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Március 15-én ismét együtt ünnepelt velünk a lengyel testvérvárosi 
küldöttség is. Az ünnepi műsort az általános iskola diákjai adták 
elő a művelődési házban. Beszédet mondott Szántai Tibor az iskola 
alapítványának kitüntetettje, egykori diák. A megemlékezés után a 
temetőben koszorút helyeztek el a helyi közösségek a Petőfi szobornál 

és a temetőben a szabadságharc egykori résztvevőinek sírjainál.

Március  15.

JABE bál. Márió zenéje és a Hétszínvirág tánca. Éjfél utáni hangulat. Három Anikó hastáncos csoportja.

Tölgyes úszóverseny. (A verseny eredményei a 11. oldalon) „Barangoló” címmel rendezvénysorozat indult a márciusi ünnep előtt 
a művészetek házában. Játékos történelemóra fogadta a gyerekeket, 
ahol az 1848-as forradalomra emlékeztek. Megismerkedhettek a mai 
hagyományőrzőkkel, akik az Európa-szerte híres magyar huszárság 

emlékeivel ismertették meg a kicsiket. Közben kokárdát, huszárkardot 
és csákót készíthettek, játékosan ismerkedve a történelemmel. Végül a 

Szeredás együttes verbuvált kis huszárokat dallal, tánccal.
Legközelebb Húsvéti „Barangolás” lesz április 11-én, ahol az ünnephez 

kapcsolódó szokásokról kaphatnak ízelítőt az érdeklődők.

Márciusban polgárvédelmi kiképzésen vett részt városunkból ötven fő. Az árvízvédelemre való felkészülés elméleti és gyakorlati részből állt.  
Képeink a Zagyva parton tartott gyakorlati képzésen készültek.

A hónap eseményei képekben
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SPORT

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.

Lancost  Addidas Errea Joma Kronos NikeUHL Sport  

Célok a tavaszi szezonra
a Jászapáti labdarúgó szak-

osztálya a tavaszi szezonra a 

következõ célokat tűzte a csa-

pat elé:

A 2008-as őszi szezon után saj-

nos csapatunk az utolsó helyen 

található. A csapat edzője Szabó 

imre nem vállalta tovább a csa-

pat irányítását. indoka az volt, 

hogy már közel egy éve Jászki-

sér után Jászapátin is sikerte-

lenségben volt része. a szakosz-

tály maximálisan elégedett volt a 

munkájával, mert rengeteget fej-

lődtek fiataljaink, csak ehhez az 

osztályhoz még nagyon fiatalok. 

Az idősebb játékosok közül keve-

sen nyújtottak jó teljesítményt, 

és ez vezetett oda, hogy az utol-

só helyen végzett csapatunk az 

ősszel, de ami biztató volt, hogy 

szinte minden csapattal szoros 

eredményeket értünk el, kivétel 

a Tisza volán volt csak.

A szakosztály úgy döntött, 
hogy a tavaszi szezont 
becsülettel végig kell 

játszani 

lehetőleg helyi játékosokkal, és 

fél év alatt ki kell alakítani a Me-

gyei I. osztályban szereplő csapat 

gerincét. a csapat edzését  Birkás 

ferenc vezényli, mivel az ered-

mény ismeretében nincs értel-

me vidékről edzőt szerződtetni. 

Az őszi játékoskeretből 12 fő ma-

radt, és a két idősebb játékos Tajti 

József kapus, és Horváth Róbert 

belső védő, - akik az NBII-ben 

sok mérkõzést játszottak - ma-

radnak a csapatnál, és tapaszta-

lataikkal segíteni tudnak a fiatal 

játékosoknak.

A Jászapáti VSE 
szakosztálya miért 
a Megyei  I. osztályt 

választotta? 

 Tudjuk, hogy ha a csapat kies-

ne, akkor is bent lehet maradni, 

mert sok csapat visszalép vagy a 

megyei bajnokok nem vállalják 

az NB III-at.  Nincs értelme az 

NB III-ban elindulni, mert nagy 

költségekkel jár. Pl. a játékvezetõi 

díj, egy évben 1.087.200 Ft, a 

mérkőzésre utazás egy év alatt 

2.000.000 ft, a nevezés közel 

500.000 Ft és még jönnek a drá-

ga játékengedélyek, ami közel 

4.000.000 ft! - és ezt nevezik 

„amatőr” bajnokságnak.

Ami még probléma  
az utánpótlás bajnokság

mert amikor kitalálták ezt a 

rendszert akkor kisebb körzetben 

kellet játszani, és az utazás a mos-

taninak a negyede volt. Például 

amikor a nagy csapat itthon ját-

szik Szegeddel az utánpótlás csa-

pataink pedig utaznak Szegedre. 

Most Szegedre kétszer kell buszt 

rendelni, de ha vissza jött volna a 

régi szokás, hogy a felnõtt csapat 

elõtt az ifjúsági csapat lejátszot-

ta volna a mérkõzést, akkor csak 

egyszer kellett volna szegedre 

utazni. Ez azt jelentette volna, 

hogy a csapatok utazási költsé-

ge fele lett volna. Ami ebben a 

rendszerben még rossz az, hogy 

sokszor az utánpótlás csapatok 

nem tudják megnézni a felnőtt 

csapatot. (A felnőtt csapat Gyu-

lával játszik itthon, õk akkor ép-

pen gyulán játszanak idegenben.) 

Arról beszélünk, hogy a gyere-

keket nem érdekli a felnõtt csa-

pat? Hát a bajnokság rendszere 

miatt kerülnek messze egymás-

tól a felnőtt és utánpótlás csapa-

tok játékosai!

Ezért vállaljuk õsztől 
a Megyei I. osztályt, 

mert kisebb költséggel 
jár, a többlet pénzt 

pedig az utánpótlás 
versenyeztetésére szánjuk. 

Biztosak vagyunk benne, nem 

csak mi választjuk ezt az utat, ha-

nem sok csapat, még ha nem is 

mondja ki most.

De ezt a tavaszi bajnokságot 

végig játsszuk, mert nem lenne 

sportszerű most visszalépni.

Tajti Gábor

Az önkormányzat Ifjúsági- 
Sport és Külkapcsolatok bizott-
sága szervezésében az idén ti-
zenkettedik alkalommal zajlott 
úszóverseny a Tölgyes Strandfür-
dő fedett medencéjében. Ezúttal 
jászberényi és hevesi versenyzők 
is részt vettek a helyi diákok mel-
lett a megmérettetésen. Íme az 
eredmények.

LÁNYOK
6 év alatti lány:
I. Fülöp Luca, II. Füle Viktória
Lány mellúszás
I. korcsoport: I. Csőke Anna, II. 
Tóth Evelin, II. Németh Laura
II. korcsoport: I. Jurányi Viktó-
ria, II. Csőke Luca, III. Szarvák 
fernanda
III. korcsoport: I. Hole Fruzsina, 
II. Jordán Klaudia, 
iv. korcsoport: i. Zagyi fanni, ii. 
Nagy Zsófia, III. Forgó Fanni
v. korcsoport: i. hole fanni,  
II. Balajti Krisztina
Lány gyorsúszás
I. korcsoport: I. Csőke Anna, II. 
Németh Laura,  III. Tóth Evelin
II. korcsoport: I. Csőke Luca, II. 
Jurányi Viktória, III. Szívós Esz-
ter, Szerdahelyi Virág
III. korcsoport: I. Nagy Zsófia, 
ii.  ádám alma, iii. Zagyi fan-
ni, forgó fanni
iv. korcsoport: i. Zagyi fanni, ii. 
Nagy Zsófia, III. Forgó Fanni
V. korcsoport: I. Balajti Kriszti-
na, II.  Hole Fanni, III. Hole Fru-
zsina

FIÚK
6 év alatti fiú
I. Szerdahelyi Lehel, II. Bobák 
Erik, III. Ivanics Márk
Fiú mellúszás

i. korcsoport: i. molnár levente, 

II. Dani Dávid, II. Szőke Donát

II. korcsoport: I. Simon Gábor, 

ii. szegedi Bence, iii. Kökény 

Tamás

III. korcsoport: I. Nagy Nán-

dor, II. Mihályi Gergő, III. For-

gó máté

IV. korcsoport: I. Mihályi Márk, 

II. Németh Adrián, III. Nagy Jó-

zsef

v. korcsoport. i. mezei ádám, ii. 

harangi Balázs, 

Felnőtt korcsoport:

I. Laboda Tamás, II. Ducza Zsolt, 

III. Nagy Ádám

Gyorsúszás

i. korcsoport: i. Udvardi máté, ii. 

Mihályi Máté, III. Szőke Donát

II. korcsoport: I. Simon Gábor, 

II. Szigeti Bence, III.  Ifkovics 

Benedek

III. korcsoport: I. Nagy Nán-

dor,  II. Mihályi Gergő, III. For-

gó máté

IV. korcsoport: I. Jurányi Ádám, 

II. Mihályi Márk, III. Gyenes 

martin

v. korcsoport: i. laboda Tamás, 

ii. mezei ádám, 

Felnőtt korcsoport 

I. Ducza Zsolt, II. Nagy Ádám

„Alsós” váltóúszás: 

I. Jászapáti Sport Klub

ii. hevesi vízicsibék

iii. Jászberény

„Felsős” váltóúszás

I. Jászapáti Sport Klub

ii. Tölgyes ii.

iii. hevesi vizibikák

Xii. tölgyes Úszóverseny

Bevételi forrás megnevezése 2007. 
teljesítés

2008. várható 
teljesítés

2009.  
eredeti ei.

 I. Intézményi működési bevétel 98 117 115 476 94 182

A./. Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel 2 350 3 300 3 300

B./ Egyéb saját bevétel 69 606 84 828 70 808

  Áru és készletértékesítés 14 0 0

  Szolgáltatások ellenértéke 9 150 11 103 15 923

         -Egyéb szolgáltatási dij ellenértéke 7 837 9 403 14 223

            - Vállalkozási tev. szolgáltatási dijbev. 1 313 1 700 1 700

  Egyéb sajátos bevétel 4 376 2 847 3 100

  Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 6 486 5 500 4 031

  Bérleti és lízingdíj bevétel 30 094 45 060 27 494

  Intézményi ellátási díjak 15 924 16 280 16 996

  Alkalmazottak térítése 2 494 3 482 3 264

  Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 478 265 0

  Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártésítése 590 291

C./ ÁFA bevételek, visszatérülések 17 693 24 608 19 874

   Müködési kiad.-hoz kacs. ÁFA visszatér. 0 10 192 0

  Értékesített tárgyi eszk., immat. javak ÁFA-ja 0 500 3 800

  Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja 17 693 13 916 16 074

D./ Hozam- és kamatbevételek 4 123 221 200

E./ Müköd. célú pe. átvétel áh-n kívülről 4 345 2 519 0

 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 423 352 455 262 467 109

 Helyi adók 90 026 95 000 93 000

Iparűzési adó 81 250 86 000 84 000

     -állandó jelleggel végzett tev. után 81 250 86 000 84 000

Idegenforgalmi adó tartózk.után 2 665 3 000 3 000

Idegenforgalmi adó épület után 6 111 6 000 6 000

 Pótlékok, bírságok bevétele 1 402 1 000 0

 Átengedett központi SZJA 261 912 287 079 294 549

A.) szja 8% 50 148 57 133 64 994

B.) III.jövedelemdifferenciálóás mérséklése 211 764 229 946 229 555

 Gépjárműadó 51 144 52 000 53 000

 Talajterhelési díj 3 000 4 000

 Termőföld bérbeadása 63 98 60

 Egyéb sajátos folyó bevételek 18 142 17 085 22 500

    helységbér 10 256 9 500 8 000

    lakbér 7 886 7 585 11 000

    üzemeltetésből származó bevétel Déli v épületei 3 500

 Különféle bírságok, helyszíni, szabálysértési birság 663 0 0

 III. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételei 12 140 31 900 27 400

 A.) Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 0 19 500 0

 B.) Önkorm sajátos felhalm.és tőke bevételei  3 711 4 000 14 000

Önkormányzati ingatlan értékesítés 3 711 4 000 14 000

 C.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 0 0 5 000

Egyéb önk.vagyon üzemelt.szárm.bev. 0 0 5 000

 D.) Felhalmozási célú pe. átvétel áh-n kívülről 8 429 8 400 8 400

 IV. Támogatások, tám.értékü bev., kieg.összesen 907 510 1 036 830 1 065 036

 Önkormányzatok költségvetési támogatása 616 711 601 177 486 283

1. Normatív állami hozzájárulás 540 823 440 792 421 510

2. Normatív  kötött felh.támogatás 28 290 84 391 1 598

3. Központosított előirányzatok 43 630 44 812 63 175

4. Vis maior tartalék 810 0 0

   5. Helyi önk.-ok fejl-i, vis maior feladatainak támog. 3 000 0 0

    6. Egyéb központi támogatás 158 31 182 0

 Támogatás értékü bevételek 286 287 422 709 578 753

      1./ Támogatásértékü működési bevételek 114 308 172 000 218 597

      2./  Támogatásértékü felhalmozási bevétel 171 979 250 709 360 156

 Előző évi költségvetési kieg.visszatérülés 4 512 12 944 0

 V. Támogatási kölcsönök összesen 52 333 0 1 000

 Munkáltató kölcsön 355 500

 Jászközmű Kft kölcsön visszatérülés 2 750

 Támogatási kölcsön visszatérülés (2009.Sport Egyesület) 49 228 500

 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 28 204 28 722 11 807

Előző évi előir.maradvány, pénzmaradvány 28 204 28 722 11 807

 VII Finanszírozási bevétel 31 128 12 763 0

 Hitelek bevételei (beruházási hitel) 5 190 12 763

 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 25 938

 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 552 784 1 680 953 1 666 534

 Fejlesztési hitelek:

                 Petőfi S kerékpárút kialakítás 12 879

                 Óvoda épület felújítás 0 23 786

                 Polgármesteri Hivatal épület felújítás 0 10 163

 Bevételek mindösszesen: 1 680 953 1 713 362

Jászapáti Város Önkormányzatának 2009. évi bevétele és kiadása

Kiadási előirányzat megnevezése 2007. 
teljesítés

2008. várható 
teljesítés

2009. 
eredeti ei

 I. Személyi juttatások 564 900 552 216 487 169

 Ebből: rendszeres személyi juttatás 468 325 435 880 425 158

nem rendszeres személyi juttatás 70 225 78 558 45 542

külső személyi juttatás 26 350 37 778 16 469

 II. Munkadaókat terhelő járulékok 182 865 179 154 157 507

Társadalombiztosítási járulék 152 893 149 743 137 266

Munkaadói járulék 15 319 15 413 13 736

Egészségügyi hozzájárulás 6 927 6 247 5 441

Táppénz hozzájárulás 2 881 1 593 1 064

Munkaadókat terh- egyéb járulék 4 845 6 158

 III. Dologi és egyéb folyó kiadások 305 092 389 666 348 178

54  Készletbeszerzés 42 327 67 657 69 474

55  Szolgáltatás 163 569 183 997 165 154

56  Különféle egyéb dologi kiadás 67 025 52 491 48 120

57  Egyéb folyó kiadások 32 171 85 521 65 430

 IV. Támogatások folyósítása 0 0 0

  V. Egyéb müködési célú támogatások, 
 kiadások

141 344 171 767 224 634

 A./ Támogatásértékű müködési kiadás 5 988 9 742 5 408

 B./ Működési célú pe. átadás áh.-on 
kívülre 19 958 30 629 22 671

      C./  Ellátottak pénzbeli juttatása 11 529 12 470 11 500

      D./ Speciális célú támogatások 103 869 118 926 185 055

         1.) Önkormányzat által foly.ellátások 91 968 109 858 171 555

      - rászorultságtól függő pénzbeli ellátás 79 673 95 788 80 528

       -  természetben nyújtott szoc ellátás 12 295 14 070 19 840

        - foglalkoztatási támogatás 0 0 71 187

         2.) Egyéb pénzbeli juttatás 11 901 9 068 13 500

  VI. Felhalmozási kiadások,  pü.   
  befektetések 315 376 374 687 468 843

Beruházás 35 948 64 196 276 663

Felújítás 153 894 183 938 49 023

Beruházás,felújítás ÁFÁ-ja 37 969 43 332 61 657

Támogatásértékű felhalm. kiadások 0 81 500

Felhalm. célú pe. átadások áh-on kívülre 87 565 83 221 0

Pénzügyi befektetések 0 0 0

  VII. Támogatási kölcsönök nyújtása 19 721 0 0

      Müködési célú tám.-i kölcsön nyújtása 19 721 0 0

  VIII. Finanszírozás kiadásai 24 735 8 150 8 150

Hosszú lejáratú hitel törlesztése 3 074 8 150 8 150

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 21 661

 IX. Tartalék 0 5 313 18 881

Céltartalék 0 4 130 17 581

fejlesztési céltart. 0 4 130 17 581

Általános tartalék 0 1 183 1 300

 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 554 033 1 680 953 1 713 362



Induljon felfelé a hajó!”
Mottó: „Húzd meg, húzd meg, 
induljon felfelé (a hajó)¬-
az árral szemben, felfelé
fel a forrás felé.”
     (refrén a Muzsikás együttes dalszövegéből)

Számomra a fenti idézetből egy csónakban a folyón felfelé 
evező, erőlködő emberek rajzolódnak ki. Akik erejüket ösz-
szeszedve az árral szemben próbálnak előbbre jutni. Céljuk 
egyértelmű, el akarnak jutni a forráshoz, a folyó kezdetéhez.  
Megpróbálom kibontani ezt a képet, kicsit a nagyböjt próbára 
tevő idejének megkönnyítésére.

Kezdem, egy kis nyelvtannal, a kiragadott szövegrészben 
intenzív sürgetés figyelhető meg: felszólító módú igék, szóis-
métlés, a fel- névelő többszörös használata is nyomatékosítja 
a célt. Szinte lehet érezni a feszültséget, és egyfajta ritmust 
(nyilván, hiszen dalszövegről van szó). A mondanivalója is na-
gyon újszerű, példamutató, és gondolatébresztő.

A nagyböjtre vonatkoztatva, ilyenkor az ember jobban 
odafigyel, a bűnös szokásaira, megpróbál kevésbé jólétben 
élni, lemondani számára kényelmes dolgokról. mindez nagy 
lelki erőfeszítést kíván, de kitűzi a célt, élete értelmének kere-
sését, ÖNMAGA megtisztulásának lehetőségét.   Nagyon ne-
hezen megy eleinte, de ahogy belejön az ember, ahogy érzi az 
evező húzását. A karja erejét, egyre jobban bízik önmagában, 
és istenben is.

Átvitt értelemben, ha ebben a szóösszetételben vizsgálom: 
a hajó, mint „lélekvesztő”, lehetne akár a tisztítótűz is, mert 
az ott lévő emberek ugyanígy fogukat összeszorítva, mindent 
elkövetnek, hogy előbbre jussanak, azaz a mennyországba ke-
rüljenek. Ez nekünk is jelenthet végső célt.

a sorok mögött olvasva, úgy érzem, épp abban a pillanat-
ban szólítja meg a csónakban ülőket a lelkiismeretük, amikor 
már fel akarják adni, Bátran kiált a belső hang, tovább hala-
dásra biztatva őket, „húzd meg…”

Egy gondolat bánt (még) engemet! Azt a hajót két erő moz-
gatja, két ellentétes erő, a víz sodrása, és az evező emberek fizi-
kai ereje. Attól függően, hogy éppen melyik bizonyul erősebb-
nek, a mozgás sebessége folyton változik. Lehet olyan, hogy 
nagyon erőlködnek, de mégis szinte alig haladnak.  Mi van 
akkor, ha az evezők elfáradnak, és feladják? Ha megússzák 
felborulás nélkül, ép csónakkal, a víz rögtön visszaviszi őket 
a kiindulási pontba, vagy még távolabb, s kezdhetik elölről az 
egészet. Ha felborul, vagy sziklának ütközik a csónak, partra 
úszhatnak, esetleg bele is fulladhatnak az örvénylő folyóba.

Nem elég, hogy erőlködniük kell, még az életük is veszély-
ben forog, azoknak, akik ilyen útra adják a fejüket. Mégis vál-
lalják, miért? Az önmegtartóztatást, az aszkézist, a böjtölést, 
miért vállalták fel a szentek? Nem azért, mert azzá akartak 
válni, hanem mert Istent keresték, és tudták, hogy csak ezen 
az úton juthatnak el a teljes igazsághoz, az élet forrásához. Mi 
pedig csak ilyenkor vagyunk képesek, egy kicsit foglalkozni 
ezzel, az örök boldogságra való jutás reményében. Ez az út te-
hát járható, már többen kipróbálták, „hajrá, röpülj hajóm!”

Egy biztonságos kikötő keresése közben,

Búcsút vesz: Z. S.-né

Kedves Rejtvényfejtők!

A rejtvényben a költészet napja 
alkalmából József Attila legszebb 
szerelmes verséből idézek. 1933 
júniusában a költő is részt vett 
az Írók Gazdasági Egyesülete ál-
tal rendezett írói héten Lillafü-
reden. itt ismerkedett meg mar-
ton Márta művészettörténésszel, 
aki a költőben mély érzelmeket 
váltott ki.

A Szinva patak partján meg-
született számomra a magyar iro-
dalom legszebb szerelmes verse, 
az Óda. A rejtvényben a harma-
dik versszak befejező sorait fejt-
hetik meg.
„ Szeretlek, mint anyját a gyermek,
 mint mélyüket a hallgatag vermek.
Szeretlek, mint fényt a termek,
Mint lángot a lélek, test a nyugalmat!

Folytatása a rejtvény vízsz. 1, 
51, 15 és 45 számú soraiban.

vízsz.: 1. Beküldendő. A 
versidézet folytatásának első ré-
sze. 13. Az egyik napszakit, de 
nem a reggelit. 14. A helyére tetet. 
15. Beküldendő. Az idézet folyta-
tásának harmadik része. 17. Ige-
kötő.  18. Oda betűi keverve!  19.  
A másik. 20. Édouard Lalo há-
rom felvonásos operájának ki-
rálya. 22. ógermán rovásírás, il-
letve ennek az írásnak egy betű-
jegye. 23. Kipp-…., hangutánzó 
szó. 24. Közelre mutató szó. 25.  
Megtol, eltaszít. 27. Oxigén, urán 
és kén vegyjele. 29. Súlyarány.  

30. Tolna megyei település a 
Völgységben. 31. A Malakka szo-
ros délkeleti bejáratába torkolló  
folyó Szumátra keleti felében. 32. 
Földet forgat. 33. Maláta fele! 35. 
Jean Marc …, a Juniper Networks 
tanácsadója. 36. Kettőzve a vizek 
városa. 37. Levél végén szerepel, 
az írás idejére utal. 38. ....entia, 
okosság, körültekintés. 39. Azo-
nos magánhangzók. 41. Ete, be-
tűi, keverve. 42. Névelővel, asz-
szonynév képző. 44. Ménes ki-
sebbik fele! 45. Beküldendő. A 

vers folytatásának negyedik ré-
sze. 49. Valaminek a belső terü-
lete. 50. Leszid, elmarasztal. 51. 
Beküldendő. A vers folytatásnak 
második része.

függ.: 1. Az Ezeregyéjszaka 
mesemondó nőalakja. 2. Építke-
zés előtt a leendő betonforma el-
készítése deszkákból és vaspál-
cákból, illetőleg a kész formák, 
amelyekbe a betont beleöntik. 3. 
Betlehem része! 4. Ijedtség, ré-
mület.  5. Aktív vulkán Szicília 
északkeleti részén.  6.  Ritka fér-

finév. 7. Megfogó.  8.  A Mikulás 
társa, rendszerint fekete ruhá-
ban, virgáccsal látogatja meg a 
„rossz gyermekeket”. 9. Egy má-
sik ismert József Attila vers cí-
me.  10.  Az Orosz Tudományos 
Akadémia Űrkutatási Intézeté-
nek névbetűi. 11. Hatalmas mé-
retű. 12. Azonos mássalhangzók.  
16. Zárt medence, vagy vízfelü-
let, melyben tengeri hajók kikö-
tése, megrakása vagy javítása vé-
gezhető. 21. Füst Milán ( 1888-
1967) műve.  26. Ecsettel arra a 
felületre való felhordás. 28. Ka-
rinthy Ferenc ( 1921-1992) műve. 
29. szatmárnémeti román neve. 
34. A földre helyez. 35. Az Ame-
rikai Egyesült Államok egyik 
tagállama, fővárosa Salt Lake 
City.  40. A magasba tart. 41. He-
ves megye székhelyére való.  43. 
Név, angolul. 46. Elnöki, röviden.  
47. Mez betűi keverve. 48. Next 
Generation Networking, röviden.  
49.  Kiejtett betű.

Beküldendő: vízsz: 1, 51, 15 és 
45.számú sorok megfejtése.

A februári rejtvény megfejté-
se: ….” Múlik a tél haja-huj,  s a 
tavasznak jönni kell.” 

A CBA 500ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Jász miklósné, Já-
szivány.

A megfejtéseket a könyvtár 
címére kérjük eljuttatni, április 
20-ig.

Nagypál Istvánné
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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 Városi Vöröskereszt hírei
Városunkban is fontos feladat 

a véradás.
Első véradó napunk március 

2-án volt a gimnáziumban és a 
szakközépiskolában. Ötven fiatal 
jelentkezett. Ezek a fiatalok bát-
ran nyújtották a karjukat, mert 
tudták, hogy ezzel a cselekede-
tükkel beteg embertársaikon se-
gítenek. Ezért az eredményes 
véradó napért szeretnénk köszö-
netet mondani Lénártné Emri Il-

dikó igazgatónőnek, Budai Ist-
vánné védőnőnek . A szakközép-
iskolából Gánerné Rusvai Júlia 
védőnőnek és mindenkinek aki 
segített a szervezésben.

legközelebbi véradó nap áp-
rilis 9-én 8-14 óra között lesz az 
istván király úz 20. szám alat-
ti épületben, a volt „ipari” isko-
lában.

Nyitrai Istvánné

szolgáltatásaink:
személyi segítés
szállító szolgálat
közösségi gondozás
tanácsadás, információ nyújtás

A Támogató Szolgáltatás a fo-
gyatékos személyek önálló élet-
vitelét elősegítő, a mindennapi 
szükségletek kielégítését célzó - 
személyes közreműködéssel meg-
valósuló - szolgáltatás

Közösségi gondozás:
* Úgy érzi nincsenek céljai?
* változtatni szeretne az éle-

tén, de segítség nélkül nem ké-
pes rá?

* Lehet, hogy egy-egy beszélge-
tés is segítene?

* Dolgozni szeretne, de fél az 
emberek közé menni?

A közösségi ellátás hozzásegít-
heti e problémák megoldásához. 
Ha van szakvéleménye arról, hogy 
hasonló problémákkal küszkö-
dik, kérje segítségünket.

Segítünk: készségfejlesztés-
ben, az önellátásra való képes-
ség javításában, fenntartásában. 
Tanácsot adunk, információhoz 
juttatjuk a hozzánk fordulókat. 
szolgáltatásainkat  a segítségre 
szoruló otthonában illetve lakó-
környezetében, egyéni szükség-
leteire alapozva - közösen meg-
beszélt terv alapján - személyesen 
biztosítjuk. Közvetítéssel, szer-
vezéssel, tanácsadással segítjük 
a céljaik elérésében.

A fenti szolgáltatásaink térítés-
mentesek.

személyi segítés: a szolgálta-
tás elsődleges feladata, hogy a fo-
gyatékkal élő személy olyan  segít-
ségben részesülhessen, ami hoz-
zásegíti a fogyatékosságból eredő 
hátrányok csökkentéséhez, ki-
egyenlítéséhez, alapvető jogainak 
biztosításához, az esélyegyenlő-
ség megteremtéséhez.

A segítségnyújtás lehetséges 
formái:

•
•
•
•

* Bevásárlás
* gyógyszer felíratás
* Orvoshoz kísérés
* segédeszközök beszerzése
* hivatalos papírok kitöltése, 

ügyintézés
* felügyelet
* személyes környezet rendben 

tartása
* gyermekek óvodába, iskolába 

kísérése, felügyelete
Ellátásra jogosult lehet bármi-

lyen fogyatékossággal (látás, hal-
lás, mozgás, értelmi, halmozottan 
fogyatékos, autista) élő személy. 
Térítési díjaink szociálisan rászo-
rultak esetén:Lakáson belül: 300 
Ft, lakáson kívül: 100 Ft.

szállító szolgáltatás: a köz-
szolgáltatásokhoz, az egészség-
ügyi, szociális, kulturális és egyéb 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása érdekében áll a fogya-
tékkal élők szolgálatában, speciá-
lis gépjármű igénybevételével.

Az igények figyelembe vételé-
nek sorrendje

• Az egészségügyi szolgáltatá-
sokhoz való hozzájutás segítése

• Mindennapi életvitelt segítő 
szolgáltatásokhoz való hozzáju-
tás segítése

• Ezután következnek a kul-
turális, családi, szórakozás és az 
egyéni érdeklődés körébe tarto-
zó igények.

a szállítás térítésköteles, mely-
nek összege 50ft/km.

a szolgáltatás igénybe vétele 
önkéntes alapon történi, az igény-
lő illetve törvényes képviselőjé-
nek bejelentése alapján.

Elérhetőségeink: Levelezési 
cím: Jászkisér, Fő út 7., Meny-
hártné Hudra Julianna, tel.: 
30/549-9978. Személyi segítés: 
Szívós Nóra, tel.:06-30/549-
9913, személyi szállítás: Balog 
Erika, tel.: 30/555-0038, közös-
ségi gondozás: Turucz Edina, 
tel.: 06-30/548-9851.

Jászsági Támogató Szolgálat
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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,

fi gyelje 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

Je lent kez zen 
mo tor ke rék pár-, sze mély gépko csi-, 
segédmotor-kerékpár-,
trak tor ve ze tői tan fo lya munk ra!
 Si ke res el mé le ti vizs ga ese tén 
 50% és 100% tan fo lyam díj-ked vez mény. 
 Tan fo lyam in dul: 2009. április hónapban. 

TÁ  J É  KO Z  TA TÁ S  É S  J E  L E N T  K E  Z É S : 
BIR KÁS FE RENC gép jár m� ve ze t�-szak ok ta tó nál
Tel.: 57/440-727, 30/915-9978,
a M� ve l� dé si Ház ban: Urbán Péternénél, 
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

Az oktatás korszer�,
FORD FIESTA TD CI 
gépkocsival, nyáron 
h�vös, télen meleg 
klímájú autóban, 
kényelmes
körülmények között 
folyik. Könny� 
kormánykezelés 
(szervo).
,,Biztonságos járm�ben, gyorsan vezet�i engedélyt szerezhet.”  
Ne várjon holnapig, még ma hívjon 
és tájékozódjon a lehet�ségekr�l!

MEZEI BÉLA iskolavezet�

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

Tisztelt Partnereink!
Cégünk integrátori tevékenység végzésével több 

évtizedes tapasztalatra alapozva segíti 
az Ön mezőgazdasági tevékenységét vetéstől 

az értékesítésig.

Hívjon minket!
Jászapáti 2000. Mg. ZRt.
57/440-156; 30/250-2822

honlap: www.jaszapatimgzrt.hu

CENTRUM JÁSZAPÁTI KFT.
AGROCENTRUM 

BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT

Műtrágyák, vetőmagok, vegyszerek, munkagépek és 
alkatrészek, csapágyak, hidraulika csövek, gumiáruk, 

vas- acéláruk, fóliák. 

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

...tartották meg a Jászapátiak 
Baráti Egyesületének bálját feb-
ruár utolsó szombatján. az el-
múlt évekhez hasonlóan, most 
is több mint kétszázan vettek 
részt a mulatságon. Az est a ve-
lencei karnevált idézte, a dísz-
lettel, a zenével de még a feltálalt 
étkekkel is. a sztárvendég márió 
volt, akit Kisapátin már látha-
tott a helyi közönség egy része, 
most is kitűnő hangulatot vará-
zsolt harmonikájával. A nyitó-
táncot a Prima díjra jelölt Hét-

színvirág táncegyüttes adta. Az 
éjféli tombola után a helyi has-
táncosok műsora alapozta meg a 
jókedvet - hajnalig. 

A bálból befolyt összeget az 
„Élet a Tanyán- egy eltűnt világ 
emlékei” című könyv kiadásá-
ra szánják a szervezők.  A min-
denkori jótékony célú események 
nem jöhetnének létre a támoga-
tók nélkül s eme nemes adako-
zást köszönjük a listák közzété-
telével. 

JABE

Tizenharmadik alkalommal 

A JABE bál támogatói voltak:
Bagi Jánosné, Bagi Jenő és Urbán Piroska, Bagi Zoltán és felesége,  Béres 
Ferenc, Birkás Ferenc, Bíró László, Bíró Ilona és családjaik, Borbás Ferenc, 
Borbásné Budai Valéria, Borics László és felesége, Budai Jánosné Anikó, CAR-
MEN Divatáru üzlet, Centrum Jászapáti Kft., Csintalan Dóra, Csőke és Tsa 
Konzulens Iroda, Csőke József, Csurgó Lajosné, Dobra Lajos, Dr. Kalmár 
Pálné, Dr. Kriston Károly, Dr. Petrics Gabriella és Oláh Tamás, Dr. Petricsné 
dr Krizsány Anikó, Dr. Szekeres Imre, ÉDEN BüFÉ, Evelin Ruhaszalon – 
Tajti Jánosné, Fantasy Zenekar, FÉBE - Tóth Tibor, Fehér Istvánné, Fodor Tí-
mea és Nagy László, Halaj László és családja, JNSZM Mészáros Lőrinc Gim-
názium, Szakképző iskola és Kollégium, JNSZM Igazságügyi Hivatal – Kiss 
Józsefné, Jáger Sándor, Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Jászapáti Városi Vegyeskar, Jászapáti 2000. Mg. ZRt., Jász-Consulting Kft., 
Jásztej Zrt.,Jász Sütőház Kft. – Ilonka Boldizsár, Kabács Lászlóné, Káli Ist-
ván és Bagi Ibolya, Kamilliánus Családok Közössége Jászapáti, Káplárné Nagy 
Margit, Kelemen Béla és neje, Kis Beáta, Kiss László és felesége, Kovács András 
és neje, Kozma Faipari Kft. – Kozma János, Kunráth Sándor Általános Iskola 
- Jászszentandrás, Lajkó András, László Péter és László Péterné, Lóczi Mik-
lós, Luzsi Ferencné, MÁRIÓ, Megváltó Gyógyszertár – Borzák Terézia, Meny-
hárt Imréné, Mihályi Erika, Mihályi Lászlóné, Mihályi Mónika, Mihályiné 
Gulyás Franciska, Nagyné Illés Ildikó, Nagypál István, Napsugár Waldorf Is-
kola, Nász Zoltán, Pádár László, Pálinkás János, Pánczél Szilvia, PARADOX 
Hungary Kft., Pongóné Illés Magdolna, Rusvai Lászlóné, Rusvai Pálné, Simon 
Gábor, Solymosi Gézáné Katika, Szabó Dénes, Szabó Lajos,Szabóné Tajti Ka-
talin, Szalkári Rózsa, Szűcs Péter, Tajti Zsanett, Takács József, Urbán Csa-
ba, Urbán Ilona, XANTA 2004 Bt. Kovács István, Zachar Mónika, Zachar Fe-
renc, Zachar Ferencné

POWER
MŰSZA KI KE RES KE DÉS

Jász apá ti, Kos suth L. út 7.
Tel./fax: 57 540-565

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!
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Magas talajvízállás a Jászság temetőiben

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

Március 5-én a megyeháza dísztermében köszöntötték Jász-Nagykun-Szolnok 
megye legjobb sportolóit és azok edzőit.  „Jó tanuló, jó sportoló” elismerést 

kapott a jászapáti Utassy Dominika  (úszás) aki a Mészáros Lőrinc 
gimnázium diákja (a képet a www.szoljon.hu weboldalról vettük át.)

A Jászság 23 temetőjében 90 db 
talajvíz figyelő kútban figyelik  

a temető üzemeltetői  
a talajvíz mozgását 

a temető különböző területein. A 11. nap-

tári héten 33 db kútban érte el a talajvíz 

szintje a talajszinttől számított kritikus 200 

cm-t.

A temetkezésről szóló rendelet szerint: 

„nem végezhető koporsós temetés azon a 

temetkezési helyen, ahol a talajvíz a talaj-

szint alatti 2 métert eléri.” A temetési tilal-

mat a temető üzemeltetője állapítja meg és 

tartja/tartatja be – minden temetkezés al-

kalmával, az adott sírhelyre vonatkoztatva. 

Az ÁNTSZ nem rendeli el a koporsós teme-

tési tilalmat, hiszen a jogszabályban foglal-

takat a temető üzemeltetőjének kell betar-

tania a változó talajvíz szintjének függvény-

ében, sírhelyekre lebontva.

 Az ÁNTSZ figyelemmel kíséri  
a temetőkben 

a talajvízszint alakulását 
temetőnként a hetente megküldött 
talajvízszint figyelő kutak adatait 

vizsgálva. 

A 11. naptári hét jelentéseit áttekintve el-

mondható, hogy Jászdózsán majd két hó-

napja, Jászárokszálláson majd egy hónap-

ja nincs olyan sírhely, ahol a talajvíz szintje 

200 cm alá süllyedt volna. Jászapátin pe-

dig ahol temetni lehetne, ott megváltható 

sírhely nincs. 

Jászapátin kívül több temetőben 
jelent gondot a szabad sírhelyek 

hiánya

A fentieken túl az alábbi temetőkben van-

nak olyan figyelőkutak, amelyek környeze-

tében nem lehet koporsóban temetkezni: 

Jászberényben a Szent Imre temetőben, Új 

temetőben, Fehértói temetőben, Reformá-

tus temetőben és Jászladányon a Dabi te-

metőben.

Amennyiben az adott temetési helyen a ta-

lajvízszint magassága nem állapítható meg 

biztonságosan a meglévő talajvízfigyelő ku-

takban mért talajvízállás szerint – próbafú-

rást végez a temető üzemeltetője az adott sír-

hely közvetlen közelében. Amennyiben a ta-

lajvíz 200 cm-en áll vagy még közelebb kerül 

a talajszinthez – koporsóban nem lehet te-

metni. Lehet azonban koporsóban temetni 

illetve rátemetni – ha 200 cm-nél mélyeb-

ben van a talajvíz, vagy a kriptában nincs 

víz (mert aljzatát régen 110-160 cm-re he-

lyezték, manapság pedig vízzáró kivitelben 

építik a kriptákat). 

Kriptáknál az a meghatározó,  
hogy a kriptában nem lehet víz.

 Erről betekintéssel lehet bebizonyosod-

ni, ami ugyanúgy engedélyköteles, mint ma-

ga a temetés előtti kriptanyitás. 

Amennyiben nem lehet az adott válasz-

tott vagy családi sírhelyen temetni vagy rá-

temetni vagy kriptába behelyezni, a halot-

tat el lehet hamvasztani vagy lehet keresni 

– amennyiben található – olyan sírhelyet, 

ahol a talajvíz szintje megengedi a koporsós 

temetést, temetést temetőn belül vagy más 

település temetőjében. Később pl. 

a nyári hőség idején, amikor a talajvíz 
szintje a kritikus szint alá megy, 

lehetséges a választott, vagy családi sír-

helybe – az áttemetés. Időkorlát nincs, csak 

a talajvízszint szab korlátot: mindkét helyen 

200 cm-nél mélyebben kell, hogy legyen. 

Ezt a megoldást információim szerint ke-

vés hozzátartozó választja – bár nem egy 

halott került már a Jászságban így a csalá-

di sírba, kriptába. 

Több helyen megoldásként a 
hamvasztást választják. 

Az urnát, ha el szeretnék temetni a hoz-

zátartozók, csak 0,5 m mélyre kell helyez-

ni és nem kell hozzá az ÁNTSZ sírnyitási 

engedélye. 

Ha otthon – és nem kórházban – halt meg 

a beteg – a boncolás nélküli hamvasztást az 

ÁNTSZ-szel kell engedélyeztetni. Az ÁNTSZ 

által kiadott hamvasztási engedélyek száma 

a két és fél hónap alatt kb. annyi volt, mint 

tavaly vagy tavalyelőtt fél év alatt. Ennek 

több oka lehet természetesen: a talajvíz, a 

temetési kultúra változása, anyagi okok. 

Az ÁNTSZ által kiadott sírnyitási 
engedélyek száma is hasonlóan 

alakult,

 mint az ÁNTSZ által engedélyezett bon-

colás mellőzésével történő hamvasztási en-

gedélyek száma: azaz duplája, mint tavaly, 

tavalyelőtt. Ha nincs sírhely, vagy a kiválasz-

tott sírhelyen nem lehet koporsóban temet-

ni, sokszor választják a rátemetést – ha van 

valaki rokon, többnyire nagyszülő, akire rá 

lehet temetkezni, és a talajvíz állása, illetve 

a rokonság megengedi.

Az ÁNTSZ minden esetben vizsgálja 
a temetési hely feletti rendelkezési 

jogosultságot, 

valamint a temetésről gondoskodni jo-

gosultak vagy kötelezettek jogviszonyait,  

több érintett esetében a szükséges hozzájá-

rulások beszerezteti/beszerzi. Az ÁNTSZ 

engedélye nélkül rátemetkezést végezni 

vagy kriptát nyitni tilos! Ezen esetekben 

az ÁNTSZ is vizsgálja a konkrét temetkezé-

si helyen a talajvíz viszonyokat vagy a meg-

küldött heti jelentések alapján (ha olyan te-

metőről van szó, ahol nincs korlátozás egyik 

kút talajvízszint adata alapján sem) vagy a 

próbafúrások alapján illetve a betekintésre 

megnyitott kriptákban az ÁNTSZ közegész-

ségügyi ellenőre által.

Dr. Sárközi Mária

hatvanöt évvel ezelőtt a vi-
lágtörténelem egyik leg-

szörnyűbb eseménye történt meg. 
Egy őrült eszme miatt emberek ez-
reinek kellett meghalnia

Holocaust jelentése: görögül -  
égő áldozatot jelent, ami tűzben 
pusztul el, héberül -„soá” (zsidó) 
szerencsétlenség, csapás, meg-
semmisülés. Német - „endlösung” 
végső megoldás.

Hitler jóval a hatalom átvéte-
le előtt 1933-ban megírta Mein 
Kampf című könyvét, amelyben 
nagy teret szentelt a fajelmélet-
nek. Megállapítja könyvében, hogy 
a „németek” már nem tiszta fajú-
ak és a keveredés továbbfejlődé-
sét meg kell akadályozni. Fajide-
gen vér Európában csupán a zsi-
dó és a cigány volt. minden álma 
az volt, hogy eltűnjenek a föld fel-
színéről – ezért a zsidókat és a ci-
gányokat feltétel nélkül meg kell 
semmisíteni.

Nem sokkal Hitler hatalomra 
jutása után megkezdték a zsidók és 
a cigányok begyűjtését. Erre ter-
vet készítettek és Fajvédő Hivata-
lokat állítottak fel. A megsemmi-
sítés központja Auschwitz volt, de 
felállítottak ilyen tábort Dachau-
ban és Birkenauban.

magyarországon nagyon magas 
fokra hágott a fajgyűlölet. Az egyik 
fő szervező Endre László újságíró, 
1944-ben belügyi államtitkár és 
munkatársa Vassányi István volt. 
Vassányi tervezte meg, hogy a fog-
lyokat számmal kell megjelölni, pl. 
„Z” 1011, így vegyszerrel a bal felső 
karjukra tetoválták.

Ahogyan az auschwitzi haláltá-
borba megérkezett a transzport, 
teljes egészében az embereket a 
gázkamrában meggyilkolták. Nem 
volt különbség zsidók és cigányok 
között, ugyanaz a parancs vonat-
kozott mindkettőre. 

voltak olyan csoportok akik 
megérkezésük után átestek sze-
lekción, azért mert azokon orvosi 
kísérletet végeztek.

Pl. Jeges vízbe fektették az em-
bereket, majd újra felmelegítet-
ték.  – A kísérlet megállapította, 
hogy a fagyási sérülések nem jön-
nek rendbe felmelegítéssel. 

vagy éppen lábbal kapcsolatban 
végeztek kísérletet, akkor levág-
ták egy cigány lábát. Kísérleteztek 
megszületett csecsemőkön is. 

A túlélők Mendele auschwitzi 
orvost emlegetik a legembertele-
nebbnek. a kedvenc vizsgálati te-
rülete az ikrek voltak. Ha belső 
szervüket szerette volna vizsgál-
ni, tarkón lőtte az ikreket, még él-
tek úgy nyitotta, vágta fel őket. 

Egy orvosnő visszaemléke-
zésében a gyermekekről be-
szélt, akiket vizsgált. Elmondta 
ugyanúgy bántak velük mint a fel-
nőttekkel, csont, bőr voltak, zsír, 
izom nélkül, bőrük vékony volt, 
áttetsző, tele kidörzsölt gyulladt 
sebekkel. Az éhséget megszokták, 
de a szomjúság elviselhetetlen volt 
számukra. Mindig vizet kértek tő-
le, de ő nem tudott adni nekik. 

A túlélő zsidók elmondták, hogy 
velük is embertelenül bántak a ná-

ci katonák, de a cigányokkal  el-
mondhatatlanul bántak, iszonya-
tos kegyetlenségben volt részük.

Ezt megerősítette egy náci kato-
na Adolf Eichmann, vallomása, a 
vizsgálóbírónak mondta: „a cigá-
nyok javára semmilyen oldalról 
sem volt lehetséges a közbenjárás. 
Az előítélet ezzel az embercsoport-
tal szemben volt a legnagyobb. Ez 
volt Auschwitzban is.”  

Jászapáti zsidók  
és cigányok elhurcolása

Jászapátin 1944. április 16-án 
hajnalban bekopogtak zsidó csalá-
dokhoz és a zsidó templom udvará-
ra, akkor Ságvári E. utcában gyűj-
tötték  őket.  Napok múlva szintén 
hajnalban a cigány férfiakat és a 
15 éves fiúkat a csendőrlaktanya 
udvarán lévő istállóba gyűjtötték, 
a Szűcs u. 25. szám alatt. A nőket 
és a gyermekeket később tervezték 
begyűjteni, helyhiány miatt. 

Amikor minden zsidót begyűj-
töttek, sorba állították és fegyve-
res katonák kíséretében a vasút-
hoz hajtották őket, ott vagonokba 
bezsúfolták és auschwitzi meg-
semmisítő táborba indult a vonat. 
a sorban ott volt Kemény doktor 
és fayer pál, akkor még kisgyer-
mekként. fayer pál volt az, aki az 
auschwitzi táborból visszajött, fel-
nőttként filmrendező lett és 1977-
ben dokumentum filmet készített 
Jászapátiról. 

A cigányokat egy hétig fogva 
tartották a csendőrlaktanya istál-

lójában, enni nem kaptak, ütötték-
verték őket a csendőrök. Egy hét 
után Nagykátára vitték  a cigányo-
kat, ott mésztelepen dolgoztatták 
és saját maguknak kellett megás-
niuk a sírjukat. Három hónap után 
Budapestre a Király utcában lévő 
pince helyiségbe szállították őket. 
Egyrészüket a Dunánál sorba állí-
tották fejbe lőtték, onnan a Duná-
ba estek, a többit a pincébe fogva 
tartották, majd  1945. november-
ben az orosz katonák kiszabadítot-
ták  a cigányokat, akik gyalog jöt-
tek haza Jászapátira.

A deportálás idején hetvenezer 
cigányt hurcoltak el, és kb. 3 ezren 
jöttek vissza. Pontos adatok nin-
csenek arról, hogy mennyi embert 
végeztek ki. Az adatok meghatáro-
zását megnehezíti az is, hogy a ci-
gányok nem voltak bejelentkezve 
a településekre. 

szeretek Jászapátin élni, mert 
itt mindig együtt éltek békében, 
barátságban a cigány és nem ci-
gány lakosság, a mai napig. ami-
kor szükség volt rá segítséget is 
nyújtottak egymásnak. Az idős ci-
gányemberek akik átélték a hábo-
rúk és a deportálások idejét, sze-
retettel beszélnek a magyar lakos-
ságról. a magyar lakosság volt az 
aki élelemmel ellátta a cigányokat, 
igaz dolgoztak érte cserébe, de így 
tudtak életben maradni.  A depor-
tálások ideje alatt helyet adtak na-
gyon sok cigánynak, hogy ne tud-
ják kivégezni őket.

Balogh Adrienn

Meghívó
2009. április 18-án délután 16 órai kezdettel a Jászárokszállási Művelődési 

házban 
jótékony célú zenés műsort rendezünk 

egy 8 éves súlyos beteg kislány megsegítésére.
A műsorban fellépnek zenészek, énekesek. Hastánc, népitánc, diszkótánc.  

Sztárvendég: Janesz, az énekes.
A belépődíj önkéntes, ki mennyit szán erre a célra, ami a kislány 

gyógyítására szolgál. Minden segíteni szándékozó érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Ezzel kapcsolatos felvilágosítást  
Csatári Éva Édua író-dalszövegíró szervező ad.  

Tel: 06-20-260-99-32

holocaust
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Anyakönyvi hírekA Művelődési ház  
áprilisi programajánlata
1-én, 17 ó.: Főzőklub

2-án, 9-12 ó: Vegyes-áru vásár

18-án, 18 ó: A Hegedűs a házte-

tőn - Hevesen

18 ó: A JOBBIK gyűlése a műve-

lődési házban (vendég: Murányi 

Levente alelnök)

21-én, 14 ó: TÁTIKA – általános 

iskolásoknak

22-én, 12 ó: Filharmóniai előadás 

az általános iskolások részére 

(FOOL MOON vokál-együttes)

24-én: 9 ó: máTyás Király 

KRÓNIKÁJA mese-előadás az 

általános iskolásoknak   (Grimm-

Busz színház)

10.30 ó: AZ OKOS NYUSZI me-

se-műsor az óvodásoknak

28-án, 14-16 ó: Látásvizsgálat a 

művelődési házban

Május: 03-án,  9 ó: A Színjátszó 

Kör fellépése a Gazdanapokon

(részletek a Hegedűs a házte-

tőn c. musical-ből)

a vágó pál helytörténeti mú-

zeumban április hónapban RA-

DICS MÁRTA: „Portrék és grafi-

kák” című kiállítása látható.

A Tourinform iroda nyitvatar-

tási idejében március elsejétől is-

mét megnyílt a TELEHÁZ! 

Részletes információk (hasz-

nálati díjak, szabályzat) a hely-

színen megtekinthetők.

1. 10 óra Cukorbetegek klubja

2. 11 óra Húsvéti receptek, hagyo-

mányok - szakmai program kö-

zépiskolásoknak

3. 8 óra Húsvéti receptek, hagyo-

mányok - szakmai program kö-

zépiskolásoknak

4. 9 óra Játékdélelőtt

6. 14:30 Minigyöngy

6. 16 óra Városi rejtvényfejtő                  

         egyéni verseny.

8. 16 óra Élményklub

18. 08 óra Csipkeverő kör

18. 9 óra Játékdélelőtt

18. 16 óra Zenés könyvtári esték 

a rácz aladár Zeneiskola szer-

vezésében

20. 14:30 Minigyöngy

20. 16 óra Rejtvényklub

27. 14 óra Nyugdíjasklub

29. 10 óra Vakok- 

és gyengén látók klubja

Március 17-én dr. Bedécs 

Gyula tartott előadást az I. vi-

lágháború emlékhelyeiről: 

Galícia, Isonzó, Doberdó.

Közel 40 fő vett részt ezen a 

programon, végzős középisko-

lásoktól elkezdve az idősebb kor-

osztályig. A gyermek- és ifjúko-

rát Jászapátin töltő szerző saját 

kutatásai alapján gyűjtötte össze 

az I. világháború emlékezete cí-

mű könyv dokumentumait. 

Érdekfeszítő előadást tartott 

fotóanyagának bemutatásával 

hazánk tragikus korszakáról, az 

általa felkutatott és dokumentált 

magyar katonasírokról. 

További kutatásairól Jászapáti 

érdeklődő lakosságának egy ké-

sőbbi időpontban fog beszámol-

ni, melyet az újság hasábjain elő-

re jelzünk.

A Könyvtár 
áprilisi programjai

TiszTelT JászapáTiak!

Április 13. hétfő helyett, 15-én, szerdán  
végezzük el a kommunális   

hulladékszállítást.

Megértésüket kérjük.

Városüzemeltető Kft.

Köszönet-nyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki minden kedves rokonnak, szomszédnak, 
munkatársnak és ismerősnek,  

akik a felejthetetlen férjet, édesapát, nagypapát 

BAGI LÁSZLÓT 
utolsó útjára elkísérték, együttérző szívvel gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

SZüLETTEK:

Ignátz Dávid  II. 19.
Demeter Alex Imre II. 24. (Jászivány)
Burai Kamilla Fatime III. 2.
pozák valentina Dolóresz iii. 4.
Gondor Dániel  III. 9. (Jászivány)
Vágó Richárd  III. 15.

ELHALÁLOZTAK:

Nagypál Sándorné  élt 68 évet Jászapáti lakos
 Borbély piroska
Pádár Sándor  élt 71 évet „
Blocker István  élt 72 évet „
Deli istván  élt 89 évet „
Budai Józsefné  élt 93 évet „
 Deli rozália
Borbás lászló  élt 82 évet „
Bagi László  élt 72 évet „
Urbán vince  élt 85 évet „
Budai László  élt 63 évet „
Ballagó sándorné élt 85 évet
 Rusvai Margit   Jászszentandrás

Köszönet-nyilvánítás

Szívből köszönjük a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek és munkatársaknak, hogy 

BudAI LÁSZLÓ 
Jászapáti Táncsics út 23 szám alatti lakos

temetésén részt vettek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család,
Jászapáti 

Városunk képviselő-testületé-

nek tagjait tájékoztatta a márciu-

si ülésen az elmúlt évben végzett 

rendőri munkáról Halmai Ferenc 

Kapitányság vezető, és Berdó Pé-

ter Őrsparancsnok. Részletek a 

tájékoztatóból:

„A Rendőrőrs állománya 23 fő 

hivatásos rendőrből, valamint 2 

fő közalkalmazottból tevődik ösz-

sze. Jelenleg 18  hivatásos rendőr 

és 2 fő közalkalmazott dolgozik 

az őrsön, ebből 5 fő körzeti meg-

bízott szolgálati területe Jászki-

sér, ill. Jászszentandrás telepü-

léseken van.

A szervezetnél 2008-ban 1 

fő őrsparancsnok, és 1 fő bűn-

ügyi alosztályvezető dolgozott. 

a 2008. év végén a Jászberényi 

Rendőrkapitányság vezetésében 

végbement változások miatt Laj-

mer György r.őrnagy úr 2009. ja-

nuár 1-től a Jászberényi Rend-

őrkapitányság Bűnügyi Osztá-

lyát vezeti. Jelenleg a Jászapáti 

Rendőrőrsön 2 fő van vezetői stá-

tuszban, melyből 1 fő Berdó Péter 

r. százados úr megbízott őrspa-

rancsnokként, míg 1 fő, Szemán 

ferenc r. alezredes úr megbízott 

alosztályvezetőként funkcionál 

2009. január 1. óta.

A Rendőrőrsön a bűnügyi fel-

dolgozó tevékenységet 5 fő bűn-

ügyi nyomozó, és 1 fő bűnügyi 

technikus végezte. Ezen állo-

mánycsoport 2008. évben feltöl-

tött létszámmal működött.

A közrendvédelmi feladatok el-

látására a Rendőrőrsön 9 fő jár-

őri, ill. járőrvezetői státusz van 

rendszeresítve, melyből 2008-

ban folyamatosan 7 fő volt feltölt-

ve, azaz 2 fő hiányzott ezen állo-

mánycsoportból. 2008. év utolsó 

harmadától 1 fő tartós betegállo-

mánya nehezíti az állománycso-

port munkáját. 2009. január hó-

napban 1 fő áthelyezésre került a 

Jászapáti Rendőrőrs járőr állo-

mányából más megye területé-

re, így jelenleg a járőri feladatok 

ellátására gyakorlatilag már csak 

5 fő áll rendelkezésre.

A fentiekben írt, illetékessé-

gi területünkhöz tartozó telepü-

léseken körzeti megbízottak lát-

nak el szolgálatot, a 2008-as év-

ben a 6 fő státuszból a fentiekben 

már leírtak szerint 5 hely volt fel-

töltve.

A közalkalmazotti státuszok 

folyamatosan feltöltöttek voltak 

2008-ban. A technikai ellátott-

ság vonatkozásában az elmúlt 

évben jelentős változások vol-

tak. a számítógéppark összeté-

tele 2008-ban számottevően vál-

tozott, ugyanis az év végén kor-

szerű számítógépek kerültek az 

őrsre.

Következetések a tavalyi 

év statisztikai adatai alap-

ján:

Jászapáti településen az is-

mertté vált bűncselekmények 

trendje némi csökkenést mutat. 

Az ismertté vált bűncselekmé-

nyek összetétele az előző évhez 

képest jelentősen nem változott, 

változatlanul átlagosnak mond-

ható, továbbra is a vagyon elleni, 

azon belül a szabálysértési, ill. 

kisebb értékre  elkövetett  vét-

ségek, és bűntettek száma a do-

mináló.

A vagyon elleni bűncselek-

mények tárgyát nagy számban 

a színesfém, valamint főleg a té-

li időszakban a falopás képezi, 

ill. megfigyelhető, hogy növeke-

dést mutat a gyermekkorúak ál-

tal elkövetett cselekmények szá-

ma is.

Az erőszakos, és a közterületi 

bűnelkövetés emelkedett az elő-

ző évhez képest, azonban min-

denképpen figyelmet érdemel a 

súlyos sérülések bekövetkezésé-

nek kevesebb száma. Az eljárá-

sok adatai alapján megfigyelhe-

tő, hogy sok esetben a súlyosság 

foka nem áll összhangban az el-

követő szándékával.

A közlekedésrendészeti hely-

zetben megállapítható, hogy az 

ittassági arány nem emelkedett, 

azonban a konkrét feladat-meg-

határozás elengedhetetlen, ezen 

arányt mindenképpen csökken-

teni kell

A Rendőrség által terve-

zett feladatok:

Évről-évre ismétlődő feladat 

a lakosság által sűrűn látogatott 

közterületek (főtér, park, strand 

és camping környéke) biztonsá-

gának növelése, ezeken a terü-

leteken a rendőri jelenlét foko-

zása.

Az ittas vezetők kiszűrése ér-

dekében fokozott ellenőrzése-

ket kell tartani a Jászapáti bel- 

és külterületén, következetesen 

és tolerancia nélkül kell fellépni 

az ittas járművezetők, és bizony 

az ittas állapotban közlekedő ke-

rékpárosokkal szemben.

Továbbra is hatékony toborzó 

munkát kell végezni a Rendőr-

őrs állománytáblájában szerep-

lő üres státuszok feltöltése ér-

dekében.

Továbbra is nagy hangsúlyt 

kell fektetni a bűnmegelőzési te-

vékenységre, a bűnelkövetést le-

hetővé tevő okok megszünteté-

sére, így meg kell kísérelni az is-

mertté vált bűncselekmények 

számának csökkentését. Ennek 

érdekében hatékony felvilágosí-

tó tevékenységet kell folytatni, 

összefogva a helyi szervezettel 

(Családsegítő Szolgálat, Polgár-

mesteri Hivatal).

Erre az összefogásra alapozva 

kell fellépni közösen a város te-

rületén tapasztalható, a bűncse-

lekményi tényállásokat még nem 

kimerítő, de az emberek igazság-

érzetét bántó jelenségek (pl. ka-

matos kölcsön adása, beszedése, 

stb.) visszaszorítására.

A közterületi jelenlét a jelenle-

gi feltételekkel már nem fokozha-

tó, azonban a rendőri munka ha-

tékonyságát növelni kell.”

A képviselő-testület tovább-

ra is támogatásáról biztosította 

a Rendőrséget, melyet az is bizo-

nyít, hogy 1.200.000 forint tá-

mogatást ítélt meg erre az évre, 

új mobiltelefont vásárolt, és bér-

lakást biztosít az őrs állományá-

ba érkező rendőrnek.

A Jászberényi Rendőrkapi-

tányság Bűnügyi Osztálya egy 

hosszadalmas, de eredményes 

nyomozást tudhat magáénak. 

Az ügy 2008. évre nyúlik vissza, 

amikor is számos betörés történt 

a Jászságban. Az elkövető akkor 

leginkább ezüstékszereket, és ék-

szertartókat tulajdonított el az 

ingatlanokból, amelyekből mos-

tanra, a felderítés során nagyré-

szük megtalálásra kerültek. Ezért 

kérjük azon személyek jelentke-

zését, akik 2007-től ilyen jelle-

gű bűncselekményt szen-

vedtek el, függetlenül attól, 

hogy az esettel kapcsolat-

ban tettek feljelentést, vagy 

sem, fáradjanak be a Kapi-

tányságra, ahol megtekint-

hetik az említett dolgokat. Ha te-

hetik, az ellopott tárgyakról egy 

fényképet hozzanak, vagy ha ez 

nem áll rendelkezéseikre, akkor 

egy pontos leírást mindenképpen 

kérünk. A lefoglalt tárgyakat áp-

rilis 1-jén, valamint április 

8-án, munkaidőben, azaz 8 

órától 16 óráig tekinthetik 

meg, s bízunk benne mi-

nél több sértett megtalál-

ja a saját tulajdonát!

A Jászapáti Rendőrőrs márci-

us 23-án őrizetbe vett egy helyi 

lakosú férfit, ugyanis nemi er-

kölcs elleni és más bűncselekmé-

nyek elkövetésével gyanúsítják. 

Ezen tetteit leginkább a települé-

sen élő nők sérelmére követte el, 

akik közül jó néhányan már meg-

tették feljelentésüket a férfi ellen. 

Azonban feltehetően még több 

sértettről van szó, akiket zakla-

tott az érintett férfi, ezért kér-

ném azokat a személyeket, akik 

ellen hasonló cselekményt köve-

tett el, jelezzék a Jászapáti Rend-

őrőrsön. 

Budai Orsolya r. hadnagy

Jászberényi  

Rendőrkapitányság  

sajtóreferense
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