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Testvérvárosi kapcsolataink

Autómentes Nap

Szeptember 8-án a magyar delegáció Chémery sur bar településen hagyományos 
magyar ételekkel megvendégelte a francia testvértelepülések polgármestereit, 
a Három Kanton irodájának dolgozóit, és azokat a szakácsokat, akik a nyáron 

Jászapátin tartottak bemutatót a francia konyhaművészetből. A képen 
Borbély Istvánt, Jászivány polgármesterét köszöntik, aki bográcsban főzött 

birkapörköltet a vendégeknek. (írásunk a 9. oldalon) Szeptember 15-én a lengyelországi Lancutban  vett részt városunk 
küldöttsége a hagyományos őszi betakarítási ünnepen. 

(írásunk a 9. oldalon)

Tanévnyitó az Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az új, 
megbízott igazgató: Utasi László. Az első osztályosok először sorakoztak fel az iskola udvarán, tanítóikkal és  diáktársaikkal.

Városunk is 
részt vett 

az Autómentes 
Nap országos 

akcióban, 
szeptemben 

22-én.  A 
Damjanich 

utat lezárták, 
a Tölgyes 

Strandfürdő 
előtti 

parkolóban 
kosárlabda- 

és tollaslabda 
pályát 

alakítottak 
ki, kerékpáros 

ügyességi 
versenyt 

rendeztek.
A gyerekek a helyes közlekedéssel kapcsolatos tesztfeladatokat oldottak meg.

Kipróbálhatta bárki a kötélmászást is. A rönkhajításra nemcsak a nagyobb fiúk jelentkeztek, hanem lányok is.

Délután mindenki kerékpárra pattant és keresztül kerekezett 
a városon. A forgalmasabb útkereszteződéseket, ahol elhaladtak, 

rendőrök zárták le.

A nap végén már mindenkinek elfogyott az energiája, a break-dance 
műsort már csak nézni tudták. Az önkormányzat és a támogatók 
segítségével létrejött rendezvényen a gyerekek és szüleik együtt 

élvezhették a mozgás örömét.  Erre az egy napra elfelejtették az autót, 
a mindennapi rohanást.
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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.

Városunk képviselő-testülete 
ez év tavaszán úgy döntött, hogy 
megszünteti a két önálló általá-
nos iskolát, és szeptembertől egy 
intézmény keretein belül folyta-
tódik a tanítás. Az új intézmény 
neve Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola lett. Az évelőké-
szítés, évindítás tapasztalatai-
ról kérdeztük Szabó Lajos pol-
gármestert.

A nyári szünetben – ha 
volt ilyen egyáltalán az új 
iskola vezetőinek és taná-
rainak – milyen  feladataik 
voltak a tanévnyitóig?

A júliustól szeptemberig ter-
jedő időszak feladatai kettévá-
lasztandók, mert egyik részét 
önkormányzatunknak kellett 
elvégezni, másik részét az intéz-
ménynek. 

Nézzük az önkormányzati ol-
dalt. Az iskola vezetőivel egyez-
tetve elvégeztük azokat a mun-
kákat, (tantermek festése, padlók 
lakkozása, kerítésjavítás, tetőszi-
getelés, stb.) amelyek a szeptem-
beri zavartalan tanévkezdéshez 
elengedhetetlenek voltak. Elma-
radt néhány olyan munka – ak-
nafedlapok felemelése, labda-
fogó háló felszerelése, ablakrá-
csok elkészítése, és felszerelése 
– melynek elvégzése jelen pilla-
natban is tart. 

Az intézmény vezetői nagy 
erőfeszítéseket tettek annak ér-
dekében, hogy minden, az át-
alakulással kapcsolatos felada-
tot végrehajtsanak. Volt feladat 
a régi intézmények vezetőinek, 
hiszen július 31-re leltárt kel-
lett készíteni az intézmény va-
gyontárgyairól, és le kellett zár-
ni ezen időpontig a gazdálkodást 
is. Augusztus 1-jén az új intéz-
mény megtartotta alakuló ülését, 
ahol az igazgató úr tájékoztatta 
a munkavállalókat a következő 
időszak feladatairól. Elvégez-
ték az osztálytermek csinosí-
tását, a tanulók kiértesítését – 
ebben jelentős segítséget nyúj-
tott a Polgármesteri Hivatal is 
– a tanévnyitóról, az étkeztetés 
lehetőségéről, és arról, hogy a 
tanulók melyik iskolaépületbe, 
melyik osztályba járnak majd. 

Ezen feladatokkal párhuzamo-
san készítették mindazon szak-
mai anyagokat, amelyek az iskola 
indításához elengedhetetlenek. 
Szerintem az előkészítő munka 
az intézmény dolgozói és az ön-
kormányzat részéről is jól sike-
rült, és az ebben közreműködő-
nek ezért köszönet jár. 

Hogyan alakult az új tan-
testület létszáma?

A Képviselő-testület dönté-
sének megfelelően az előző idő-
szak pedagógus-létszámához 
képest csökkenés következett be 
az új általános iskolánkban, ez 
azonban szerencsére – tudom, 
hogy az érintett két dolgozónak 
ez nem szerencse, hanem fájda-
lom – csak két fő tényleges elbo-
csátását jelentette. Az iskola ve-
zetése a szükséges álláshelyek-
re kinevezte a dolgozókat, és az 
egyes tanulói csoportok megerő-
sítése érdekében pedagógiai as-
szisztenseket is vett fel. 

Az új igazgató egyelőre meg-
bízott igazgatóként kezd, mert 
nem volt idő a pályázat kiírásá-

ra. Ezt még ebben az évben pó-
tolni fogjuk.

Az általános iskolai okta-
tás eddig is több épületben 
zajlott. Miben más szeptem-
bertől?

A hat iskolai épületből három-
ban, kislétszámú csoportokban 
tanítják a gyerekeket és a peda-
gógusok munkáját pedagógiai as-
szisztensek is segítik. Itt lehető-
ség van arra, ha szükséges, egy 
osztályba két szaktanár is be-
megy órára. 

Most hogy túl vagyunk 
az első három tanítási hé-
ten, milyen tapasztalato-
kat szerzett a tavaszi dön-
tés tükrében?

A tanévnyitót követően részt 
vettem több osztályban szülői ér-
tekezleten,  a szülői munkaközös-
ségi vezetők értekezletén is, vala-
mint rendszeresen megjelentem 
az iskolai épületekben. Azt ta-
pasztaltam és tapasztalom, hogy 
a szülők megértették, és elfogad-
ták, hogy az osztályok kialakítása 
a gyermekek érdekeit szolgálja, 
még akkor is, ha az így kialakult 
minden egyes csoportra nem ka-
punk az államtól finanszírozást. 
Az épületekben rendet, fegyel-
mezettséget tapasztaltam, amely 
remélem tovább fog  folytatódni. 
A szülőkkel való beszélgetéseken 
is azt tapasztaltam, hogy most 
már látják mik is voltak a tényle-
ges céljai az önkormányzatnak, 

amik jó hatással vannak gyerme-
keik iskolai nevelkedésére. 

Ezeken a látogatásokon, né-
hány olyan dologra is felhív-
ták a szülők és a nevelők az ön-
kormányzatunk figyelmét, ami 
újabb megoldandó feladatot je-
lent. A szeptemberi eső alkalmá-
val tapasztalták, hogy a Napközis 
iskola épületénél (a Velemi End-
re és a Táncsics út sarka) nincs 
elég hely a gépkocsival érkezők-
nek megállásra, ill. ugyanez igaz 
a Szent Imre Iskola előtti terü-
leten is. Az iskola vezetőivel, az 
érintett területen dolgozó peda-
gógusokkal egyeztetve a követ-
kező munkálatokat fogjuk elvé-
geztetni:
  A  Napközis iskola épületénél 

a reggel gépkocsival érkezőknek 
lehetőségük lesz a Velemi Endre 
út irányából behajtani az iskola 
udvarára, és ott kirakni gyerme-
keiket, majd az udvar másik vé-
gén az újonnan kialakított kapun 
kihajtani a területről.
  A Szent Imre Iskolánál (a 

Velemi Endre út jobb oldalán ) 
a meglévő nyílt csapadékvíz el-
vezető árok egy jelentős részét 
zárttá fogjuk tenni, és ott parko-
lót alakítunk ki. 

Ezeket az átalakításokat ok-
tóber elejére elvégeztetjük, így 
bízom abban, hogy az őszi eső-
zésekkor nem fognak gondokat 
okozni. 

Sz-n

Tanévkezdés a város általános iskolájában

Az ünnepélyes tanévnyitón az iskola és a város vezetői is részt vettek.

Az Európai Autómentes Na-

pot hazánk 66 településén ren-

dezték meg szeptember 22-én. 

Jászapátin az önkormányzat 

szervezésében bonyolították le 

a már hagyományossá váló ren-

dezvényt. A közlekedők korán 

reggel szembesülhettek az ese-

mény markáns üzenetével: „au-

tó nélkül, egészségesen, környe-

zetbarát módon közlekedni vá-

rosunkban”. Ennek jegyében a 

városrészt hatalmas feliratok-

kal zárták le az autósok elől és 

gazdag programokkal várták a 

sportolni, kikapcsolódni vágyó-

kat a Városi sportpályán és an-

nak környékén.

Érdekes próbák, színvo-

nalas rendezés

Az általános iskolás gyerekek 

kicsit morogva indultak iskolába 

ezen a verőfényes szombat reggel, 

hogy egy-két óra tanulás után ki-

ki óhaja szerint az iskolában vagy 

a sportpályán kezdje meg az au-

tómentes nap próbáit.

Valamennyi helyszínen szel-

lemi és ügyességi próbák várták 

az érdeklődőket, és aki legalább 

öt helyen sikerrel járt, a nap vé-

gén tombolasorsoláson vehe-

tett részt. A sorsolásra szellemi 

teszt kitöltésével, farönk dobá-

lással, kötélhúzással, kocsihú-

zással, kerékpáros akadályver-

senyzéssel és labdázással lehe-

tett bekerülni.

A rendezők kitettek magukért, 

mert a 9 órától érkezők bőven vá-

logathattak a kínálatból és gyűj-

tögethették a teljesítést igazoló 

bejegyzéseket.

A strand előtti parkolót is au-

tómentessé varázsolták a szerve-

zők. A püfögő járművek helyén 

többek között megrendezték a 

város első utcai kosárlabda tor-

náját. Az egyik „beállásban” ki-

alakított pályán 9 csapat küzdött 

egymással, ahol az idősebb kor-

osztály és a gyengébb nem képvi-

selői is helytálltak.

A legnagyobb hagyománnyal 

és érdeklődéssel kísért verseny 

idén is a duatlon volt, amelyre 

mintegy 100 versenyző nevezett. 

A résztvevők a sportpályán fu-

tottak, a kerékpáros távot pedig 

a Gyöngyvirág és Damjanich ut-

cákon tették meg. 

A futamok eredményei: 

Óvodás lányok: 1. Urbán Viktó-

ria, 2. Vágó Stefi, 3. Urbán Petra, 

fiúk 1. Urbán Kristóf, 2. Urbán 

István, 3. Magyar Norbert, Kis 

lányok: 1. Gecse Gréta, 2. Beren-

te Gréta, fiúk 1. Bozó Bence, 2. Po-

lyák György, 3. Zsemberi Gábor, 

Újonc lányok: 1. Urbán Zsuzsan-

na, 2. Nagypál Eszter, 3. Urbán 

Ágota, fiúk:  1. Urbán Ádám, 2. Il-

lés Levente, 3. Zagyi Máté, Gyer-

mek lányok: 1. Zsemberi Klaudia, 

2. Végert Ágnes, 3. Bagi Brigit-

ta, fiúk 1. Novák Tibor, 2. Kocsis 

Dániel, 3. Mihályi Gergő, Serdü-

lő lányok: 1. Ádám Alma, 2. Ko-

csis Eszter, 3. Szepesi Zsófia, fiúk 

1. Farkas Richard, 2. Ürmös Ger-

gő, 3. Dárdai Dávid, Ifi-felnőtt 

nők: 1. Veleczki Viktória, 2. Ko-

csisné Kaszab Zsuzsanna, 3. Hol-

ló Vanda, férfiak 1. Kaszab László, 

2. Tajti Norbert, 3. Farkas Tamás, 

én-te-ő: A. korcsoport 1. Vuk, 2. 

Vérbeliek, 3. Sztár Light, B. kor-

csoport 1. Tűzgolyók, 2. Barca Fc, 

3. Jászapáti Vegyes, C. korcso-

port 1. Rendezők, 2. Kocsis Csa-

lád, 3. Csajok a Suliból.

Amikor már mindenki kellő-

képpen elfáradt, a résztvevők 

többsége kerékpárra szállt. Kö-

zel 200 bringázó vonult fel a vá-

rosban, demonstrálva erejüket és 

mondanivalójukat. A felvonulás 

után a jászberényi Dance Fitness 

SE leányai adtak számot tánctu-

dásukból.  A nap zárásaként a tá-

mogatók felajánlásaiból rengeteg 

ajándékot sorsoltak ki, fődíj ter-

mészetesen egy kerékpár volt.

Ezen a gyönyörű őszi napon 8 

órától éppen 8 órán át sikerült au-

tómentessé tenni Jászapáti leg-

szebb városrészét, az üdülőöve-

zethez vezető utat és környékét. 

Remélhetően az akció kellőkép-

pen felhívta a figyelmet a gyalo-

gos és kerékpáros közlekedésre 

és egyre inkább megfontolásra 

kínáljuk magunknak és mások-

nak, egyre gyakrabban elfogad-

juk és elfogadtatjuk a legrégebbi 

közlekedési eszközeinket. A vá-

rosban bővülnek és szépülnek 

a járdák és kerékpárutak, hasz-

náljuk hát ki a lehetőségeket és 

közlekedjünk mindinkább autó-

mentesen.

A rendezvény támoga-

tói: Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium, Jászapáti Város 

Önkormányzata, Berente Sán-

dor, Lóczi Miklós, Miklós Vin-

ce, Szabó Lajos, Centrum Kft., 

Agrorcentrum Áruház, Jászapá-

ti 2000. Mg. Zrt, Jásztej, Jász Sü-

tőház,  Kunhegyesi Építő Kft., Já-

szinvest Zrt., TI-LA Sport, Ínyenc 

Cukrászda, BON-BON Édesség 

Szaküzlet, FABAK Ital Kiskeres-

kedés, SPEED Kerékpár Szak-

üzlet, Kalmár Fűszer Csemege, 

Ali Baba Gyros Bár és Pizzéria, 

Sirály Papírbolt, DEM TRANS 

Diszkont, Jász Plasztik Kia Au-

tószalon.

Külön köszönet illeti meg 

a rendezvény előkészítését 

és lebonyolítását segítő pe-

dagógusokat, sportvezető-

ket.

GYÓGYÚSZÁS
A mozgásszervi és belgyógyászati betegségek megelőzését, 
helyreállítását elősegítő gyógyúszó és úszóedzések október 

hónaptól folytatódnak a Tölgyes Strandfürdőben 
Urbán Ferenc gyógytestnevelő vezetésével.

Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 20 óra után 
a 441-898-as telefonszámon lehet.

Jógázzon velem
kedden délutánonként a tsz abc (cba) 

fölött, 18 órai kezdéssel.
Várom régi és új egészségesedni vágyó 

jóga-társaimat!

Nyitrainé Rusvai Tünde 
gyógymasszőr  30/623-3234

Autómentes Nap Jászapátin



2007 őSzéN ISméT SoR KeRüL a 
,,Könyvtárak összefogása  

a társadalomért” 
...országos rendezvénysorozatra az In-

formatikai és Könyvtári Szövetség szerve-
zésében, a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával. Október 2–12. között a „Nagy 
Olvashow” a társadalom minden kor-
osztályának figyelmét igyekszik ráirányíta-
ni az olvasásra.
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Őszinteség
Kedves olvasóim erre a hónapra az őszinteséget választottam 

témának. Egy idézettel kezdem írásom: ,,Ha a te nemed őszinte, 
az egész lényed világos lesz.” A mai világ rohanó életében, ha 
belefeledkezünk a mindennapos és mindenkinek való megfe-
lelésbe, talán még hazudunk is néha, lelkiismeret furdalás nél-
kül. Márpedig a becsületes ember nem hazudik, nem vezet fél-
re senkit, még akkor sem, ha ebből neki haszna származna. Mai 
modern világunkban, romló társadalmunkban, egyre inkább 
háttérbe szorul a szeretet, a boldogság, mert kiszorítja a mono-
tonitás, a megszokott cselekvések végzése, az új dolgok irányá-
ba fordulás hiánya, bezárkózottsághoz vezet, és máris elindul-
tunk a romlás lejtős lankáin...

Éppen ennek a néha könnyebb útnak az elkerülésére bízta-
tom Önöket. Legyünk egyszerűek, de emberiek, őszinték és bol-
dogok. Éljünk boldogan és alakítsuk úgy a sorsunkat, hogy le-
hetőségünk legyen erre. Az élet relatív hosszúságú. Ha vala-
ki talán épp az őszinteség hiányában élte le az életét, és emiatt 
került nehéz helyzetbe annak hosszú az élet, mert a rosszban 
lassabban telik az idő. Érdekes dolog, ha boldogok vagyunk, 
gyorsabban telik az idő, a boldog évek elszállnak, a nehéz évek 
pedig lassan, fájdalmasan telnek. Így nem biztos, hogy a hos-
szúnak tűnő élet a kedvező, ha az ember sokat szenved alatta. 
Életünk végén, ha Isten tanítása szerint éltünk őszintén, sze-
retetben és őszinteségben, akkor, ha visszatekintünk egy bol-
dog élet tárul elénk. 

     Az őszinteségnek két szintje van; egyenesség a világban,  
és nyíltság a családban.

Az előbbire már kitértem a fentiekben, az alábbit pedig itt fej-
tegetem. A családnak akármelyik tagja is legyünk: szülők, nagy-
szülők, gyerekek, a problémáinkat meg kell beszélnünk a má-
sikkal. Ki kell, hogy alakuljon az a bizalmi kötődés a családta-
gok között, amelyben az őszintén megvallott problémák, közös 
összefogással megoldhatók.

Ezek után arra kérem olvasóimat, életüket tereljék az őszin-
teség keréknyomába. Egy idézettel zárom soraimat: 

,, Ki a rossz helyett a jó úton jár, az út végén rá az üdvös-
ség vár.”

Tiszetelettel: F. P.

Jász Plasztik Autócentrum Kft. Jászberény, Jákóhalmi út 11. 57/505-505

Kedves  Rejtvényfejtők!

Aradi vértanuk összefoglaló 
néven él a magyar nemzet emlé-
kezetében az 1848-49-es szabad-
ságharc 13 hős katonai vezetője, 
akiket 1849. október 6-án Aradon 
végeztek ki.

A tábornok a világosi fegyver-
letétel után kerültek orosz fog-
ságba, akik – noha ígéretet tet-
tek az ellenkezőjére – foglyaikat 
átadták az osztrákoknak. Felix 
Schwarzenberg miniszterelnök 
utasítására, Ferenc József jóvá-
hagyásával hadbíróság elé állítot-
ták, halálra ítélték és kivégezték 
a 13 magyar hőst. Közülük négy 
személy neve fejthető meg a rejt-
vényben. 

Vízsz: 1. Beküldendő. Az egyik 
legfiatalabb katonai vezető, ezre-
des. ( 1815-1849).   10.  Az UNES-
CO keretében működő atomkuta-
tó intézet francia  nevének rövidí-
tése.( Organisation Européenne 
pour la Recherche Nucléaire)   11.   
Zita egynemű betűi.   12.  Ódon, 
régi.  14.  Körforgalom része!  16.  
Portugál eredetű, ujjal pengetett, 
négyhúros gitáféleség.   18. Szem-
üveg kelléke, de főzelék is készül-
het belőle!  21. Kötőszó.  22.  Ilyen 
hamar?  23.  Állati lakóhely.  24.  
Tó Ázsiában ( Lop … )   27. Azo-
nos betűk.  28. Beküldendő. Tá-
bornok.( 1795 – 1849)   33. Félt, 
véd.  34.  Indulatszó.  36. Bekül-
dendő. Gróf, tábornok. ( 1807 – 

1849)   41.  Helyhatározórag.  42.  
Becézett Anasztázia.  43.  Re pár-
ja.  44. Kocsmai helyiség.  46. Sze-
mélyes névmás.   47.  A vanádi-
um csoportba tartozó szürke szí-
nű, elég kemény fém, vegyjele: Ta.  
50. Apróka, egész pici.  53.  Szóös-
szetételek előtagjaként a vele ös-
szetett fogalomnak a füllel való 
kapcsolatát jelöli.  54. Koreai vá-
ros.   55. Római 49.  57.  Addig az 

ideig.  58. Beküldendő. A legidő-
sebb tábornok. ( 1792 –1849 ) 

Függ: 1. A pincébe menet.   2. 
Ritka férfinév.  3.  Zóna mással-
hangzói.  4.  Keservesen zokog.  
5. Bodri mondja!  6.  Dicséret la-
tinul.  7.  Minél egynemű betűi.  
8.  ….pora, o mores!Latin kifeje-
zés.( Micsoda idők, micsoda er-
kölcsök!)  9.  Gyenge minőségű.  
10. Orosz színésznő volt

(Vera) ( 1918 - 1993)   13.  Nép-
szerű színművész ( András )  15.  
Egy másik kötőszó.  17.  Kicibál, 
helyéről durván elmozdít.  19. Ko-
szinusz, röviden.  20.  Ragasztó 
anyaggal bekenik.  25. Indíték.  
26. Ételízesítő.  29. Fiatalok nem 
éppen udvarias köszönése.  30.  
Évezred, örökkévalóság.  31. Roy-
ál nagyobbik fele!   32.  Tűzhely 
sütője, népiesen.  35. Így közle-
kedik aki nem használ semmilyen 
járművet.  36.  Hógörgeteg, hótö-
meg.  37.  Feltéve.  38.  Rian egyik 
fele!  39.  Jön betűi, keverve!  40.  
Ingyen, fizetség nélkül.  41.  Hím 
állat.  45.  Csépléskor keletkező 
melléktermék.  46.  Serdülőkorú, 
kamasz.   48. Juttat.  49.  ….grá-
fia, rétegfelvétel röntgennel.  51. 
Csak a végén hasal!  52. Spanyol, 
olasz és magyar gépkocsik jelzé-
se.  56. Azonos római számok.  57.  
Baja közepe! 

 Beküldendő:  Vízsz. 1, 28. 
36 és 58.   számú sor megfejté-
se. A megfejtéseket a Könyvtár 
címére kérjük beküldeni novem-
ber 20-ig.

Az augusztusi rejtvény meg-
fejtése: 

„ …Téged tisztel kis országunk,  
Első szent urának vall.”      

CBA vásárlási utalványt nyert: 
Gecse Ferenc, Jászapáti.

Nagypál Istvánné

Keresztrejtvény

A Jászapáti Városi Könyvtár is 
bekapcsolódott 

a rendezvénysorozatba:
október 15:10 óra 

Apu!Anyu! 
Olvass nekem!
az „első könyvem” és a „ba-

baolvasójegy” átadása a szü-
lőknek. az anyukák, apukák 
mondókákat, verseket olvas-
nak a kicsiknek. 

Január elseje és május 31-e 
között született babák és szü-
leik, testvéreik. Friczné Urbán 
Magdolna, 57/441-081

október 3. Anyuka le-
szek

Kiállítás és a helyi lapba aján-
ló bibliográfia a témával foglal-
kozó könyveinkből. Kismamák, 
kispapák. Balláné Szabó Ilona, 
57/440-336

október 1.  Életmesék
Vendégünk Bakos mária 

szakíró
Leendő anyukák, apukák. 

Tajti Józsefné, 57/440-336
2007. október 1–2008. 

május 31. 
Aranyfa olvasóprogram
A sorozat könyveiben elhe-

lyezett kérdésekre kell megke-
resni a válaszokat a könyv elol-
vasása után. 

2. osztályos tanulók. Mihályi 
Jánosné, 57/440-336

2007. október 1. - 2008. 
május 31. 

Természetbúvár olvasó-
program

A Búvár, Kolibri zsebköny-
vekben elhelyezett kérdések-
re kell megkeresni a válaszo-
kat a könyv elolvasása után. 
Cél a tárgymutató használatá-
nak megtanulása. 3. osztályos 
tanulók.

október 5. Mesevár meg-
hódítása

Irodalmi hétpróba kisiskolá-
soknak 1-2. osztály

2007. október 1-2008.má-
jus 31. 

A hét kérdései pályázat

olvasótermi könyvek (lexiko-
nok, enciklopédiák, szótárak) 
használata. 4-5. osztályos ta-
nulók. Mihályi Jánosné,57/440-
336

október 11. 15 óra „Ezt 
már olvastam valahol!”

Vetélkedő 7-8. osztályos ta-
nulóknak 

népszerű ifjúsági regények-
ről.

2007. október - december 
Kölyökolvashow

egyéni játék 6. osztályos 
tanulóknak a Katona József 
Könyvtár útmutatása alapján.

október 9. 15 óra „Ezt már 
olvastam valahol!”

Vetélkedő 14-18 éves tanu-
lóknak népszerű ifjúsági regé-
nyekről. Friczné Urbán Magdol-
na, 57/441-081

október 8. 16 óra Kölcsö-
nözd ki a megfejtést!

Városi rejtvényfejtő egyé-
ni versenyen a rejtvényekben 
művek összegyűjtése, ajánlá-
sa, kikölcsönzése. 

Rejtvénykedvelők. Gulyásné 
Csintó Etelka, 57/440-336

október 3-11. Nagyik a ne-
ten

Ingyenes Internet-használat 
(szükség esetén használó-kép-
zés) 40 éven felülieknek az in-
ternetes részleg nyitvatartási 
idejében. 

október 10. 16 óra Zordon 
Kárpátoknak 

vadregényes tája
Tájleírások felolvasása elő-

zetes felkészülés alapján, az él-
ményklub Kárpátaljáról elhang-
zó előadáshoz kapcsolódva. 

A Jászapáti Élményklub tag-
jai és a kárpátaljai kirándulás 
résztvevői.

„Elhull a virág, eliramlik az élet” A Petőfi szobor 2002. március 15-én
(Gulyás Piroska fotói)
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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.

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

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

LOMTALANÍTÁS
A Jászapáti Városüzemeltető Kft. értesíti a Tisztelt Jászapáti 

Lakóház-tulajdonosokat, hogy a lomtalanítást  október 4-én 
(csütörtök) a hétfői szemétszállítási járat területén, október 5-én 
(péntek) a keddi szemétszállítási járat területén végezzük. Kérjük, 

hogy az elszállítandó anyagokat reggel 7 óráig a házuk elé kirakni 
szíveskedjenek. A zsákokban összegyűjtött falevelet, valamint 

kötegelve a gallyat is elszállítjuk.
Lomtalanítás alkalmával kihelyezhetők régi használaton kívüli bútorok, háztartási 

eszközök, gépek, fém és üveg hulladékok.  A kirakott tárgyak és hulladékok 
közül nem szállítjuk el a veszélyes hulladékokat, trágyát, építési törmeléket, 

akkumulátort, TV-t, híradástechnikai tárgyakat, autóköpenyt, hűtőszekrényt. 
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.

Városüzemeltető Kft. vezetősége

Kérlek, mutat-
kozz be!

Balogh izidor 
zeneszerző, dalszö-
vegíró és előadómű-
vész vagyok.

Hol élsz?
Jászjákóhalmán, ragaszkodom 

származásomhoz, földemhez.
Szomszéd városunk Já-

szapáti. Oda milyen kötő-
désed fűződik?

Két tehetséges fiatal tanítvá-
nyom emléke is. Gitározni és ze-
neszerzésre hajlottak, önként 
szerették volna csiszolni hang-
szeres tudásukat. Szüleik igen 
örvendetesnek tartották. Azon 
kívül felléphettünk a Művelő-
dési Házban, rock fesztivál ke-
retében.

Mióta foglalkozol zené-
vel?

Gyermekkorom óta, valami 
belső erő hajt, a zene iránti sze-
retet és tisztelet.

Volt a családban zenész?

Egész dinasztiám zenével fog-
lalkozott, visszamenőleg, amit én 
tudok 500 évvel ezelőttiig.

Nyolc éves lehettem, amikor az 
első pozitív visszajelzéseket kap-
tam történetesen az énektaná-
romtól. Majd sorban jött a többi, 
hogy valamiféle szoros kapcsola-
tom van a zenével, amit mások is 
tudtomra adtak. Ekkor kezdtem 
gondolkodni rajta, hogy talán, 
amit őseimtől kaptam, ezt a kin-
cset tovább kell vinnem. Így kez-
dődött el zenei pályám.

S innét hogyan tovább?
Elég szegényes körülmények 

közt élt családunk, ezért a szüle-
im nem tudtak hangszert vásá-
rolni, sem zeneiskolába járatni. 
De mégis megtaláltam az utat ah-
hoz, hogy hozzájussak egy gitár-
hoz, amit kölcsönkértem. Közép-
iskolás voltam, mikor már egyre 
intenzívebben éreztem azt, hogy 
a zene világában van a helyem. 

Ekkor történt az első, igen ko-
moly lépés e csodálatos irányba. 
Elkezdtem komponálni.

Kik kértek fel, kik segítet-
tek?

Tanáraim és osztálytársaim 
segítsége, lelkesedése volt a do-
mináns, amit mai napig is áté-
lek. Színdarabban hallhattam 
viszont első komolyabb kompo-
nálásomat, ami osztatlan sikert 
aratott, örültem. Majd összehoz-
tam első zenekaromat, itt, a Jász-
ságban fellépéseink voltak. De 
mégiscsak vidéken éltünk, így a 
felkarolás elmaradt.

Ezek után milyen ötleted 
támadt?

Szerettem volna magam kipró-
bálni a filmzene világában is. Föl-
utaztam Budapestre magántaná-
rokhoz, hogy tovább fejlesszem 
zenei tudásom, tanulmányom. 
Célom az volt, ne csak érezzem 
a zenét, hanem értsem is. Így is-

merkedtem meg nagyon jó bará-
tommal, Alapi Istvánnal, akinek 
sok mindent köszönhetek, úgy 
emberileg, mint a zenében való 
gondolkodás útmutatásában.

Ma már hol tartasz?
Az EDDA együttes nagyon so-

kat meghív engem és zenekaro-
mat, hogy lépjünk fel együtt. Fo-
lyamatosan megerősítéseket ka-
punk tőlük munkánkért.

Más kapcsolataid?
Nagyra tartom Deák Bill Gyu-

lát, D. Nagy Lajost is, dicsérő sza-
vaik jól esnek.

Most hogy érzed magad?
Azt hiszem, mára már tudato-

sodott bennem, hogy mindig is a 
zene szárnyán fogok repülni.

Mostanában hol léptetek 
fel?

Abádszalókon, a Szabadté-
ri Színpadon, szintén az ED-
DA együttes meghívására. Amit 
most így köszönök meg nekik.

Zenekar neve? haRlEm.
Köszönöm az interjút.
Én köszönöm. Szikszai Ilka

Zene az élete

a rácz aladár zeneisko-
láért alapítvány megköszöni 
azt a támogatást, amelyet isko-
lánknak nyújtottak a 2006 évi 
befizetett adók 1%-ának felaján-
lásával.

A befolyt 152.835,- Ft-ot intéz-
ményünk minősítési eljárás díjá-
nak egy részére használtuk fel.

Alapítványunk továbbra is 
várja az adózók személyi jöve-
delemadó egy százalékának fel-
ajánlását, mellyel zeneiskolánk 
működését segítik.

Adószámunk: 

18827147-1-16

2007. szeptember 15-én Buda-

pestre látogatott a Jászapáti Ál-

talános és Alapfokú Művészeti 

Iskola felső tagozata. 

Legelőször a Rákoskeresztúri 

temető 301-es parcelláját tekin-

tettük meg, ahol koszorút helyez-

tünk Nagy Imre és más 1956-os 

forradalom áldozatainak sírjára. 

Ezután a Nemzeti Múzeumban a 

Tatárjárás című kiállítást néztük 

meg. Rövid bemutató filmet lát-

tunk a Muhi csatáról és sok tár-

gyi emlék, leírás is segített ennek 

az eseménynek a mélyebb meg-

ismerésében. 

A Múzeum családi programjá-

nak keretében beszélgethettünk 

utazó baráttal,  a tatárok elől me-

nekülő asszonnyal, magyar vi-

tézzel. Itt megtapasztalhattuk 

a könnyű és a nehéz fegyverzet 

közti különbséget is, és felpró-

bálhattuk a korabeli láncból ké-

szült fejvédőt.

Ezek után a Kossuth téren lé-

vő SULI BULI rendezvényen 

vettünk részt. Különböző sát-

rakban tantárgyakhoz kapcso-

lódó feladatokat oldottunk meg. 

Irodalomból memóriakártyáz-

tunk, matematikából logikai fel-

adatokat végeztünk, földrajzból 

kontinensekről tettek fel kér-

déseket, rajzból ügyességünket 

fitogtattuk, testnevelésből liszt- 

és gombfociztunk, valamint  kö-

telet is húztunk. Bizonyítványt  

kaptunk, amelybe a rendhagyó 

órákon szerzett pontokat gyűj-

töttük. A bizonyítványtulajdo-

nosok között sorsolást is tartot-

tak. Nagyon sokan nyertek kö-

zülünk!

 Közben igazi szórakozást 

nyújtottak a színpadon fellépő 

sztárok: Kótai Mihály, Soma, 

Palcsó Tamás, a Megatáncból jól 

ismert Barczi László, Baranya 

Dávid és Olter Vanda.  Fantasz-

tikusak voltak a tánc és művészi 

tornabemutatók, no meg a vak-

vezető és mentőkutyák ügyességi 

próbái is. Annyira belefeledkez-

tünk a programokba, hogy lekés-

tük a Lánchidat esernyővel be-

borító művészi produkciót. Ám 

nem csüggedtünk, helyette meg-

tekintettük a Dunára néző József 

Attila- szobrot, majd a reform-

korra emlékezve a Magyar Tu-

dományos Akadémia épületét és 

persze gyönyörködtünk a budai 

oldal látványosságaiban.

Gyorsan eltelt a nap, remek 

hangulatban rengeteg élmén-

nyel indultunk vissza. Sokunk 

szerint nagyszerű volt ez a kirán-

dulás, amit köszönünk kísérő ta-

nárainknak, valamint az utazást 

biztosító támogatóinknak.

 Fehér Virág

 Kimák Henrietta

 Nagypál Ágnes

     8.c osztály

suli buli tanévnyitó fesztivál

1% felhasználása

A jászapáti általános iskolások a budapesti tanévnyitó fesztiválon.

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
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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. október 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 

2007. október 15. hétfő
16 óra  A iii. töklámpás-készítő 

pályázat eredményhirdetése
Ajándék műsor a gyerekeknek, a BáBaKAláCs 

társulat előadásával, a Jászkör Egyesület és a Gazdakör 
támogatásával. Helyszín: MG Barkácsbolt, Jászapáti 

Kossuth Lajos út 25.

2007. október 16. kedd
15 óra „Mesélő történelem…”

című kiállítás, rácz erika ötvösművész 
és a rokolya varróműhely munkáiból kiállítás.

Énekel Halassy Csilla szobrászművész. 
Helyszín: a Városháza házasságkötő terme. A kiállítás létrejöttét 
lehetővé tette: a Jászsági Többcélú Társulás, INTERREG IIIG 

CADSES HERITOUR PROJECT

2007. október 17. szerda
Délelőtt Bartha tóni Bábszínháza 

és Csúzlizdája 
 Gyermekprogram óvodásoknak.

Helyszín: Művelődési Ház.

2007. október 18. csütörtök
15 óra Kiállítás helyi kézművesek 

remekműveiből.
A kiállítás megnyitón Kodály műveket énekel Forgó nóra 
operaénekes. Helyszín: Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény.

Kiállítás megrendezését segítette: REGIO-KOM KFT.

19 óra  Háromszék táncegyüttes  
„erdélyország  az  én  hazám...” 

című  előadása. Helyszín : Művelődési Ház 
Támogatói kártya: 1000,- Ft 

A Háromszék Táncegyüttes 1990-ben alakult Sepsiszentgyörgyön. 
A település a volt Háromszék vármegye – jelenleg Kovászna megye 

központja, 70 ezres lakosságának háromnegyede magyar nemzetiségű. 
A kisváros Székelyföld jelentős kulturális központja. A Háromszék 

Táncegyüttes célkitűzése az erdélyi népzene- és néptánckultúra gyűjtése, 
megőrzése és továbbadása, művészi értékű színpadi bemutatása.

2007. október 19. péntek
9 óra  „Hagyományos szakmák – 

szakmai hagyományok” című konferencia.

délelőtt „Hagyományok az oktatásban” 
című program. 

Hagyományőrző tanórák a kéméndi, mérai és csíkmenasági 
hagyományőrzőkkel. Megvalósulását támogatja:  
Jász Nagykun Szolnok Megye Önkormányzata.

19 óra Majorosi Marianna és Kökény richárd 
előadói estje, kísér a Bekecs együttes 

„Ősszel érik a fekete szőlő…” című 
népzenei és néptánc műsor. Helyszín: Művelődési Ház. 

Támogatói kártya: 800 Ft

2007. október 20. szombat
9 óra „vendel napi vigasság” címmel 
élő szakmabemutató. Fafaragás, kerámiakészítés, szalmafonás, 
hímzés, csipkeverés, szövés. A kézműveskedésbe mindenki szabadon 

bekapcsolódhat.

 „táncgála 2007.” című program

11 óra A „Karton” című táncszínházi 
bemutató, táncolják Györke tímea és barátai, zene: 

zuboly együttes. 
Egy absztrakt színdarab, melynek irodalmi alapja a következő mondat: „Egy halott az 
aluljáróban, százezer ember észre se vette.” Nincs történet, csak mozgás-szituációk, 

valamint talált kartondobozok, különböző méretben, melyek a szereplők számára 
életterek is egyben. A dobozok szombolizálják mai elidegenedett világunkat, az 

elzártságot, a személytelenséget és a dobozban lakás felveti a hajléktalanok problémáját 
is. Az előadást a Zuboly együttes koncertje követi, amelynek stílusa a break-dance és a 

népzene keveréke.

13:30 iv. „Karikára, nótára  
Csíktól a  Jászságig” című  néptáncműsor

16 óra CimbaliBand Balkan Projekt 
– transBalkan express koncertje, majd 

batyus bál, össztánc. Helyszín: Művelődési Ház
A CimbaliBand zenéjében főszerepet kap a cimbalom, amely ritmikájával, 
improvizatív lehetőségeivel tökéletesen beleillik a balkáni és magyar zenék 
világába. A másik vezető hangszer a harmonika, amely a balkánon még 
ma is a legkedveltebb hangszer. Dallamviláguk nagy részét Románia, 

Magyarország, Bulgária, Makedónia, Szerbia, Horvátország területéről 
származó népzenék alkotják.

Támogatói  kártyák  a  csütörtök és péntek esti előadásokra  jászapáti  Foto-
Illatszer boltban  válthatók. A rendezvény fő támogatói: NKA Nemzeti 

Kulturális Alap; MOBILITÁS Észak - alföldi Regionális, Ifjúsági szolgáltató 
Iroda; Jászapáti 2000 MG. ZRT; ITALINOX HUNGÁRIA; Group 4 
Securicor; OTP NyRT; Jászapátiak Baráti Egyesülete; Jászapáti Város 

Önkormányzata Média támogatóink:
INMEDIO; Jász Újság

III. „Hagyományos szakmák – szakmai hagyományok”
 konferencia, és kiállítás-sorozat jászapátin

2007. október 15–20.











PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Gyermekek és gyermeklelkű felnőttek örömére”

a kerek udvar kézművestár meghirdeti 

a III. Töklámpás-készítő pályázatot 
ügyes kezű jelentkezőknek.

A pályaműveket jeligésen várjuk, a pályázó nevét, címét,  
telefonszámát borítékban kérjük mellékelni a pályamunkához.

A pályamunkák leadási ideje és helye:
2007. október 13. 1000–1200 óráig MG Barkácsbolt 

 Jászapáti, Kossuth Lajos út 25. Bővebb információ kérhető:  
Nagy Erzsébet.  Tel.: 06-30/274-35-97 A részvételi szándékot kérjük  

2007. október 9.-ig jelezni a fenti telefonszámra.

KŐRÖS, YTONG, LEIER, Mályi és Tápió téglák,
nyílászárók, fa és műanyag tetőtéri ablakok.

Zsákos és vödrös színes vakolatok,
Csempék, padlólapok, greslapok. 

TONDACH natúr és mázas tetőcserepek,
Frühwald-térburkolók.

Kandallók, szeneskályhák, kályhacsempék 
többféle méretben.

Friss szállítású szén és száraz tűzifa.
KÉszBeton – KISZÁLLÍTÁSSAL!

O k t ó b e r b e n  i s  f i g y e l j e  a k c i ó i n k a t !
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A Városi Művelődési Központ 
októberi 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.
 30/389 3805

Tekintse meg mintadarabjainkat!

Köszönet-nyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik 

Mihá János
temetésén megjelentek, sírjára koszorút és virágot helyeztek.

A gyászoló család

Lajmer György rendőr őrnagy 
1971-ben született Szentesen és 
1990. november 1. napja óta dol-
gozik a Rendőrség hivatalos ál-
lományában. Kezdetben járőr, 
majd körzeti megbízott beosz-
tásban teljesített szolgálatot. Ezt 
követően a bűnügyi szakterüle-
ten is gyakorlatot szerzett, mint 
nyomozó, vizsgáló, főnyomozó. 
2001.06.1.-i hatállyal került a Já-
szapáti Rendőrőrsre, mint meg-
bízott bűnügyi alosztályvezető 
és 2002.02.1. napja óta kineve-
zéssel látja el a beosztását.

2000.-ben diplomázott a 
Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi 
Szakán, majd 2002-ben Rendé-
szeti Szakvizsgát tett. Munka-
köre alapján gyakorlatot szer-

zett az irányítás, szakmai ellen-
őrzés területén. 

Távollétében helyettesítette 
az őrsparancsnokot, valamint 
2006. december 1. napja óta al-
osztályvezetői feladatai mellett 
az őrsparancsnoki teendőket is 
ellátja. 

Gyakorlatot szerzett a szolgá-
latszervezés – tervezés, ellenőr-
zés, irányítás - területén. 

Irányítása alatt az őrs bűnügyi 
állománya szakmailag sokat fej-
lődött, felderítéseikkel, nyomo-
zati eredményességükkel a Kapi-
tányság húzó ereje lettek. 

Városunk képviselő-testüle-
tének támogatásával nevezték ki 
a Jászapáti Rendőrőrs parancs-
nokának.

Szeptemberben  Franciaor-
szágban járt a jászsági kistérség, 
közte önkormányzatunk küldött-
sége, a testvérvárosi kapcsolat-
ban résztvevő régió településein. 
Látogatást tettek polgármeste-
ri hivatalokban, gazdasági egy-
ségekben, részt vettek a Sedani 
Vásáron. A delegációt Koczkás 
Gábor, Alattyán polgármeste-
re vezette. A látogatás egyik leg-
fontosabb eseménye volt, amikor 
magyar vacsorát adott küldöttsé-
günk a francia házigazdáknak. 
A birkapörköltet Borbély István, 
Jászivány polgármestere főzte, a 
további finomságokat Menyhárt 
Imréné készítette el az ottani ét-
terem eszközeivel. A franciák a 
felszolgálásban segítettek és per-
sze az elfogyasztásában. A vendé-
gek egyöntetűen nagyon dicsér-
ték a finom fogásokat. A vacsorán 
részt vett Gabon, Madagaszkár és 
Magyarország Párizsi Nagykö-
vetségének képviselője is a fran-
cia települések polgármesterei 
mellett.  N.E.

Szeptember 16-án Lengyelor-
szágban, Łancutban járt váro-
sunk küldöttsége, Andrási Lász-
lóné jegyzőasszony vezetésével. 
A Hétszínvirág Néptáncegyüt-
tes magyar népviseletbe öltözött 
tagjai részt vettek az ez évi beta-
karítás tiszteletére rendezett há-

laadási szentmisén, ahol a friss 
gabonából készült termékeit 
minden gazdálkodó bemutatta 
a templomban. A fehér magyar  
kiscipó is ott sorakozott a lengyel 
barna kenyerek mellett.

Ezen a napon rendezték a  já-
rásban már hagyományos „A mi 
szakácsművészetünk hagyomá-
nyi” című rendezvényt. A város 
főterén felállított sátrakban a 
vállalkozók és gazdaságok mu-
tatták be termékeiket a szigorú 
zsűrinek, de a látogatók is kós-
tolhattak, vásárolhattak. A ke-
nyerek, sonkák, hús- és gyümölcs 
készítmények, sütemények, mé-
zek, teák együtt versenyezhet-
tek, mert a bírálati szempont az 
volt, mennyire őrzi a termék a ha-
gyományos receptet, tartalmaz-
e tartósítószert és megoldható-e 
a nagyüzemi gyártás. A jövő évi 
rendezvényre meghívást kapott 
városunk, hogy részt vegyen ere-
deti magyar kolbász is a verseny-
ben. 

A rendezvény része volt nép-
tánccsoportok fellépése is a fő-
téren felállított színpadon. A len-
gyel és ukrán népviselet és nép-
zene között a mi táncosaink nagy 
sikerrel szerepeltek, igazán nem-
zetközivé vált így az esemény.

Sz-n

Az új őrsparancsnok: 
Lajmer György r. őrnagy 

Újabb és újabb módszere-
ket, ötleteket, története-

ket találnak ki azok az elköve-
tők, akik olyan módon csalnak 
ki pénzt az áldozatoktól, hogy 
valamilyen Hivatal, vagy Szol-
gálat alkalmazottjainak adják 
ki magukat. Augusztus 14-én az-
zal az indokkal csengettek be egy 
jászsági, 80 éves férfihez, hogy 
számára segélyt hoztak, és ezt 
a lakásban szeretnék átadni. A 
sértett gondolkodás nélkül be-
kísérte az ismeretlen személyt, 
aki arra kérte az idős férfit, hogy 
mutasson neki pár 10 ezer forin-
tos bankjegyet, hogy megállapít-
sa, a nála lévők valódiak, vagy 
hamisak. Míg az idős férfi a rej-
tett helyről elővette a pénzét, az 
elkövetőnek volt ideje kifigyel-
ni, hol tartja a spórolt forinto-
kat, majd azokat magához vette 
és a helyszínről elmenekült, ös-
szesen 160 ezer forinttal.

A fenti példa is alátámasztja 
azt a tényt, hogy főként az idős 

személyeket csapják be azok, 
akik bűncselekmény elköveté-
sével szeretnének pénzhez jutni. 
Ennek érdekében különböző tör-
téneteket találnak ki, melyeket 
vagy egyedül, vagy csoportosan 
végre is hajtanak. (Pl.: rosszul-
lét imitálásával, szívesség kérés-
sel, hivatalos eljárás színlelésé-
vel, pénzváltással, nyeremény-
játék miatti ajándék átadásával, 
közelben dolgozó munkásként, 
aki a telket megnézné, stb…). 
Becsengetnek, vagy bemennek 
olyan házakba, ahol többnyire 
idős, egyedül élő, esetleg beteg 
személyek élnek, majd a ház tu-
lajdonosának figyelmét elterelik, 
kicsalják a házuk elé, vagy a kert 
végébe, s beszélgetnek velük, ez 
idő alatt pedig  társaik besurran-
nak a lakásukba. Ott felkutat-
ják az értékeket, majd azokkal 
együtt sietve távoznak. A sértett 

csak azt követően észleli mind-
ezt, mikor az ismeretlenek már 
elmentek a helyszínről. 

A lopási kár szinte minden 
esetnél jelentős, nem beszélve 
arról, hogy az áldozatok meg-
spórolt pénzüket is elvesztik. 
Kérnénk a lakosságot, hogy ér-
tékeiket ne hagyják látható, vagy 
könnyen megtalálható helyen, 
mint például a szekrény polca-
in, ruhák között, asztalok fiókja-
iban, ágyneműtartóban, hiszen 
az elkövető is ezeket a helyeket 
nézi át elsőként. 

Az ilyen, vagy ehhez hason-
ló trükkök miatt ne hagyják be-
csapni magukat, pénzt, vagy 
más értéket ne adjanak át ide-
geneknek, vagy előtte győződ-
jenek meg arról, hogy állításuk 
megfelel-e a valóságnak!

Továbbá, ha tehetik, a gyanús 
személyek járműveinek rend-

számait jegyezzék meg, mert a 
Rendőrségnek nagy segítséget 
nyújt a felderítésben!  

Sajnos a gépjármű feltöré-
sek elszaporodtak a Jászság-
ban. Kérnénk az autók tulajdo-
nosait, hogy értéket, iratokat, 
mobiltelefont ne hagyjanak az 
utastérben, hiszen az elkövetők 
figyelmét felkeltik még a legap-
róbb tárgyak is, melynek meg-
szerzése érdekében nem hátrál-
nak meg attól, hogy betörjék az 
ablakokat, vagy megrongálják a 
zárakat. Így tehát nem elegen-
dő, hogy csak azt ellenőrizzék,  
lezárták-e a parkoló járművet, 
ezen túlmenően abban is legye-
nek biztosak, hogy az üléseket 
üresen hagyták. 

Legyenek Önök is óvatosab-
bak, vigyázzanak nemcsak a sa-
ját, de a mások értékeire is!

 Jászberényi 
Rendőrkapitányság

Rendőrségi hírek

Testvérvárosi kapcsolatok 
ápolása 1-én, 17 ó: ZENEI VILÁGNAP – „Orosz Álom” Közreműködik: Bartha 

Anna, Réz Lóránt és Urbán Péterné.  18 ó: A Városi Vegyes Kar próbája
2-án, 15 ó: alsós néptánccsoport, 16 ó: felsős néptánccsoport próbája
5-én, 17 ó: alsós néptánccsoport, 18 ó: felsős néptánccsoport próbája
6-án, 9-12 ó:  Angol, 13-15 ó: Hastánc, 15-18 ó:  Hétszínvirág
7-én, 9-12 ó:  Hétszínvirág, 15-19 ó:  Társastánc, 19 ó: Színjátszó kör
8-án, 17 ó: A Városi Vegyes Kar próbája
9-én,15 ó: Szüreti mulatság – a nyugdíjas klub programja
12-én, 17 ó: alsós néptánccsoport, 18 ó: felsős néptánccsoport próbája
13-án, 9-12 ó: Angol, 13 órától: Lakodalom
14-én,9-12 ó: Hétszínvirág, 15-19 ó: Társastánc, 19 ó: Színjátszó kör
15-én,17 ó: A Városi Vegyes Kar próbája
16-án,15 ó: alsós néptánccsoport, 16 ó: felsős néptánccsoport próbája
A Hagyományos szakmák- Szakmai hagyományok 
című rendezvény programjai kiemelt ajánlatban szerepelnek.
19-én, 7-12 ó: Középiskolák Okt.23-i ünnepségei, 15 ó: alsós néptáncc-
soport, 16 ó: felsős néptánccsoport próbája
21-én, 9-12 ó: Hétszínvirág, 15-19 ó: Társastánc, 19 ó: Színjátszó kör
22-én, 17 ó: A Városi Vegyes Kar próbája
23-án, 9 ó: Városi Ünnepség.
25-én, 10 ó: „Cifratornyú mesevár”  óvodásműsor, belépő 300Ft
26-án, 17 ó: alsós néptánccsoport, 18 ó: felsős néptánccsoport próbája
27-én, 9-12 ó: Angol, 13-15 ó: Hastánc, 16 ó: 20 éves a Művelődési 
ház.
Ajándékműsor a város lakóinak: „Szép a világ”  Tihanyi Tóth Csaba 
társulatának előadása.
28-án, 9-12 ó: Hétszínvirág, 15-19 ó: Társastánc, 19 ó:  Színjátszó kör
29-én, 17 ó: A Városi Vegyes Kar próbája
30-án,15 ó: alsós néptánccsoport, 16 ó: felsős néptánccsoport próbája

A Városi Könyvtár és Művelődési Központ rendhagyó színházi bérletet 
hirdet Jászapáti közönsége számára, a Barátok közt című kedvelt TV-
sorozat szereplőinek közreműködésével.
Tervezett előadásaink novembertől-áprilisig, vasárnaponként:
Svejk vagyok  Mikó István önálló, vidám, élőzenés estje.
Détár-Rékasi revű  A művészházaspár humoros musical-műsora.
Jávor Pál börtönnaplója  Pozsgay Zsolt monodrámája 
 Szőke Zoltán előadásában.
Női igen, férfinem   zenés, humoros esztrádműsor, 
Kiss Ramónával és R.Kárpáti Péterrel.
Nevetni kell, ennyi az egész… Fodor Zsóka és Várkonyi András 
vidám, zenés estje.
Szép Ernő: Fiú, lány   romantikus, két felvonásos vígjáték, Szabó 
Erikával és Szabados Mihállyal.
A hat előadásból álló bérlet ára: 10440 Ft (egy előadás ára: 1740 Ft)
Egy-egy előadásra külön is váltható jegy, melynek ára: 2500 Ft
A rendezvénysorozatot csak akkor tudjuk megvalósítani, amennyiben 
legalább 200 fő vált bérletet. Jelentkezni a művelődési házban lehet 
október 31-ig! Kérjük az érdeklődőket, hogy segítsenek a rendezvényso-
rozat megvalósításában!

SZÜLETTEK:
Pozák Lorenzó Kálmán  VIII.11.
Koczka Frida Anna  VIII.16.
Koczka Gréta Hanna VIII.16.
Mihá Alex Miklós  VIII.24.
Kökény Emese Magdolna  VIII.24.
Oláh Aranka  VIII.27.
Bécsi Sára Panna  VIII.29.
Bodor Martin Noel  VIII.30.
Molnár Milán  XI.1.
Garai Kyra  XI.3.
Farkas Patrik  XI.11.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Nagy Miklós – Németh Marianna VIII.25.
Nagypál József – Vajna Ilona XI.1.
Gojsza Péter – Urbán Lívia  XI.15.

ELHALÁLOZTAK:
Zsemberi Ferenc élt 82 évet Jászapáti lakos
Berente József élt 81 évet Budapest-Jászapáti
Burai János élt 66 évet Jászapáti lakos
Rácz Pálné   élt 58 évet  „
 Pozák Mária
Mihá János élt 61 évet  „
Bolyós Tamás élt 39 évet  „

Tájékoztató a tüdőszűrésről
A kötelezően elrendelt tüdőszűrésen városunkból 790 fő 30. életévét 

betöltött lakos nem jelent meg, távolmaradását nem indokolta és nem 

igazolta. Felső korhatár nincs, aki 1978. január 1 előtt született annak 

a részvétel kötelező. Ezek a személyek ismételt felszólítást  kaptak és 

lehetőségük van 2007. október 15 napjáig pótolni kötelezettségüket. 

A szűrést Szolnokon végzik, a Hősök tere 2-4 szám alatti Tüdőgon-

dozó Intézetben, az ismételt értesítésen megjelölt időben. Amennyi-

ben itt sem jelennek meg, a 18/1998./VI.3./ NM. rendelet értelmében 

szabálysértést követnek el és pénzbírsággal sújthatók. A szűrővizsgá-

lat alól mentesülnek azok a személyek akik a Tüdőgondozó Intézet-

ben gyógykezelés alatt állnak, járóképtelen, fekvőbetegek, egy éven 

belül tüdőszűrő vizsgálaton részt vettek, várandós anyák, és a fenti-

eket igazolják. A szűrésről kapott, illetve az egyéb igazolásokat a Já-

szapáti Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában szíveskedjenek az 

érintettek leadni.
Polgármesteri Hivatal

A Városi Könyvtár októberi programjai
1-én 15 óra: Nyugdíjasklub – Zenei világnap
2–12: „Nagy Olvashow” 
3-án 10 óra: Cukorbetegek klubja
6-án 9–12 óra: Játék-délelőtt
8-án 14.30 óra: Mini Gyöngyszínház
8-án 16 óra: Városi keresztrejtvényfejtő 
egyéni verseny kezdőknek, haladóknak és 
mesterjelölteknek
10-én 16 óra: Élményklub – Bordás Anna Kárpátaljáról mesél
12-én: Fehér bot napja – műsoros rendezvény
15-én 14 óra: Nyugdíjasklub
20-án 9–12 óra: Játék-délelőtt
29-én 14 óra: Nyugdíjasklub
November 3-án 9–12 óra: Játék-délelőtt.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a Jászapáti 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
Irodalmi Kávéházába 

október 9-én 14:30-kor
Helyszín: Vágó Pál Iskola épülete, Damjanich u. 2.

Vendégünk Szalkáli Rózsa festőművész, 
Szikszai Ilka költő.


