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Jászinvest zRt.

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 
feltételeiről 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, 443-461

Tisztelt Partnereink!
A Jászapáti 2000. Mg. ZRt. több évtizedes tapasztalattal 

és korszerű gépekkel, integrációval segíti az Ön munkáját 
vetéstől az értékesítésig.

Hívjon minket! Központi iroda: 57/540-810, fax: 57/540-620, 
30/488-0032, 0/250-2822

KeresKeDeLMi eGysÉGeinK:

AGROCENTRUM 

Műtrágyák, vetőmagok, vegyszerek, gépek és alkatrészek, munk-
agépek csapágyak, hidraulika csövek, gumiáruk, vas- és acéláruk, 

fóliák. Tel.: 57/441-158, fax: 441-163

CENTRUM 
Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja.

Olcsó árainkra a CBA a garancia. Tel.: 57/540-725

CENTRUM 
Felöltöztetjük Önt és kedves családját.

Papír-írószerek forgalmazása. Tel.: 57/540-725

K e dv e s vá s ár ló !

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

JászteJ Tejfeldolgozó, Kereskedelmi és szolgáltató rt.
Jászapáti, Juhász Máté út 3. Tel: 57/540-200, 540-201.

e-mail: jasztej@invitel.hu

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
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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.

Nyitva: H–P: 13–17, Szo.: 8–12.
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2. oldal: 

digitális gépekkel 

a tbC és a tüdőrák ellen

3. oldal: 

Mustármag

közös felelősségünk az 

idős emberek gondozása

4. oldal: 

Fürkésztábor  

a Vágó Pál Általános 

iskola diákjaival

5. oldal: 

A Magyar huszárság  

400 éve Alapítvány  

és a Vágó Pál 

emlékbizottság  2005 évi 

beszámolója.

emléktábla az egykori 

miniszternek

6. oldal: 

ii. hagyományos 

szakmák – szakmai 

hagyományok  

A konferencia 

programja.

Rendőrségi felhívás

A Városüzemeltető kft. 

lomtalanítási akciója.

7. oldal: 

Rendezvények 

októberben

Moziműsor

Anyakönyvi hírek

9. oldal: 

Autómentes nap – 

képekben

10. oldal:  

Rejtvény

11. oldal:  

sPoRt

erőemelő hírek

i. Jsk Amatőr 

úszóverseny.

Gyorsjelentés az önkormányzati választásról:

Városunk polgármestere ismét 
Szabó Lajos (MSZP) lett

kiss János

lászló Péter

Járvás istván

Pócs János

dr. boros Anikó

lóczi Miklós

birkás Ferenc

nagypál Csaba

borbás Zsolt

dr. Völgyi istván

kalmár Rozália

borics lászló

Urbán Csaba

1. Ádám Ferenc 967

2. Báthor László 735

3. Birkás Ferenc 1221

4. Borbás Zsolt 1147

5. Borics László 1122

6. Dr. Boros Anikó 1252

7. Császár Miklós 870

8. Deák Attila 939

9. Farkas Sándor 194

10. Járvás István 1377

11. Kálmán Zsolt 1087

12. Kalmár Rozália 1126

13. Kiss János 1401

14. Kovács Miklós 198

15. László Péter 1382

16. Lóczi Miklós 1245

17. Mihályi István 603

18. Nagy Imre 289

19. Nagypál Csaba 1154

20. Pádár László 1008

21. Dr. Petricsné 1076

22. Pócs János 1303

23. Dr. Tajthy József 908

24. Takács József 862

25. Urbán Csaba 1090

26. Urbán Imre 206

27. Dr. Völgyi István 1128

A polgármester-választás  
eredménye:

1. szabó lajos: 1739 szavazat, 
56,94%

2. kordisz Csaba: 1315 szavazat, 
43,06%.

A képviselő-testület tagjai lettek:
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Szeretettel várjuk kedves vendégeinket 
a 

kedvenc 
büfében

Jászapáti, Tél út 10.
Tel: 57/440-672

Meglepetés-akciók,
mérsékelt árak.

Zenegép, Cso-csó, játékgép, kártya, sakk.

Kellemes nyugodt környezet, 
kerthelységgel…

Lehetőség van baráti összejövetelek, 
születésnapi bulik megrendezésére is.

ATLÉTIKAEDZÉS
A 2006-2007. tanévben, szeptember 12-től

folytatódik
az utánpótlás nevelő atlétikaedzés. 

Fiúk és lányok 7 éves kortól vehetnek részt 
az edzéseken. 

Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 
Urbán Ferenc testnevelő tanártól 20 óra után 

a 441-898 telefonszámon lehet

A Jászságban több a TBC-s 

és tüdőrákos beteg, mint az 

országban átlagosan. A TBC 

ráadásul veszélyt jelent a 

közvetlen hozzátartozókra, 

mivel a kórokozó cseppfertő-

zéssel (köhögéssel, tüsszen-

téssel) terjed.

A tuberkolózis ma már röntgenvizsgálat-
tal időben felismerhető, gyógyítható. Gyó-
gyítására hatásos gyógyszerek állnak ren-
delkezésre, korlátozás nélkül, ingyen hozzá-
férhetőek (a magyar államnak egy-egy beteg 
gyógykezelése kb. 169.000–1.200.000.-Ft-
jába kerül, attól függően, milyen antibioti-
kumra érzékeny a kórokozó, és hány hónapig 
kell szednie a betegnek). A hozzátartozók is 
ingyenes megelőző gyógykezelésben része-
sülnek. A sok tbC-s beteg miatt, a 30 éven 
felüli lakosok részére a megyei tiszti főorvos 
2006. évben is előírta a kötelező tüdőszű-
rést. Az időben kiszűrt beteg kevesebb hoz-
zátartozót, más közösségben vele szorosan 
érintkező személyt fertőz meg. A kötelezés-
sel a szűrési fegyelem javítása a cél, ugyanis 
míg országosan kötelező volt 

a tüdőszűrés, addig 7 millióan vettek 
részt rajta.  

Ez a szám ma már csak 4 millió! 
Ráadásul éppen azok nem mennek el a 

szűrővizsgálatra, akiknek erre a legnagyobb 

szükségük lenne: vagyis a kirívóan rossz 

szociális körülmények között élők, az alko-

holisták, valamint a hosszú ideje dohányzók. 

2005. évben Jászapátin 606 fő 30 éven felüli 

igazolás nélkül távol maradt a kötelező tüdő-

szűrésről, ez a kötelezettek 9 %-a, azaz min-

den tizenkettedik kötelezett nem ment el! A 

tüdőszűrés rendszerét a hazánkban koráb-

ban népbetegségként pusztító tbC – Morbus 

hungaricus – miatt a múlt század 60-as éve-

iben hozták létre. A XiX–XX. század fordu-

lóján hazánkban évente 60.000, többnyire 

fiatalember halálát okozta a tüdőbaj (ez Jász-

berény lakosságának kétszerese). évtizedek 

alatt kialakult egy jól működő hálózat. 

A 70-es években volt a legmagasabb a vizs-

gálatok száma, akkor volt a szűrés hatékony-

sága a leghatékonyabb. sikerült visszaszorí-

tani a tbC-s betegek számának emelkedé-

sét. A 90-es évek elejétől a szűrési fegyelem 

lazult, a határok megnyíltak (a határokon túl 

Ukrajnában, Romániában 2-4-szer több a 

tbC-s beteg, mint nálunk), nem beszélve az 

afrikai országokról, ahol százezres, milliós 

nagyságrendű a tbC-s betegek száma.

Az első védőoltást, amit születésünk után 

kapunk, a tbC ellen kapjuk. A bCG-oltás 

azonban csak kb. 10 éves koráig védi meg a 

gyermekeket a tbC-től, felnőtt korban már 

hatástalan. Valószínűleg még sokan emlé-

keznek a karcolásos tuberkulin-próba vizs-

gálatokra általános, illetve középiskolás 

korukból. A próbák leolvasása után a ne-

gatívokat oltották. Mivel azonban a 2002. 

január 1-jéig elvégzett bCG-újraoltások ha-

tásosságát járványügyi vizsgálatok nem 

igazolták, ezért ezeket a karcolásos tuber-

kulin-próba vizsgálatokat megszüntették. 

Maradt egyedüli fegyver a tbC ellen a tüdő-

szűrés!

A vizsgálat akár életmentő is lehet, mert 

szerencsés esetben az egyre több embert fe-

nyegető tüdőrák korai felismerését is szol-

gálhatja, ugyanis 

a tüdőszűrés egyik „mellékterméke” 
a daganatok korai felismerése. 

Magyarországon évente nyolcezren hal-
nak meg tüdőrákban. A világon sehol nem 
halnak meg ennyien ebben a korban a lakos-
ság számához viszonyítva! A tüdőrákban el-
hunytak száma évről-évre nő: a 70-es évek 
óta országosan megháromszorozódott. szol-
nok Megyében a magyarországi ráktérkép 
alapján 15 %-kal magasabb a tüdőrák halálo-
zás. A Jászságban az utóbbi két évben 18 %-
kal nőtt a tüdőrákos megbetegedések száma. 
2005. évben közel kétszáz tüdőrákos élt kö-
zöttünk, közülük tavaly közel hatvan fő meg-
halt. 

ha időben felismerik, röntgenvizsgálat-
tal szűrik ki, és nem súlyos panaszai miatt 
– két és félszer nagyobb az esély arra, hogy 
még műthető. A statisztikák azt mutatják, 
hogy az új tüdőrákos betegek 44 %-a rend-
szeresen elmulasztotta a tüdőszűrést! A tü-
dőszűrés, mint módszer lakossági rákszű-
résre ugyan nem alkalmas, de esélyt bizto-
san jelent, különösen most, amikor már új, 
digitális, jobb felbontó képességű gépekkel 
szűrnek. A 70-es években, amikor a lakosok 
fegyelmezetten elmentek a tüdőszűrésre, az 
akkori tüdőrákos betegek felét szűréssel fe-
dezték fel. Ma a tüdődaganatoknak csak az 
1/3-át emelik ki tüdőszűréssel. talán ezért is 
magas a halálozás, ma már nemcsak a férfiak 
vezető haláloka, a nőknél is megelőzte az él-
lovas emlőrákot. Ma a műtét az egyetlen biz-
tos gyógymód a tüdőrák gyógyítására, arra 
pedig szinte csak az időben felfedezett daga-
natok esetében van mód. Így is 

csak a betegek 10 %-a gyógyul meg 
a korai felismerésnek és kezelésnek 

eredményeként. 
A rákos megbetegedés nemcsak az adott 

személy problémája, hanem a családé is, hi-

szen legtöbbször halálos ítéletként veszik tu-

domásul a rák diagnózisát. Pedig minél előbb 

megműtik, minél előbb kap sugárkezelést és 

kemoterápiát, annál nagyobb az esélye. ha 

már tudja a beteg, hogy tüdőrákos, elvárja, 

hogy azonnal műtsék, azonnal kapjon meg 

mindenféle kezelést, ami „neki jár”. de előtte 

hol van az egyén felelőssége, hogyha kötele-

ző szűrésre hívják, el kell mennie?

Másfél év alatt  

a Jászságban közel 200 főt hiába 
értesített a település jegyzője kétszer 
tértivevényes levélben, hogy menjen 

el Szolnokra a pótszűrésre 
(miután a településre kiszállt mobil szű-

résre sem ment el), az ÁntsZ Jászberényi 

Városi intézetének kellett határozatban kö-

teleznie a pótszűrésre. 50 fő még ennek a kö-

telezésnek sem tett eleget, őket személyen-

ként 5–10 ezer forint bírsággal sújtotta a vá-

rosi intézet. A szűrésen való megjelenése 

az állampolgároknak nemcsak az esetleges 

szankciók elkerülése, hanem saját egészségi 

állapotuk megőrzése miatt fontos.

A tüdőrákos betegek 90 %-a 
dohányos.

A dohányzás – beleértve a passzív do-

hányzást is – mellőzésével a tüdődagana-

tok kialakulása tíz emberből kilencnél meg-

előzhető lenne. A cigarettafüst rákkeltő 

anyagokat tartalmaz (benzol, arzén, kad-

mium, króm), s ezekből már a legkisebb 

adag is daganat kialakulásához vezethet. 

A fentiekből következik, hogy azok a lako-

sok, akik dohányoznak, vagy kénytelenek 

dohányfüstös levegőt beszívni, de 30 évnél 

fiatalabb koruk miatt nincsenek kötelezve a 

tüdőszűrésre, mégis menjenek el, és szűres-

sék le magukat.

településünkön 2007. évben már az új, 

modern gépekkel fog történni a tüdőszűrés. 

A mobil szűrőállomáson azért fognak dol-

gozni a szakemberek, hogy minden kötele-

zett és önként megjelent le legyen szűrve.

Az Ön dolga csak az, hogy elmenjen a tü-

dőszűrésre. kérem, menjen el, az Ön egész-

ségéről van szó!

ha most nem megy el, szolnokra kell el-

utaznia saját pénzén, megadott időpontban, 

ha oda sem megy el, a Jegyző, vagy az ÁntsZ 

Városi intézete bírságot szab ki. ezzel a két 

államigazgatási szervet több millió forint fö-

lösleges kiadással terheli, ami másra is el-

költhető lenne.

Dr. Sárközi Mária 

városi tiszti főorvos

Digitális gépekkel a TBC és a tüdőrák ellen 
Jászapátira érkezik az új, mobil, tüdőszűrő géppark!

nagy öröm számunk-
ra, hogy ismét sikerült 
kijutni béres Csillának 
a pozsonyi Junior erő-
emelő európa bajnok-
ságra. ezt a nemzetkö-
zi viadalt június 14–18. 
között rendezték meg. Csilla a 
67.5 kg-ban képviselte Magyar-
országot és természetesen a Fa-
mílya sC csapatunkat. Az euró-
pa bajnokságra elkísérte bátya 
béres Zsolt és unokatesója Ju-
hász Attila is, akiknek nagyon 
sokat köszönhet, hogy eddig el-
jutott. A versenyről bővebben:

A mérlegeléssel kezdődött, 
Csilla a súlyát remekül hozta, sőt 
még 3kg-al alatta is volt a meg-
engedett határnak. Már mérle-
geléskor láttuk, hogy nem lesz 
könnyű dolga, hisz olyan ver-
senytársak voltak, mint pl. uk-
ránok, oroszok, akik nem igazán 
a leggyengébbek közé tartoznak. 
elkezdődött a verseny a guggo-
lással itt versenyzőnk 140 kg-
ig jutott, ami nekünk már nagy 
eredménynek számít, mert ed-
dig még nem tudott idehaza sem 
ennyit teljesíteni. Majd a fekve-
nyomás következett itt sajnos, 
csak 85 kg-ot sikerült kinyom-
ni, elmaradt a legjobbjától. Vé-
gül felhúzásban szintén 140kg-
ot tudott teljesíteni és így ezek-

kel az eredményekkel a 4. helyen 

végzett a 365kg-os össz gyakor-

lattal.

beszámoló a Masters női Fek-

venyomó és erőemelő Magyar 

bajnokságról, ami Várpalotán 

került megrendezésre

erre a versenyre Pagonyi 

lászlónét neveztük az 56 kg-os 

testsúly kategóriában. őróla azt 

kell tudni, hogy már évek óta a 

csapatunk legidősebb tagja és 

már nem egy alkalommal szer-

zet klubunknak magyarbajnoki 

címet. Most is bizonyította ere-

jét, hisz fekvenyomásban és erő-

emelésben is sikerült megvéde-

nie bajnoki címét. 

A következő eredményeket 

teljesítette: guggolás 67.5 kg, 

fekvenyomás 50 kg és felhúzá-

sa 102.5 kg. Így összetett ered-

ménye 220kg lett. Gratulálunk 

mindkét versenyzőnknek és to-

vábbi sok sikert a Famílya sc 

csapatának. 

I. J.S.K. Amatőr Úszóverseny
2006. szeptember 9-án került megrendezésre az i. Jászapáti 

sportklub Amatőr Úszóverseny Jászapátin a tölgyes strandfürdő 
20 m-es úszómedencéjében. A versenyre szép számban neveztek 
úszókat az edzők – számszerint 70 versenyzőt. A versenyzők 4 kor-
csoportban és 3 úszásnemben mérték össze tudásukat. érkeztek 
úszók heves három általános iskolájából, tiszanánáról, kömlőről, 
Jászberény 4 általános iskolájából, Jászszentandrásról, valamint a 
Jászapáti Vágó Pál Általános és Alapfokú Művészeti iskolából és a 
Mészáros lőrinc Gimnáziumból. A szép számú versenyzői létszám 
nyomán adott volt a lehetőség az izgalmas versenyhez, ami nem is 
maradt el. sőt még az időjárás is kegyes volt hozzánk, hisz gyönyörű 
napsütéses időben versenyezhettek a gyerekek ezen a szép kora őszi 
napon. A Jászapáti sportklub úszói 13 érmet gyűjtöttek be: ebből 10 
érem a Vágó Pálos diákok nyakába került, hármat pedig a Mészáros 
lőrinc Gimnázium kicsi gimnazistáinak nyakába akasztottak.

Most pedig név szerint emelem ki a klub és az iskolánk verseny-
zőit és eredményeiket:

ii. korcsoport: Ádám Fanni (Jsk) Vágó Pál Ált. isk.
• hátúszás: 2. hely
• Mellúszás: 2. hely
• Gyorsúszás: 2. hely
Forgó Máté (Jsk) Vágó Pál Ált. isk.
• Mellúszás:2. hely
• Gyorsúszás: 1. hely
iii. korcsoport: Nagy Zsófia (Jsk) Vágó Pál Ált. isk.
• hátúszás: 1. hely
• Gyorsúszás: 3. hely
Zagyi Fanni (Jsk) Mészáros lőrinc Gimn.
• hátúszás: 2. hely
Forgó Fanni (Jsk) Mészáros lőrinc Gimn.
• hátúszás: 3. hely
Mihályi Márk (Jsk) Vágó Pál Ált. isk.
• hátúszás: 1. hely
• Mellúszás: 1. hely
• Gyorsúszás:2. hely
Zagyi Marcell (Jsk) Mészáros lőrinc Gimn.
• Gyorsúszás: 3. hely
ezúton szeretnék köszönetet mondani a versenyt támogató Já-

szapáti Önkormányzat oktatási és külkapcsolatok bizottságának, a 
tölgyes strandfürdő Vezetőségének, a nagy és társa kFt-nek,hogy 
támogatásukkal emelték a rendezvény színvonalát, valamint bo-
rics lászlónak a technikai közreműködésért és Urbán Péternének a 
konferálásért. Versenyzőinknek gratulálok a sikeres szerepléshez és 
hogy újabb kiváló eredményekkel öregbítették a sport klub és isko-
láik hírnevét.

Juhász Szilveszter

Erőemelő hírek
Junior Erőemelő Európa Bajnokság Szlovákia
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A Kc I ó S  á r A K :
Személyautók (már 0% befizetéssel elvihetők!)

KIA Picanto: 1.749.000 Ft-tól
ÚJ KIA rio: 2.040.900 Ft-tól
KIA cerato: 2.999.900 Ft-tól

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

Platós teherautók
KIA 2500 (3 személyes): 2.999.000 Ft+áFA-tól,

KIA 2500 (6 személyes, dupla kabinos): 
3.1999.000 Ft+áFA-tól.

Egyéb szolgáltatásaink:
 teljeskörű hitelügyintézés, biztosítások kötése, 

általános szerviz. 
Használt autó beszámítása korrekt áron.

AkcIóINk!

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

A részletekről érdeklődjön személyesen vagy telefonon:

Jász Plasztik Autócentrum Kft.
Jászberény, Jákóhalmi út 11.

 57/505-505

A meglepetés erejével...

 

Új  KIA rIo

MustárMag KeresztrejtvényKedves  Rejtvényfejtők!
A Vágó Pál helytörténeti 

Gyűjteményben  október 19- no-
vember 30-ig tekinthetnek meg 
az érdeklődők egy újabb kiállí-
tást. A kiállító személy nyugdí-
jas pedagógus, Jászapáti Váro-
sért kitüntetettje.

vízszintes: 1. bekül-
dendő. A rendezvény nevé-
nek első része. 12. istentaga-
dó, isten vagy istenek létében 
nem hívő. 13.  Japán nagy város. 
14. A buddhizmus főként Japán-
ban elterjedt ága. 15. Folyó vagy 
tó vízzel már nem borított része. 
16. ezüst vegyjele. 17. …lógia, 
szófejtés, szóelemzés, szószár-
maztatás, ennek tudománya. 
19. szóösszetételek előtagja-
ként a vele összetett fogalom ki-
csiny voltát jelöli. 21. Rövid női 
név. 22. A hunyor partján fek-
vő , somló vidéki település. 24. 
igeképző. 25. Patás háziállat. 27.  
Megtol része! 28. idősebb fér-
fi népies megszólítása. 30. Foj-
tó szagú, sárgás-zöld színű, mér-
gező gázzal telített. 31. börtön 
büntetésüket letöltik. 32. Ma-
ga a végén! 33. oxigén és héli-
um vegyjele. 35. holland gép-
kocsik jelzése.  36. téli sport. 

37. szénsavval dúsított víz. 39. A 
duna felső szakaszának jobb ol-
dali mellékfolyója. 40. salz, ma-
gyar kiejtéssel. 42. Ösztökél, bíz-
tat. 43. Zord az elején! 44. Vala-
mi miatt. 45. termék. 47. kisebb 
bolt. 49. szintes épület alsó ré-
sze. 52. település Jász-nagykun 
szolnok megyében. 

Függőleges: 1. oszlop-
sorokkal tagolt belső terű vásár-
csarnok vagy törvényszék épü-
lete az ókori Rómában. ennek 
mintájára épült a kereszt alap-
rajzú kupolás, nagy keresztény 
templom.  2. Végek nélküli ma-
tek! 3. leszármazástan, történe-
ti segédtudomány, családfa, egy 

család őseinek a sorsa. 4.  Római 

kettes. 5.  istvánok, kiskorukban. 

6. Méta egynemű betűi. 7. kato-

nai jelentéstétel, kihallgatás. 8. 

Alak, idom.  9. Pezsgőjéről híres 

olasz város. 10. lombos növény. 

11. szándékozott. 18. Ásványi fű-

szerrel ízesít. 20. Beküldendő. 

A rendezvény nevének má-

sodik része. 23. spanyol vá-

ros, Madridtól délre. 26. időmé-

rő.  28.  Vétek. 29. bertha bulcsu 

egyik művének a címe. 34. kér-

dőszó. 36. hinté. 37. …..ander, 

űrhajós vagy búvárruha. 38. ko-

nok, makacs, önfejű embert is il-

letnek ezzel a jelzővel. 40. Az arc 

része. 41. lengyel város. 46.  er-

ror nagyobbik része! 48.Urán és 

kén vegyjele. 50. kettős betű.  51.  

hangtalan Géza! 

Beküldendő: Vízsz. 1, és függ. 

20 számú sorok megfejtése

Az augusztusi rejtvény meg-

fejtése: 

„szeme fakó, az arca sápadt,

olyan e nyárutói táj.” 

A CbA vásárlási utalványát 

nyerték: Agócsék.

Nagypál Istvánné

„Kísérjél el angyalom, csak addig 
a sarokig” 

(Avagy a kísér szó széleskörű jelentései)

Mindannyian vágyunk egy jó barátra olykor, aki elkísér 

bennünket a hazavezető úton elég, ha csak a következő sarokig, 

addig is szóval tartva, esetleg tanácsot adva életünk, helyzetünk 

problémáira. Vagy  bármikor becsengethetünk valakihez, egy-

egy fontos, halaszthatatlan  ügyben, és ő áll rendelkezésünk-

re, bevezet otthonába, helyet és időt áldoz ránk, legyen az, jó 

szomszéd, rokon vagy csak ismerős. Azt a közvetlenséget, ami 

két ilyen személy között kialakulhat, jól mutatja az ilyen elválási 

gesztus: „ Kísérjél ki a kapuig, légyszives!”

Általános szóhasználatban, bekísérni valakit a házunkba 

a különös tisztelet jele, meg, hogy el ne tévedjen, meg kell mu-

tatni neki a bejáratot. ha távozik, akkor pedig ki kell kísér-

ni a kiskapuig, hogy kellő tiszteletben elbúcsúzhassunk tőle. 

Amikor a gyermekek először mennek óvodába, iskolába szüleik 

elkísérik őket, hogy biztassák jelenlétükkel és elnyújtsák a bú-

csúzást. Amikor valaki elutazik, igyekszenek a családtagok el-

köszönni tőle, talán még ki is kísérik a járműig, és hosszan in-

tegetnek utána. Alapvető emberi szükségletről van szó vágyunk  

rá, hogy valaki legyen a közelünkben, és ha elválásra kerül a sor 

a jelenlétünkkel akarjuk kifejezni, hogy  számunkra fontos volt 

az együtt töltött idő. A mai világunk nem bővelkedik a szeretet 

kifejeződéseiben, de ez talán még a nagyvárosokban is megvan, 

nem csak nekünk ismert kisvárosi, falusi viszonyok között. sőt, 

mondhatjuk vallási értelemben is;  - Jézust a pusztában töltött 

40 nap alatt, megkísértette a gonosz lélek. - A hívek a szentsé-

gi körmenetben kísérik az oltáriszentséget. - ezt az idős bácsit, 

egész élete folyamán elkísérte a katolikus érzület.

de leghétköznapibb szóhasználatunkban is jelen van, min-

dennapjainkban figyeljük csak milyen széleskörű a használa-

ta- a szinoníma szótárból kigyűjtött, rokonértelmű szavakon 

keresztül: „kíséret, követ, utána indul, nyomdokába lép, nyo-

mában van, nyomon kísér, kísérget, csatlakozik” és más, min-

dennapjainkban elhangzó  példákon keresztül:

- A  tanuló megkísérelte letagadni a rossz osztályzatot, 

szülei előtt.

- A gyászolók utolsó útjára kísérték kedves halottjukat.

- A fiatalember hazakísérte a lányt a házuk kapujáig, ez-

után sokáig ő lett a kísérője.

- Az  asztalnál ülők rendeltek a pincértől, még 2 pohár kí-

sérőt is.

- A gyerekek az osztálykirándulásra, a tanárnőn kívül még 

egy szülői kísérőt kaptak.

- a kísértet szó is ebből származik.

egész életünkben nem lehet mellettünk valaki, vannak utak, 

amin egyedül kell járnunk, még ha vágyunk is egy kísérőre. 

de ne felejtsük el, hogy sosem vagyunk teljesen egyedül, Valaki 

mindig ott van velünk, mindenhol láthatatlanul, olyankor „An-

gyal száll el fölöttünk”, és vigyáz ránk!

 Z. S.-né

szolgálatunk 37 éve gondos-
kodik az idős emberekről. ezen 
időszak alatt sok tapasztalatot 
gyűjtöttünk, melyet mindenna-
pi munkánk során próbálunk 
hasznosítani. A magukra ma-
radt idős, gyakran özvegyem-
berek nap-mint nap küzdenek a 
lakás fenntartással, illetve ön-
maguk fenntartásával. A ház-
tartások egyszemélyessé válnak 
nincs kivel megosztani a költsé-
geket, problémákat. A tárd el-
vesztésekor támadt űrt többnyi-
re senki sem tölti be. nehéz újra 
kapcsolatot kialakítani, nyitottá 
válni a közösségi programokra. 

Az is közhely, hogy minden-
kit érhet baleset egy trauma – 
egy bekövetkezett esemény úgy 
az egyént, mint a közvetlen hoz-
zátartozók számára nagy nehéz-
séget okoz. sajnos egy váratlan 
agyvérzés – amely által mind 
testi, mind lelki trauma éri az 
embert – része lehet hétköznapi 
életünknek. 

A szenvedők számára létfon-
tosságú, hogy vissza tudjanak il-
leszkedni a számukra megválto-
zott világba. 

talán éppen ezért érdemes 
szót ejtenünk ezekről a dolgok-
ról, hiszen sokan úgy vélik „ez 
velem nem történhet meg”. el-
képzelhetjük, hogy valaki el-
veszti végtagját, netán agyi ká-
rosodás éri, mely után majdnem 
magatehetetlenné válik. ilyen-
kor minden dolgot újra kell ta-
nulni. Minden segítség fontos, 
minden kapcsolat a külvilággal 
létfontosságúvá válik.

Munkánk felelőssége ebben 
rejlik. szolgálatunk szakképzett 
gondozónői a házi segítségnyúj-
tás mellett eljuttatják a napi me-
leg ételt, tiszta ruhát, gyógyszert 
az idős emberek otthonába.

A segítés szükségessége ad-
ja meg a fontosságát napi mun-
kánknak. A bevásárlás, az idős 
emberek otthoni látogatása, 
ápolása, segítése a feladatunk.

életörömöt adhatnak a közös 
szervezésű programok is- ezért 
fontosak a heti klubnapok, a kö-
zös gyógytorna az intézményben 
elérhető gyógymasszőr.

Fontossá válik egy meghitt 
beszélgetés, egy közösen elfo-
gyasztott tea, egy közös főzés ki-
rándulás. Testi-lelki jólétün-
kért néha nem is kell olyan 
sokat tennünk. ezért szervez-
zük egész év során mi is kirán-
dulásokat, rendszeres progra-
mokat, beszélgetéseket, előadá-
sokat, barkácsolásokat. 

Ahhoz, hogy mások életét bol-
dogabbá tudjuk tenni, hogy az 
idős embereknek a legtöbbet 
tudjuk nyújtani, várjuk jelzései-
ket. Szeretnénk elérni, hogy 
szolgáltatásainkat, segít-
ségünket minden rászoru-
ló megelégedésére tehes-
sük. 

tisztelettel:
Az Egyesített Szociális  

Intézmény
Várjuk megkeresésüket, az 

alábbi címre: 
5130 Jászapáti, István Ki-

rály út 17.
telefonszámunk: 443-239
e-mail-ünk: eszi@vnet.hu

közös felelősségünk a városunkban 
élő idős emberek gondozása

Az ,,egyszázalékok” felhasználása
a ráCz alaDár zeneisKoláért alapítvány 

megköszöni azt a támogatást, amelyet iskolánknak nyújtottak a 
2005. évi befizetett adók 1 %-ának felajánlásával.

A befolyt 137.812.Ft-ot az alábbiakra használtuk fel:
- iskolánk 2006. 1. havi bérleti díja 75.000 Ft
- „Chopin” Zongoraverseny és a mezőtúri
szolfézsverseny nevezési díja 14.600 Ft 

- Csellóvonó szőrözése    6.500 Ft
- Videókamera kazetta  

(rendezvények, vizsgák felvételére) 19.003 Ft
- Zeneiskola működtetéséhez szükséges
nyomtatványok (törzslap stb.) 25.209 Ft
Alapítványunk továbbra is várja az adózók személyi jövedelem-

adó egy százalékának felajánlását, mellyel zeneiskolánk működését 
segítik.

Adószámun k: 18827147-1-16
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2006 augusztus 9-én nagy volt 
a zsongás a Vágó Pál  Általános 
iskola udvarán. A felső tagozat 
táborozni indult, nagyvisnyóra. 
Mindenki, más és más érzéssel 
várta az elkövetkező egy hetet. A 
kicsik az első táborozás izgalmát 
érezték, míg mi a nyolcadiko-
sok tudtuk, ez az utolsó lehető-
ség, hogy még egy kicsit együtt 
lehessünk, hisz utána végleg el-
szakadunk iskolánktól. 

Az első nap utunk eger felé ve-
zetett, ahol a főiskola természet-
tudományi tanszékén rendha-
gyó kémiaórán vehettünk részt. 
kicsit furcsa volt, a vakáció kö-
zepén az iskolapadban ülnünk, 
de a fantasztikus kísérletek lát-
ványa, és Murányi Zoltán ta-
nár úr magával ragadó előadása 
mindenkit elkápráztatott. hogy 
további ismeretekkel gyarapod-
junk, fellépcsőztünk a líceum 
csillagvizsgálójába is, ahonnan 
a különleges periszkóp segítsé-
gével láthattuk eger egész lát-
képét. 

ekkor kicsit türelmetlenked-
ve, már többen kérdezték: „és 
mikor láthatjuk végre a tábort?” 
hát annak is eljött az ideje. 
nagyvisnyó, egertől 50 km-re, 
heves megye legészakibb részén 
az északi-bükkben fekvő köz-
ség. A bükki nemzeti Park te-
rületén fekszik. délutánra már 
mindenki feltérképezhette, a ha-
talmas fákkal körbevett, kispa-
tak mellett húzódó táborhelyet, 
és elfoglalhattuk a kedvünkre 
kiválasztott faházakat. Az éjsza-
ka, – ahogy a többi is – hajnalig 
tartó beszélgetéssel, pusmogás-
sal telt el. 

Másnap megkezdődött  a für-
késztábor. délelőttönként fúr-
tunk, faragtunk. Papírsárkányt 
készítettünk különféle techni-
kákkal, illetve kulcstartót gyár-
tottunk fonalfűrészeléssel. A 
délutánokat sárkányeregetés-
sel, túrázással, számháború-
zással töltöttük. eközben zajlot-
tak persze a különféle akadály és 
sorversenyek, pingpong bajnok-
ságok. 

szombat este került sor a vár-
va várt éjszakai túrára. Már épp 
megbeszéltük a legfontosabb 
szabályokat, amikor elkezdett 

esni az eső, de mi nem tántorod-
tunk meg. Ám alig tettünk meg 
pár száz métert, megtámadtak a 
méhek. ezek az apró rovarok bi-
zony alaposan megbolygatták a 
mi kis túránkat, a fájdalmas csí-
pésekről nem is beszélve. 

Másnap már közös paprikás-
krumpli főzésre került sor. Mi 
pucoltuk a bográcsba a krump-
lit, hagymát, amit aztán sza-
bad tűzön meg is főztünk. no és 
hogy feledtessük az előző éjsza-
ka izgalmait, egy fergeteges roc-

ky partyt szerveztünk. Már dél-

után elkezdődött a tánctanulás, 

és a lázas készülődés. többen is 

pályáztak a Rocky király és ki-

rályné címért. A művészeti isko-

la volt táncosainak bemutatója 

után szinte egy percre sem állt le 

a tánc. Mindenki jól érezte ma-

gát, még a felnőtteket is megtán-

coltattuk. 

hétfőn egész napos túrára in-

dultunk Felsőtárkányba. Végig-

sétáltunk a tanösvényen és vo-

natoztunk a hegyekben.

este eljött a búcsú, nekünk 

nyolcadikosoknak az utolsó tá-

bortűz. kicsit összeszorult a 

szívünk, amikor fellobbantak a 

lángok.

tanáraink kihirdették a kü-

lönféle versenyek győzteseit, ki-

osztották a ,,fürkészdíjakat” és a 

személyes ajándékokat.

Az éjszakát átvirrasztottuk. 

búcsúztunk és emlékeztünk.

köszönjük tanárainknak, Pá-

dár lászlónénak, karkus kál-

mánnénak, donkóné birkás 

Zsuzsanna tanár néniknek és 

donkó Ferencnek a felejthetet-

len tábort.

köszönjük továbbá Frikk-

né erzsike néninek és kimákné 

Zsuzsika néninek a finomabbnál 

finomabb ételeket, és gondosko-

dást.

A tábor lebonyolításához anya-

gi segítséget kaptunk pályázat 

formájában a Jászapáti Városi 

Önkormányzattól, amit ezúton 

köszönünk meg. támogatták tá-

borunkat szülők és helybeli vál-

lalkozók, vállaltok nekik is kö-

szönet a segítségükért! 

szponzoraink: Ádám Ferenc-

né, Ádám sándo,r bagi Jenő, 

barna Ferencné, dikáczné nagy 

ilona, eurokorn kFt, Fux Já-

nosné, Gulyás Ferencné, Jász-

tej Rt Jászapáti, kimák Péter,-

lendvai Miklós tüzelő és épí-

tőanyag kereskedő, nagy imre, 

nyitrai sándorné, Pintérné Po-

mázi Rozália, Pócs János, soly-

mosiné németh edit, sóti ist-

vánné, Urbán lászlóné. 

Fehér Krisztina Eszter

Fürkésztábor Nagyvisnyón 

A Vágó Pál Iskola diákjai Nagyvisnyón

Városunk eddig minden évben részt vett az Autómentes Nap akcióban. Az óvodások és általános iskolások 
vetélkedőkön vettek részt az erre az alkalomra lezárt Damjanich úton -gördeszkával, kerékpárral. Kipróbálták a 
lovas kocsizást és a falmászást is. Délután a szülőkkel együtt mintegy 350 főből álló csapat kerékpáros felvonuláson 
körbejárta a várost. (Fotó: Bíró Éva)

Képek az Autómentes Nap eseményeiből
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A Városi Művelődési Központ 
és a Könyvtár októberi programja Anyakönyvi hírek

A jászapáti Premier Mozi októberi műsora

Éjjel vagy nappal, bajban, gondban

segítség kérhetÕ!
A polgárőrség telefonszáma éjjel-nappal: 

30/2182-834, éjjel: 30/5022-365
A jászapáti ügyeletes rendőr telefonszáma: 30/981-7660

Igényes konyha- 
és ebédlőbútorok, szobabútorok 

tervezése, kivitelezése, beszerelése
Bővíthető asztalok, székek, tálalószekrények, komódok, 

polcrendszerek, könyvesszekrények, stb. 
készítése 

RÓZSA-FA
Jászapáti, Jókai u. 11/a.

Tel.: 06 30 389 3805 
Tekintse meg mintadarabjainkat!

A Művelődési ház programajánlata:

3-án, 13 ó: Mozgássérültek  
fogadó-órája
17 ó: a zene világnapJa  
           üNNePI MŰsORA   
köszöntőt mond Réz István
         Közreműködik:    
        Réz lóránt orgonaművész  
         és balogh József zongoraművész
4-én, egri Kistérségi Közművelődési Konferencia
6-án, 9-12 ó.: ,,Zsánerdivat” öltöny-, kabát- és kosztümvásár
7-én, 19 ó.: A Kamilliánus Közösség jótékonysági bálja
18 ó.: A Marica grófnő – Jászszentandráson
8-án, 16 ó.: A Marica grófnő – Érden
10-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
15 ó.: A Nyugdíjas Klub szüreti mulatsága
10-én, 10 ó.: Kistérségi Közművelődési Konferencia
12-én, 9-11 ó: használt cipők vására
16-án, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
18-án,  A szeredás együttes koncertje
19-én, Mozifilm-vetítés 
              a Vágó Pál iskolának
20–21–22-én: Hagyományos szakmák  
                                     – szakmai hagyományok  (konferencia)
23-án, Városi ünnepség

24-én, 8–12 ó: Vegyesáru vásár, 30-án, 9–12 ó.: Vegyesáru vásár

A Vágó Pál helytörténeti múzeumban októberben 
Borbás P. Zsuzsa festményeiből látható kiállítás.  
      A művek megvásárolhatók.

A Jászapáti Városi Könyvtár 
programjai:
2-án, 15 óra: nyugdíjasklub
4-én, 10 óra: Cukorbetegek klubja
7-én, 9–12 óra: Játékdélelőtt
9-én, 14 óra: Rejtvényfejtő klub
9-én, 14 óra: Író-olvasó találkozó        
 gyerekeknek (bosnyák Viktória)
9-én, 14:30 óra:  
    Mini Gyöngyszínház
9-én, 16 óra: Városi rejtvényfejtő-verseny
11-én, 16 óra: élményklub
13-án, 15 óra: A Fehér bot napja
16-án, 15 óra: nyugdíjasklub
21-én, 9–12 óra: Játékdélelőtt
28-án, 16 óra: Zenés könyvtári esték (Rácz Aladár Zeneiskola)

november 4-én, 9–12 óra: Játékdélelőtt

6. péntek, 19 óra: ház a tónál színes, feliratos, amerikai film.

     Főszereplők: keanu Reeves, sandra bullock.

13. péntek, 19 óra: las banDiDas  színes, feliratos, am.  film.

      Főszereplők: Penélope Cruz, salma hayek.

20. péntek, 19 óra: A TesTőR színes, feliratos, amerikai film.

             Főszereplők: Michale douglas, kim basinger.

28. szombat, 19. óra: rém-rom 

szinkronizált, amerikai, animációs film.

születteK:
Gyurkó Réka  2006. Viii. 19.
nagypál salamon   2006. Viii. 20.
szabó Andrea  2006. Viii. 21.
burai Vanessza szilvia   2006. Viii. 24.
nagy eszter hanna 2006. Viii. 25.
tolmács dominik    2006. Viii.25.
Rostás Jázmin  2006. iX. 4.
béres bende    2006. iX. 12.
béres Máté    2006. iX. 12.
birkás sándor Félix  2006. iX. 14.
Farkas erzsébet   2006. iX. 15.
bagi Ádám Gyula  2006. iX. 15.
Gojsza evelin  2006. iX. 20.

házasságKötés:  
Rusvai Zoltán  –  Járvás erzsébet  2006. Viii. 26.
nagy Zsolt – Vince Magdolna 2006. Viii. 26.
bagi tibor – káli Anett  2006. Viii. 26.
Mihályi Zoltán – balla Zseraldina 2006. Viii. 26.
Pethő sándor – nagy szilvia  2006. iX. 2.

elhaláloztaK:
szabari Andrásné élt 83 évet 
    kalmár erzsébet
Jász Gábor élt 67 évet  „ 
szabó Józsefné élt 55 évet  „ 
   horváth Valéria
Rusvai istván élt 77 évet  „ 
horváth lajos   élt 81 évet  „ 
béres Ferencné élt 51 évet  „ 
   sás borbála  Margit
burai imre   élt 50 évet  „ 
Molnár Jánosné        élt 39 évet  „ 
   nagy-Pál Judit 
Mihályi istván élt 53 évet  „
lóczi lászlóné élt 81 évet  „
   Járvás Piroska

K ö s z ö n e t n y i Lvá n í tá s
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Molnár Jánosné, sz.: Nagy-Pál Judit 
temetésén, 2006. szeptember 21-én részt vettek, sírjára virágot helyeztek  

és gyászunkban részvétnyilvánítással osztoztak.
Szerető férje: Molnár János,  két gyermeke: János és Tamás,  

 testvére : Nagy-Pál Sándor és családja.

RENDŐRSÉGI 
FELHÍVÁS

2006. augusztus 25-én (pén-
teken) 11 óra 15 perckor Jászapá-
ti belterületén az istván király 
út és a Petőfi út kereszteződésé-
ben halálos kimenetelű közleke-
dési baleset történt. 

fenti időben és helyen egy 
dAF típusú teherjármű-szerel-
vény közlekedett a Petőfi úton 
Jászkisér felől a 31. számú főút 
irányába, mely haladása során 
az istván király út keresztező-
déséhez érve elütött egy idős, 
gyalogos hölgyet, aki olyan 
súlyos sérüléseket szenve-
dett, hogy a helyszínen éle-
tét vesztette.  

kérjük azon személyeket, akik 
a baleset idején a helyszín köze-
lében tartózkodtak – pl. a gya-
logos átkelőhelyen a hölgy előtt 
áthaladtak, a gyalogos átkelő-
helyen, vagy gépkocsijukkal az 
útkereszteződésben várakoztak 
- és a baleset bekövetkezésének 
körülményeiről információval 
rendelkeznek, jelentkezzenek a 
Jászberényi Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztá-
lyán, (tel: 57/504-293) vagy bár-
melyik rendőrnél.   

FELHÍVÁS!
A Jászapáti Városüzemeltető 

kft. értesíti a tisztelt Jászapáti 
lakóház tulajdonosokat, hogy a

 loMTAlANíTÁST
2006. október 19-én (csü-

törtök) a hétfői szemétszállítási 
járat területén,

2006. október 20-án (pén-
tek) a keddi szemétszállítási já-
rat területén végezzük.

kérjük, hogy az elszállítandó 
anyagokat reggel 7 óráig a há-
zuk elé kirakni szíveskedjenek. 
A zsákokban összegyűjtött fale-
velet, valamint kötegelve a galy-
lyat is elszállítjuk. lomtalanítás 
alkalmával kihelyezhetők ré-
gi használaton kívüli bútorok, 
háztartási eszközök, gépek, fém 
és üveg hulladékok. A kirakott 
tárgyak és anyagok közül nem 
szállítjuk el a veszélyes hulladé-
kokat, trágyát, törmeléket, ak-
kumulátort, tV-t.

értesítjük továbbá a tisztelt 
lakosságot, hogy az ünnep miatt 
2006. október 23-a (hétfő) he-
lyett 2006. október 25-én (szerda) 
végezzük a hulladék szállítását. 
Megértésüket és együttműkö-
désüket előre is köszönjük.

Városüzemeltető Kft.

2006. október 16., hétfő

16 óra: A Madárijesztő- és Töklámpás-
készítő pályázat eredményhirdetése,  
és a kiállítás megnyitója.

Jambóza bábcirkusz előadása
Helyszín: Vágó Pál helytörténeti Múzeum  

udvara
Információ: törőcsik ildikó 06-30/23-25-151

2006. október 17., kedd

1500 óra: „Ékszer a lelkem” c. kiállítás 
megnyitója

Helyszín: Városháza házasságkötő terme
Információ: némethné nagy Mária

2006. október 18., szerda

930 óra: A Szeredás Népzenei Együttes 
koncertje óvodásoknak,

1100 órától: kisiskolásoknak  
illetve minden érdeklődőnek

Helyszíne a Művelődési ház
Információ: bíró Marianna 30/25-84-568

2006. október 19. csütörtök

1600 óra: Bagi Imre kiállítása
Helyszín:Vágó Pál helytörténeti Múzeum
kiállítás rendezője VkMk Jászapáti
Információ:  

Friczné Urbán Magdolna igazgató

2006. október 20., péntek

9 óra: „II. hagyományos szakmák – 
szakmai hagyományok” című konfe-
rencia

Helyszín: Mészáros lőrinc Gimnázium aulája
Információ: Ádám krisztina,  

tourinform iroda 06-57/441-008

2006. október 21., szombat

9 – 16 óra: Szakmabemutatók, kézműves 
nap, kéméndi mesékkel, lengyel táncosok 
bemutatójával valamint a jászapáti  
Muskátli népdalkör műsorával színesítve.

Helyszín: Művelődési ház
Információ: nagy erzsébet 06-30/274-35-97

19 óra:  III. „Karikára, nótára…”  
néptáncműsor

Helyszín: Művelődési ház
Rendező: bakonyi istván
Fellépők: Csíkmenasági fiatal színjátszók,  

Wesele krzemienickie néptáncegyüttes, 
hétszínvirág táncegyüttes,  
Pátria táncművészeti iskola jászapáti  
és tiszafüredi növendékei,  
tiszafüred táncegyüttes,  
Öreg táncosok baráti köre.

MOBILITÁS Észak-alföldi
Regionális, Ifjúsági szolgáltató Iroda

II. „Hagyományos szakmák 
– Szakmai hagyományok” 
 konferenciA és kiállítások JászApátin

TÉBA TÜZÉP és  
Lakásfelszerelési Áruház
Jászberény, Nagykátai út. T: 57/415-242, 57/415-006.  
Jászapáti, István király út 49. 57/441-003, 30/6301-693 
E - m a i l :  t e b a t u z e p @ p r . h u

A TÉBA TÜZÉP ÉS 
ÁRUHÁZ AJÁNLATA

tOnDACH kerámia tetőcserepek,
BRAMAC tetőcserepek,

import cement,
Szigetelők: 

tOPLAn, isOveR, Jász-Cell, viLLAs vízszigetelők,
Fa- és műanyag nyílászárók: Major, Kasza, Jász-Ablak,

Tetőablakok: veLUX, schindler, 
Hőszigetelő-rendszerek és vakolatok,

zalakerámia és olasz csempék, padlólapok
Hazai- és importszenek, valamint tűzifa kapható.

Építkezés, felújítás előtt keresse telepeinket!

BOROSTYÁN 
VENDÉGLŐ

Jászapáti, 
István király út 44. 

Tel:20-491-0887
Megújult ételválasztékkal, figyelmes 
kiszolgálással várjuk kedves régi és új 

vendégeinket.

Rendezvények lebonyolítását 
40 főig vállaljuk.

Igény szerint ételeinket  
házhoz szállítjuk.

Nyitva tartás: 
 hétköznap:6–22 óráig,

péntek, szombat: 6–02 óráig,
vasárnap:6–24 óráig.

 
NÁLUNK 

A VENDÉG AZ ELSŐ 
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POWER
MűSZAKI KERESKEdéS
Jászapáti, Kossuth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565

AKCIÓS AJÁNLATUNK

Elektromos kerékpár ...............................79 990 Ft

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2006. október hónapban. 

t á j É K o z tat á s  É s  j e L e n t K e z É s : 
BiRKás FEREnC gépjárművezető-szakoktatónál
Tel.: 57/440-727, 30/915-9978,
a Művelődési Házban: Urbán Péternénél,
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

Az oktatás korszerű, 
FORD FiEsTA TD Ci  
gépkocsival, nyáron hűvös, 
télen meleg klímájú  
autóban, kényelmes 
körülmények között 
történik. Könnyű kormány-
kezelés (szervo). 
Biztonságos járműben, gyorsan vezetői engedélyt szerezhet.  

Mezei BÉLa iskolavezető
Ne várjon holnapig, hanem még ma 
hívjon fel bennünket és tájékozódjon a lehetőségekről!

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
OKéV-szám: 05-0136-03

SZereNcSeJátéK Zrt.

A Magyar Huszárság 400 Éve 
Alapítvány és a Vágó Pál Emlékbizottság 

2005. évi  beszámolója 
egyszerűsített éves beszámoló 

Mérlegadatok 1000 Ft-ban

 Előző év Tárgyév 

befektetett eszközök 133 23 
Forgóeszközök 104 662
eszközök összesen: ................................... 237 .............................685 
saját tőke .................................................. 237 .............................685 
  - ebből jegyzett tőke .................................. 50 ...............................50
  - eredménytartalék .................................988 ............................. 187 
  - eredmény non profit
tevékenységből ........................................ 801 .............................448
kötelezettségek..............................................- ..................................-
Források összesen: ................................... 237 .............................685 
egyéb bevételek .........................................613 .......................... 1.426
  - ebből támogatás .....................................613 .......................... 1.426
     alapítási,  költségvetési 
     egyéb 1 % pénzügyi bevételek
összes bevétel: ...............................613 .................... 1.426 
 
Eredménykimutatás 
                                                                                Anyagjellegű ráfordítás        Személyi jellegű ráfordítás 

értékcsökkenései leírás
Összes ráfordítás ....................................1.414 ............................  978 
Adózás előtti eredmény ............................ 801 ............................  448 
Adófiz. köt. ....................................................- ..................................-
eredmény: ................................................ 801 .............................448 
(Adóigazolási szám: 19125565-1-09)

szervezetünk kötelezettségének eleget tett. határidőre benyújtotta 
az Adó és Pénzügyi ellenőrzési hivatalhoz az államháztartással szem-
ben fennálló adó- és járulék kötelezettségekről szóló 03. közhasznú egy-
szerűsített éves beszámolóját.

A Vágó Pál emlékbizottság és a kiemelkedően közhasznú szerveze-
tünk a 2005. tárgyévben is sikeresen igazolta a törvényi feltételek teljes 
körű meglétét, hatályos adatokat tartalmaz a beszámoló. 

„A Magyar huszárság 400 éve” emlékbizottság – nonprofit alapít-
vány – elkötelezett munkálkodásának köszönhető a magyar múlt ha-
gyományainak, tradícióinak gondos ápolása, a nemzetközi hírű életmű 
hazai és uniós megismertetése, közkinccsé tétele.

A jász festőgéniusz (hat helyen volt műterme: München, Párizs, bp., 
siófok, nagybecskerek, Jászapáti) „Grand Art” művészetének tudomá-
nyos kutatással feltárt műalkotásai megóvásával az ország, az állam ja-
vára végzett 15 év közszolgálati tevékenység, feltáró kutatómunka felbe-
csülhetetlen nemzeti értéket hozott létre.

A 2006. szeptember 19-én tartott ügyvezető-kuratóriumi közgyű-
lés jegyzőkönyve szerinti (dr. szmetana béla elnök ügyvédi irodájában, 
bp. ii. ker. keleti károly u.2. sz. alatt) döntése egyhangúlag elfogadta dr. 
Vágó Pálné, az emlékbizottság elnökének, az alapítvány ügyvezetőjének 
beszámolóját. 

A 2005. évi mérlegbeszámolóról:  
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 

„A” változat és közhasznú eredménylevezetés, 448 e Ft eredmén-
nyel. – A tényfeltáró rendelkezés nem teszi lehetővé a kiemelkedően 
közhasznú szervezetek számára a kifizetett számlák ÁFA-jának vissza-
igénylését, ennélfogva a felmerült költségek kb. 180 e Ft-tal terhelt ÁFA-
ja nem igényelhető vissza. kedvezményezettként megköszönjük, hogy 
bizalmukkal, elkötelezett adományaikkal, valamint a felajánlott 1 %-kal 
megtisztelték az országosan „nemzeti kulturális örökség megóvása” bí-
rósági bejegyzéssel  működő szervezetünket.

köszönettel tartozunk a szülőhely, Jászapáti azon patriótáinak, akik 
a Vágó Pál iskola és a műemlék rk. templom kupola-szekkó restaurálását 
elősegítő alapítványokon túl még az emlékbizottságunk számára is ér-
demi anyagi támogatást nyújtottak. Megjegyezzük sajnálatos tényként, 
hogy a szülőhely önkormányzata egyetlen fillérrel sem segítette kulturá-
lis missziónk nemes tevékenységét. Motiváló erő az egyetemes művészet 
apostola, Vágó Pál, örökül hagyott nemzetközi hírű, reprezentatív élet-
művének bemutatása. A hiánypótló emlékalbumot megelőző életmű-ka-
talógus, az 56 oldalas színes, fűzött Vágó Pál Almanach Forrásközlő hír-
nök megjelenése karácsonyra várható. 

Dr. Szmetana Béla, Dr Vágó Pálné, r. Túri József
kuratórium elöke, emlékbizottság elnöke , emlékbizottság elnökhelyettese

dr. Rakovszky iván, egyko-
ri miniszter Jászapátira törté-
nő deportálására emlékezve,  
emléktábla avatási ünnepséget 
szervezett a Jászapáti Gazdakör, 
szeptember 9-én.   Az emléktáb-
lát a Jászapáti Gazdakör kezde-
ményezésére a Polgári Magyar-
ország Alapítvány készíttette, 
és azt a könyvtár folyosóján he-
lyezték el. 

Az ünnepség emléküléssel,  
kiss János a Gazdakör elnöké-
nek megnyitó beszédével kez-
dődött a könyvtár olvasótermé-
ben, majd az előadók ismertették 
dr. Rakovszky iván életútjának 
egy-egy szakaszát.

Rövid életrajzát és a belügy-
miniszteri munkásságát dr. kö-
vér lászló a Polgári Magyar-
ország Alapítvány képviselője 
ismertette. A Jászapátira depor-
táltak életére visszaemlékezett 
bánffy György színművész, akit 
szüleivel együtt telepítettek 
Jászapátira. 

Az emlékülést követően ke-
rült sor az emléktábla felavatá-
sára, amelyet dr. Kövér László 
és a Rakovszky és Dósa család 
tagjai lepleztek le. Az emléktáb-
lát megáldotta kladiva imre ka-
nonok, majd a jelen lévők elhe-
lyezték koszorúikat. 

Dr. Rakovszky Iván 1885-ben 
született és 1960. szeptember 9-
én halt meg Jászapátiban.    ne-
mesi családból származott. Jog- 
és államtudományi doktori cí-

met szerzett, s 1907-től lépett be 
a köz szolgálatába. túróc vár-
megye alispánja, majd főjegy-
zője, később országgyűlési kép-
viselője lett. 1915-től 1917-ig ka-
tona volt. háborús szolgálatáért 
magasrendű kitüntetésekben ré-
szesült. A monarchia összeom-
lása után gróf bethlen istvánhoz 
csatlakozott és mindvégig a leg-
bizalmasabb emberei közé tar-
tozott. 1922-től 1925-ig a beth-
len-kormány belügyminisztere 
volt. 1925-ben saját kérésére a 
kormányzó felmentette.

ezután a közélet más terüle-
tén dolgozott, de itt is maradan-
dót alkotott. 1944-ben lakatos 
Géza kormányának vallás- és 
közoktatási minisztere volt. A 
nyilas és orosz megszállás után 
visszavonultan élt. Az 1951-es 
deportálások első körben érin-
tették. Családjával együtt így 
került Jászapátira, a dósa csa-
lád damjanich úti otthonába. A 
dósa család szívélyesen és segí-
tőkészen fogadta Rakovszkyé-
kat, akik az 1953-as amnesztia 
után sem költöztek vissza buda-
pestre. 

Rakovszky iván élete végéig, 
1960. szeptember 9-ig élt Jász-
apátiban. A befogadó dósa csa-
lád saját sírkertjében temettet-
te el.

( A beszámoló Nagy Erzsébet 
közreműködésével készült.)

emléktábla 
az egykori miniszternek

Köszönet az egy százalékért
A Jásztánc Alapítvány ezúton köszöni meg Önöknek  

a 2005. évi

adójukból felajánlott 1 %-ból összegyűlt 46 019 Ft-ot,

melyet jászsági népviseletek készítésére használt fel. 


