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Képek az Autómentes Nap eseményeiről

A megújult úri kaszinó, volt mozi épülete a damjanich út 4 szám alatt, ma művészetek Háza. A nagyterem új arca a művészetek Házában. 

A régi művelődési házból a felújítás után információs és Kereskedelmi Központ lett.
A régi munkáskör, később csirkekeltető épületben (Aradi utca 1.) 
októbertől Humán Fejlesztő és Foglalkoztató Központ működik.

Befejezõdött
a Déli Városrész Projekt városunkban
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 Városunk Önkormányzata be-
fejezte a déli városrész felújítását 
a Regionális Fejlesztési Opera-
tív Program, és az Önkormány-
zati és Területfejlesztési minisz-
térium pályázatain nyert támo-
gatásból. 

A támogatási szerződést 2006. 
december 15.-én írták alá. 

A 2008 októberi ünnepélyes 
átadásig eltelt idő krónikáját fog-
laljuk most össze. A projekt ösz-
szes költsége:  430.416.875 Ft,  
melynek, a fi nanszírozása a kö-
vetkezők szerint oszlott meg:

- ROP ( Európai Uniós) pályá-
zatból 90% ( 387.375.187 Ft)

- Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium 6% ( 
25.825.013 Ft)

- önkormányzati saját erő 4% 
(17.216.675 Ft)

A projekt közvetlenül Jászapá-
ti déli városrészének fejlesztését 
tette lehetővé,megújítva a telepü-
lés arculatát, fejlesztve az életmi-
nőséget. A leromlott, kihaszná-

latlan önkormányzati tulajdonú 
épületek felújítása, átépítése, és 
új eszközökkel történt felszere-
lése után alkalmassá váltak ar-
ra, hogy új közösségi, szolgáltató 
és gazdasági funkciót tudjanak 
ellátni a város életében.

  A beruházás lépései:
-2007. október végéig elkészült 

a Civil Közösségi Klub és Projekt 
Iroda ( volt Vágó Pál műterem) 
teljes felújítása, továbbá meg-
épült 5.600 négyzetméter tér-
burkolt járda a város területén, 
és jelentős zöldterület felújítás 
is történt.  

A Civil Közösségi Klubban he-
lyi civil szervezetek – nyugdí-
jas klubok, alapítványok – fog-
nak október 1-től működni, és a 
Projekt Iroda részen a Jászsági 
Kistérségi helyi Egyesület kap 
helyet. Itt 2-3 fő számára lett új 
munkahely.

-2008. júniusától működik a 
projekt keretében megépült tér-

fi gyelő rendszer, összesen 10 ka-
mera telepítésével a városköz-
pontban, és az idegenforgalom 
szempontjából fontos területek-
re. Az elmúlt időszak tapaszta-
latai kedvezőek, és újabb sike-
res pályázatból 2009. tavaszá-
ra további 5 kamera fi gyeli majd 
a várost.

-2008. szeptember 30-án fe-
jeződött be további 3 épület tel-
jes felújítása. 

A városközpontban két épület 
újult meg, és kapott új funkciót.

A Damjanich út 4. szám alat-
ti épület régen moziként funk-
cionált, most pedig  Művészetek 
háza lett, és itt kapnak helyet 
a városban működő művészeti 
csoportok. ( néptánc oktatás,  ha-
gyomány őrző csoportok, nép-
művészeti ruhákat készítő Ro-
kolya Varró Műhely, és rendez-
vények szervezésére is alkalmas 
a helyiség ) 

A Damjanich út 8. szám alatt 
a régi művelődési ház átalakítá-

sával Információs, szolgáltató 
és Kereskedelmi Központ léte-
sült.  Ebben az épületben kap he-
lyet a Tourinform Iroda, az  In-
formatikai Központ, a térségi fel-
adatokat ellátó falugazdászok, a 
civil környezetvédelmi egyesü-
let, és egy kereskedelmi egység, 
amelyet még nem választott ki 
az önkormányzat. Itt 4 új mun-
kahely lett.

Az Aradi út 1. szám alatti épü-
let munkáskör ként, majd csirke-
keltetőként működött a múltszá-
zadban, ez az épület felújítás és 
átalakítás után humán Fejlesz-
tő-és Foglalkoztató Központként 
működhet. Itt csökkent munka-
képességűek foglalkoztatása in-
dul októbertől, illetve a képző 
termekben a hátrányos helyzetű 
városlakóknak lesz majd felzár-
kóztató képzés. A foglalkoztató 
a termelés felfuttatásával 30 fő 
számára jelent új munkahelyet. 

Befejeződött a Déli városrész projekt városunkban

Jászapáti Város Önkormány-
zata az Oktatási és Kulturális mi-
nisztériummal együttműködve 
az idei tanévre is kiírja a  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 
a 2008/2009. tanév második és 
a 2009/2010. tanév első félévére 
vonatkozóan. 

A kétféle pályázattal nemcsak 
a felsőoktatásban már tanuló di-
ákok kaphatnak támogatást, ha-
nem a felvételi előtt állók és az 
idén érettségizők is.

„A” TíPUsÚ PÁLyÁzATI KI-
íRÁs

A pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik 
a képzésre vonatkozó keretidőn 
belül, államilag támogatott, tel-
jes idejű (nappali tagozatos) felső-
fokú alapképzésben, mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan kép-
zésben, felsőfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.

„B” TíPUsÚ PÁLyÁzATI KI-
íRÁs

A felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdeni kívánó fi atalok szá-
mára kiírt pályázatra azok az ön-
kormányzat területén állandó la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű fi atalok jelent-
kezhetnek, akik:

a) a 2008/2009. tanévben utol-
só éves, érettségi előtt álló közép-
iskolások;

vagy
b) felsőfokú diplomával nem 

rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; és a 2009/2010. 
tanévtől kezdődően felsőoktatá-
si intézmény keretében államilag 
támogatott, teljes idejű (nappali 
tagozatos) felsőfokú alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzés-
ben, felsőfokú szakképzésben kí-
vánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2009-ben először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe és 
tanulmányaikat a 2009/2010. 
tanévben ténylegesen megkez-
dik.

A pályázatok benyújtási határ-
ideje: 2008. október 31. Pályáza-
ti adatlapok 2008. szeptember 
15. naptól átvehetők át a Jászapá-
ti Polgármesteri Hivatalban. Bő-
vebb információ: www.bursa.hu 
honlapon tekinthető meg, illetve 
2008. szeptember 15-től Lencse 
Péter, Jászapáti Polgármesteri 
Hivatal 21-es iroda. Tel: 57/540-
110/118 –as melléken.

A BURSA HUNGARICA 
pályázatai

A Jászapáti Városüzemeltető Kft. értesíti a Tisztelt Jászapáti lakó-
ház tulajdonosokat, hogy a

LOMTALANÍTÁS
2008. október 16-án /csütörtök/ a hétfői szemétszállítási járat te-

rületén, 2008. október 17-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 gallyakat is elszállítjuk.

Lomtalanítás alkalmával kihelyezhetők régi használaton kívüli bú-
torok, háztartási eszközök, gépek fém és üveg hulladékok. A kirakott 
tárgyak és anyagok közül nem szállítjuk el a veszélyes hulladékokat, 
trágyát, törmeléket, akkumulátort, TV-t, híradástechnikai tárgyakat, 
autóköpenyt, hűtőszekrényt.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.
Városüzemeltető Kft. vezetősége

Felhívás!
Vágó Pál festőművész városszépészeti tevékenységének 

emlékére október 14-én városszépészeti napot rendezünk. Csatla-
kozhatnak: munkahelyek, iskolák, óvodák, intézmények, szerveze-
tek, magánszemélyek.

Ezen a napon az őszi nagytakarítás jegyében

„sepregessen mindenki a saját háza táján”!
Csatlakozási szándékukat kérjük, hogy október 7. 16 óráig a Váro-

si Könyvtárban jelezzék. Jelentkezni lehet személyesen, írásban, te-
lefonon vagy e-mail-ben a következő címeken: Városi Könyvtár 5130 
Jászapáti Velemi út 2. Tel: 0657441081,  0657440-336, e-mail: jasza-
patikonyvtar@vk-jaszapati.bibl.hu. A nap eseményeit, magát a szé-
pészeti tevékenységet dokumentáljuk és Jászapáti város honlapján 
megjelentetjük.

Az előzetesen csatlakozottak közül a tiszta környezetért sokat dol-
gozókat jutalomban részesítjük.

Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Jászapáti Város Önkormányzata

Az idei esztendőben az úszó és triatlon klub 
versenyzői számos területi, országos és nem-
zetközi versenyen vettek részt. Az eseménye-
ket összefoglalva szeretnék betekintést nyúj-
tani az elmúlt időszak eredményeibe.

Január hónapban a magyar Diáksport 
szövetség által rendezett úszó diákolimpia 
megyei döntőjében szép sikereket értek el 
sportolóink. Nagy József gyorsúszásban 10., 
mellúszásban 11. helyen zárt. Nagy Zsófi a 
gyorsúszásban és hátúszásban is dobogón áll-
hatott, mégpedig a harmadik fokán. Németh 
Adrián gyors- és mellúszásban indult és har-
madik helyezést ért el. Laboda Kristóf mell-
úszásban másodikként ért célba. Laboda Ta-
más mellúszásban győzedelmeskedett. Nagy 
Babett hátúszásban második, mellúszásban 
első lett. Utassy Dominika mell és hátúszás-
ban sem talált legyőzőre. A megyei bajnokok 
továbbjutottak az országos döntőre.

Legelőször Laboda Tamás mutatta meg tu-
dását a Kecskeméten rendezett döntőn, ahol 
igen szoros versenyben 0,2 másodperccel ma-
radt le a dobogóról így a negyedik helyen zár-
ta a versenyt. Nagy Babett mellúszásban a 11. 
helyen végzett. Mezőnye erősségét jellemzi, 
hogy az ötödik és a 12. helyezett versenyző 
között kevesebb, mint egy másodperc volt a 
különbség. Utassy Dominika eredményeiről 
már a tavasz folyamán olvashattak, de jó újra 
leírni. A súlyos balesete után úgy fel tudott ké-
szülni, hogy mellúszásban második hátúszás-
ban pedig harmadik helyen zárt, és így teljes 
lett a diákolimpiai éremgyűjteménye.

A hagyományos Tölgyes úszóversenyen 
Nagy Zsófi a mell- és gyorsúszásban harma-
dik helyezést, Németh Adrián második he-
lyezést ért el. Utassy Dominika mindkét ver-
senyszámban győzelmet aratott.

Áprilisban, Jászberényben területi úszó-
versenyen Nagy Babett gyorsúszásban negye-
dik, mell- és hátúszásban harmadik helyezést 
ért el. Nagy Zsófi a hát- és pillangóúszásban 
második, gyorsúszásban pedig győzedelmes-
kedett. Németh Adrián pillangóúszásban ne-
gyedik, hátúszásban harmadik, mell és gyors-
úszásban második helyen ért célba. Nagy Jó-
zsef mell és gyorsúszásban negyedik helyen 
zárt. Ádám Vanda mellúszásban második 
gyors- és pillangóúszásban pedig első he-
lyezést ért el. Utassy Dominika mind a négy 
úszásnemben diadalmaskodott.

Májusban Mezőkövesden, a nemzetközi 
Pünkösd Kupa úszóversenyen vettünk részt, 
ahol szintén szép sikereket értek el fi atalja-
ink. Nagy Zsófi a az igen népes mezőnyben 
gyorsúszásban 18., míg pillangóúszásban 13. 
helyen zárta a versenyt. Nagy József gyors-
úszásban 17., mellúszásban 9. helyen ért cél-
ba. Németh Adrián gyorsúszásban, hát- és 
pillangóúszásban 10., mellúszásban negyedik 
helyen végzett. Ádám Vanda 200 m pillangón 
ötödik, 100 m pillangón és 100 m gyorsúszás-

ban a dobogó harmadik fokán végzett. Labo-
da Tamás 200 m mellúszásban ötödik, 100 
m gyorsúszásban harmadik, és 100 m mell-
úszásban második helyezést ért el. Utassy 
Dominika hátúszásban ötödik, gyorsúszás-
ban negyedik, 200 m pillangóúszásban har-
madik, 100 m pillangóban második, míg 100 
m mellúszásban első helyezést ért el.

gyöngyösön a Parafa-Kupa úszóversenyen 
indultak sportolóink. Nagy Zsófi a gyorsúszás-
ban 9., hátúszásban 7., pillangóúszásban 5. 
helyen végzett. Nagy József gyorsúszásban 
9., mellúszásban 5., hátúszásban 7. helyen 
zárt. Nagy Babett hát- és pillangóúszásban 
6., gyorsúszásban 7., mellúszásban 4. helye-
zést érte el. Laboda Tamás mell- és gyors-
úszásban 7., Laboda Kristóf gyorsúszásban 
7., mellúszásban bronzérmet szerzett. Né-
meth Laura hátúszásban 21., mellúszásban 
17., gyorsúszásban 18. helyen végzett. Utassy 
Dominika gyorsúszásban 5., mell- és pillan-
góúszásban harmadikként, hátúszásban pe-
dig másodikként ért célba.

Következő versenyünk Budapesten, a híres 
margitszigeti hajós Alfréd uszodában került 
megrendezésre, ahol számos érmet nyertek 
úszóink. A hétéves Németh Laura mellúszás-
ban harmadik helyezést ért el. Nagy Zsófi a 
gyors és mellúszásban második helyezést, 
míg hátúszásban nem talált legyőzőre, és el-
sőnek csapott célba. Nagy József hát és mell-
úszásban harmadik, gyorsúszásban második 
helyen végzett. Nagy Babett hátúszásban má-
sodik, gyors és mellúszásban győztesen jött ki 
a medencéből. Németh Adrián, Laboda Kris-
tóf, Utassy Dominika gyors-, hát-, és pillangó-
úszásban egyaránt legyőzhetetlen volt. Min-
den versenyzőnk éremmel és élményekkel 
telve utazott haza. Összesítésben 12 arany, 4 
ezüst és 3 bronzérmet szereztek úszóink.

A nyár folyamán több hosszútáv-úszó ver-
senyen indultunk. Júniusban Karcagon volt 
az első, ahol a versenytáv 5 km volt! A meg-
mérettetésen mindenki helyt állt és számos 
első helyezést értek el. Nagy Babett negyedik 
helyen zárt, Laboda Kristóf másodikként ért 
célba. Laboda Tamás, Németh Adrián, Nagy 
József és Utassy Dominika győzelemmel fe-
jezte be az erőpróbát. Dominika a kategória 
győzelmén túl az abszolút győzteseknek járó 
díjat is elnyerte.

Augusztusban Abádszalókon vettünk részt 
hosszútávúszó versenyen, ahol a Tisza-tó át-
úszása volt a cél. A versenynek már évek óta 
részvevői vagyunk, hagyománnyá vált, hogy 
sportolóink átússzák a tavat. hole Fruzsina 
10., Hole Fanni 9., Nagy József 7., Nagy Zsó-
fi a 5., Ducza Zsolt 6. helyen ért célba. Néme-
th Adrián negyedik helyezést ért el csupán 4 
másodperccel maradt le a dobogóról. Utas-
sy Dominika felállhatott a dobogó második 
fokára, abszolút versenyben pedig a 10. he-
lyen végzett.

Augusztus 5-6-án Harkányban került meg-

rendezésre a magyar Úszószövetség által ki-

írt Fedett Uszodával nem rendelkező egyesü-

letek XIII. Országos Bajnoksága. (A mi 20 m-

es fedett medencénk a versenykiírás szerint 

nem minősül fedett uszodának.) A bajnok-

ságon Nagy Zsófi a hét versenyszámban in-

dult. 50 m gyorsúszásban 15., 50 m pillangó- 

és mellúszásban 11., 100 m gyorsúszásban 7., 

200 m gyorsúszásban 5., 100 m pillangóban 

4., 50 m hátúszásban pedig felállhatott a do-

bogó harmadik fokára! Németh Adrián szin-

tén hét versenyszámban indult. 50 m gyors-

úszásban 16., 100 m gyorsúszásban 15., 200 

m gyors- és 50 m pillangóúszásban 12., 50 m 

hátúszásban 10., 200 m vegyes és 50 m mell-

úszásban  a hetedeik helyen végzett. Németh 

Laura gyors és mellúszásban 13., hátúszás-

ban pedig a 11. helyen ért célba.

Utassy Dominika csodálatos és egyedül-

álló eredmény ért el. A kétnapos verseny ösz-

szes számában indult, ami 10 versenyt je-

lentett és ebből hét aranyérmet szerzett! A 

következő számokban nyert országos bajno-

ki címeket: az 50 és 100 m-es hát-, mell-, és 

pillangóúszás valamennyi döntőjében, to-

vábbá a 200 m-es vegyes úszásban diadal-

maskodott. három versenyszámban az 50-

100-200 m-es gyorsúszásban pedig máso-

dik helyen ért célba. Mindezen győzelmeken 

túl elnyerte a legeredményesebb versenyző-

nek járó kupát is!

A triatlon sportágban Ádám Vanda és 

Ádám Alma versenyzése kiemelkedő. Berek-

fürdőn a megyei triatlon versenyen mindket-

ten első helyezést értek el. Budapesten az or-

szágos diákolimpia döntőjében Vanda 13., 

Alma pedig a 27. helyen végzett. Az orszá-

gos ranglistás triatlon versenyeken Tiszaúj-

városban Vanda 18., Kiskörén Vanda 4., Al-

ma 5. helyen, hatvanban Vanda 8., Alma 18. 

helyen zárt. A Fadd-Dombori edzőtáborban 

a toronyfutás Vanda győzelmével ért véget, 

majd a triatlon versenyen Vanda 15., Alma 

27. helyen ért célba.

A versenyeken való helytállás alapja a ki-

tartó munka, amelyre példa a nyári felkészü-

lés, amikor heti 8-10 edzéssel készültünk. így 

szép eredményekkel zárhattuk a nyarat. E he-

lyen szeretnék köszönetet mondani minden 

támogatónknak, a szülőknek, akik a terveink 

megvalósítását mindenben segítették.

Urbán Ferenc

SPORT

Sikeres úszó- és triatlonversenyek



Kedves  Rejtvényfejtők!

Beköszöntött az ősz. A rejt-
vényben Petrőcz Mária Ősz van 
című vesrséből idézek.

„ Beérett a termés
 gyönyörű ősz van!
Fénylik az október délután.
Beérett a termés,
nincs már gyümölcs a fán.

Ökörnyálból ezüst fonódik,
zizegnek a levelek.
Gyönyörű ősz van!
Minden csendes, megelége-

dett.

A fák, a föld, a virágok
megadták amit csak lehe-

tett........” 
folytatása a rejtvény vízszin-

tes 1, függőleges 5, 12 és 2 szá-
mú soraiban.

Vízsz.: 1. Beküldendő. Az idé-
zet folytatásának első része. 12. 
Nagyon szeret. 13. Csak az ele-
jén gavallér! 14. Nem kési le a 
vonatot. 15. Antimon vegyjele.  
16.  Azonos cél érdekében létre-
jött csoport, mely tagokból áll. 
18.  Sír betűi, keverve!  19.  Han-
gosan szól az ének.  21.  Kecske 
mondja!  22. Rövid idegen fér-
finév.  23.  Képző.  24. Vég nél-
küli kreol!  25.  Álló keretbe fog-
lalt, sok húrú pengetős hangszer.  

27. Rendőri felügyelet, röviden.  
28.  san...., olasz város, a hatva-
nas években tánczenei fesztivá-
lok színhelye volt.  29. svéd, olasz 
és luxemburgi gépkocsik jelzé-
se.  30. Búcsúzik a baba!  31.  Ide-
gen férfinév.  32. Jó magam.  33.  
Rangjelző előtag. 34. Sípol egy-
nemű betűi. 36. Ételízesítő.  37. 
Tag betűi, keverve.   39. Röviden 
Izabella? 40.  Két olasz autó kö-
zött egy magyar!  42. Szándéko-
zó. 43. Okanogan Regional Lib-

ray. 44. Nátha eleje! 45. Római 
49.  46. Ve párja.  47.  Sajtolt zsír-
adékféle.  48.  Fejetlen ránk!  50.  
Etil-alkohol. 52. Püré fele!  53.  
Meleg évszak. 55. Női énekhang.  
56. Város Németországban.  58.  
Buck, Pearl amerikai író ( 1892-
1955) műve.

Függ.: 1. A matematikában 
a másodfokú egyenlet megol-
dó képletében a gyökjel alat-
ti kifejezés. ( szétválasztás). 2. 
Beküldenő. A vers folytatásának 

negyedik része. 3. Mária eleje! 
4.  Latinul nervus.  5. Bekülden-
dő. A vers folytatásának máso-
dik része. 6. Fiatalkorúak ban-
dája, társasága. 7. Üdvözlégy! 
Latin köszönési formula. 8. Vég 
nélküli jel!  9. Becézett Ulrik. 
10. Nem időben, lemaradva. 11. 
Beküldendő. A vers folytatásá-
nak harmadik része. 17.  Aromás 
ital. 20. Főúri, kiváltságos cím a 
múltból. 26.  In ………, a tett pil-
lanatában, tetten érve.  27. Sza-
vakkal figyelmeztet,megint.  35. 
Esernyő, régies szóhasználattal.  
38.  Az elmúlt évben.  41. Dobálá, 
veté. 42. Angol  pubokban mé-
rik.  47.  Lehet belőle Lolka vagy 
Bolka!  49. Felső végtagunk.  51.  
Iskolai órák jelzője.  54.  Római 
katolikus.  57.  Ödön egyik fele! 

Beküldendő:  Vízsz. 1. a függ.  
5, 11 és 2  számú sor megfejtése

Az augusztusi rejtvény meg-
fejtése: „Rezegjen a háló majd 
a labdától

rettegjen az ellenfél a csapat-
tól.” 

A megfejtéseket a Könytár cí-
mére kérjük eljuttatni, novem-
ber 20-ig.

A TÉBA Tüzép vásárlási utal-
ványát nyerte: Kálé Elemér, já-
szapáti.

Nagypál Istvánné
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„Nincs már borunk! – 

Tegyétek, amit mond.”

Ez a mondat töredék egy újszövetségi szentkönyvből 
való. (János evangéliuma 2, 3- 6) Ugye milyen érdekes egy 
ilyen kiragadott gondolat mennyi mindent sejtet, hányféle 
dolog jut az embernek eszébe róla.

Ünnep bor nélkül, nem igen fordulhat elő, mi magya-
rok boros nemzet vagyunk, különösen érdekes mutató az 
egy főre jutó borfogyasztás, világviszonylatban is jelentős 
a termelésünk. most októberben is tart még a szüret, a vi-
gasság, valamikor erre az időszakra tették jellemzően az 
esküvőket, mikorra az újbor kiforrt lehetett a vendégeket 
várni.

 Az első szőlőtőkéket Noé ültette az özönvíz után az 
Ararát környékén, így  Jézus korában már kiterjedt volt a 
szőlőművelés, sőt az Ótestamentumban gyakran a szőlő-
vessző volt Izrael népének jelképe, képzőművészeti alko-
tásokon is megtalálhatjuk. (Astrid Winter: A biblia gyógy-
növényei c. könyvéből idézve)

Jézus első nyilvános csodája volt a kánai menyegzőn a 
víz borrá változtatása. Ahová anyjával, és tanítványaival 
együtt hivatalos volt. mikor fogytán volt a bor Jézus anyja 
megjegyezte:- „Nincs már borunk!”

 Először vonakodott csodát tenni, így szólt az őt kérlelő 
máriához

- „Asszony, nem jött még el az én órám.”
Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat:
- „Tegyétek, amit mond!
Jézus megparancsolta nekik:
- „Töltsétek meg a korsókat vízzel” – a szolgák színig 

töltötték
Akkor azt mondta nekik:
- „most merítsetek és vigyétek a násznagynak” megíz-

lelte a borrá vált vizet, és a vőlegény szemére vetette:
- „Minden ember először a jó bort adja, és csak miután 

megittasodtak, akkor az alábbvalót, te mindeddig tarto-
gattad a jó bort.” (János evangéliuma 2, 3-10 )

Ezzel a csodával Isten eljövendő országának boldog-
ságára utalt. Valahogy így, borozgatás, más lelkiállapot, 
jó hangulat, kismértékben orvosság. más megközelítés-
ben, a szőlőszem sok munkával lesz borrá, és a pincében 
érlelődik nemes itallá. Talán ezért lehet olyan értékes, és 
nehezen termelhető, Isteni áldás is szükséges hozzá, sok 
napsütés, hosszú enyhe ősz, és elég munkás kéz a szüret-
hez. Mégis milyen kevéssé értékeljük, a minimális sző-
lőtartalommal készült kannás borok fogyasztása terjedt 
el, mert az az olcsó, ez „bor”-zasztó. Vissza a régi magyar 
hírnevet, hiszen a Jóisten bennünket szeret, ide engedte 
nékünk magyaroknak a nektárt termő hegyet. 

Azért nem akarok feltétlen reklámot, mindannyian 
tudjuk, hogy a  túlzásba vitt borfogyasztás az ellenkezőjé-
re fordítja ezeket a jótékony tulajdonságokat. 

Tisztelettel: Z. S.-né

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

Kia Eger
3300 Eger, Kistályai út 16. 20/777-3999
Nyitva tartás: H-P 8-18 / SZ 8-12 

Keresztrejtvény
A Jóbarátság Nyugdíjas klub 

augusztus 15-én tartotta a nagy-
mama-unoka találkozót 50 fő 
részvételével.

Jászapátiról reggel 8 órakor in-
dultunk autóbusszal. Első meg-
állónk heves város volt. Itt meg-
néztük a Népművészeti és Házi-
ipari szövetkezet által készített 
szőttesek és hímzések  kiállítá-
sát a Radics kúriában és a kézi 
szövés menetét. Orsózás, szálfű-
zés, szövés, ezek voltak a legfon-
tosabb mozzanatok. Nagyon szép 
munkákat láttunk. majd a helyi 
helytörténeti múzeumot tekin-
tettük meg és a parkban tettünk 
egy kis sétát fagyizás közben.

Alatkán egy kis vendéglőben 
ebédeltünk és onnan mentünk 
az Erdőtelki arborétumba. Az 
arborétum vezetője Blaskó Mi-
hály már várt bennünket nagy 
szeretettel. A gyerekek egy-egy 
jégkrémet kaptak tőle. Elmesél-
te az arborétum történetét és ez-
után körsétát tettünk, ahol ve-
lünk tartott és a feltett kérdése-
inkre mindig megadta a választ. 
Jó volt látni a gyerekek felszaba-
dultságát, kipirult arcukat. min-

den érdekelte őket, az együtt lét 
igazi jó érzést váltott ki a nagy-
mamákból. Pihenő helyett egy 
kis szellemi  vetélkedő követke-
zett, a legtöbb pontot elérőket a 
zsűri jutalmazta. Ezután a gye-
rekek számára vásárolt tombola 
sorsolása következett, amit még 
mihály bácsi is megtoldott egy-
egy földlabdába ültetett növény-
nyel. A tombola sorsolás a gye-
rekek számára nagy élmény volt, 
úgy vettek körül, mint egy han-
gyaboly. mindenki nagyon örült 
a kis ajándéknak, a növényeknek. 
Látni lehetett, hogy kis dolgok-
kal is lehet örömet szerezni . mi 
nagyszülők is boldogok voltunk, 
hogy ezen a napon együtt lehet-
tünk az unokákkal. 

Külön köszönet Blaskó mihály 
Úrnak, az arborétum vezetőjé-
nek a szeretetteljes fogadtatásért. 
hazafelé minden gyermek ven-
dége volt mihály bácsinak egy-
egy gombóc fagyi erejéig, amit 
hevesen fogyasztottunk el. El-
mondhatom, hogy felejthetetlen 
napot töltöttünk el együtt.

Bugyi Miklósné,  klubvezető

1% felhasználása a Zeneiskolában
A Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány megköszöni azt 

a támogatást, amelyet iskolánknak nyújtottak a 2006. évi befizetett 
adók 1 %-ának felajánlásával. A befolyt 189.393,- Ft-ot intézményünk 
minősítésére 92.665,- Ft, zongorahangolásra 10.000,- Ft, tanulók ver-
senyeztetésére 45.745,- Ft, tanulók év végi jutalmazására 40.983,- Ft 
értékben használtuk fel.

Alapítványunk továbbra is várja az adózók személyi jövedelemadó egy 
százalékának felajánlását, mellyel zeneiskolánk működését segítik.

RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószámunk: 18827147-1-16

A „TEHETSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY” ezúton köszöni meg tisz-
telt támogatóinak, hogy 2007. évi személyi jövedelemadó 1 %-ával tá-
mogatták működésünket. Az átutalt összeg: 187.224 Ft volt, melyből 
hagyományainknak és alapító okiratunknak megfelelően kulturális 
rendezvény(színház, kiállítás, filharmónia) szervezett látogatását, tá-
borokat (erdei, sí, nyári, vízi), tanulmányi kirándulásokat támogattunk. 
Átadtuk az év sportolójának, év tanulójának járó díjakat illetve a tehet-
séges diákjainknak jutalomkönyveket vásároltunk évvégén.

Felajánlásukat, támogatásukat a jövőben is köszönettel fogadjuk.
Berente Éva, a kuratórium elnöke

Új helyen a Zöld Pont irodája
A zöld Pont Környezetvédelmi Egyesület  irodája 2008 október 3-

tól új helyen, az Információs, szolgáltató és Kereskedelmi Központ 
épületében működik, a felújított régi művelődési házban, Jászapá-
ti, Damjanich út 8.

Nagymama–unoka találkozó

Meghívó a Vöröskereszt taggyûlésére
Kongresszusra készül a magyar Vöröskereszt és városunkban a he-

lyi Vöröskereszt vezetősége ötéves beszámoló taggyűlést tart. Helye 
a Városi Könyvtár. Időpontja: október 22-én 14 óra.

Szeretettel várunk minden tagtársunkat!   A vezetőség
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Tej- és tejtermékek széleskörű választékával, 
fogyasztóink kiszolgálásáért!

 JászteJ zRt.
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.

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

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: 2008. 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

Az Andrássy Thermál Hotel Étterme 
megújult nyitva tartással szeretettel várja 
kedves vendégeit minden nap 12:00-22:00 
óráig.

Az étterem a helyi magyar konyha és 
a nemzetközi ízvilág legjavát kínálja 
mesterszakácsaink tálalásában, különös 
hangsúlyt helyezve az egészséges, friss alapanyagokra. 

Éttermünk és 80 fős különtermünk kiváló, hangulatos helyszíne családi és 
céges összejöveteleknek, illetve party szervízünk esküvőket, állófogadásokat, 
díszétkezéseket is színvonalasan lebonyolít akár külső helyszínen is.

Honlapunkról letölthető étlapunk 
segítségével ételválasztékunkról előre is 
tájékozódhat! 

5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 24.
Tel: 57/540-580; 57/540-570
www.thermal-jaszapati.hu

Andrássy 
Thermál hoTel



Étkezési utalvány, és üdülési csekk elfogadó hely:
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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, 

munkagépek, 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

Jászapáti, István király út 49.
Telefax: 57/441-003  57/440-356 30-6301-693

é P Í T Ő a N Y a G
Á r u h Á z

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

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük keresse fel az OTP Bank Nyrt Jászapáti fiókját.

TONDACH  natúr és mázas kerámia tetőcserepek
KŐRÖS, YTONG, LEIER, B30-AS falazó raktárról.

FRÜHWALD, SEMMELROCK 
térburkolatok több színben.

ZALAKERÁMIA  csempék, padlólapok greslapok
LAMINÁLT PARKETTÁK , szegők, több színben.

BETONACÉLok, TÉRHÁLÓK, ZÁRTSZELVÉNYEK.
FESTETT TRAPÉZLEMEZ méretre vágva is.

Hőszigetelő anyagok és nemesvakolatok.
Fenyő fűrészáru, lambéria, OSB  lapok, gipszkartonok.
Kandallók, szenes kályhák, füstcsövek, samott téglák.

Készbeton helyszínre szállítással 
mixer és szivattyús gépkocsival.

Friss szállítású szén és száraz tűzifa.

Az Országos Fogyasztóvédel-
mi Egyesület Jászapáti Váro-
si szervezete rendszeresen tart 
különböző kluboknál, egyesü-
leteknél előadást, a Fogyasztó-
védelmi törvényről, melynek is-
merete minél szélesebb körben 
szükséges.

minden nap vásárolunk, s ez 
szükségessé teszi az 1997. évi 
CLV. törvény ismeretét, melyet 
az országgyűlés hagyott jóvá.

mondhatom, hogy a Fogyasz-
tóvédelmi törvény ismertetését a 
résztvevők figyelemmel hallgat-
ják, és ha a vásárlás közben va-
lamilyen szabálytalanságot ta-
pasztalnak, bejelentést tesznek 
az Önkormányzatnál, vagy a Fo-
gyasztóvédelmi Egyesületnél. A 
legtöbb panasz a piacokon, és a 
vásárokon beszerzett termékek-
nél fordul elő. Ezekre a termékek-
re nem adnak a vásárlóknak ga-
rancia papírt, a nélkül, ha a ga-
rancia időn belül meghibásodik 
a termék, nem javítják meg díj-

mentesen, ahogyan azt a rende-
let előírja.

Ez év szeptember elsejétől vál-
tozik az 1997. évi Fogyasztóvédel-
mi törvény. A törvény változását 
szükségessé teszi az Unióba tör-
tént belépésünk.

A Fogyasztóvédelmi törvény 
változtatása szükségessé teszi, 
hogy még ebben az évben minél 
szélesebb körben ismertessük a 
megváltozott törvényeket.

másik fontos feladat vár Egye-
sületünkre a Fogyasztók lapja a 
Kosár magazin ismertetése. A 
Kosár Magazin egy nagyszerű ki-
advány, amit jó lenne minél több 
háztartásban megismerni.

A magazin havonként jelenik 
meg, és folyamatosan ismerteti 
a fogyasztók számára szükséges 
tudnivalókat.

A magyar Posta RT. terjeszti, 
beszerezhető a hírlapárusoknál, 
és minden postai kézbesítőnél.

Vágó Pál elnök

gazdálkodási naplóról
Az agrár-környezetgazdálko-

dási támogatásban részesülő gaz-
dálkodók (AKG), a kedvezőtlen 
adottságú területek kompenzá-
ciós (KAT), illetve a Natura 2000 
területek kompenzációs támoga-
tásaiban részesülő mezőgazda-
sági termelők a gazdasága teljes 
területén végzett tevékenységek-
ről gazdálkodási naplót kötele-
sek naprakészen vezetni. Az ag-
rár-környezetgazdálkodási tá-
mogatás igénybevétele esetén a 
gazdálkodási napló naprakész ve-
zetése abban az esetben is kötele-
ző, amennyiben a talajvizsgálati 
eredmény és tápanyag-gazdálko-
dási terv még nem készült el.

Az agrár-környezetgazdál-
kodási támogatásban részesülő 
gazdálkodó köteles a 2007/2008. 
gazdálkodási évtől kezdődően a 
gazdálkodási napló egy aláírt má-
solatát - a hozzá kapcsolódó doku-
mentumok (pl. számlák, bizonyla-
tok) másolatai nélkül - elküldeni 
minden év augusztus 31. és októ-
ber 31. között a Mezőgazdasági 
szakigazgatási hivatal Központ 
( mgszh Központ) címére (1118 
Budapest, Budaörsi u. 141-145.). 
A gazdálkodási naplót a kötelező 
nyilvántartásokra vonatkozó elő-
írások szerint a kapcsolódó doku-

mentumokkal együtt legalább 5 
évig meg kell őrizni.

A 2008/2009. gazdálkodási 
évben elvégzendő talajvizsgála-
tokról a Nemzeti Vidékfejleszté-
si Terv agrár-környezetgazdál-
kodási támogatásban résztvevők 
számára

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
alapján agrár-környezetgazdál-
kodási támogatások igénybevéte-
lének részletes szabályairól szóló 
150/2004. (X. 12.) FVm rendelet 
alapján a támogatási időszak utol-
só évében a jogszabály által előírt 
szükséges talajminták akkreditált 
talajlaboratóriumba való leadásá-
nak kezdő időpontja 2008. szept-
ember 1., végső időpontja 2009. 
május 31.

Az agrár-környezetgazdál-
kodási támogatásban részt ve-
vő földhasználóknak ötévente a 
gazdaság teljes területére vonat-
kozó szűkített talajvizsgálatot kell 
végezni azon területeiről is, ame-
lyek nincsenek benne a progra-
mokban. 

A gyepgazdálkodásba vont te-
rületek esetén talajvizsgálatra 
nincs szükség.

 Budai Gábor
ügyfélszolgálati tanácsadó

magyar Agrárkamara

Kedves Szülők, Anyukák és 

Apukák!

14 éve, 1994 október elsején in-

dult a Tipegő Klub.

Célunk az volt, hogy a szülők 

betekintést nyerjenek az intéz-

mény tagóvodáiba, megismer-

kedjenek az óvoda nevelőmun-

kájával. A 2,5 – 3 éves gyermek 

a szülővel együtt játszhat az óvo-

dai játékaival, megismerkedhet 

az életkori sajátosságainak meg-

felelő berendezésekkel.

A szülők elmondhatják, fel-

vethetik nevelési problémáikat, 

gondolataik az, az óvónők pedig 

segítséget nyújtanak azok meg-

oldásában.

A Tipegő Klub a 2008-2008-

es nevelési évben is folytatja mű-

ködését.

Az összejöveteleinket szomba-

ton délután 15-17 óráig tartjuk.

Csiga-Biga Óvoda: 2008. októ-

ber 11. November 8 és 29.

szivárvány Óvoda: 2008 de-

cember 13. 2009  január 17. Feb-

ruár 7.

margaréta Óvoda: 2009  feb-

ruár 28. március 21. Április 18.

Minden érdeklődő szülőt és le-

endő kis óvodást szeretettel vár-

nak az óvoda dolgozói.

Az Önálló Óvodai  

Intézmény dolgozói.

Köszönet!
A Jászapáti Önálló Óvodai In-

tézmény ezúton is megköszöni a 

Jászapáti 2000 mg. zrt. Arany-

kalász Alapítványának felaján-

lását, amelyből az óvodai foglal-

koztatások eszközkészletét bő-

vítettük.

Az óvoda dolgozói

A Fogyasztóvédelmi 
Egyesület munkájáról

Gazdálkodók tájékoztatója

14 éve indult a tipegő Klub



szüLETTEK:

Zsuzses Martin   VIII. 6.
Tolmács Réka   VIII. 18.
Váradi Elizabet Renáta  VIII. 24.
Szabó Ferenc   VIII. 27.
Lankasz zsombor  VIII. 31.
Járvás Márton   IX. 7.
Bella zoltán    IX. 8.
Szombathelyi Dániel Krisztofer    IX. 17.

hÁzAssÁgKÖTÉs: 

zsidei zsolt – gyenes Anikó  VIII. 23. 
Peták Tibor – helle Renáta  VIII. 30. 
Kalmár Viktor – Béres Bernadett  VIII. 30. 
Oláh Ernő – Farkas Melinda  IX. 3. 
Vágó mihály – miskolczy zsuzsanna IX. 6. 

ELhALÁLOzTAK:

molnár Béla  élt 52 évet Jászapáti lakos
Kalmár Ferenc  élt 80 évet „
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A Városi Könyvtár 
októberi programjai

Anyakönyvi hírek
1. 10 óra Cukorbetegek klubja
4. 8 óra Vertcsipke szakkör
4. 9 óra Játékdélelőtt
6. 14:30 Mini gyöngyszínház
6. 16 óra Városi rejtvényfejtő ver-
seny
8. 16 óra Élményklub
13. 14 óra Nyugdíjasklub
15. Vágó Pál emlékünnepség
17. 15 óra Fehér bot napja
18. 8 óra Vertcsipke szakkör
18. 9 óra Játékdélelőtt
20. 14 óra Rejtvényklub
20. 14:30 mini gyöngyszínház

20. 16 óra Legyen Ön is millio-
mos
22. 14 óra Vöröskeresztes tag-
gyűlés
24. 15 óra Ringató - babaklub
27. 14 óra Nyugdíjasklub

A művelődési ház 
októberi programajánlata

TI-LA SPORT
Jász apá ti, Ist ván ki rály út 15/a.

Egész év ben BUDMIL 
és egyéb ru há za ti ter mé kek,

sport fel sze re lé sek, sport esz kö zök 
és sport ci pők – kö zü le tek nek is.
Nyitva: H–P: 13–17, Szo.: 8–12.

lancost  Addidas errea Joma Kronos nikeUHl sport  

2008. október 20. hétfő

„Lámpás, töklámpás és egyéb világító alkalmatosság” készítő pályázat eredmény-
hirdetése, és díjkiosztó ünnepsége, a BÁBaKALÁCS társulat műsorával.
Időpont: 16 óra, helyszín: MG Barkácsbolt udvara, Jászapáti Kossuth L. út 25. (Eső 
esetén a Művészetek Háza, Jászapáti Damjanich út 4.) 
A nap háziasszonya: Nagy Erzsébet

2008. október 21. kedd

Dávid Sándor fafaragó, népi iparművész, Dávid Kinga művészettörténész és a Pa-
taki Miklósné által vezetett Hevesi alkotókör közös kiállítása.
A kiállítás megnyitón Majorosi Marianna és tanítványai énekelnek.
Időpont: 17 óra, helyszín: Művészetek Háza 
A nap háziasszonya: Némethné Nagy Mária

2008. október 22. szerda

IV. Hagyományos szakmák – Szakmai hagyományok konferencia és iskolai elő-
adások, szakmabemutatók középiskolásoknak.
Konferencia programja: az évről-évre megrendezett konferencia elsődlegesen jász-
sági vonatkozású témákat dolgoz fel. Emellett lehetőséget teremt a határon-túlról, 
más országokból érkező vendégelőadók saját kultúrájának bemutatására is.
2008-ban a konferencia fő témája a Kulturális és Oktatási Minisztérium által meg-
hirdetett Reneszánsz évhez kapcsolódik. Idei konferencia aktuális címe:
„Reneszánsz kultúra hatása a magyar népművészetben. 
A magyar népművészet reneszánsza.”
Tervezett előadások délelőtti órákban:
* középiskolásoknak – az osztálytermekben, ismeretterjesztő néprajzi előadások
* általános iskolásoknak – a Művészetek Házában, „Ősszel érik babám…” című 
zenés, énekes, mozgásos foglalkozás.
* óvodásoknak – az óvodákban, mesék a Kéménden járt Mátyás királyról.

2008. október 24. péntek

* A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a JNSZM Mészá-
ros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium tehetséges növendékei-
nek bemutatkozása Kántorné Pataki Erika és Deli Julianna vezetésével. A művé-
szeti oktatásban elsajátított nem hagyományos technikák ismertetése és együt-
tes szabad foglalkozás.
* Mese, ének zene és tánc Kocsisné Kaszab Zsuzsannával, Vágó Évával és Ivanics 
Gyuláné Margóka nénivel, kicsiknek és kicsit nagyobbaknak.
Időpont: 09 - 13 óra Helyszín: Művészetek Háza
* „Mesterségek útja” - Tábla avató
* Válogatás az 1930-as évek slágereiből a BA-HOR-KA énekegyüttes és a Hírős 
Zenekar előadása
Időpont: 14 óra, helyszín: Művészetek Háza. A nap háziasszonya: Bíró Marian-
na

2008. október 25. szombat

* Kézműves délelőtt, hagyományos szakmák bemutatója. Szalmafonás, csuhéba-
ba készítés, bőrművesség, agyagozás, fafaragás, sókerámia készítés, vesszőfonás, 
virágkötés, hímzés, csipkeverés, neccelés, szövés, fonás stb.
* Kézműves termékek árusítása.
Időpont: 10 - 15 óra, helyszín: Művészetek Háza
* CimbaliBand - „Balkán est”-je
* Balkáni étkek kóstolója
* Lakocsai tánctanítás, román táncház 
Szűcsné Urbán Mária és Szűcs Gábor vezetésével
Időpont: 16 óra Helyszín: Művészetek Háza
A nap háziasszonya: Bódiné Bagi Éva és Nagy Erzsébet
A programokkal kapcsolatos információk: www.jaszsarok.hu

A Városi Könyvtár és Művelő-
dési Központ valamint Jászapáti 
Város Önkormányzata szeretet-
tel meghívja Önt és kedves csa-
ládját, barátait, művészetszere-
tő lakosokat Vágó Pál halálának 
80. évfordulója tiszteletére szer-
vezett emlékünnepség-sorozat 
eseményeire!

Október 14. Városszépészeti 
nap – Vágó Pál városszépészeti 
tevékenysége emlékére megszé-
pítjük városunkat. Csatlakozhat-
nak munkahelyek, iskolák, óvo-
dák, intézmények, szervezetek, 
magánszemélyek.

Október 15. Emlékünnepség
9 órától: Féltve őrzött kincsek 

Vágó Pálról – kiállítás írott doku-
mentumokból a városi könyvtár-

ban. 10 óra: Pályázati eredmény-
hirdetések, elkészült videók, 
riportok megtekintése a könyv-
tárban. 13 óra 30 perc: Vágó Pál 
festményei, vázlatai, rajzai helyi 
gyűjtők anyagából. Kiállítás a Vá-
gó Pál Emlékház és helytörténeti 
Gyűjteményben. 15 óra: Vágó Pál 
művészete. Előadás a művelődési 
házban. 16 óra 30 perc: A jásza-
páti templom és Vágó Pál. Bemu-
tató és előadás a római katolikus 
templomban. 17 óra: Kegyeleti 
emlékséta, majd koszorúzás a Vá-
gó Pál szobortól (templom, műte-
rem, emlékház) a sírig.

zenés megemlékezés Vágó Pál 
sírjánál. Közreműködik a Rácz 
Aladár zeneiskola. (kálvária)

Egy 28 éves férfi  ellen lopás 
miatt büntetőeljárást indítottak 
a Jászapáti Rendőrőrs nyomo-
zói, mivel az említett személy egy 
23.000,-Ft értékű kerékpárt tu-
lajdonított el Jászapáti egyik csa-
ládi házának melléképületéből. A 
lopással okozott kár megtérült, 
hiszen a kerékpárt a rendőrök le-
foglalták. 

Jászszentandrás külterületén 
lévő erdőnél igazoltatott a helyi 
körzeti megbízott két személyt, 
akik egy gépkocsiban ültek. Ru-
házat átvizsgálás során az egyik 
férfi nél két darab lőszert, vala-
mint az autóban egy kispuskát 
talált a rendőr. A férfi  elmond-
ta, hogy a fegyver az ő tulajdo-
na, azonban arra engedéllyel nem 
rendelkezik. mint kiderült a két 
személy vadászni szeretett vol-
na a környéken, engedély nélkül, 

mely szerencsére a rendőri intéz-

kedés miatt meghiúsult. A gya-

núsított férfi  ellen büntetőeljá-

rás indult.

Büntetőeljárást indítottak 

két férfi  ellen, akik egy Jászapá-

tin lévő Kft. telephelyéről eltu-

lajdonítottak egy villástargon-

cához tartozó akkumulátortöl-

tőt. A Jászapáti lakosú elkövetők 

a 150.000,-Ft értékű töltőt szét-

szedték, az abban lévő rézteker-

cseket kivették, használhatatlan-

ná tették. 

Budai Orsolya r. hadnagy

Jászberényi Rendőrkapitányság 

sajtóreferense   

iv. Hagyományos szakmák – szakmai hagyományok 
rendezvénysorozat részletes programja

Jászapáti Kék Hírek

Kedves Ügyes Kezű Gyerekek és Felnőttek!

A Kerek Udvar Kézművestár negyedik alkalommal hirdeti meg 

a Lámpás 

(Márton-napi, karácsonyi), töklámpás 
és egyéb világító alkalmatosságokat készítő versenyét.

A pályázatra készült alkotásoknál kérjük fi gyelembe venni, hogy 
szabadtéren lesznek elhelyezve. Előnyt élveznek a természetes, és 

az újrahasznosítható alapanyagokat felhasználók.
A pompás pályaművek és lelkes „fabrikálóik” az idén sem 

maradnak jutalom nélkül!

A pályázati anyag gyűjtése: 2008. október 19 – 20. 800 – 1100 
óráig. Helyszín: MG Barkácsbolt udvara, Jászapáti, Kossuth Lajos 

út 25.
Eredményhirdetés: A BÁBAaKALÁCS Társulat közreműködésével 

ugyanott 2008. október 20-án 16 órától.

Ha kérdésetek lenne az alábbi telefonszámon állunk 
rendelkezésetekre:

06-30-274-3597
Kerek Udvar Kézművestár

KÖSZÖNET-NYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk dr. Viktor Ludmilla háziorvosnak és asszisztensének 

Katikának lelkiismeretes munkájukért, valamint a rokonoknak, 
ismerősöknek, akik 

Bugyi Vincéné
temetésén részt vettek.

A Gyászoló család
Jászapáti

Meghívó

2-án, 17.30 ó: FŐZŐKLUB
4-én, 19 ó: Kamilliánus Közösség 
Jótékonycélú Bálja
10-én, 11 ó: BÓBITA álma – mű-
sor az ovodásoknak
Belépődíj: 400 Ft
15-én, 15 ó: Vágó Pál művészete 
– előadás a 80 éve elhunyt fes-
tőművészről

23-án, 9 ó: ünnepi megemléke-

zés

A Vágó Pál helytörténeti múze-

umban Kondor Ferencné babái 

és bábjai, valamint Ábel sándor-

né kézimunkái láthatók október 

hónapban.


