
Jászapáti és KörnyéKe független havilapJa v Xviii. évfolyam v 8. szám v 2007. aUgUsztUs hó

v  A JÁSZ ÚJSÁG támogatói: Jászapáti Város Önkormányzata   v  Az újságban megjelenő hirdetők  v
JÁSZ ÚJSÁG Jászapáti és környéke független havilapja. v Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Illés Péter, Nagypál Istvánné, Szabóné Tajti Katalin, Tősér 
Sándor  v Kiadó: Szabóné Tajti Katalin, 5130 Jászapáti, Liliom út 20.  57-440-801 v Lapunk korábbi számai Adobe Acrobat Reader ingyenes programmal 
megtekinhetők, illetve letölthetők: www.vfmk.hu, http://jaszujsag.atw.hu v E-mail: jaszujsag@invitel.hu v A tipográfiai forma tervezése, kivitelezése: Radó 
István nyomdászmester, 3200 Gyöngyös, Csomor K. u. 1.  37-312-000  http://radonyom.fw.hu, E-mail: radoistvan@t-online.hu 20/9318-084 v Nyomás: 
Copy Center & Gyorsnyomda, Jászberény, Rákóczi u. 16. 20/393-2630, tel/fax: 37/300-925 v Megjelenik: minden hónap elején. v HU ISSN 0866-2428.

12 XVIII. ÉVfolyam § 2007. aUGUSZTUS hó

Ára
: 1

00
 Ft

Képes tudósítás az Aratónapról

Az erős szél sem fújhatta el a rendezvényre érkező vendégeket. 
Az aratópálinkával kezdődött a nap, a szépen felújított 

tanyamúzeumnál.

Lengyel testvérvárosunkat is képviselte egy ügyes kaszás, aki példás rendet 
vágott a jászapáti búzában.

A nyugdíjasklub, a honismereti szakkör tagjai mellett, az idén is arattak 
fiatalok szép számmal. A szél és a kaszálás kavarta porban jócskán osztoztak 

a népdalkör tagjai is, akik a nótájukkal buzdították a dolgozókat és a 
nézelődőket.

Miközben folyt a munka a búzatáblában, a hatalmas fészer alatt 
készülődtek az ízletes kakaspörköltek. Az idén is eljöttek hozzánk a szomszéd 

településekről, de Budapestről is a remek bogrács-mesterek. A gyerekek játszó-
házban foglalatoskodtak, a színpadon szólt a zene és forgott a sok táncos láb.

a hónap eseményei KépeKBen

Javában zajlik a déli városrész felújítása az elnyert pályázat alapján. Bíró László a Polgármesteri Hivatal osztályvezetője és az Ur-FA Kft.-a 
munkálatokról tartott tájékoztatót.

Az új buszváró, a strand területe és a könyvtár előtt gondozott 
virágtartókat helyezett ki az Önkormányzat.

„Varázslatos ügyes kezek” címmel alkotó délelőttöket rendezett a Kerek Udvar Kézműves 
Tár csapata a régi cimboraház udvarán. A kicsik több sátor alatt válogathattak a 

kézműves mesterségek között, de a két hét alatt akár ki is próbálhattak mindent. Ha 
elfáradtak, mesét is hallgathattak. A fotón éppen textilképeket kereteznek.

Júliustól Francia Gazdasági Év kezdődött Magyarországon. A rendezvénysorozat ünnepélyes 
megnyitója előtt a francia testvérvárosi kapcsolatunk révén,  gasztronómiai bemutatót 

rendezett a Budapesten működő Párizs Kertje (Le Jardin de Paris) étterem tulajdonosa, az 
ipari iskola tankonyhájának és diákjainak közreműködésével. Ezen a napon több mint 

száz jászsági vendég kóstolhatta meg a francia konyha remekműveit, de az éttermet bárki 
felkeresheti az I. kerületben a Fő utca 20. szám alatt a Francia Intézettel szemben.

A francia régió vezetője és polgármesterünk, a közreműködő szakácsok társaságában

A Francia Gazdasági Év megnyitása alkalmából Budapesten 
a Bem rakparton rendezett kétnapos kirakodóvásáron 

az Alsó Jászságot a Tourinform Iroda munkatársai 
képviselték, közös pavilonban a Három Kanton nevű francia 

testvérvárosi régióval.
Az aratópárok gravírozott poharat kaptak emlékül, a főzők pedig értékes díjakat. A győztes a Kakaspusztítók 
csapata, a II. helyezett a Veszprémi Baráti Kör és Bagi Kakasai csapata lett, a francia és lengyel szakemberekkel 
kiegészített zsűri szerint. Az idén először, mókás rigmusaikkal is versenyeztek a kakasfőzők. A JABE honlapján a 
rendezvény szervezőinek fotóit nézhetik meg: www.jabe.hu. Lapunk képeit Urbán Ilona és Bíró László készítette.
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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.

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

Jászapáti Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a Htv. 
1. §.-ának (1) bekezdésében fog-
lalt felhatalmazás alapján költ-
ségvetési gazdálkodásának előse-
gítése érdekében helyi iparűzési 
adót vezetett be a város területén 
19/1998. (XII.17.) számú rendele-
tével 1999. január 1-től.  Az adó 
mértékét 0,08 % -ban, pénzin-
tézeteknek 1,2 %-ban állapította 
meg,, melyet 26/2004. (XII. 09.) 
sz. Önkormányzati rendeletével 
2005. január 1-től egységesen 1,4 
%- ra változtatott. 

a vállalkozások 2006. évi ipar-
űzési adó alapot képező jövedel-
meik után 2007. május 31-ig kö-
telesek helyi adóbevallást ké-
szíteni, és az adót megfizetni. 
Jászapáti városban 2007. június 
15-i állapot szerint  485 vállalko-
zás nyújtotta  be adóbevallását. a 
vállalkozások döntő többsége (64 
%) egyéni vállalkozás, 36 %-a pe-
dig társas vállalkozás, vagy egyéb 
jogi személy.a társas vállalkozá-

sok és egyéb jogi személyiséggel 
rendelkező, vagy nem rendelke-
ző szervezetek  százalékos meg-
oszlása a következő:
Korlátolt felelősségű társasá-

gok: 45,0%-ot,
Betéti társaságok: 33,9 %-ot
Részvénytársaságok 
9,0%-ot
Gazdasági Munkaközösség:
 0,6%-ot
Szövetkezetek: 5,1 %-ot
Alapítványok: 4,0 %-ot
Egyesületek: 1,7 %-ot
Társulás: 0,6%-ot 
képviselnek. 
Önkormányzatunk 2006. évi  

végleges adóbevétele 76.879.700 
Ft.

a feldolgozott bevallások alap-
ján 160 vállalkozásnak volt még 
fizetési kötelezettsége május 31-
ig 15.205.300  Ft, adótúlfizetése  
117 vállalkozásnak volt 5.532.400  
ft értékben.

A város  2006. évi iparűzési 
adó bevétele a tevékenységi kö-

rökben az alábbiak szerint osz-
lik meg: 

Kereskedelem: 10 224 700 Ft
Mezőgazdaság: 16 549 800 Ft
Ipar: 21 404 300 Ft
Szolgáltatás: 21 634 800 Ft
Egyéb: 4 853 500 Ft
Pénzintézet: 2 212 600 Ft
Összesen: 76 879 700 Ft
az ipar és szolgáltatásból közel 

azonos nagyságú iparűzési adó 
bevételt ért el városunk,  legna-
gyobb adóbevételt e két tevékeny-
ségi körben dolgozó vállalkozá-
sok adják. Jelentős bevételt képez 
a mezőgazdasági vállalkozások 
és kereskedelmi vállalkozások ál-
tal fizetendő iparűzési adó is. 

a legkisebb arányú bevételt az 
egyéb vállalkozások és pénzinté-
zetek adják.

az önkormányzat helyi ipar-
űzési adóról szóló rendelete ér-
telmében  adómentes a társadal-
mi szervezet, az egyház, az alapít-
vány, közszolgáltató szervezet, a 
köztestület, a közhasznú társa-

ság, az önkéntes kölcsönös biz-
tosító pénztár, a magánnyugdíj-
pénztár, és a költségvetési szerv, 
abban az évben, amelyet megelő-
ző naptári évben folytatott vál-
lalkozási tevékenységéből szár-
mazó jövedelme után társasági 
adó fizetési kötelezettsége nem 
keletkezett. 

E feltételek fennállásáról adó-
zóink május 31-ig megtették nyi-
latkozataikat.

az önkormányzat döntése 
alapján mentes az adó megfize-
tése alól az a vállalkozó, akinek 
vállalkozói szintű adóalapja nem 
haladja meg  a 700.000 ft-ot. 

2006. évben az egyéni vállal-
kozások 44, a Kft-k 12, a Bt-k 
22, az Rt-k 6, és a szövetkezetek 
22 %-ának a vállalkozási szin-
tű adóalapja nem haladta meg a 
700.000 ft-ot, így mentességre 
jogosultak. 

Gonda Zoltánné
Pénzügyi osztályvezető

Tájékoztató a helyi iparűzési adóbevétel 2006. évi alakulásáról

ÁLLÁSHIRDETÉS
Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala munkatárs 

jelentkezését várja -lehet pályakezdő is- 
hatósági ügyintézői feladatok ellátására.

Feltétel: büntetlen előélet
Képesítési feltételek: 

állam és jogtudományi doktori vagy államigazgatási főiskolán 
szerzett igazgatásszervezői képesítés.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok csatolandók:
önéletrajz, szakképesítést tanúsító okirat közjegyző által 
hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi keltezésű 

erkölcsibizonyítvány

Bérezés: A köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII.tv. vonatkozó rendelkezései alapján.

Jelentkezési határidő: 2007. augusztus 10. (péntek) 12 óra.
Elbírálási határidő: 2007. augusztus 15.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A jelentkezéseket a feladó feltüntetésével és 

„hatósági ügyintéző” szövegezéssel ellátva lezárt borítékban 
Jászapáti Város Jegyzőjéhez kell eljuttatni

Andrási Lászlóné, 5130 Jászapáti, Velemi út 2.
Az álláshirdetésre beadott jelentkezések elbírálásáról a 

jelentkezők írásban kapnak tájékoztatást.

2007. augusztus 21-től 
kb. 1 héten keresztül a jásza-
páti 45-65 éves női lakosság 
részére ingyenes (és vizitdíj 
mentes) mellrákszűrést bizto-
sít az országos Népegészség-
ügyi Program keretén belül a 
Jászapáti Polgármesteri hiva-
tal támogatásával a MaMMa 
Egészségügyi Zrt. -mozgó 
szűrőállomásával, a Pri-
mavera Mobillal.

A szűrés helye: a Jászapáti 
Polgármesteri hivatal és a Vá-
rosi Könyvtár előtti udvar.

Várjuk az érintett korosztá-
lyú hölgyeket, akik névre szóló 
behívót kapnak a pontos idő-
pont megjelölésével, illetve 

a korosztályon kívüli, de 40 
éven felüli, beutalóval érkező 
nőket is (ebben az esetben vi-
zitdíjat kell fizetni.), akiknek 
egy éven belül nem volt mam-
mográfiás vizsgálatuk.

Várjuk az érintett hölgyeket, 
hiszen családja boldogsága az 
Ön egészsége!

MaMMa Egészségügyi 
Zrt és a Jászapáti Pol-
gármesteri Hivatal

Mammográfiás rákszűrés 
a Polgármesteri Hivatal és a Városi 

Könyvtár előtti udvaron

a nemzeti bajnokság 
második vonalának bú-

csút intő együttesünk az NB-III-
ra készül. A labdarúgást szerető 
közönséget rengeteg kérdés fog-
lalkoztatja, ezek közül boncol-
gatunk néhányat, keresve a vá-
laszt, szem előtt tartva az előt-
tünk álló bajnokság közeledtét.

Miért kellett kiesnünk 
az NB.II-ből?

a kérdés már némi szándékot 
is elárul, mert nem úgy fogal-
mazódott, hogy „miért estünk 
ki az NB.II-ből”. Mindkét kér-
désre kissé primitív, de egyér-
telmű választ adhatunk: azért, 
mert kevesebb pontot szerez-
tünk, mint a bennmaradó leg-
rosszabb gárda. a kérdésben rej-
lő kényszernek azért van alapo-
zottsága, mert a bajnokság vége 
előtt 3-4 fordulóval szárnyra kelt 
az, hogy a vezérkar a követke-
ző bajnoki esztendőt már nem 
a második vonalban képzeli el. 
Ez hivatalosan nem vetődött 
fel, de a hír mégis megjelent a 
megyei lapunk sportrovatában, 
furcsa mód éppen a bennmara-
dást eldöntő megyei rangadók 
előtt. Gelei jó érzékkel taposott 
bele csapatunk mentális életé-
be, mint ahogy ezt a korábbi év-
tizedben számtalanszor meg-
tette. Érdekes, Karcagon senki 
sem vetette fel a következő évi 
szereplés bizonytalanságait és 
a bajnokság végét jelző sípszó-
val együtt, biztos pozícióban bú-
csút mondtak a nemzeti bajnok-
ságoktól.

A vezetőkben (azokban akik 
valóban vezetők és nem azok-
ban, akik vezetőknek gondolják 
magukat) jogosan felmerülhe-

tett az előbb idézett kérdés, hisz 
a csapat nem az elvárható ered-
ményességgel szerepelt, a szak-
osztály körül lebzselők végig a 
fogást keresték és gáncsoltak, 
ráadásul a nézőtéri támogatott-
ság is alábbhagyott. Szóval, kel-
lett vagy nem kellett (döntse el 
ki-ki belátása szerint), kiestünk. 
Öt sikerekben gazdag esztendő 
alatt minden elképzelhető csú-
csot megdöntött az első csapat, 
újraírva a város labdarúgásá-
nak történelmét, mégis számít-
hattunk egy mostanihoz hason-
ló bajnoki végjátékra, amikor az 
utolsó fordulóban nem sikerült 
győzni, így elestünk a második 
vonaltól.

az egyik legnagyobb hiba az 
volt, hogy a kezdet kezdetén nem 
rakták helyre azokat, akiknek a 
labdáról, labdarúgásról, a szitu-
ációról egy bizonyos szint után 
fogalmuk sincs, nyíltan vagy ál-
cázva belehaltak az első csapat 
sikereibe, miközben amikor le-
hetett jópofáskodtak, ráadásul 
magukénak hirdették ádáz el-
lenségeik sikereit.

Mi lesz velünk ezután?

az új világ gyakran feltett kér-
désére csak közösen fogalmaz-
hatjuk meg a választ. Az lesz 
velünk, amit mi akarunk. 
ha azt akarjuk, hogy továbbra 
is a nemzeti bajnokságban ját-
szunk, hogy jó meccseket láthas-
sunk itthon és idegenben, ak-
kor egy emberként kell odaállni 
és tenni a dolgunkat. ha valaki 
nem így gondolkozik (mármint 
nem áll be a sorba) akkor álljon 

egy kicsit hátrébb, onnan szem-
lélje az eseményeket, de ne tá-
volodjon el. amennyiben a dol-
gok a szája íze szerint alakulnak, 
mindenki szívesen látja, lépjen 
hát közelebb.

A csapat a történelmi 
pillanatokban gazdag öt 
évet stílusosan egy újabb 
történelmi eseménnyel 
zárta. a magasabb osztályból 
közelítve először „másik irány-
ból” jutott az NB.III-ba. Ilyen 
sem volt még, hozzátéve, ha ko-
rábban évtizedeken át álmod-
ni sem mertünk a harmadik vo-
nalról, most nehogy szégyenkez-
zünk már, „ugyanazért”.

Lesz Csapat?

a kezdet kezdetén már érzé-
kelhető súlyponteltolódás. A já-
tékos-keretben a hazai erőfor-
rások előtérbe helyezése az első 
pillanatban kudarcosnak lát-
szott. Egyik oldalról azt mond-
ták, hogy eltelt öt év, lássuk, az 
utánpótlásnál tevékenykedők 
hány embert neveltek ki a mos-
tani keretnek, mert eddig egyet 

sem. a másik oldalról azt vála-
szolták, hogy a fiatalok nem fog-
nak az első kerethez menni, in-
kább eligazolnak, hát nem is volt 
tolongás. Egy hét elteltével azért 
gyengült a visszatartás ereje és 
Gazsó Józsi, Varnyú Tibi mel-
lett megjelent a felnövő fiatal-
ság képviseletében Kiss attila, 
Balog attila, Birkás máté, and-
rási Tamás, a visszatérő Szabó 
Dávid, de remélhetőleg Megy-
hárt Zoli tehetsége sem lesz el-
herdálva és beáll a sorba. az el-
ső csapat gerincéből megmarad 
Tajti Józsi, horváth Robi, moso-
nyi attila, Kotula laci, Tejnóra 
Zoli, Kóczián Dávid. Varga he-
lyére Dani Peti térhet vissza, de 
tárgyalások folynak irányító és 
felfutó középpályás, valamint 
támadó posztok várományosa-
ival is. Biztató a keret formáló-
dása, ami azért is fontos, mert 
az NB-III mátra-csoportja vár-
hatóan erősödik az Újpest és Di-
ósgyőr junior csapataival. A kér-
déseket feltéve, ismét az a válasz: 
lesz Csapat, álljunk be a sorba 
és tegyünk meg mindent azért, 
hogy mindannyiunk örömére 
legyen egy Csapat.

Illés Péter

lesz Csapat!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Termál- és 
Gyógyturizmus Egyesület és a szolnoki Aba 

Novák Kulturális Központ meghirdeti a „ 2007 évi 
strandélményeim Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
és Abony város fürdőiben” című közös pályázatát

film, videó, fotó, rajz 
szöveges élményleírás 

és egyéb alkotások 
kategóriákban, minden korosztály számára.

A pályázók egyszerre több, sőt mindegyik kategóriában is 
indulhatnak.

Beküldési határidő: 2007. szeptember 21. péntek.
Beküldési cím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Termál- és 

Gyógyturizmus Egyesület, 5002 Szolnok, vízmű út 1.

A pályaművek formai és egyéb követelményei:
Rajz mérete max. A/4,

élményleírás magyar nyelven kb. 5 oldal A/4-es lapon,
fotó: fotópapíron előhívatva,

film, videó: min. 30mp, max. 5perc CD- vagy DVD-re írva.

A pályamunkák csak akkor kerülnek értékelésre, ha tárgyuk a 
megye valamelyik fürdője, szabadstrandja, vagy Abony város 
fürdője, lehetőleg 2007-es élményt jelenít meg, a hátoldalán, 

vagy hozzá csatolva találhatók a készítő adatai és elérhetősége, 
tanuló esetén az osztálya, iskolája neve, címe, valamint a fürdő 

helye, neve.
További információ az Interneten: www.termalszolnok.hu

Nyerjen
strandélményeivel!
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A részletekről érdeklődjön személyesen vagy telefonon:

Jász Plasztik Autócentrum Kft.
Jászberény, Jákóhalmi út 11.

 57/505-505

„Kertész leszek, 
fát nevelek”

A gyarapítás vágya a legősibb kultúrákban is meg-
található, ezt a legegyszerűbb magvetéssel megtenni. 
az elvetett mag kicsírázik, a növényt pedig meg lehet 
enni, így a földművelés, a kertészet, tehát mondhat-
juk egyidős velünk. 

A Bibliában is így kezdődik a teremtés könyve: 
„azután mondta Isten: Hajtson a föld gyenge fü-

vet, maghozó füvet, gyümölcsfát, a mely gyümöl-
csöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki 
magva e földön. És úgy lőn.” (mózes I. könyve 1;11) 

Egy fa ültetése nemes cselekedet annak is, aki saját 
hasznát reméli belőle, de méginkább az a mondabeli 
öregember kíván elismerést, aki már az unokáinak ül-
tette a diófákat. Ugyanis a diófa nagyon későn fordul 
termőre, így azt, az öregember már nem biztos, hogy 
megérte. De tovább akarta adni a reményt az utána 
jövő nemzedéknek, hogy várjanak türelemmel, amíg 
az elültetett fa majd kivirágzik, és termést hoz.

Magam is mezőgazdasági családból származó em-
ber lévén, korán belekóstoltam a vele járó munkák-
ba, de soha nem annyira, hogy utálattal, megvetés-
sel elforduljak tőle. Megtapasztaltam a szépségét, a 
hasznosságát, és a friss levegővel magamba szívtam 
ezt az éltető erőt, s most is tapasztalom a kétkezi al-
kotás felszabadító érzését, ha bármilyen közelség-
be kerülök a természettel, szántófölddel, vagy csak a 
kerttel. A szántó-vető emberek eleve jó megfigyelők 
voltak, évszázadokon át figyelték az időjárás, az adott 
naptári hónap és a növények fejlődése közötti össze-
függéseket. Hatalmas és kimeríthetetlen forrást ta-
láltak, s csak rajtuk múlott, hogy mennyire aknázzák 
ki a természet tanítómesterét, s hogyan építik rá ter-
mékeny életüket. Az úgynevezett népi időjóslási na-
pokat is ők fedezték fel. S csodálkozunk azon, hogy 
még ma is úgy vannak a természet törvényei, ahogy 
a nagyapáinktól halottuk. 

Ezek olyan dolgok, amik nem változnak, még a glo-
bális felmelegedés sem elég, hogy eltüntesse őket. Pe-
dig vannak, akik ezt szeretnék, mindent a saját befo-
lyásuk alá vonni, még azt is, hogy mikor, és kire süs-
sön a nap. De van felettünk szerencsére olyan Nap 
az égen, ami nem tűri a befolyást, ő a maga évmilliós 
rendje szerint felkel Keleten, és nyugszik Nyugaton, 
akármi történik is körülötte. És vannak napjainkban 
is jó kertészek, akik akkor is ültetnek, vetnek, ha már 
nem maguknak remélik az aratást. Pusztán a gyarapí-
tás öröméért, a jövő iránti felelősségvállalásért, sze-
retetből, értünk a fiatalokért, unokákért. 

Becsüljük meg az ő dolgos kezüket, és köszönjük 
meg az égieknek, hogy nem hagyják felborítani tel-
jesen a rendet, és őseink által példát mutatnak ne-
künk.

Ne felejtsük el ezt az igazságot sem:
 „A munka arra jó, hogy messze tartson tőlünk há-

rom nagy bajt: az unalmat, a bűnt, és a szükséget.”

Tisztelettel: Z. S-né
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Kedves  Rejtvényfejtők!
a rejtvényben faludi ferenc 

Szent István királyhoz című ver-
séből idézek.

„ Dicső István, nagy kirá-
lyunk,

Téged ég s föld magasztal, ...”

a vers folytatása a rejtvény víz-
szintes 1, 57, függőleges 4 és víz-
szintes 36 számú soraiban.

Vízsz: 1. Beküldendő. A 
vers folytatásának első ré-
sze. 12. minta, egy dolog ami 
mindenek felett áll. 13. Bács-Kis-
kun megye déli részén fekvő te-
lepülésről való. 15. A lakás köz-
üzemi számláinak, fenntartásá-
nak költsége. 16. Varróeszköz. 
17. MATS. 18. Fákkal sűrűn be-
ültetett terület. 19. Nem engedé-
lyez. 21. Vég nélküli pite! 22. Vé-
gek nélküli kasza! 24. Költői só-
haj. 26. Indulatszó. 27. Fej nélküli 
rőf! 29. Többszöri alkalommal 
háborgatók, zaklatók. 33. Név-
elővel, bolgár fizetőeszköz. 35. 
Szín, latinul. 36. Beküldendő. 
A vers folytatásának negye-
dik része. 38. arzén vegyjele. 
40. Nemzetközi, röviden. 41. Tö-
rök gépkocsi jelzése. 42. Tágas 

egynemű betűi. 44. Külső-so-
mogyi dombvidék központi te-
lepülése. 46. Alaktalan, amorf. 
48.  Nem ezen, ….. ( másikon) 50.  
Névelővel, nyakmelegítő. 52.  Ké-
pes Sport. 53. Névelővel, harc-
kocsi. 54. hátrafelé mozgó.  56. 
Gyors lábú, értelmes kutyák, ( 
van magyar, afgán is). 57. Bekül-

dendő. A vers folytatásának 
második része. 

Függ: 1. Állatokat legelőre 
hajtó. 2. A világegyetem üres tér-
ségét kitöltő rendkívüli finom, 
anyagtalan közeg. 3. a ház ura, 
birtokosa. 4. Beküldendő. A 
vers folytatásának harma-
dik része. 5. Dió betűi keverve. 

6. Tan mássalhangzói. 7. Gyer-
meket világra hoz. 8. Kettős be-
tű. 9. Ott, oroszul. 10. A mai idő-
pont.   11. Iskolában tartják a diá-
kok részére. 14. Bolond ….., Petőfi 
Sándor verse. 16. hetente meg-
jelenő női magazin neve. 20. Ré-
szekre bontott. 23. Kergetett, haj-
szolt.   25. Csendes, szótlan. 28. 
ordasok. 30. Nem lát. 31.  Tárca 
vége!  32. Állóvíz. 34. Énekhang. 
36. Nem köt le, unatkoztat. 37. 
Irodalmi alkotás. 39. Jelenték-
telen személyek. 43. megvastago-
dott bőr. 45. Van ilyen ruha is. 47. 
földtörténeti korszak. 49. Bibli-
ai alak, Júda fia. 51. … Vegas, a „ 
kaszinó város”. 53. Török katonai 
rang volt. 55. Kettőzve, tippjáték. 
56. Határozott névelő.

 Beküldendő: Vízsz. 1, 57. 
függ 4  és vízsz 36 számú so-
rok megfejtése.

A megfejtéseket a Könyv-
tár címére kérjük eljuttat-
ni, szeptember 20-ig.

A júniusi rejtvény megfejtése: 
„ …. hogy mindig ember le-

gyen!”
a CBa vásárlási utalványt 

nyerte: Kiss Lászlóné, Jásza-
páti.

Nagypál Istvánné

Keresztrejtvény RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély megrendüléssel értesültünk arról, 

hogy Jász Tamás elhunyt. 
Együttérzésünket és őszinte részvétünket 

fejezzük ki a hozzátartozóknak! 
A jásziványi fiatalok

CÉGEK, VÁllalKoZóK, 
CIVIL SZERVEZETEK: 

Ádám miklósné Bonbon - 
Édesség Cukrászda, Jászapáti
Akusztik Együttes
Apostol Együttes
aranykalász alapítvány, Jászapáti
Budai Jánosné fazekas, Jászapáti
Cseh Zoltánné Bokréta Virágbolt, 
heves
Csontos Zoltán Vállalkozó, Jászi-
vány
Elektrolux lehel Kft. Porszívógyár, 
Jászberény
Eurocorn Pékség Jászapáti
Impala Design Kft. Budapest 
Indiáner Cukrászüzem Heves
Jász- Sütőház Kft.
Jászapáti 2000 mg. ZRT.
Jásziványért Közhasznú Egyesület
Jásziványi Iskoláért Közhasznú Nyi-
tott alapítvány
Jásziványi Polgárőr Egyesület
Jászivány Község Önkormányzata
Jász-Újság, Jászapáti
Kiss lászló Chemplex Kft.
méteráru Üzlet, heves
Nagypál Sándor és neje Vállalkozó, 
Jászivány
Nyitrai ferencné – Sirály Papír –Író-
szer, Jászapáti
Nyitrai Imre Bútorasztalos, heves
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászi-
vány
„Őszidő” Nyugdíjas Klub tagjai
Pócs János, Vállalkozó Jászapáti
Prímagáz ZRT., Budapest
Sasvári Béláné Írisz Virágbolt, Já-
szapáti
ÚR-FA Kft.
Valenda mihály Vállalkozó, Solt-
vadkert
Vass festék Kft, heves

MAGÁNSZEMÉLYEK:
107 fő vásárolt jegyet a bálra

Ádám Krisztián, Jászapáti
Ádám Péter, Jászapáti
andrási lászló és családja, Jásza-
páti
Bagi István, Jászivány
Balajti Károlyné, Balajti Éva, Jászi-
vány
Belovainé miklós Judit, Jászjákó-
halma
Bódi Tamás, Jászapáti
Borbás lászló és családja, Jászapáti
Borbáth Péter, Borbáth Rita, heves
Borbáth Sándor, heves
Borzák Terézia, Jászapáti
Bugyi Imre ifj., Jászivány
Csinger Ildikó, Jánoshida
Csőke Gábor és családja, Jászivány
Csőke Zoltán, Jászapáti
Dévai Gergely, Jászivány
Domán Gyula, heves
Dr. Sápi Ibolya, heves
farkas János, heves
fazekas Balázsné, Jászivány
Fülöp Marianna, Heves
Gyenes miklós és családja, Jásza-
páti
Járvás István, Jászapáti
Jász miklós, Jászivány
özv. Jász miklósné, Jászivány
Kakasné Drazdó Zsuzsanna, heves
Kálmán miklós, Jászivány
Kelemen Béla ifj. és neje, Jászivány
Király Katalin, Jászapáti
Kiss Katlin, Jászivány
Kiss lászlóné, Jászivány
Kissné Nida Ildikó, Jászberény
Kovácsné Balla Éva, Jászivány
Kozma lászló, heves
Kökény lászlóné, Jászivány
léhi Sándorné, Jászapáti
lóczi miklós, Jászapáti
lóczi miklósné, Jászivány

lóczi Pál, Jászivány
lóczi Zsuzsa, Jászapáti
mihályi lászlóné, Jászivány Ró-
zsa út
mihályi miklós és családja, Jásza-
páti
miklós lászló és családja, Jászapáti
morvai andrea, heves
Nagy Gábor és neje, Jászapáti
Nagy József és családja, Jászapáti, 
arany J. út
Nagy Judit, Jászivány
Nagy lajos és neje, Jászapáti
Nagy miklós és családja, Jászivány
Nagy Tünde, Jászivány
Nagy-Pál Sándor és neje, Jászapáti
Nagypál Sándor ifj., Jászivány
Nász Zoltán, Jászapáti
Pallagi Imre, Jászapáti
Susztár melinda, Jászapáti
Szabó István, Jászivány
Szabóné Borbáth Krisztina, Buda-
pest
Szentesi István, Jászapáti
Szilák lászló és neje, Jászivány
Szlávikné Gál Zsuzsanna, Jászivány
Szőke Viktória, Heves
Tajti Barbara, Jászivány
Tajti János és családja, Jászivány
Tajti miklós, Jászivány alkotmány 
út
Tari andrás ifj., Jászivány
Urbán Éva, Jászivány
Urbán István és neje, Jászivány
Urbán János és családja, Jászivány
Urbán lászló és Neje, Jászivány Kos-
suth út
Urbán lászló ifj., Jászivány alkot-
mány út
Urbán lászló ifj., Jászivány Kossu-
th l. út
Vágó lajosné, Jászapáti
Vágó Zsuzsa, Jászapáti
Virág Balázs és családja, Jászapáti

Előző számunkban a  június 22-én Jásziványban Jász Tamás megsegítésére 
megrendezett jótékonysági bál támogatóinak listáját nyomdai hiba miatt 
hiányosan jelenítettünk meg, melyet most kiegészítve közlünk. Elnézést kérünk 
a támogatóktól és a szervezőktől a szerkesztői hibáért! A bált szervező fiata-
lok ezúton mondanak köszönetet a támogató cégeknek, vállalkozóknak, civil sz-
ervezeteknek és magánszemélyeknek a nemes cél érdekében tett felajánlásaikat!

„Hiszem, hogy az emberi együttérzést,
egy kinyújtott kéz oltalmát és
biztonságát nem pótolja semmi.”
  Polcz Alaine

HELYESBÍTÉS
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Kedves vásárló!
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

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.

Tisztelt Partnereink!
Részvénytársaságunk 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, 30/250-2822

KErESKEDELMI EGySÉGEINK:

AGROCentrum
B e vá s á r ló  Köz p o n t

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

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

CENTRUM  ABC
Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja.

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

s z á M í T á s T E C h N i k A 
T E l E k O M M U N i k á C i ó 
iROdATEChNik A- szERviz

Kálmán Zsolt 
 3 0 / 9 8 5 - 5 6 2 9

FELHÍVÁS
A Jászapáti Színjátszó Kör 1999 óta négy sikeres darabot dolgozott fel, 

és mutatott be közel félszáz alkalommal a város és a régió közönségének, de 
eljutott Érdre és Erdélybe, Csíkszeredára is. Most ismét új előadás betanulása 
előtt állunk, és aki szeretne a Hegedűs a háztetőn, vagy a Bob herceg 

stábjának a tagja lenni, jelentkezzen, mert szeretettel várjuk! 
A próbák általában a hétvégeken vannak, így nem akadályozzuk a 

munkavégzést sem.Énektudás nem akadály, de nem is létfontosságú. Alsó 
korhatár 16 év, felső korhatár nincs.

Legyen Ön is a következő bemutató sikerének részese!
Kökény Gábor

Értesítjük a Lakosságot, hogy az ünnep miatt 
augusztus 20 - hétfő helyett augusztus 22-én 

szerdán végezzük a kommunális hulladék szállítást.

Városüzemeltető Kft. 
Jászapáti, Gyöngyvirág út 11. Tel.: 57/540-350

lengyel testvérvárosunk meg-
hívására 2007. június 29-én lan-
cut-ba utaztunk. a meghívást szí-
vesen fogadtuk és egybekötöttük a 
kirándulást egy tanulmányúttal a 
Köztisztviselői Nap alkalmából. 

hétórás utazás után megérkez-
tünk a testvértelepülésre. Vendég-
látóink a polgármesteri hivatalban 
frissítőkkel fogadtak bennünket. 
Hivatalunk osztályvezetői bemu-
tatták az osztályok munkáját és az 
osztályok aktív és nyugdíjas mun-
katársait. Ezután a helyi hivatal 
elöljárója tartott prezentációt, hi-
vataluk szervezeti felépítéséről, 
ismertette a munkafolyamatokat. 
Körbevezettek bennünket a pol-
gármesteri hivatal felújított épü-
letében, ahol a magyar gyakorlat 
szerint alkalmazott önkormány-
zati és hatósági feladatok mellett 
földhivatali feladatokat is ellát-
nak. Az épületen belül fizikailag 
elkülönülten, korszerű belépte-
tő rendszerrel ellátott helyiség-
ben dolgoznak a geográfusok. az 
ügyintézés egyszerűsítésére Euró-
pai Uniós támogatás segítségével 
megvalósították és alkalmazzák 
az e-közigazgatási rendszert.

a hivatal megtekintése után el-
látogattunk a város sportcentru-
mába, ahol egy 1000 fő befoga-
dására alkalmas sportcsarnok, 
úszómedence, pezsgőfürdő, bili-
árdszalon, edzőterem és rendez-
vény terem várja a látogatókat. 
másnap a Potoczky család kasté-
lyát és a hozzá tartozó kocsimúze-
umot jártuk be. Ebéd után az ital-
múzeumban mutatták be a vod-
ka- és a likőrkészítési eljárást és a 
program végén lehetőségünk volt 
a tradicionális lengyel italok kós-
tolására. az esti program a mar-
kowai Skanzenben folytatódott, 
ahol jellegzetes, hagyományos 
lengyel épületeket láthattunk. A 
járási vezetőkkel és a markowai 
polgármesterrel elköltött vacso-
ra után zenés-táncos mulatságot 

szerveztek vendéglátóink. Vasár-
nap találkoztunk az egyik helyi ci-
vilszervezet vezetőjével. A szerve-
zet árva, illetve nehéz sorsú gyer-
mekeket karol fel; otthont biztosít 
számukra és felnőtté válásuk után 
is segíti életkezdésüket. Ebéd után 
elbúcsúztunk és sok új élménnyel 
gazdagon tértünk haza. 

A nyelvi nehézségek leküzdés-
ében Petziwiatr-Szerencsés Bo-
gumila volt segítségünkre, me-
lyet ezúton is szeretnék megkö-
szönni.

Lengyel köztisztviselők 
látogatása városunkban

A köztisztviselő napi látogatá-
sunk alkalmával, megköszönve 
a lengyel testvérváros szíves ven-
déglátását, viszonzásképp telepü-
lésünk is meghívta a Lancut város 
polgármesteri hivatalának dolgo-
zóit.Vendégeink július 6-án érkez-
tek városunkba, a delegációt pol-
gármester úr, jegyző asszony és a 

testvérvárosi kapcsolatokért fele-
lős fogadta. A Polgármesteri Hiva-
talban megtekintették a házasság-
kötő termet, a polgármesteri dísz-
láncot, a régi anyakönyveket, a 
digitális térképet, és az okmány-
irodát. Az épületben városunk 
elöljárói vezették a látogatókat, 
akik nagy érdeklődést mutattak 
és rengeteg kérdést tettek fel. a hi-
vatalból gyalogos városnézésre in-
dultak és a városközpontban lévő 
jelentősebb épületeket láthatták. 
a másnapi program korán reggel 
kezdődött: hagyományos arató-
napon vettek részt a francia ven-
dégekkel együtt, ahol a lengyel és 
francia csapat is főzött kakaspör-
költet és kipróbálhatták a kézi ara-
tást, cséplést is. A tűzoltó bemu-
tató után szabad programként fel-
frissülhettek a strandfürdőben. 
Délután Jászdózsára utaztak, a 
„Dósai napok” rendezvényein vet-
tek részt. a római katolikus temp-
lomban rendezett hangversenyen 
meghallgatták Vivaldi: Négy év-

szak című zeneművét és Sebes-
tyén mátra népdalénekes önálló 
műsorát. A szabadtéri színpadon 
a népdalest után operett műsort 
adott zenei aláfestést a vacsorá-
hoz. A tűzijáték után utcabálon 
ropták a táncot hajnalig. Vasár-
nap a 10 órakor kezdődő szent-
misén vettek részt, amit egy Er-
délyből érkezett, első miséző tisz-
telendő celebrált. A mise után a 
lengyel csoport énekkel köszön-
tötte a vendég tisztelendőt. A ka-
nonok úr bemutatta a templomot, 
majd a Kis Szent Teréz Kamilli-
ánus Közösség a templomkert-
ben vendégelte meg a delegációt. 
Ebéd után, kissé fáradtan, de sok 
új tapasztalattal és reméljük, hogy 
szép és felejthetetlen emlékkel in-
dultak haza.mint lengyelországi 
utunk alkalmával, ezen a hétvé-
gén is Petziwiatr-Szerencsés Bo-
gumila tolmácsolt, segítségét is-
mételten köszönjük.

S.K.

Lengyel testvérvárosi cserekapcsolatok

a barátság nem csak az 
emberi kapcsolatokban 

fontos és szívet melengető, ha-
nem tágabb tekintetben, nép-
csoportok között is. Városunk 
lengyel kapcsolataira is a bará-
ti jelző igaz, hiszen Lengyelor-
szágból gyakorta érkeznek ven-
dégek rendezvényeinkre. Így volt 
ez sok egyéb között a tavaly októ-
berben megrendezésre került II. 

hagyományos szakmák – Szak-
mai hagyományok rendezvény-
sorozatnál is. Ezen alkalomból 
látogatott el hozzánk a Wessele 
Krezemienickie Néptáncegyüt-
tes, akik lakodalmi vigasságuk-
kal a néptánc gála fénypontjai-
nak számítottak.

 az idei nyár nagy megtisztel-
tetés hozott a jászapáti néptánc-
csoportnak és barátainak.

 a lengyel néptánccsoport ez 
évben ünnepelte fennállásának 
60. évfordulóját, s a jubileumi 
ünnepségre meghívta magyar 
barátait is.

 a városi delegáció tagjai vol-
tak: a Jászapáti Város Képvise-
lőtestület tagjai, a helyi Visele-
ti Hagyományőrző Csoport, az 
Öreg Táncosok Baráti Köre és a 
hétszívirág Néptánccsoport a Bí-
ró Zenekarral kiegészülve. 

forrás: 
www.jaszsarok.hu

Népek barátsága

A lancuti városháza előtt a magyar delegáció tagjai
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POWER
Műszaki kereskedés
Jászapáti, Kossuth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565 

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2007. augusztus hónapban. 

Tá j é ko z TaTá 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 
folyik. könnyű  
kormánykezelés (szervo).
,,Biztonságos járműben, gyorsan vezetői engedélyt szerezhet.”  
ne várjon holnapig, még ma hívjon  
és tájékozódjon a lehetőségekről!

Mezei Béla iskolavezető

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

J á s z l a d á ny,  K o s s u t h  ú t  8 .  5 7 / 4 5 4 - 0 0 7

Lakásfelszerelési 
Á r u h Á z

Jászberény, Nagykátai út. T: 57/415-242, 57/415-006.  
Jászapáti, istván király út 49. 57/441-003, 30/6301-693 

TONDACH natúr és mázas tetőcserepek
(Tangó, Keringő, Tatai)

KŐRÖS-, Ytong, LEIER-, Mályi- és Tápió-téglák, 
Frühwald-térburkolók, Betontermékek, szigetelők,

Fenyő fűrészáru, lambéria, fózolt hajópadló,
OSB-lapok, gipszkartonok, profilok.

Nyílászárók, fa és műanyag,  tetőtéri ablakok.
Zsákos és vödrös színes vakolatok,
Csempék, padlólapok, gres-lapok, 

Műanyag kertibútorok, napozó ágyak. 
KÉSZBETON, KISZÁLLÍTÁSSAL!

a Vágó Pál Általános és alap-
fokú Művészeti Iskolában a 
2006 /2007-es tanévben ismét 
megrendezésre került a felső 
tagozatos nyári tábor. Idén a 
szervezők Berdó Péterné Far-
kas andrea és Nagyné Pádár 
Tímea tanárnők voltak. Még a 
tanév ideje alatt kihirdették, 
hogy hol és mikor lesz a tábor, 
majd június 25-én, reggel 9 óra-
kor elindultunk Salgótarjánba. 
a buszon nagyon jó volt a han-
gulat. Útban a tábor felé meg-
álltunk Hollókőn és megnéz-
tük a várat, majd a világörökség 
részét képező fatornyú temp-
lomot. Szép volt, de már izga-
tottak voltunk, hogy milyen is 
valójában a tábor?! Végre oda-
értünk a tarjáni gyerektábor-
ba. mindenkinek nagyon tet-
szett. Elfoglaltuk a szobáinkat, 
majd valamennyien sétáltunk 
egy nagyot a tábor területén. A 
táborhelyen nem csak a mi is-
kolánk diákjai szálltak meg, ha-
nem voltak más csoportok is, de 
ez minket nem zavart. 

Már az első estén ízletes va-
csorát kanalazhattunk, amit 
frikk Jánosné Erzsike néni 
és Kimák Péterné Zsuzsa néni 
varázsoltak elénk és a hét töb-
bi napján is finomabbnál fino-
mabb falatokkal feledtették az 
otthon hiányát.

a héten nagyon sok mindent 
csináltunk. Például hétfő este 
tettünk egy rövid gyalogtúrát 
a közeli csillagvizsgálóba, ahol 
megcsodálhattuk közelebb-
ről a Holdat, a Jupitert és más 
égitesteket, miközben érdekes 
előadást hallhattunk egy lelkes 
helybeli csillagásztól. 

a hét folyamán ellátogattunk 
a Bányamúzeumba, valamint a 
Nógrádi múzeumba, ahol sok 

látnivalóban volt részünk. Egy 
másik napon pedig egy csak-
nem 15 km-es gyalogtúrán 
megtekintettük Salgó várát és a 
somoskői várat, ahol csodaszép 
látvány tárult elénk, megtekint-
hettük az Európában egyedül-
álló bazaltorgonát és Szlováki-
ába is „átruccanhattunk”! Igen 
hosszú volt az út, de jól éreztük 
magunkat séta közben.

a táborban is sok érdekes 
programot élhettünk meg. 
Ilyen volt a számháború, ame-
lyet már sötétben fejeztünk be. 
Voltak különböző versenyek: 
paprikás krumpli főző verseny 
fiúk és lányok között, valamint 
szellemi-, sport- és ügyességi 
versenyek. 

a pénteki napon több kedves 
vendég is meglátogatott min-
ket. Kántorné Pataki Erika ta-
nár néni egy egésznapos kéz-
műves foglalkozást tartott az 
érdeklődőknek, selyemfestés-
sel, testtetoválással és üveg-
szatinálással, melybe résztve-
vőként Fekete Viktória tanár 
néni is bekapcsolódott, Béres 
Gábor tanár bácsi pedig csapat-
kapitányként szállt versenybe 
a többi fiúcsapattal a  házi foci-
bajnokságban. Vendégként kö-

szönthettük táborunkban  még 
Pásztorné földes Györgyi igaz-
gató nénit és a férjét is.

Szombaton este meggyújtot-
tuk a táborzáró tüzet, összegez-
tük a hét eseményeit, megkap-
tuk a versenyek díjait és meg-
lepetésként mindenki kapott 
egy-egy díjat, melyet a héthez 
köthető viselkedésünk alapján 
ítéltek oda tanáraink. a szobák 
lakói a tábori eseményeket fel-
dolgozó rövid műsorszámokat 
alkottak erre az estére, ame-
lyek mindenki számára kelle-
mes perceket szereztek, majd 
egy fantasztikus karaoke-party 
és diszkó zárta a búcsúestét.

Röviden azt mondhatom, 
hogy nagyon jó volt a tábor és 
remélem, jövőre is lesz, mert én 
biztosan ott leszek!

Végül a táborozó gyerekek ne-
vében szeretném megköszönni 
a sok munkát és fáradtságot ta-
nárainknak, akik név szerint:

Berdó Péterné farkas and-
rea

Nagyné Pádár Tímea
Kisné Sörös Gertrud
Tajtiné orosz Judit
földi ferenc

Fehér Virág 
7.b osztályos tanuló

a tábor sikeréhez nagyban 
hozzájárultak az alább felsorolt 
és egyéb támogatóink, akiknek 
ezúton is szeretnénk meg-
köszönni segítségüket:

mÁV fkg felépítménykar-
bantartó és Gépjavító Kft.

Jászapáti Önkormányzat ok-
tatási- és Kulturális Bizottsá-
ga

Pócs János
fort – Kom Kft.
Nagy Sándor, fészer Vendég-

lő – Jászszentandrás
Jásztej Zrt.
lóczi miklós, CBa 
 Centrum aBC
Ilonka Boldizsár, 
 Jász – Sütőház Kft.
101.sz. Coop aBC
Kalmár Fűszer – 
 Csemege
Nagy Kálmán, Nagy és 
 Társa Kft.
Urbánné és Társa Kft.
Pádár Cukrászda
Sebők Péter – hentes
Demény Italdiszkont
Sirály Papír – Írószer

Valamint köszönjük a 
szülők lelkes támogatá-
sát is:

Barnáné Rusvai Éva
Berdó Péter
Bolyós ferencné
Boricsné 
 forgó Ildikó
fehérné Kerék Judit
Gömöri Zoltánné
Kimák Péterné
Kunné 
 Birkás marianna
mihályi miklósné
Nagyné Szabó Ágnes
Solymosiné 
 Németh Edit
Végertné Sümegi Ágnes

Felsőtagozatos nyári tábor Salgótarjánban

A Vágó Pál Iskola diákjai

a Zöld Pont Környezetvédelmi 
Egyesület 2006. évi közhasznú-
sági beszámolója

Bevételek:   
SZJA 1%: 117 E Ft
Tagdíj:  20 E Ft
Pályázat: 30 E Ft
Támogatás: 30 E Ft
Összesen:  197 E Ft.

Közhasznú tevékenységből 
adódó kiadások, költségek: 255 
E ft.

Tárgyévi eredmény: -58 E Ft.
Ezúton szeretnénk megkö-

szönni, hogy adójuk 1%-ával és 
támogatásukkal segítették a kör-
nyezetvédelem ügyét és egyesü-
letünket.

Tájékoztatjuk az érdeklődő-
ket, hogy egyesületünk az Ist-

ván király út 4. szám alatti épü-
letbe költözött. (Régi orvosi ren-
delő I. emelet.)

Nyitva tartási idő: kedd-szer-
da-csütörtök: 14.30-16.00 óra.

Bejelentkezés alapján ettől el-
térő időpontban is.

Tel.:57/440-535 (16 óra után)

Mihályi Sándorné
elnök

„Gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded!”
Gulyás Piroska fotója.

Zöld Pont Környezetvédelmi hírek

Szerencsejáték Zrt.
Totó-Lottó Kirendeltség
Jászapáti, István király út 3.
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A Városi Művelődési Központ 
és a Könyvtár augusztusi programja Anyakönyvi hírek

Igényes  
konyha- és 

ebédlõbútorok, 
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!

Évek óta vendégei 
vagyunk a Jász alkotók 

Köre művésztelepének Jászapá-
tin.Vágó Pál városában szívesen 
fogadnak bennünket, akik az or-
szág különböző részeiből érke-
zünk minden év júliusának el-
ső két hetében.

Idén eggyel kevesebben jöt-
tünk. Egyik legkedvesebb fes-
tő barátunk, Szőllősi András 
– akire mindenben számíthat-
tunk, akinek segítsége nélkül el 
sem tudtuk képzelni a jászapáti 
két hetet, nincs többé köztünk. 
De a szívünkben örökké velünk 
marad. festményei szerte az or-
szágban, így Jászapátin is őrzik 
emlékét.

Nyugalmas, kényelmes két 
hetet biztosított számunkra a 
Somos andrás Kollégium, ahol 
alkotó munka vidám légkörben 
folyt. Legtöbben olajjal festünk, 
de pasztellt, temperát és akva-
rellt is alkalmazunk. munkáink 
ihletői elsősorban a jászsági tá-
jak, csendéletek, au itt élő embe-
rek. Fotóművészünk felkutatja 
az eddig még le nem fényképe-
zett utcaképeket, szép házrész-
leteket, életképeket.

Ebben az évben is nagy él-
ményt jelentett számunkra a 
jászapáti aratónap színes lát-
ványossága, amely a magyar né-
pi múltunk egy elfelejtett hagyo-
mányát, elemét támasztja fel.

Új színfolt volt az idén a jász 
népviseletekről szóló előadás, 
ahol első kézből kaphattunk tá-
jékoztatást és bemutatót a a re-
konstrukciót kivitelező Tajti Er-
zsébettől.

Nagy tanulságokkal szolgált a 
jászdózsai Nemzetközi Művész-
telep vezetőjével és tagjaival tör-

tént eszmecsere, munkáikkal 
való ismerkedés.

Köszönet minden támo-
gatónknak, akik lehetővé 
tették zavartalan alkotó 
munkánkat.

Külön köszönet Szalkári Ró-
zsának, Szabari Zoltánnak és 
Mihályi Mónikának a gondos-
kodó odafigyelésért minden 
apró mozzanatra, mellyel ön-
feláldozóan igyekeztek kényel-
münket, alkotó szabadságun-
kat biztosítani.

A jászapáti művésztelep 
alkotói 

levél a táborból
SZüLETTEK:

Kálai Kálmán 2007. VI. 27.

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Ádám Kálmán – Ádám Katalin  2007. VII. 7.

ELHALÁLOZTAK:

farkas Ignác élt 50 évet Jászapáti lakos

Szabó Bertalan élt 80 évet „

Karkus Balázs élt 80 évet „

farkas József élt 86 évet „

Zsidei János élt 59 évet „

Pataki Gáborné élt 94 évet „

 molnár Ilona

andrási István élt 45 évet „

1-én  9-14 ó: Vegyes-áru vásár
6-án  9-13 ó.: Vegyes-áru vásár
10-én  9-11 ó.:
 Pártfogói meghallgatás
14-én
 9-12 ó.: Vegyes-áru vásár
 14 ó.: Nyugdíjas klubfoglalkozás
18-19-20-án: 
 JÁSZSÁGI RANDEVÚ a sportpályán
21-én, 9-13 ó: Vegyes-áru vásár

a Vágó Pál helytörténeti múzeumbana „Jász Alkotók Köre” 
nyári táborában készült képek láthatók és megvásárolhatók. 

a Városi Könyvtár felújítás miatt rész-
legesen tart nyitva. a rendezvények el-
maradnak. 

Szíves megértésüket kérjük!

Emlékezés
TÓTH GÁBOR

halálának első évfordulójára

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”

Soha nem feledünk. 
Szerető feleséged és családjaid

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját augusztus 20-án 
Szent István király napja és az új kenyér ünnepe 

alkalmából megrendezendő városi ünnepségre.

10 órakor ÜnnepI szentMIse a templomban
11 órakor városI ÜnnepsÉG a templom előtti parkban,ahol 

ünnepi beszédet mond Jakab István, a MAGOSZ Elnöke. A 
pedagógiai Díjat, és a Jászapáti városért kitüntetést szabó 

lajos polgármester adja át.
Az új kenyér megszentelése

Mindenkit szeretettel várunk!

Szervezők: Jászapáti Város Önkormányzata, Jászapáti Gazdakör, Kamilliánus KözösségDr. Szlovencsák Imre volt a 

   Jászapátin gyógyítók kö-

zött a 35. ha pontos Gulyás Pi-

roska feljegyzése. 1794-től van-

nak adataink, minden gyógyító-

ról, legyen az borbély-seborvos, 

fogász vagy belgyógyász. Dr. lé-

nárt Károly szülész-nőgyógyász 

szakvizsgájával gyógyított min-

denféle betegségeket. még fo-

gászkodott is. Talán ez, vagy 

egyéb szakmai féltékenység mi-

att nemes egyszerűséggel kis tót-

nak nevezte Imrét. Ismerve Ká-

roly bácsit, nem rosszindulat 

vagy gonoszság miatt tette. Be-

szélt Ő egyfolytában, csak győz-

ni kellett hallgatással.

Nehéz nekem összefoglalni és 

méltatni dr. Szlovencsák Imre ér-

demeit, hiszen csak 21 évig gyó-

gyítottunk egy rendelőben. Él-

nek még olyan emberek, akiket 

sokkal korábban kezelt, gyógyí-

tott, mielőtt még én praktizál-

ni kezdtem. Ők a betegek és én 

a kolléga lehet, hogy más néző-

pontok alapján véleményezzük, 

de Vörösmarty Mihályt idézve: 

Ő volt az „Ki szívben jó, ki lélek-

ben nemes volt.” 

Bár a szó a mögöttes tartalom-

mal régi, ma sokan használják. 

Mentorom volt, talán Ő sem tud-

ta. olyan tanácsokat adott a gyó-

gyításhoz, amit egyetemen nem 

tanítottak. Elmesélte tapasztala-

tait az emberi gyarlóságról. Sze-

medbe mernek nézni és dicsér-

nek, a szomszédnak már rosszat 

mondanak rólad. olyanokat, ami 

meg sem történt, tényként hir-

detik a piacon. az a baj, morgo-

lódott Imre, hogy vannak embe-

rek, akik el is hiszik. Szerencsé-

re a jász ember okos, megfontolt, 

többségük a tapasztalatára ha-

gyatkozik.

Szlovencsák doktor gondolko-

dásmódjában megelőzte korát. 

Nagyon haragudott, ha fél hat-

kor azért hívta házához a „be-

teg” aki a kapuban várta a dok-

tort, hogy fáj a lába, 6-ra men-

jen-e dolgozni? Abban az időben 

állandóan az orvos esküjére hi-

vatkoztak, meg arra, hogy a be-

teg nem orvos, nem tudja eldön-

teni mi a sürgős, amivel orvoshoz 

kell fordulnia. mára ezek is át-

értékelődtek. Nem hiszem, hogy 

napjainkban, ha lába fáj, de nem 

baleset miatt valakinek, ügyele-

tet hívjon fél hatkor. Úgy érzem 

személyes tapasztalataim alap-

ján is, hogy ezek az esetek vise-

lik meg az orvos idegrendszerét. 

Nem a gyógyítás, a beteg embe-

ren való segítés, hanem a szándé-

kos kihasználás okozza az orvo-

sok körében a kiégésnek nevezett 

kórképet. Szerintem a rövid ide-

ig tartó súlyos betegsége és kilé-

pése ebből az árnyékvilágból, eb-

ből fakadt.

Nagyon rossz hét volt, amikor 

1997. november 5-én Dr. Szloven-

csák Imre elment. Jászberény-

ben is meghalt egy orvos kolléga. 

Ekkor vesztettük el sebészünket 

Dr. Kovács andrást, „Bandi bá-

csit”. Ápolónőjét még életében 

elkértem, így most nekem dolgo-

zik. Ő többet tud volt főnökéről, a 

rá való emlékezést rábízom.

Dr. Győri Gyula nyugalmazott 

gimnáziumi igazgatónk könyve-

iből merítem a latin kifejezése-

ket, mert ezeket az egyetemen 

nem tanították.

Imre, én 1997 novemberében 

búcsúzni Tőled a temetőben nem 

tudtam, nem is akartam, pedig 

ott voltam. Egyszer még összeta-

lálkozunk Kháron ladikján vagy 

a túlvilági képzeletbeli orvosi 

rendelő előtt.

Dr. Pál István

In memoriam

18. szombat
8–15 óráig Mogyi Kupa kispályás gyermek és felnőtt 
labdarúgó torna 
Jelentkezés a 30/515-80-77-es telefonon Szabó Dávidnál
17:30-kor Motoros felvonulás a 70 éves tűzoltó 
egyesület felvezetésével. Gyülekező a Gyros Bár előtti 
parkolóban. Útvonal: Petőfi S. u.– Szabadság u.- Lehel u.- 
Táncsics u.– Damjanich u.- Gyöngyvirág u. útvonalon 
18:30-kor street Fighter bemutató Kovács Krisztiánnal 
helyszín a Nyárfás utca sportpálya melletti  szakasza 
19:30-kor sörivó verseny a Randevú területén 
20:30-kor salsa tropical show – brazil táncosok 
műsora 
21 órakor Fenyő Miklós és tánckarának műsora
21:30-kor Iszapbirkózó verseny – nevezési díj nincs. 
Jelentkezni lehet a 70/3306046-os telefonszámon Szabó 
Sándornál 1. díj. 10.000 Ft. 2.díj. 6.000 Ft. 3.díj 4000 Ft.
22:15-kor roy & ádám trió élő koncertje 
24 – 02 óráig „Éjféli Bál” az origó együttessel 

19. vasárnap
10 órakor Ur-FA Kupa Öregfiúk Műfüves Labdarúgótorna Az Újpest, 
a Ferencváros, a Törekvés, és a Képviselők csapatainak közreműködésével 
18 órakor A rácz Aladár zeneiskola fúvósainak műsora
18:30-kor „Ilyen nincs,nem is volt, nem is lesz a sifonérban”
A rokolya varróműhely és a Hétszínvirág 

néptáncegyüttes műsora

19:30-kor operett-Musical Gála – Fellépnek : Sztreda 
Krisztina, Dániel Gábor, Bardóczi Attila, Vásári Mónika, Menyhárt 
Marika, Konferál: Juhász Dolly
22 órakor tűzijáték a panna-tónál 
22:30-kor szabadtéri Filmvetítés 
Az étkeztetést a Frikandó Fogadó biztosítja.

20. hétfő
10 órakor Ünnepi szentmise a róm. katolikus 
templomban
11 órakor városi Ünnepség a Szent István Parkban, ahol  
városi kitüntetések átadására is sor kerül
A műsorváltozás jogát a rendezőség fenntartja! 
Az egyes műsornapokra jegyek és kedvezményes árú 
bérlet elővételben is váltható Jászapátin a Könyvtárban 
és a Művelődési Házban, Jászberényben a Papiron Kft. 
Papírboltjában az Apponyi tér 1.sz. alatt. 
Belépőjegy ára 18.- ra : 900. Ft, 19.-re : 500. Ft., 
14 éven aluli gyermekeknek 200. Ft., 
2 napos bérlet : 1.200. Ft.
A rendezvény támogatói : Dr. Szekeres Imre – Honvédelmi 
Miniszter, országgyűlési képviselő, Nemzeti Kulturális Alap, Jász 
Plasztik Kft. Jászberény, „JÁSZKÖR” Egyesület, Jászapáti Város 
Önkormányzat, Jászapátiak Baráti Egyesülete, Jászapáti 2000 
Mg. Zrt., Centrum Kft. , Jásztej ZRt. , Mogyi Kft., Lóczi Miklós, 
MÁV FKG Kft. SZB Jászkisér, Polgárőrség Jászapáti, Rendőrség, 
UR-FA Kft., Semmelrock Magyarország, Bankos István.

Jászsági Randevú

A JAK Alkotótábor művészeit baráti konzultációra hívta meg a Jászdózsai Nemzetközi Alkotótábor. A 
bemutatkozás és közös ebéd után szakmai eszmecsere, majd alkotó munka következett a Tarna partján. 

A program a partnerség jegyében jött létre a Leader+ pályázat segítségével, ami jövőre a jászdózsaiak 
látogatásával folytatódik. Fotó: Urbán Ilona.

Búcsú Szőllősi Andrástól
Színeit, ecsetvonásait, képei őrzik – emlékét barátai.


