtó-
motor teljesítményének minden megkezdett 1 
kW-ja után 600 forint. Wankel hajtómotorral 
üzemelő gépjármű esetén az illeték mértéke a 
kamratérfogat minden megkezdett cm3-e után 
30 Ft.

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha 
a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege 
a 2500 kg-ot nem haladja meg, 7500 forint, 
minden más esetben 18 000 forint illetéket kell 
megfizetni.

Polgármesteri Hivatal Okmányiroda

Változás az illetékek fizetésében

Tisztelt Ebtartók!
A 10/2001. (IV. 1.) önkormány-

zati rendelet 12.§ (1) bekezdése 
alapján minden három hónapnál 
idősebb ebet veszettség ellen be 
kell oltatni.

A Polgármesteri Hivatal ellen-
őrizni fogja 2005. év elején, hogy 
az eboltási kötelezettségének min-
den ebtartó eleget tett-e.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az
ellenőrzés alkalmával az eboltási 
lapot fogjuk kérni. 

Aki a rendelet értelmében ku-
tyáját nem oltatta be, kérjük szí-
veskedjék addig pótolni, ellenkező 
esetben szabálysértési eljárást fo-
gunk kezdeményezni az eb tartó-
jával szemben.

Az iparűzési adó változása
Tájékoztatjuk a helyi iparűzési 

adó fizetőket, hogy a Képviselő-
testület 2004. december 9-i ülésén 
az 19/1998./XII.17./ számú helyi 

iparűzési adóról szóló rendeletét az 
alábbiakban módosította:

Az adó mértéke 2005. évtől 
az adóalap (a tevékenység faj-
tájától függetlenül) 1,4 száza-
léka. A rendelet többi része válto-
zatlanul maradt.

Mozgássérült 
vendégek támogatása

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a 24/1995. (VI. 15.) 
számú idegenforgalmi adóról szóló 
rendeletet a Képviselő-testület az 
alábbiakban módosította:

- Mentesülnek az adó megfize-
tése alól azon személyek, akik az 
1998. évi XXVI. törvény V. fejezet 
22-23. §-ában foglaltak szerint fo-
gyatékossági támogatásban része-
sülnek. A mentesség megadása az 

ügyfél által benyújtott kérelem-
re indul, melyhez csatolni kell a 
fogyatékossági támogatás megál-
lapításáról kapott elsőfokú hatá-
rozatot.

A korábbi mentességről szóló 
részt hatályon kívül helyezte.

- Az adó mértéke 2005. január 1. 
napjától 500,-Ft/m2/év.

A rendelet többi része változat-
lanul maradt.
Változás a közüzemi díjakban

2005. január 1-től hatályos hul-
ladékszállítási, ivóvíz- és csatorna 
szolgáltatási díjak:

Kukás háztartási hulladék 
ártalmatlanítási, begyűjtési és 
szállítási díja a város közigaz-
gatási területén:

- 80 literes: 6199 Ft/heti egysze-
ri szállítás/év+ÁFA

- 110 literes: 6957 Ft/heti egy-
szeri szállítás/év+ÁFA

- 240 literes: 13914 Ft/heti egy-
szeri szállítás/év+ÁFA

- üdülő: 4638 Ft+ÁFA/8 hó

Folyékony hulladék elszállí-
tási díja:

a.) lakossági: 518 Ft/m3+ÁFA
b.) egyéb: 868 Ft/m3+ÁFA

Az ivóvíz szolgáltatási díja: 
154 Ft/m3+ÁFA
A csatorna szolgáltatási díja:

a.) lakossági fogyasztó részére: 
159 Ft/m3+ÁFA

b.) közületi fogyasztó részére: 
344 Ft/m3+ÁFA.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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MUSTÁRMAG 
Közöny, 

amiről nem veszünk tudomást!
Új évet kezdünk, a megszokott monotóniába merülünk, 

észre sem vesszük, hogy mennek el mellettünk a napok, hetek, 
hónapok. Nem veszünk tudomást az életünk fontosabb részéről, 
a lelki épülésről sem. Inkább az olcsóbb szórakozást keressük a 
tartalmas helyett. Mások életében vájkálunk, a magunkét pedig 
elfelejtjük élni, és tartalmassá tenni. Ha az utcán végigmegyünk 
– pedig mi nem olyan nagy városban élünk – lassan már alig 
ismerik meg, üdvözlik egymást az emberek. Elidegenülnek, kö-
zömbösek lesznek egymás iránt a családok, ismerősök. Miért van 
ez így? Ennyit változott a világ ötven év óta! Nagymamám me-
sélte, hogy régen, amikor ő fiatal volt, mindenki köszönt min-
denkinek. Általában úgy nevelték, hogy jó hangosan és az illendő 
köszönéssel üdvözöljék a szembejövőt az emberek. Az meg szé-
gyennek számított, ha valaki nem köszönt az ismerősének. 

„-Dicsértessék a Jézus Krisztus.
- Mindörökké ámen.” – olyan ritkán csendül fel, ma még 

a templomban csak-csak használjuk, de a köznapi köszöntésből 
bizony már kikopott.

„Köszönöm szépen.” – ez is a leghétköznapibb szavaink közé 
tartozik, olyannyira, hogy gyakran elfelejtjük mondani is. Csak 
elvesszük a boltban amit kifizettünk, ami jár, és a jó szót, az eladói
segítséget meg sem köszönjük.

Fontos ez mindenkinek, s néha fáj is, ha elmulasztják velünk 
szemben a köszöntést, a köszönömöt, de talán mi is hibásak va-
gyunk. Ránk telepedik a közöny, észre sem vesszük romboló 
hatását. 

Isten azt mondta: „ a legszebb szó: köszönöm.” Ismerjük el e 
kis szó hatalmas erejét. Kimondása nehéz, de mindkét félnek jól-
esik és békét szül, melegséget hoz. Mindössze ennyi…Ezt meg is 
tehetjük az új évben és nem lesz olyan sivár, elveszett az életünk, 
ha a felkínált lehetőséggel élni tudunk s a közösségálarcát együtt 
érzőre, megértőre cseréljük fel.

„ A test egészsége Isten kezében van, a léleké a mi kezünk-
ben.” (Don Bosco)

Ezekkel a szavakkal zárom soraimat.
Mindenkinek egészségben és örömökben gazdag újesztendőt 

kívánok!
 F. Á.

A rómaiak az év első hónapját a 
kétarcú istenről, Janusról nevez-
ték el. Ő oltalmazta az átjárókat, 
a kapukat. Templomának ajtaja 
háború esetén nyitva volt, mert ő 
őrködött a béke és a háború, a kez-
det és a vég felett.

Január 20-ig a Bak csillagképben 
vándorol a Nap, és 21-én lép át a 
Vízöntőbe. 

A nyelvújítás lázában Barszafalvi 
Szabó Dávid (1752-1828) a hóna-
poknak is új nevet adott, így lett 
a január „… „. Ő alkotta meg a 
kalendárium helyébe a „naptár” 
szavunkat. 

Ez meghonosodott, a hónapok 
neve viszont csak nyelvi érdekesség 
maradt. Meglepő, hogy a francia 
forradalom hónapnevei mennyire 
megközelítik Szabó Dávid elneve-
zéseit. Nálunk a december-január 
neve „Nivosa”, azaz „Havas” volt.

Időjárásrigmus januárra:

Hogyha szépen fénylik Vince, 
megtelik borral a pince,
gabonával pajta, csűr,
Mihályig jó édes bort szűr.

Fanyar humor
Az első filmem annyira rossz

volt, hogy az USA két államában 
ezzel helyettesítették a halálos íté-
letet.   (Woody Allen)

Sohasem futottam mások asszo-
nya után, s ennek nagyon egysze-
rű a magyarázata.

Ezzel a testtel képtelen lettem 
volna bármely szekrénybe mene-
külni, ha a férj váratlanul hazatér.   
(Orson Velles).

Elég sokszor előfordult velem, 
hogy kalendáriumba kerültem, de 
sohasem pontos dátum gyanánt.  
(Marilyn Monroe). 

Január: Boldogasszony hava

Jászapáti Város Önkormányzata 
bérbeadásra meghirdeti a tulajdoná-
ban lévő Jászapáti, István király út 37. 
(3. lakás) szám alatti fiatalok házában
lévő 68 m2-es költségelvű bérlakást.

A pályázat részletes tartalmi fel-

tételeiről, a pályázathoz szükséges 

adatlapokról, a bérlemény megtekin-

téséről a Polgármesteri Hivatalban 

Pongó Ágnes  (földszint 10. sz. iroda) 

ad felvilágosítást Tel.: 540-100/124

A pályázat leadási határideje : 2005. 

január 31. 12 óra 00 perc.

Pályázati felhívás költségelvű bérlakásra

A Városi Könyvtár Nyugdíjasklubja 
karácsonyi ünnepségét

...december 13-án tartotta, melyen közel 40 klubtag vett 
részt.

Köszönjük az egész évi támogatást Szabó Lajos polgármester úrnak, 
az Önkormányzatnak, valamint Lóczi Miklósnak, a Megyei Közgyűlés 
alelnökének és mindazoknak, akik a 2004. évi munkánkat segítették.

Friczné Urbán Magdolna
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Jászapátiról induló  
személyvonatok
Szolnokra: 3:50  
(vasárnap és ünnepnap  
közlekedik.) 
4:05 (csak hétköznap) 6:02, 7:05 
(Csak munkanapokon): 9:20, 14:25, 16:25, 
18:25.
Vámosgyörkre: 4:30, 6:01, 9:41, 14:26, 16:26, 
18:26.

   Jászkun Volán

Induló autóbuszjáratok 
a jászapáti autóbuszállomásról

Érvényes: 2004. december 12-től
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Új felirat díszíti a Velemi út és Kálmán utca sarkán álló irodaépületet, 
a CBA Áruház mellett,. A Raiffeisen Bank mobil bankár irodát nyitott 
Jászapátin.

A Raiffeisen Bank fő tulajdonosa az Osztrák Raiffeisen Bankcsoport, 
amely a legnagyobb, 100%-ig magántulajdonban lévő banktömörülés 
Ausztriában. Az első Raiffeisenbank 1886-ban Mühldorfban alakult 
meg. Az alapító és névadó, Friedrich Wilhelm Raiffeisen filozófiáját
szimbolizálja a bank logójában szereplő oromdísz (ún. „Giebelkreuz”), 
amely hagyományosan a védelem és biztonság jelképe. 

A magyar Raiffeisen Bank egyidős a hazai kétszintű bankrendszer-
rel. Az indulása óta egyenletesen és meggyőző dinamikával növekedő 
bank mára a magyar pénzügyi szféra egyik meghatározó, univerzális 
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szereplőjévé vált.  

Jászapátin is teljes körű banki szolgáltatásokkal várja ügyfeleit: élet-
biztosítások, építési hitelek, hitelkártya ügyintézés és személyi kölcsön 
igénylése esetén bárki felkeresheti. Mobil bank, ami azt jelenti, hogy te-
lefonon széleskörű felvilágosítást adnak, esetleg – kérésre – házhoz is 
mennek. Az iroda is kicsit szokatlan, hiányoznak a hagyományos pultok, 
egy barátságos társalgóban fogadják az ügyfeleket. Európai szintű szol-
gáltatásaik: 

- Az ügyfél mobil telefonjára kaphat SMS üzenetet a bankszámláján 
történt pénzmozgásról,  

- Interneten keresztül intézhet átutalásokat, otthonából,
- számlájáról indíthat átutalásokat.

Az iroda nyitva tartása:
Hétfő, kedd, szerda: 8-17 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig.
Péntek: 8-16 óráig. Telefonszáma: 540-015 és 540-025.

Raiffeisen 
Mobil Bankár

Megjelent a Jászapátiról szóló 
könyvsorozat 3. kötete a Jászapá-
tiak Baráti Egyesületének támo-
gatásában. A Jászapáti története 
képekben című tanulmányban 
1850-től 1950-ig készült fotók örö-
kítik meg a településen az oktatás-, 
sport-, kultúra-, mezőgazdaság te-
rületének pillanatait, életképeket. 
A 300 oldalas fotógyűjteményt de-
cember 3-án mutatták be a nagy-
közönségnek a Városi Művelődési 
Központban.

A könyvben az emberi sorsok 
meghitt bensősége, és a település 
fejlődésének elkapott pillanatai 
egyaránt tetten érhetők. „Talán 
ez volt az utolsó pillanat, amikor 
még össze lehetett gyűjteni ezeket 
a képeket. Néhány év múlva már 

nem biztos, hogy a város 1850 és 
1950 közötti történetét ilyen rész-
letesen be tudtuk volna mutatni 
fényképek segítségével” — fo-
galmazott Lóczi Miklós, a JABE 
elnöke, majd köszönetet mondott 
a szerkesztésben, előkészítésben, 
lektorálásban részt vevő dr. Suba 
Györgyné Julika néninek, Gulyás 
Piroskának, Farkas Ferencnek, 
Suba Ferencnek, Szikszai Máriá-

nak, Győri Gyulának valamint a 
kiadvány 600 előfizetőjének.

A Jászok Egyesületének elnöke 
szerint ez a kötet a történelem egy 
darabja. 

- A megkopott képek eddig a 
ládafiában bújtak el magányosan.
Most már bárki meg tudja nézni 
őket. Például azt, hogy milyenek 
voltak, mi célt szolgáltak száz év-
vel ezelőtt a még ma is meglévő 
épületek, hogy néztek ki az ősi 
rokonok, magas rangú köztisztvi-
selők, kik voltak a település kima-
gasló sportolói vagy leolvashatjuk 
a háborúból hazatért, meggyötört 
katonák lelkivilágát-mondta dr. 
Dobos László.

A könyvben megjelenő fotókat 
a Városi Könyvtárban gyűjtöt-

ték. A több ezer képből közel ezer 
került bele a 300 oldalas könyvbe, 
melyet nagy örömmel fogadtak az 
apátiak. Az alkotók nem ülnek so-
káig a babérjaikon, hiszen már elő-
készületben van a sorozat 4. kötete 
is. A jászapáti temető történetét 
feldolgozó könyv várhatóan jövőre 
jelenik meg.

(Forrás: TRIÓ TV)

Jászapáti története 
képekben

A Raiffeisen Bank új irodájaJászapátin

Dr. Dobos László a Jászok Egyesületének elnöke mutatta be a 
Jászapáti története képekben című kiadványt
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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.

 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 

JABE-bál
A Jászapátiak Baráti Egyesülete 

február 26-án, szombaton rendezi hagyományos

jótékonysági bálját
A műsorban fellépnek: 

FENYŐ MIKLÓS, 
valamint a csinos hegedűvirtuóz-lányok 

a PRINCESS ZENEKARBÓL.

A rendezvény bevétele az egyesület programjainak 
megvalósulását szolgálja. 

A JABE 2005. évi programterve:
Az idén is lesz Apáti nevű települések találkozója, 

Pünkösdkor kerékpártúra a Jászok Világtalálkozójára, 
júliusban Aratónap és Alkotótábor. 

A JABE-bálra februártól lehet jegyeket vásárolni a Művelődési Házban.

A januári áremelés előtti áron 
rendelje meg építőanyagát!

TONDACH-tetőcserepek több formában, 
natúr- és piros színben.

Falazótéglák, YTONG-blokkok.
Csempék 890 Ft/m2, padlólapok 950 Ft/m2-től.

Akciós csemperagasztók, fugázók, éllécek.
Komplett fürdőszobák, kiegészítőkkel.

Fenyőfűrészáru, OSB-lapok, bútorlapok.
PVC-padlók több színben, méretben.

Készbeton-keverés 
fagyálló adalékanyaggal – kiszállítással.

Hazai és import szenek bő választékban kaphatók.

Építkezés, felújítás előtt keresse meg telepeinket.

Boldog új évet kíván a TÉBA TÜZÉP minden dolgozója!

Fehér holló a Jászapáti Tűz-
oltó Egyesület új autója, hiszen 
nem piros, viszont mindent tud, 
amit egy tűzoltó autónak tudnia 
kell. Miklós Vince, az egyesület 
vezetője ismertette az új jármű ké-
pességeit.

Gyors beavatkozásra képes, 
könnyen mozgatható jármű, ami 
ugyanazt a célt szolgálja, mint a 
nagy tűzoltókocsi. Előnye, hogy 
rögtön ott van a bevetés helyszínén 
a városban, két emberrel el tudja 
látni a feladatát. Otthon tudom 
tárolni, így riasztás esetén rögtön 
onnan tudok indulni vele. Benne 
van egy magasnyomású szivattyú 
(40 Bar), ezért rendkívül víztaka-
rékos. 27 liter percenkénti teljesít-
ményével a 400 literes tartályából, 
20percig biztosítja az oltóvizet, 
ekkorra a nagyobb segítség meg 
tud érkezni. 100 méteren belül, 
tűzcsapról is tud vizet felvenni, ha 
szükséges. 

A környékben minden önkéntes 
tűzoltó egyesületnek van már má-

sodik járműve, de ilyen felszerelésű 
mini tűzoltó, mint a mienk, nincs 
másik az országban. Alkalmas ár-
vizek esetén mentésre, mert van 
benne egy vízátemelő szivattyú is. 
Felszerelése még egy motoros fű-
rész, amit kár esetén, fa kidőlésnél 
rögtön használni tudunk- értéke-
ket, akár életeket mentve.

A jármű beszerzéséhez az ön-
kormányzati támogatásból szár-
mazó önrészünket és pályázati 
pénzt használtunk fel, de egy kicsi 
hitel is van rajta. Belső eszköze-
it az önkéntes tűzoltócsapatunk 
szerelte fel, ez a költségek jelentős 
megtakarítását jelentette. A fel-
iratokat, a címerünket a Rádius 
Bt. támogatásaként kaptuk, amit 
ezúttal  köszönök meg. 

Nem kívánom magunknak, 
hogy sokszor kellejen használni, 
de ha baj van, és hívják a 105-ös 
telefonszámot, rögtön ott tudunk 
lenni, hogy segítsünk.

Fehér tűzoltó autó

Az új tűzoltó autó felszerelését az önkéntesek szerelték össze

Nem piros, de mindent tud, amit egy tűzoltó autó
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A Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ január havi programja

Anyakönyvi hírek

Hétvégi orvosi ügyelet Jászapátin 

A Premier mozi januári műsora

09-én, 8-23 ó.: PRO INVEST – nap (műv. h.)
10-én, 10 ó.: Termékbemutató (műv.h.)
  14 ó.: Nyugdíjas-klub (könyvtár)
14-17 ó.:  Termékbemutató-oktatás  (műv.h.)
11-én, 8-12 ó.: Vegyesáru vásár (műv.h.)
12-én, 17 ó.: Élmény-klub (könytár)
13-án, 9-15 ó.: Cipővásár (műv.h.)
15-én, 15 ó.: MSZP születésnapi műsora (műv. h.)
17-én, 9-12 ó.: Vegyesáru vásár (műv.h.)
18-án, 10 ó.: Termékbemutató (műv.h.)
21-én, 16 ó.: A Magyar Kultúra Napja (műv. h.)
22-én, 10-20 ó.: ESKÜVŐ ’2005 (ruha, kellék, ékszer bemutató)   
  (műv. h.)
24-én, 14 ó.: Nyugdíjas-klub (könyvtár)
29-én, 19 ó.: István Király Általános Iskola. jótékonysági bálja   
  (műv. h.)
31-én, 15 ó.: Rejtvény-klub (könyvtár)
16:20 ó.:  Városi rejtvényfejtő verseny (könyvtár)

Minden hétfőn, pénteken és szombaton (kivéve 22-én, és 29-én) a 
művelődési házban a Premier Mozi filmvetítéseit tekinthetik meg 19
órai kezdettel.

2005 januárjában a Vágó Pál Helytörténeti Múzeumban Szedő László 
festményei láthatók – hétfő és szombat kivételével – naponta 8-12 óráig.

7-8. Bridget Jones – Mindjárt meg őrülök 
 Szinkronizált angol vígjáték.
10. Neveletlen hercegnő 2.  Amerikai vígjáték.
14. Alien Vs Predator  Amerikai sci-fi.
17. Anaconda 2. – Véres orchidea  Amerikai film.
21. Cápamese  Szinkronizált animációs film.
21. Kidobós- Sok flúg disznót győz
 Szinkronizált amerikai vígjáték.
24. Mobil  Amerikai thriller.
28. Hihetetlen család
 Szinkronizált amerikai 
 animációs film.
31. Csodálatos Júlia
 Magyar-Amerikai film. 
 Rendezte : Szabó István

EREDMÉNYEKBEN  GAZDAG, 
BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK 

MINDEN KEDVES 
MOZGÁSSÉRÜLT EGYESÜLETI TAGNAK 

ÉS TÁMOGATÓNAK A VEZETŐSÉG NEVÉBEN:

Virágné Fügedi Margó
csoportvezető

Köszönöm,  mindazoknak, akik érdeklődtek egészségi állapotom 
iránt. Külön köszönöm azoknak a vezetőségi tagoknak a munkáját, 

akik levették a vállamról az év végével kapcsolatos  tennivalókat. 

A tagdíjakat a Művelődési Házban lehet befizetni 
2005. január 4, 11, és 18-án délután 13-15 óráig.  

SZÜLETTEK:
 

Járvás Sára XI. 26.

Farkas Patrik XII. 5.

Varga Zoltán XII. 14.

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS

 

Balogh Zoltán – Farkas Gabriella 2004. XII. 4.

 

ELHALÁLOZTAK:

 

Imre Lajosné élt 58 évet        Jászapáti lakos

        Tajti Margit 

Kocsis László élt 82 évet  „

Kalmár András élt 80 évet „

Kalmár Rozália élt 78 évet  „

Mihályi János élt 77 évet  „

Kalmár Rozália élt 78 évet  „

Mihályi János élt 77 évet  „

Január 8. – 9. : Dr. Viktor Ludmilla, Dr. Pál István

Január 15. – 16.:  Dr. Szabó Ágnes, Dr. Deák Lehel.

Január 22. – 23.: Dr. Völgyi István, Dr. Viktor Ludmilla.

Január 29. – 30. Dr. Pál István, Dr. Szabó Ágnes .

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

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
 

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké ott marad.”

Fájó szívvel emlékezünk

MOLNÁR SÁNDOR
 1943–2001.

halálának 3. évfordulójára.
SZERETŐ CSALÁDJA.
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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  B Ó L :

WHIRLPOOL 5108 mosógép (1000 AA) ..... 69.990 Ft

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

LG MIKRO (19L) ................................................... 14.990 Ft

ARDO hűtőgép 200L A kat. ............................ 59.990 Ft

SATURN (1400W) porszívó ................................8.990 Ft

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

PANASONIC SCHT520 házimozi ................... 79.990 Ft

BUSH 72 TXT  Sztereo televízió ..................... 54.990 Ft

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. január 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

A 2004. évi városi rejtvényfejtő bajnokág 
keretében 9 versenyt rendeztünk. Két rejt-
vénykedvelő minden versenyen részt vett! Ti-
zennégyen 3-8 alkalommal, tizenhatan egy-két 
alkalommal éltek a lehetőséggel. Az év végi 
eredmény megállapításnál mindenkinek csak 
a három legjobb pontszámát vettük figyelem-
be. Dobogósok: 1. Ferenczi Jánosné, 2. Vágóné 
Donkó Katalin, 3. Nagypál Istvánné. 

Az átlagnál jobb teljesítményt nyújtott (a he-
lyezés sorrendjében):

Tajti Lászlóné, Hubai Jánosné, Donkó 
Sándorné, Járvás Erzsébet, Deli Vince, Fodor 
István, Mihá Jánosné, Tajti Péter, Spisák Lász-
ló.

A bajnokság 32 résztvevője – a helyezés sor-
rendjében – ajándékot választhatott magának. 

Az 1. helyezett Szalkári Rózsa grafikáját vá-
lasztotta, melyet a festőművész a városi rejt-
vényfejtő bajnokság díjazására ajánlott fel a 
rejtvényklubnak.

Ferenczi Jánosné és Nagypál Istvánné az ok-
levelekkel és a választott díjakkal

A többi díjat a Jászapáti Város Önkormány-
zatának Oktatási, Kulturális Bizottsága által 
kiírt pályázaton nyert 15.000 Ft támogatásból 
és a Jászapáti Rejtvényfejtő Klub tagjai által be-
fizetett tagdíjakból vásároltuk meg.

2005-ben is rendezünk városi rejtvényfejtő 
bajnokságot. Versenyek időpontjai: január 3. 
január 31. február 28. április 25. május 23. június 
20. július 18. szeptember 12. október 10. novem-
ber 7. december 5. december 19.

A versenyek 16 óra 20 Perckor kezdődnek.

A versenyeken 1 
óra 20 Perc a fejtési idő.

A legkönnyebb 
rejtvény 20 Pontot ér*.

Minden versenyen 
az első 20 Helyezettet 

díjazzuk.

December 19-én a 
bajnokság első 20 Helyezettje** 

ajándékot választhat.

December 19-én 20
Játékosnak kívánjuk: 

„LEGYEN ÖN IS …!”

Mert a Jászapáti 
Rejtvényfejtő Klub 20 Éves 2005. június 

25-én!

*A versenyeken a résztvevők öt különböző 
nehézségi fokú (20, 22, 24, 26, 28 pontot érő) 
rejtvény közül hármat választhatnak. A három 
megfejtésből csak a legjobb eredményt vesszük 
figyelembe az értékelésnél. (Az eredmény ki-

számítása: az elérhető pontszámból levonjuk a 

hibák számát.)

**Az év folyamán 11 versenyen lehet pon-

tot szerezni, de csak a négy legjobb eredmény 

összegét figyelembe véve alakul ki a helyezés

sorrendje. (Érdemes legalább négy versenyen 

részt venni!)

A radírral és ceruzával felfegyverkezett ér-

deklődőket 3-3 rejtvénnyel, a játék örömével, 

a versenyzés izgalmával és – mivel nevezési díj 

nincs – díjacskákkal várjuk a fenti napokon a 

városi könyvtárba!

Ha valaki fontosnak tartja edzeni a verse-

nyek előtt, vagy szeretne tanulni nála eredmé-

nyesebben szereplő rejtvényfejtőktől, szívesen 

látjuk a rejtvényfejtő klub foglalkozásain, a fen-

ti napokon 15 órától.

Gulyásné Csintó Etelka

klubvezető

VÁROSI REJTVÉNYFEJTŐ BAJNOKSÁG

A Jász Újság rejtvényének megfejtői között ebben az évben is 
kisorsoltunk Szalkári Rózsa festményét.  
A szerencse Horváth Tibor kedves rejtvényfejtőnknek 
kedvezett. Gratulálunk, a művésznőnek pedig ezúton is 
megköszönjük az ajándékul felajánlott képet. 
A Díjat Nagypál Istvánné, rejtvényeink készítője adta át.
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Keresztrejtvény

Kedves Rejtvényfejtők!
A Jászapátiak Baráti Egyesületé-

nek kiadásában jelent meg decem-
berben egy nagyon szép és tartal-
mas fotóalbum, mely településünk 
100 évének történetét kíséri végig, 
1850-től az 1950-es évekig.

Köszönet mindazoknak  akik a 
kiadvány létrejöttéért fáradoztak.

Négy olyan „régen” ismert sze-
mélyt választottam, akiknek nevét 
a rejtvényben fejthetik meg. En-
gedjenek meg egy kis „személyes-
kedést” is, mert az egyik személy 
az én nagyapám. Öt éves voltam 
amikor elveszítettem, de büszke 
vagyok rá  és nagyon szerettem.

VÍZSZINTES: 1. A hivatali 
formaságokhoz ragaszkodó. 12. Az 
eltelt időtől. 13.  Csökkentők, egy-
szerűsítők. 15. Nem egyenesek. 17. 
Német névelő. 18. Határozórag. 19. 
Nemzetközi. 20. Etelka becézve. 
21. Római 45. 22. Gazdasági össze-
omlás. 24. Trombitahang.  25. Fo-
lyadék. 26. Erőteljesen megrángat-
ja. 28. Állóvíz. 29. Más növényre 
tekeredve felkúszó, főleg trópusi 
égövi fás növény. 30. Játékvezető 
Testület. 31. Egy történetet más 
tudomására hoz. 34. Kettős betű. 
35. Északi férfinév. 36. Tova. 37.  A
hátára csap. 39. Zoli eleje! 40. Mar 
a rozsda. 41. Nagymaros melletti. 
42. Férfi udvarias megszólítása.
43. MÁV nyugdíjszelvényeken 
szereplő rövidítés. 44. Milliliter. 
45. Igekötő. 47. Elhozó egyik fe-
le! 49. Kényelmesen bandukol. 52.  
Kevélykedik, kérkedik, fellengző-
sen beszél. 55. Középen hálás! 56. 
Beküldendő. Doktor…, ügyvéd. 
Élt 1888-1981, felesége Szabó Ilona, 
polgári iskolai tanárnő volt.

FÜGGŐLEGES 1. Bekülden-
dő. Jászapáti egyik legnevesebb 
fényképésze. Élt 1888-1945, húsz 
évet dolgozott itt, egyik fia szintén
neves fényképész lett. 2.  Egyfajta 
labdajátékhoz használt kellékek. 
3.  …itás, ritkaság, különlegesség. 
4. Nem teljesen krémes! 5. Beszo-
rul, megakad. 6. Juttat. 7. Elha-
tározáson alapuló. 8. Vég nélküli 
iker! 9. Bajok, szerencsétlenségek 
(régies kifejezés) 10. Csak a végén 
tanul!   11. Rendezett alakzat. 14. 
Beküldendő. Doktor …., orvos. 
1924-1956-ig dolgozott Jászapátin, 
majd Svájcba költözött. 16. Be-
küldendő. A Fő téren működött 
vendéglője, élt 1882-1957. Máso-
dik felesége lengyel származású 
volt, Romanowska Stanislawa. 
22. Régen használt kettős betű. 
23. Főalakulat része! 25. Szemével 
érzékelő. 27. Mértani fogalom. 28. 
Telefon rövidítve. 32. Település 
Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben. 33. Kifejlődő. 38. Téli sport-
eszköz.  41. Kislányok játékai. 44. 
….nad Hronom (Kicsind), telepü-
lés Szlovákiában a magyar határtól 
nem messze. 46. Albán pénz. 48. 
Hangtalanul lehúz! 50.  AZS. 51. 
Meghatározott hossz. 53. Indulat-
szó. 54. Igen, németül. 

Beküldendő: A vízszintes 56, függ. 
1, 14 és 16 számú sorok megfejtése. 
A megfejtéseket a Könyvtár címé-
re kérjük beküldeni, 2005 február 
20-ig. A novemberi rejtvény meg-
fejtése: „Nagyot fagyott hajnaltájra,  
Festett deret holdvilága.” A CBA 
vásárlási utalványát nyerte: Kap-
tás Istvánné, Jászapáti.

Nagypál Istvánné

Az Év Sportolói 2004-ben
Az év végén már hagyomány, hogy az önkormányzat elismerést ad át 

a város legeredményesebb sportolóinak. 2004-ben az Ifjúsági, Kulturális, 
Sport, és Külkapcsolatok bizottsága, a következő sportolókat részesítette 
elismerésben:

Év sportolója
Ifjúsági női kategóriában:
I. Andrási Judit. Harcművészet (kempo) sportágban 5 országos baj-

noki címet, 2 országos ezüst és 2 országos bronz érmet szerzett.
II. Ádám Vanda. Triatlon, atlétika, úszás, duatlon sportágakban ver-

senyez. A Lehel Futófesztiválon I. helyezést, ért el, a megyei diák Olim-
pián II. helyezést szerzett, duatlonban és triatlonban országos helyezett 
volt ebben az évben, aranyjelvényes minősítéssel.

III. Takács Hedvig. Kempo sportágban 3 országos bajnoki cím, 3 
országos ezüst és 2 országos bronz érem tulajdonosa ebben az évben.

Ifjúsági fiú kategóriában:
I. Oláh Sándor. A Sakk szakosztály legjobb ifjú sakkozója volt 2004-

ben. Megnyerte a korosztályos megyei bajnokságot, amivel jogot szerzett 
a sakk Diákolimpián való részvételre, ahol az ország legjobb sakkozói 
között is helytállt. 

II. Zagyi József. A Jászapáti VSE ifjúsági labdarúgója. A csapat házi 
gólkirálya évek óta, de a felnőtt csapatban is több alkalommal jó teljesít-
ményt nyújtott. Játéktudásával kiemelkedik a csapatból.

III. Ádám Viktor. A Famílya Erőemelő SC versenyzőjeként meg-
nyerte az ifjúsági erőemelő magyar bajnokságot. Fiatal kora ellenére már 
most is nagy erőssége a csapatnak

Felnőtt női kategóriában:
I.  Béres Csilla. Erőemelő aki a Junior Erőemelő Magyar Bajnokságot 

és a Junior Fekvenyomó Magyar Bajnokságot is megnyerte. Mindkét 
versenyen új országos csúcsot javított. Ő képviselte országunkat és Jász-
apátit a Junior Erőemelő Európa Bajnokságon Szófiában, ahol 4. helye-
zést ért el.

II. Pagonyi Lászlóné. A Familya SC versenyzője, aki a Master’s 
Erőemelő Magyar Bajnokságon a dobogó legfelső fokára állhatott.

Felnőtt férfi kategóriában:
I. Horváth Róbert. A Jászapáti VSE NB II.-es labdarúgó csapatának 

tagja. 2004-ben mind a 30 bajnoki mérkőzésen játszott. Játéktudásával és 
sportszerű magatartásával kiemelkedett a felnőtt csapatból.

II. Nagy Hinst István. Harcművészet (kempo) sportágban Mester 
kategóriában két országos ezüstérmet szerzett, a Judo Senior Mester Vi-
lágbajnokságon IX. helyezést szerzett.

III. Juhász Attila. A Junior Erőemelő és a Junior Fekvenyomó Ma-
gyar Bajnokságon a 4. helyet szerezte meg, úgy, hogy a súlycsoportjában 
15-20 versenyző is indult. 

Az Év Csapata a Kempo Szakosztály lett. Ifjúsági és gyermek ka-
tegóriában országos I. helyezést szereztek. Minden korosztályban bajno-
kot tudtak avatni. Rendkívül fegyelmezett és sportszerű versenyzők.

Az Év edzője: László István, aki  a Jászapáti VSE felnőtt csapatának 
edzője. Irányításával a csapat fölényesen nyert az NB III. Mátra csoport-
jában és feljutott az NB. II.-be, ahol az őszi idény végén a 3. helyen áll 
csapata a Winner-csoportban. Jászapáti labdarúgásában ilyen eredményt 
csak ő tudott eddig felmutatni.
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 A hagyományoknak megfele-
lően szeretném tájékoztatni a Jász 
Újság Olvasóit, hogy mi történt a 
Jászapáti Labdarúgó Szakosztály-
nál 2004-ben.

Izgalmas és mozgalmas évet 
zártunk, bár azt hiszem ez a ko-
rábbi évekről is elmondható. 

Felnőtt első csapatunk nyáron 
megnyerte az NB III-as bajnok-
ságot és felkerült az NB II-be. 
Megyei I/B felnőtt második 
csapatunk bajnokságát 16-ról 18 
csapatosra emelték, az ifjúsági és 
serdülő bajnokságot átszervezték, 
így elmondható hogy labdarúgás 
körüli átszervezések és bürokrácia 
sok fejfájást okozott a labdarúgó 
szakosztálynál.

Jászapáti első csapata 2004-ben 
a labdarúgó csapat fennállásának 
legnagyobb sikerét érte el. 19 pont 
előnnyel megnyerte az NB III-as 
bajnokságot, így ősszel az NB II-
ben szerepelhetett, sporttörténel-
met írva ezzel városunk életében.  
Nagy várakozás előzte meg hogy 
a csapat mire lesz képes az NB 
II-ben. Azt hiszem, senki nem 
gondolta, hogy a csapat a 3. helyet 
szerzi meg. Ráadásul az őszi baj-
nokságban csak egyszer szenvedet 
vereséget, Vecsésen.

Ebből a csapatból került ki a 
Jászapáti Város 2004 Év Sportoló-
ja, Horváth  Róbert.          

AZ NB II. WINNER CSO-
PORT ŐSZI VÉGEREDMÉ-
NYE:

3. JÁSZAPÁTI VSE 15 m 
8 gy 6d 1v 26-15  30pont
Hazai pályán:    7m 
5 gy 2d –v 18-9   17 pont
Idegenben   :    
8 m 3gy 4d 1v  8-6   13 pont
Házi gólkirály: 
VÍGH  FERENC  8. gólos
EDZŐ:  LÁSZLÓ  ISTVÁN
SEGITŐ: 
GEPHART SÁNDOR
KAPUS EDZŐ: 
VARGA  LÁSZLÓ.

Második csapatunk a 2003-
2004-es bajnokságban a középme-
zőnyben végzett.

2004 augusztusában a Megyei 
I/B bajnokságát ősztől 18 csapatra 
emelték, így december 5-ig tartott 
az őszi bajnokság. A hosszú őszi 
bajnokságban a csapat kiválóan 
teljesített.

Bebizonyította, hogy ha tudnak 
egymásért küzdeni, akkor az ered-
mény sem marad el. Egyetlen egy 

vereséget Tiszagyenda ellen szen-
vedték el. Kár volt érte, mert még 
szebb eredmény értek volna el.

Minden játékos dicséretet érde-
mel az őszi teljesítményért.

Külön szólni szeretnék Bobák 
Rolandról, akinek teljesítménye 
egyedül álló, most 27 gólnál tart. 
Hosszú évek óta Jászapáti csapa-
tában házi és megyei gólkirály.  
Jászapáti színeiben eddig 185 gólt 
szerzett, 2005-ben megszerezheti 
200-dik gólját.   

 A MEGYEI I/B ŐSZI VÉG-
EREDMÉNYE:

2. JÁSZAPÁTI VSE II 
17m  11gy  5d  1v 50-26  38 pont
Hazai pályán:       
9m   6gy  3d  -v 28-10  21 pont
Idegenben   :       
8m   5gy  2d  1v 22-16  17 pont
Házi gólkirály : BOBÁK  RO-

LAND  27. gólos
EDZŐ:  BIRKÁS  FERENC
SEGITŐ: MIHÁLYI JÁNOS.

Az Ifjúsági csapat a 2003-2004 
bajnokságban az NB II-NB III 
Szolnoki csoportban a középme-
zőnyben végzett.

A 2004-es őszi szezont a Salgó-
tarjáni csoportban kezdte.

Ifjúsági csapatunknál nagy 
változások történtek, tíz serdülő 
játékos került a csapathoz, őket 
követte  Béres Gábor edző. Telje-
sen új csapatott kellett kialakítani, 
ráadásul a serdülőből

felkerülő tíz játékosnak 2 évvel 
idősebb játékosokkal kellett fel-
venni a versenyt.

A bajnokságban jól teljesítettek, 
hiszen csak 3 ponttal vannak le-

maradva a dobogóról. Az edzése-
ket nézve, biztos vagyok benne, 
hogy tavasszal sikerül a dobogóra 
kerülniük. A csapat egyik tagja, 
Zagyi József az Év Sportolója elis-
merést kapott a várostól.

Az   IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG 
ŐSZI VÉGEREDMÉNYE:

6. JÁSZAPÁTI VSE  11m  
6gy  1d  4v  26-14  19 pont
Hazai pályán :    
6m  3gy  -d  3v  13-7    9 pont
Idegenben    :    
5m  3gy  1d  1v  13-7   10 pont
Házi gólkirály : 
ZAGYI  JÓZSEF  12 gólos
EDZŐ   : BÉRES  GÁBOR
SEGÍTŐ : KIMÁK  TIBOR
KAPUS EDZŐ: 
NAGY BÉLA

Serdülő csapatunk a 2003-2004 
bajnokságban a Szolnoki csoport-
ban bajnoki címet szerzett.

Az ifjúsági csapathoz hasonlóan 
a serdülő csapatunk is nagy válto-

zásokon ment át. Béres Gábort a 
kispadon Tajti  Imre váltotta. Itt 
is fiatalabb a csapat a serdülő kor-
osztályhoz képest. Őszi bajnoki 
helyezésük elfogatható, ha a hazai 
mérkőzéseken jobban szerepelnek 
tavasszal, akkor még jobb helye-
zést is elérhetnek. 

A SERDÜLŐ BAJNOKSÁG 
ŐSZI VÉGEREDMÉNYE:

7.  JÁSZAPÁTI VSE 11m  
5 gy  1d  5v   27-24   16 pont
Hazai pályán :   
6m  1gy  1d  4v    8-14    4 pont
Idegenben    :   
5m  4gy  -d  1v   19-10   12 pont
Házi gólkirály : 
RÁCZ  FERENC   6 gólos
EDZŐ   : TAJTI  IMRE
SEGITŐ : 
CSŐKE  ZOLTÁN
KAPUS EDZŐ : 
NAGY  BÉLA
Elmondható, hogy labdarúgó 

csapataink 2004-ben is sikeresen 
szerepeltek.

Az elért eredményekért egy kö-
zösséget illeti az elismerés: sport-
vezetőket, sportolókat, támoga-
tókat, akik példás akaraterővel, 
fáradságot és időt nem kímélve 
végezték munkájukat.

Remélem, hogy 2005-ben is 
ilyen sikereket érnek el labdarúgó 
csapataink.   

A JÁSZAPÁTI VÁROSI 
SPORTEGYESÜLET

LABDARÚGÓ 
SZAKOSZTÁLYA

MINDEN KEDVES 
TÁMOGATÓJÁNAK,
SPORTOLÓJÁNAK,

ÉS A  JÁSZ ÚJSÁG 
OLVASÓINAK 

BOLDOD ÚJ ÉVET KÍVÁN!

Tajti Gábor
szakosztályvezető

HELYTÁLLTAK  LABDARÚGÓ CSAPATAINK  2004-ben 

Horváth Róbert

László István edző az NB. III. győztes serlegével. 
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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: minden nap 8–16 óráig.

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

hõmérséklete: 49 Co 

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

kereskedelmi egységeinek ajánlata:

AGRO CENTRUM
B E V Á S Á R L Ó K Ö Z P O N T
Összetett és mono mûtrágyák jó minõségben, kedvezõ áron 

kaphatók. Továbbá: gépalkatrészek, eszközök, szerszámok, 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


