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Vágó Pálra emlékeztünk az általános iskola diákjaival a festő szobornál és egykori szülőházában.

100 éves a Vámosgyörk – Jászapáti vasútvonal

Szeptemberben a lengyel testvérváros, Lancut látta vendégül városunk küldöttségét 
az ottani betakarítási ünnepségen. A delegáció tagjai részt vettek az ünnepi szentmisén, 

a városi felvonuláson és az azt követő kulturális és szórakoztató műsoron. 
A jászapáti vállalkozókat  Füle István húsboltja képviselte termékeivel az ottani családias 
hangulatú pikniken. A tanétterem konyhája igazi magyaros pörköltet készített a lengyel 

alapanyagból, amit a  házigazdák biztosítottak, magyar fűszerekkel. A 600 adag, 
pillanatok alatt elfogyott, bizonyítva a két nép sikeres együttműködését.

„Ki szívét osztja szét,
Ö lesz a remény,
Ki szívét osztja szét,
Az élet csak övé....”

Énekelte Szalkári Rózsa kiállításának megnyitóján  
Géczi Erika a Kormorán együttes tagja,  

idézve a Honfoglalás című film betétdalát. A festő képei 
november elejéig láthatók a Vágó Pál múzeumban.

Októbertől látogatható a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán (Budapest, Kapisztrán tér 2-4.) a Jászkun huszárok emlékhelye. Ha tehetik, látogassák meg 
a múzeumot is, mert a sok érdekes kiállítás mellett az épület márványtermének falán Vágó Pál, A huszárság története című képét is megcsodálhatják.

(Írásunk a 2. oldalon.)



„Ép testben ép lélek” – mél-
tó a megfogalmazás. miért fon-
tos a sport, a mozgás az ember 
életében? 

a mai gyorsuló világban az em-
berek nehezen lépnek ki a tapo-
sómalomból. Sokan sajnos sem-
mi mást nem csinálnak, csak reg-
gel felkelnek, elmennek dolgozni, 
hazaesnek, tévéznek, és alszanak. 
Majd mindez kezdődik elölről. 
Nem szabad hagyni, hogy az élet 
ilyen sablonos legyen. aki már el-
kezdett sportolni, tudja, hogy ige-
nis beleszorítható a napi rutinba 
és nagyon nagy jelentősége van. 
az ember kiszakad a napi mono-
tonitásból, tesz az egészsége ér-
dekében, a betegségek megelő-
zéséért. a rendszeres testmozgás 
pozitív hatása közismert, a moz-
gás biológiai szükséglet. 

Mivel sokan ülőmunkát vég-
zünk, a sport az egyetlen mód-
ja, hogy ezt a biológiai szükség-
letünket kielégítsük. ha ezt nem 
tesszük, a mozgáshiány elválto-
zásokat, betegségeket okoz. 

hatékony megoldás stressz, 
depresszió, alvás zavarok ese-
tén, növeli a teherbíró képessé-
get, kontrollálja az étvágyunkat. 
Főképp az aerob jellegű mozgá-
soknak köszönhetően nemcsak 
a közérzetünk javul, de megnő 

a szív teljesítőképessége többek 
között. Javul az agyi kapacitás az 
oxigénfelvétel fokozódása miatt. 
A mozgás által kiváltott jó köz-
érzet és csinos alak pedig növeli 
az önbizalmat, ami kortól, nem-
től függetlenül mindenki számá-
ra különösen fontos.

Ezeket a gondolatokat szem 
előtt tartva alakítottuk ki Jásza-
páti központjában 240 nm-en a 
város első ilyen jellegű, a moz-
gás szabadságára, sokszínűségé-
re épülő stúdióját. Célunk, hogy 
a környéken élő embereknek kul-
turált körülmények között, a mai 
kor követelményeinek megfelelő 
színvonalon tudjunk lehetőséget 
biztosítani szabadidejük eltölté-
sére. a mozgás, sportolás szabad-
sága nem egy korosztály, és nem 
kizárólag egyik nem kiváltsága. 
Ezért szeretnénk változatos óra-
típusokkal minél szélesebb ré-
teget megszólítani, megmozgat-
ni, kortól és nemtől függetlenül. 
várunk mindenkit, aki már is-
meri a mozgás nyújtotta örömö-
ket, előnyöket. 

Várjuk azokat a leendő vendé-
geinket, akik most szeretnének 
ezekkel a dolgokkal megismer-
kedni, esetleg úgy érzik, eljött a 
változás ideje, hogy változtassa-
nak az életükön, az alakjukon, a 

közérzetükön, tenni akarnak az 
egészségük megőrzése, javítása 
érdekében. A Pulzus Mozgás Stú-
dió megnyitásával mi megtettük 
az első lépést a változás lehetősé-
ge felé, innentől a következő lé-
pést már Önnek kell megtenni, 
de mi segítünk! 

Minden hétköznap, különbö-
ző órákkal várjuk Önöket, és óra-
rendünk folyamatosan bővül. 

Ezen óratípusok közül már biz-
tosan választhat:

– alakformáló aerobic, 
– Jóga, 
– Kortárs balett, 
– Salsa tánctanfolyam, 
– Spinning, 
– Bukfenc-Babatorna (1-3 év), 
– Tartásjavító gyermektor-

na (3-8 év).  További informáci-
ókért várunk minden érdeklő-
dőt személyesen a Damjanich út 
8. szám alatt, vagy telefonos fel-
világosítás a 30/7-333-445 szá-
mon kérhető.
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TI-LA SPORT
Jászapáti, István király út 15/a.

Egész évben BUDMIL  
és egyéb ruházati termékek,

sportfelszerelések, sporteszközök 
és sportcipők – közületeknek is.
Nyitva: H–P: 13–17, Szo.: 8–12.

Lancost  Addidas Errea Joma Kronos NikeUHL Sport  

Az idén 100 éves a Vámosgyörk-Jászapáti 
vasútvonal. A 104 éves 204-es gőzmozdony 
vontatta szerelvény újra végigutazta Buda-
pestről indulva a százéves Vámosgyörk - Já-
szapáti vasútvonalat.  Aznap „ő” volt a sztár 
a városban. 

az állomáson dr. Szekeres Imre miniszter, 
országgyűlési képviselő, az érintett települé-
sek polgármesterei és a népes kíváncsi néző-
sereg fogadta.

mindenki fényképezte a nosztalgiavonatot, 
hiszen több mint 25 éve nem járt gőzös ezen 
az állomáson, a kicsi gyerekek pedig még so-
kan vonaton sem ültek. megteltek a vagonok 
nosztalgia utasokkal, és a többség elment egé-
szen Jászárokszállásig és a visszaúton már a 

diesel mozdony vontatta modern kocsikban 
utazhattak. Az idősebbek nosztalgiáztak a fa-
pados vagonokban, a kicsik pedig élvezték, 
ahogy átjárta őket a vonat füstje. 

a jászapáti állomás falán emléktábla hir-
deti a születésnapot.

A gőzmozdony ugyanúgy pöfögött, füstölt, 
mint egy százéveshez illik, ugyanúgy lapátol-
ták  hasába a szenet és ugyanúgy töltötték fel 
vízzel, mint régen - de mindenki gondolatá-
ban az motoszkált, mi lesz egy év múlva? Jö-
vőre megy még személyvonat Jászapátiról?

Szekere Imre képviselő úr elmondta, hogy 
megbeszélést tartott az érintett települések 
(Jászladány, Jászkisér, Jászapáti, Jászárok-
szállás) polgármestereivel, akikkel közösen 

megfogalmazták, hogy továbbra is biztosíta-
ni kell a munkába és iskolába járók közleke-
dését az Újszász-Vámosgyörk vonalon.  A ta-
lálkozót követően több alkalommal is egyez-
tetett az illetékes kormányzati vezetőkkel, 
ahol képviselte a közös véleményt. A döntés-
hozók  elfogadták az érveket, így a személy-
szállítás fennmarad a vonalon. a megegye-
zés szerint a december 12-én életbe lépő új 
menetrendben, - ha esetleg járat marad is ki 
- továbbra is közlekedik a 100. születésnap-
ját megélt „JASZI”. 

Sz-n
(Utóirat: A 100 éves vasútvonalról, régi és 

új mozdonyokról, további érdekes fotókat lát-
hatnak  ezen a weboldalon: www.benbe.hu )

A lengyelországi középiskola 

először szervezett nemzetközi 

matematika versenyt, amelyen 

a testvér-középiskolák diákjai 

mérhették össze tudásukat. A 

lengyel csapatok mellett román, 

szlovák, ukrán és magyar diákok 

versenyeztek. 

Gyenesné Gojsza mónika a 

Mészáros Lőrinc Gimnázium 

és Szakképző Iskola tanárnő-

je, a magyar csapat vezetője el-

mondta, hogy a diákok angolul 

nagyon jól megértették egymást, 

de a versenyen mindenki a saját 

nyelvén dolgozott. 

A lengyel iskola jókora előny-

ben volt, mert diákjaik rendsze-

resen vesznek részt matema-

tika versenyeken, olimpiákon. 

az oktatási rendszerükben más 

módszert követnek, mert nagy 

hangsúlyt fektetnek a versenyez-

tetésre, a tehetséggondozásra. 

a versenyen elért harmadik he-

lyünk így különösen értékes. A 

gyerekek nagyon lelkesek vol-

tak, szeretnék, ha itthon is len-

nének ilyen versenyek, vagy még 

inkább, ha minden évben má-

sik országban rendezhetnék meg, 

akár más tantárgyból is. 

Jól érezték magukat a három 

nap alatt, a lengyel házigazdák 

gondoskodtak a szabadidős prog-

ramokról, még barátságok is kö-

tődtek. A költségeket a szervezők 

állták, a kiutazást a gimnázium 

Baráti Kör Alapítványa biztosí-

totta.                                           Sz-n

Október 23-án az ünnepi megemlékezést a  Mészáros Lőrinc Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium diákjai és tanáraik készítették, 

ünnepi beszédet mondott Andrási Lászlóné jegyző.

Száz éves a Vámosgyörk-Jászapáti vasútvonal

Nemzetközi matematika verseny Lancutban

Pulzus Mozgás Stúdió – Jászapáti szívében – A város pulzusa

Spinning foglalkozás

Sakk
A Jászberényi Szekuritás  Sakkegyesület nemzetközi gyerekver-

senyt rendezett a Nagyboldogasszony iskolában 2009. okt. 3 án. a 
Jász Kupa sorozatban harmadik versenyük nemzetközi szintűre  nőt-
te ki magát a szlovák, szerb, román és magyar indulókkal.  (7 fordu-
lós, 2x15 perc menetidős 110 000 Ft összdíjazású.) 

Sakkverseny Jászberényben

A legnépesebb csoport, 34 fős volt a 12-14 évesek társasága s ebben 
a mezőnyben Ádám Csaba 7. helyen végzett ami a körülményeket te-
kintve jónak lenne mondható de a fiú képességeit nézve meg nem jó! 
A Klub gyerekei közül kettő Egerbe jár egy 10x4 órás idejű mesterje-
lölt kurzusra s remélhetően ennek eredménye is lesz. 

Jászapáti Sport Klub

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

A Jászkun huszárok  
kegyeleti emlékhelye

A kisújszállási székhelyű Nagykunsági Szellemi Műhely kezdemé-
nyezésére a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest, Kapiszt-
rán tér 2-4.) díszudvarán kegyeleti emlékhelyet állítottak a jászkun 
huszároknak. 

az avató ünnepségre október 17-én került sor.
Részlet a méltatásból: „A magyar haderő lovasságában mindig 

nagy szerep jutott a jászkun huszároknak. Említhetjük a 7 éves há-
ború hadjáratában emlékezetes jászkun huszárezredet, vagy a Jász-
kunságban 1756-ban alapított és 1775-ben feloszlatott Török huszár-
ezredet, az 1802-ben a Jászkun-Kerület által felállított 12. Nádor 
huszárezredet, a szabadságharc Lehel-huszárezredét, az 1859-ben 
létrehozott 13. jászkun önkéntes huszárezredet is, akik mindvégig 
becsülettel szolgálták a magyar ügyet, harci erényeik, személyes 
virtusuk, vitézségük méltón érdemli ki a ma élők tiszteletét és em-
lékezetét.”

Az emlékhelyet Győrfi Sándor karcagi szobrászművész készítette, 
a költségeket közadakozásból a jászsági és kunsági önkormányzatok 
biztosították. A hősi halált halt egykori huszárok között jászapátiak is 
voltak, rájuk is emlékezhetünk, ha virágot viszünk az emlékhelyre: 

Csőke Lajos - 1915 Rutka
Csőke Gábor - 1915 Stryj
Horváth Flórián - 1915 olasz harctéren
Kiss Barnabás -1916 Kostroma
Ragó István 1914 Kimarowa
Török Miklós - 1915 olasz harctéren
Urbán D István - 1919
Vágó Imre - 1914

Sz-n

A matematika versenyen városunkat képviselték: Gyenesné Gojsza Mónika 
tanárnő mellett: Gyárfás Zsófia, Urbán Nikolett, Nagy Nándor,

 Csávás Júlia és Mihályi Pál. 



„Reménykergetők”
mottó: 
„A remény soha meg nem haló,
 Mert minden utolsó szalmaszál,
 Abból a jászolból való”
                                       Nagy Gáspár

Idézetemmel, kicsit előre tekintve a decemberre, szeret-
ném bíztatni a kedves olvasót: „mindig van remény”, hogy 
jobbra fordul a sorsunk, megoldódnak a problémáink, egy-
szerűsödik az, amit nem értettünk. Vannak az életünkben 
reménytelennek tűnő helyzetek, de ha hittel, Isten felé for-
dulunk, kijöhet belőle valami jó. Próbálkozunk mindennel, 
lehetünk „remény kergetők”(egy új könyv címe, az íróját saj-
nos nem jegyeztem meg) míg rá nem jövünk, hogy itt csak egy 
valaki segíthet. Ha úgy vesszük kicsit bizarr a cím, de a ker-
getés céltalansága, felcserélve a keresés tudatosságával már 
érthetőbb.

Ilyenkor ősszel, a korán sötétedő, hideg napokon gondol-
junk csak az elkövetkezendő tavaszra, mindjárt jobb kedvünk 
támad. A bizakodással töltött, szinte félévnyi várakozás, men-
nyire hiányozna az életünkből, ha például mindig tavasz len-
ne, s minden virágozna. Elveszítené a mulandósága szépségét 
az élet. A mindenszentek elég komor ünnep, ha az időjárás is 
úgy alakul, egy pillanatot tölthetünk csak a szeretteink sírjá-
nál, még a megemlékezés gyertyái, sem tudnak sokáig világí-
tani nekik. Arra pedig végképp kevés a temetőkben eltöltött 
idő, hogy talán csak „hiú reményeket keltsen” bennünk, a 
gyász helyett. Keresztény emberként élve, a mai önző világban 
még inkább fontos, hogy higgyünk a túlvilági életben, a feltá-
madásban. mert ennek biztos tudatában, az utolsó percünkig 
hasznosan tevékenykedhetünk, nem érezzük azt az üres sür-
getést, -„véges, értelmetlen az egész.”

 Nem könnyű, de érdemes megpróbálni:
„Mint a napraforgó
 Egész napon át;
 Tefeléd fordítjuk a mi orcánk”
              (hozsanna 254-es ének)

reménykedve : Z. S. -né

Kedves  Rejtvényfejtők!

a rejtvényben Ruth E. Ren-

kel-től származó idézetet fejt-

hetnek meg.

„ Ne félj az árnyaktól. Csak 

azt jelentik, hogy…

folytatása a rejtvény vízszin-

tes 1. sz sorában. 

vízsz.: 1. Beküldendő. Az 

idézet folytatása. 12. látogat, 

felkeres. Egészségügyi intézmé-

nyekben az orvos is ezt teszi.  13. 

Ritka férfi név. 14. Fiatal bolgár 

labdarúgó ( Gerasimov, született 

1984)  15. Legyengített kórokozó-

kat tartalmazó oltóanyag védő-

oltásokhoz. 17. asztácium vegy-

jele. 18. Személyétől. 20. Kukac 

vége!  21. Indíték. 22. hegy, szláv 

nyelvekben. 24. Jól vág a kés.  26. 

Egy fajta csapadék. 28. Igekötő.  

29. való. 30. Erdei ferenc (1910-

1971) műve. 35. Névelővel, cso-

port egyede. 36. hangtalan síp!  

37. Reklám egyik fele! 38. hint.  

40. Város az Ipoly és a Duna fo-

lyó mellett, a Börzsöny hegység 

lábánál a magyar-szlovák hatá-

ron. 42. Kis folyóvíz.  43. Felté-

ve. 44. Egyenletes felületű.  46.  

Személyed.  47.  Keleties, támlás 

vagy támlátlan heverő, pamlag, 

más néven ottomán. Párnákkal 

megrakva Törökországban a leg-

fontosabb  otthoni ülőalkalmas-

ság volt. 50. Arról  a helyről. 52.  

Tartomány és régió délnyuga-

ti Szaud-arábiában, arab jelen-

tése „nehéz”. 53. Nagyon finom 

a szarvasmarha e részéből ké-

szült pörkölt. 55. Maróan, kese-

rűen, bántóan  gúnyos.

függ.: 2. Ünnepélyesen be-
iktató. 3. lyuk, népies elneve-
zéssel.  4. Az eltelt időtől fogva. 5. 
vallásos, hisz valamilyen eszmé-
ben.  6.  Kotor része! 7. Borítékba 
elhelyezett, postai küldeménye-
ket kézbesítő alkalmazott. (két 
szó) 8. Fal betűi, keverve! 9. Lyu-
kacsos harisnyaféle jelzője.  10.  
Igy fordítva. 11. azokat a hang-
szereket nevezzük így, melyeken 

a hangokat a húrok dörzsölése 

által keltett rezgés hozza létre. 

14. Település Jász- Nagykun – 

Szolnok  megyében, irányítószá-

ma 5051.  16. Méhek lakóhelye 

is. 19. folyadék. 23. Tetejére he-

lyez. 25. Meggyőződés, hit.  26. 

a természetes számok halmazát 

az ilyen típusú számok is alkot-

ják. 27. Csont, latinul. 29. Idő-

sebb, rövidítésekben. 31. Olyan, 

általában  cső alakú tárgy amely 

utak alatt vezeti át kisebb csa-

tornák, árkok, vízfolyások vizét.  

32.  Csak a végén dohog! 33. El-

me, felfogóképesség. 34. Betűt 

vet.  38.  Egy fajta kémiai anyag.  

39.  Keservesen zokog. 40. 13. 

században élt kínai tudós ( Jing).  

41.  Japán kikötőváros. 43. Úr 

németül. 45. Ebben a pillanat-

ban.  48.  Rövid női név. 49. El-

akad egyik fele! 51. Fonák vége!   

54.  Hangtalan bűz!

Beküldendő: a vízsz. 1 szá-

mú sor megfejtése. A szeptem-

beri rejtvény megfejtése: Kabos 

László, Sánta Ferenc, Kamuti Je-

nő, Simándy József. 

A CBA Áruház vásárlási utal-

ványát nyerte el: Gecse ferenc, 

Jászapáti.

Nagypál Istvánné
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Keresztrejtvény

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

Kia Cee’d már 2.999.000.- tól
Kia Rio már 2.629.000.- tól
Kia Soul már 3.799.000.-tól

Kia Carens már 4.999.000.- tól
Kia Sportage már 5.999.000.-tól

Készlet Akció a Jászberényi Kia Autószalonban

Fix havi törlesztés, korrekt használt autó beszámítás.
A részletekről érdeklődjön személyesen.

A „ TEHETSÉGÉRT „ ALAPÍTVÁNY  ezúton köszöni meg tisztelt 
támogatóinak, hogy a  2008. évi személyi jövedelemadó 1%-ával 
támogatták,segítették működésünket. Az átutalt összeg 215.831 fo-
rint , melyből hagyományainknak és alapító okiratunknak megfe-
lelően a következőket támogattuk:

– kulturális  rendezvények szervezett látogatása /színház, fil-
harmónia/: 46.800 forint

– táborok /nyári-, erdei tábor /: 171.600 forint
Az Önök további támogatásainak köszönhetően lehetőségünk 

volt az alábbi események támogatására is:
– Év tanulója, év sportolója díj: 21.000 forint
– Sport és kulturális vetélkedők: 29.532 forint
– Utaztatás rendezvényekre: 42.160 forint

Köszönettel: Kuratórium

A Jászapáti Mozgássérült Cso-
port tisztelettel megköszöni a vál-
lalkozóknak, cégeknek és magán-
személyeknek, hogy adománya-
ikkal támogatták a fogyatékosok 
napi ünnepségünket.

Támogatóink voltak:
Dr. Szekeres Imre honvédelmi 

miniszter, országgyűlési képvi-
selő, Szabó Lajos polgármester, 
Borbély István – Jászivány pol-
gármestere, JÁSZTEJ Zrt., Ló-
czi Miklós - Jászapáti 2000 Mg. 
Zrt., Jászapáti Centrum Kft., Se-
bők Péter - Húsbolt, Eurocorn 
Kft., lívia Szépségszalon, Sza-
bó István cukrász, Kedvenc Bü-

fé, Ipari Iskola Bútor tanműhe-
lye, Fehérné Kerék Judit – Élel-
miszerbolt, Sókerámia – vince 
Lászlóné, ÁFÉSZ Élelmiszerbolt 
Borostyán kocsma, Pince Disz-
kont – Demény Gáborné, Kutya-
macska Eledel bolt, Urbán István 
– keltető, FORNETTI, Bodor Kis-
kereskedő, Sebesség Autósbolt, 
Stuchlik Pizzéria, REhaBIT 
Abonyi Lajosné – Halászkert Sö-
röző, Zöldség-gyümölcs kereske-
dés – Árvai utca, Túri János sep-
rű készítő, Mihályi László – ház-
tartási gép szerelő, Urbán Imre 
– Italbolt, Felvégi ABC - Mónika 
Élelmiszer Bolt, TÉBa Tüzép és 

Lakásfelszerelési Áruház, Nagy 
lászló - italbolt, Gázfelszerelé-
sek boltja, mG Barkácsbolt, fo-
tó- Illatszer, Király Károlyné koz-
metikus, LUK-OIL, Tópart ÁBC 
- mengyi lászlóné, Speed Kerék-
pár szaküzlet - Demeter Csaba, 
Kuckó Bár - Kecskés Istvánné, 
füle István és fia Kft., Borbás-
Ker Kerekedőház Kft., Urbánné 
és Társa Kft., Pádár lászló cuk-
rász, Fort-Kom Bútor Kft- Gye-
nes Balázs, fa-Bak Italkeresedés, 
Sör-Ker-T Kft. Leo Ital szaküzlet, 
A 108-as ABC dolgozói, GAZDA-
FARM Kft és Gazdakertész Áru-
ház, Tajti Kertészet, Kati Bolt, fe-

hér Istvánné, Budai lászló mg. 
vállalkozó, Tábori Istvánné, Pi-
roska Büfé, Törőcsik István gaz-
dálkodó, Bódi István, frikan-
dó Fogadó, Alvégi Söröző -Lóc-
zy Bertalanné, Kalmár Fűszer 
Csemege-Kalmár Rozália, Bar-
tók Kereskedőház - Bartók Bélá-
né, Jász Élelmiszer - Bagi Jenő-
né, Bonbon Édességbolt- Ádám 
miklós, TI-la Sport, Szalkári 
Rózsa festőművész, Papír-Író-
sze-Nyomtatvány Játék Üzlet, 
Bankos István kőfaragó.

Tisztelettel:
Szatmári Károlyné

mb. csop. vez.

„A Magyar Huszárság 400 éve – Vágó Pál 
Emlékbizottság” kiemelten közhasznú alapítvány 

2008. évi egyszerűsített 
éves beszámolója

(Előző számunkban sajnálatos módon hibásan jelent meg  
a beszámoló, ezért úra közzé tesszük, immár helyesen. Szerk.)
mérlegadatok ezer forintban:  
   2007. év  2008. év
Tárgyi eszközök  -  160
Forgóeszközök  272  603
Ebből pénzeszköz 272  603
Eszközök összesen: 272  763
Saját tőke  272  763
Ebből jegyzett tőke 50  50
Lekötött tartalék  706  222
Eredmény  –404  491
Források összege 272   763
Eredmény levezetés 
Bevételek
Miniszterelnöki támogatás   1.670
Alapítói    50
Jászapáti önkormányzati   150
Egyéb   230  705
Összesen  230  2.575
Ráfordítások  714  2.084
Eredmény  –484  491

Dr. Vágó Pálné, ügyvezető, 
K.K. Intézmény miniszteri kitüntetettje

A fogyatékosok-napi rendezvény támogatói
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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

Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2009. november 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

POWER
Műszaki kereskedés

Jászapáti, Kossuth L. út 7.
Tel./fax: 57 540-565

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Baráti látogatás rokonainknál…
A Vándorfy János Honismereti Szakkör já-

szapáti és jásziványi tagsága 2009. október 
15-én 35 fővel utazott Szegedre, Kiskundo-
rozsmára és Zsombóra.

Tartalmas szegedi városnézés után utaz-
tunk Kiskundorozsmára, ahol utunk fő célja 
a jászapáti kötődéseket felújító, erősítő baráti 
látogatás volt. 1987. november 24-én a zsom-
bóiak és a kiskundorozsmaiak Kálmán ferenc 
ig. tanító vezetésével már ellátogattak Jásza-
pátira. Mi viszontlátogatásra 1988. június 10-
én Berki István szak-körvezetővel az élen né-
pes csoporttal érkeztünk hozzájuk.

a mostani látogatásunk a dorozsmai temp-
lomban kezdődött, ahol Kálmán Ferenc nyug-
díjas iskolaigazgató, Vass József a dorozsmai 
tájmúzeum kezelője, mindketten helytörténé-
szek és Mádi György plébános várt ben-nün-
ket. Plébános úr a templom bemutatása előtt 
legelőször a jászapáti gyökerekre, a betelepí-
tésre emlékezett. 

1719-ben a törökök által elpusztított egyko-
ri dorozsmai templom helyén nagy pusztaság 
volt és egy kocsma, ahol a halasi puszták felől 
jövők szoktak kocsistól-lovastól megpihenni. 
A csárda egyórai járásra feküdt Szeged-től. 
Köröskörül jó legelők, rétek, lapályos helyek, 
kisebb-nagyobb tavak, nádasok terültek el. a 
fekete földek közepén pedig egy nagy domb 
magasodott ki, az úgynevezett dorozsmai ha-
lom. Valamikor régen, a „régi Dorozsma” is 
ezen a helyen feküdt. Erre az ősi dombra tele-
pítette vissza Dorozsmát Orczy István jászkun 
admi-nisztrátor, aki 1719-ben több jász csalá-
dot hozatott Jászfényszaruból és Jászapátiból, 
akikhez később Nógrád és Heves megye falva-
iból több palóc család is csatlakozott.

Az új telepesek nem találtak itt paradicso-
mi állapotokat. Ámde az új honfoglalók régi 
hazájukból magukkal hozták a magyar élnia-
karást, mélységes hitüket, a föld szeretetét, a 
család megbecsülését, a józan és tiszta erköl-

csöket és az elpusztíthatatlan őserőt, és ez dia-
dalmaskodni tudott minden akadályon.

Dorozsma legelső lakosai voltak: Saroka 
Mihály ductor (vezető), Hajdú András zsel-
lér, Tóth András, Forrai János, Godó János, 
Czékus István, Kriston Bálint, Horváth And-
rás, faját Pál, Maróthi György, Maróthi Péter, 
László Márton, Molnár Mátyás, Tóth János, 
Fodor András, Balabás Jákob, nemes Kálmán 
István, Farkas András zsellér, Horváth János 
zsellér, Kiss János zsellér. Orczy István ne-
mes Kálmán Istvánt nevezte ki az új telepe-
sek gondviselőjéül.

1719-ben 23 családdal, körülbelül 120 lélek-
számmal, 23 lakóházban indult meg a községi 
élet. Ez a maroknyi nép száz év múlva már 900 
lakóházban 6572 főre szaporodott, kétszáz év 
múlva pedig 1930-ban: 18 956 lélek Dorozs-
ma lakossága 4 080 lakóházban. 

Ez a 23 család volt Dorozsma őslakossága. 
Ivadékaik a mai napig élnek Dorozsmán: Haj-
dú, Tóth, Forrai, Godó, Czékus, Krison vagy 
Krizsán, maróthi, molnár, fodor, Balabás 
vagy Balázs, Kálmán, farkas, Sánta, horvá-
th és Kiss nevű családok

A település első plébánosa a jászapáti szár-
mazású: Balajthy Máté, aki 1725-től 1732-ig 
szolgálta a híveket, kinek nevét ma utca őrzi. 

Első kőtemplomukat 1726-ban emelték, 
amely hamarosan kicsinek bizonyult. a je-
lenlegi Keresztelő Szent János tiszteletére 
felszentelt templomot 1796-1804 között épí-
tették. az épület nagyságát tekintve, megépí-
tésekor az egyházmegye ötödik legnagyobb 
méretű temploma volt. (Méretei: a hossza 56 
méter, a szélessége 17 méter. Befogadóképes-
sége a kórussal és az oldalkarzattal együtt 
3000 fő.)

a templom bemutatása után a második vi-
lágháborús emlékművet, a 2009. augusztus 
20-án felavatott kőbárá-nyos kutat, a kovács-
műhelyt és a dorozsmai szélmalmot tekintet-
tük meg. 

A dorozsmai füzetek sorozatban Vass József 

helytörténész mutatja be a város nevezetessé-

geit: „a dorozsmai szélmalom” és a „a dorozs-

mai templom” stb. A szerző jóvoltából az emlí-

tett példányok tulajdonosai lehettünk. 

Befejezésül a zsombói Közösségi Házban 

filmvetítéssel, beszélgetéssel töltöttük az időt. 

ott fogadott bennünket Sípos mihály a Wes-

selényi Népfőiskola és Tájvédelmi Egyesület 

vezetője és többen mások.

Zsombó történetét Jásziványéhoz hasonlí-

tanám. a dorozsmai tanyatulajdonosok Kis-

kundorozsma határából szervezték községgé 

1950-ben. Ma 2500 lakost számlál. Szeged ré-

szeként önálló önkormányzattal rendelkezik. 

Katolikus közössége Dorozsma fíliája. 

A község nevezetessége a múlt században 

telepített, gazdag flórájú, turisták által meg-

közelíthető zsombói erdő, benne az alföldi 

lápok megmaradt zsombékos részével. Saj-

nos, a barátságtalan időjárás miatt nem te-

kintet-tük meg. 

Zsombón ma tucatnyi alapítvány és egye-

sület segíti a közösségi életet. A Zsombói Hír-

mondó, az önkor-mányzat hivatalos informá-

ciós és kulturális kiadványa, évente tízszer je-

lenik meg 1350 példányban. 

Örültünk, hogy őseink utódai a nehéz kö-

rülmények között is jól sáfárkodtak a rájuk 

bízott talentummal. Búcsúzásul meghívtuk 

őket a jászapáti aratónapra és a honismereti 

találkozóra. Reméljük a barátságunk folya-

matos és tartós lesz.

Jászberény, 2009. október 18.

Dr. Suba Györgyné 

a szakkör titkára

Kedves Olvasóink!
Felhívjuk a figyelmüket, 

hogy a Jász Újság következő 
száma december 10-én jele-
nik meg, mivel naptár mel-
léklet is készül. 

Tájékoztatjuk továbbá Ked-
ves Olvasóinkat, hogy jövőre 
nem lesznek színes képek az első 
és a hátsó oldalon. Nem szeret-
nénk áremelés árán megtartani 
a színes oldalakat, ezért inkább 
a tartalom színességére fogunk 
a 2010-es évben törekedni. 

a lap megjelenésének 20 éve 
alatt voltak különféle próbálko-
zások, változtatások, kérjük szí-
ves megértésüket ezúttal is.

Szabóné Tajti Katalin
felelős kiadó

„Ne üljön otthon, ha könyvtárában otthon lehet!”
…mottóval Országos Nagyi Könyvtári Napokra került sor az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 

A Jászapáti Városi Könyvtár is hozzájárult az országos program sikeres megvalósításához:
Program megnevezése    Résztvevők száma
Verskereső (Egyéni verseny 3–4. osztályos tanulóknak)  52
Olvasónapló pályázat (felső tagozatosak részére)   21
Ügyes kezek (Gyöngyfűzés)     17
A prücsök krajcárkája (Mesefoglalkozás óvodásoknak)   31
Észköszörülő nagyik (Városi keresztrejtvényfejtő egyéni verseny) 14
aki keres, az talál! (Ingyenes játék és keresés az interneten korhatár nélkül) 35
Vendégségbe Jászberénybe! (Nyugdíjasklubok)   28
Könyvtári tagság ajándékba!     41
Könyvek házhoz!      3
Testreszabott tanfolyam – ingyen     8
Egy alattomos kór (a cukorbetegség)    23
Fehér bot napja       53
Szüreti bál (Nyugdíjasklubok)     62
A programok résztvevői apró ajándékokat kaptak.
Ezúton is megköszönjük Nyitrai Istvánné és Vágó Erzsébet segítségét, akik nem könyvtáros klubveze-

tőként ajánlották fel az együttműködést.                      G. Cs.E.
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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

október elején már nyilván-
valóvá vált számunkra, hogy ze-
nekarvezetőnk, zenetanárunk 
Horváth János prémium nyug-
díjazása eredményeképpen, 
olyan formában nem taníthat a 
Rácz Aladár Zeneiskolánkban, 
mint az elmúlt években. Ez a hír 
sújtásként hatott mind az iskola 
vezetőségére, mind tanulóira és 
azok szüleire. 

mindannyian igen kedveljük 
őt, a jóságos urat, aki nagy áldo-
zatokat hozott a zenéért, a gyere-
kekért és városunkért. Igen, a vá-
rosért is, hisz nevelte gyermeke-
inket, a jövő generációját, és egy 
olyan összetartó zenekart hozott 
létre, akik nemcsak helyi színfolt 
Jászapátin, hanem képviseli vá-
rosunkat szerte az országban, és 
határon túl is. Jó szívvel emléke-
zünk vissza tanításaira, vezény-
léseire, munkáira. Nem feled-
jük, hogy jóságos nagypapaként 
felkarolta, segítette gyermeke-

inket. ha kellett, hozta-vitte ta-
nulóit, és hangszereiket. autója 
mindig meg volt pakolva dobbal, 
kürtökkel, trombitákkal, kotta-
állványokkal, amik kellettek a 
fellépésekhez. Személye tiszte-
letet, melegséget sugároz a gye-
rekek felé, ért a nyelvükön, tanu-
lói szívekhez mindig megtalálta 
a megfelelő (violin)kulcsokat. A 
szülők kéréseinek is mindig ele-
get tett, így bizalmas kapcsolato-
kat alakított ki. Neki nem gond 
bármelyik rézfúvós hangsze-
ren, vagy dobon játszani, taníta-
ni hisz mindhez kiváló érzékkel 
rendelkezik. Pontosan megjelent 
óráin, időjárással, kilométerek-
kel és néha saját betegségeivel 
dacolva. Nagyon tiszteljük tanár 
úr munkásságát, művészi és pe-
dagógusi tehetségét! Köszönjük, 
hogy 12 évig iskolánk mellett ki-
tartott, annak színvonalát jelen-
tősen emelte! Nagyon sok boldog 
nyugdíjas éveket és jó egészséget 

kívánunk a kedves tanár úrnak, 
de azért várjuk azt a lehetőséget, 
mikor újra gyermekeink zenei 
fejlődését önre bízhatjuk! 

Köszönettel: Simonné, Buda-
iné, Mihályiné, Pintérné a többi 
szülő és a gyermekeik. A 10 éves 

zenekari jubileumi estünkhöz 
nyújtott segítségéért még külön 
köszönettel tartozunk: 

Jászivány polgármesterének 
Borbély Istvánnak és nejének, 
Kovács Zoltánnak és Berki Ber-
talannak.

Az időben meghozott jó döntés  
aranyat ér, márha egyetért azzal,  
hogy az egészség a legnagyobb kincs.

Minden influenzaszezon más. Nem le-

het tudni, mikor kezdődik, meddig tart és 

mennyire lesz súlyos a megbetegedések le-

folyása. a jelenlegi, 2009/2010-es szezon 

még annyival is előreláthatatlanabb az ed-

diginél, hogy megjelent egy új influenzaví-

rus, amelyben az eddigi járványok influenza 

A vírusainak genetikai anyaga összekeve-

redett. Valami teljesen új keletkezett. Kicsit 

hasonlít arra, amikor a sárga és a kék fes-

téket összekeverjük – és zöld lesz, ami már 

se nem sárga, sem nem kék, bár benne van 

mindkét festék. Az új vírus ellen a régi ol-

tóanyag nem hatásos. Ezért fejlesztették ki 

az új oltóanyagot az új influenzavírus ellen. 

Az új oltóanyag azonban nem véd az utób-

bi években cirkuláló, bár évenként „egy-két 

kiegészítőt” magára öltő szezonális influen-

zavírus ellen. Az idei szezonális influenzaví-

rus ellen az idén legyártott szezonális influ-

enza elleni oltóanyag véd.

Az idei influenzaszezonban védekezni két 

oltással lehet. az oltóanyagok a háziorvosok-

nál és hamarosan a patikákban lesznek. min-

denkinek döntenie kell, oltatja-e magát. Az 

Ön oltásáról Ön dönt. Döntése meghozatalát 

sürgeti, hogy az új influenzavírus maradt, a 

régi szezonális pedig visszatért. mindkét ví-

rus imádja az őszt, mindkettő egyre intenzí-

vebben támad. Nem tudni a csatákat ki nye-

ri: az új vagy a régi influenzavírus.

Én már döntöttem, beoltatom magam 

mindkét influenzavírus ellen. Az új influen-

zavírus ellen már be is oltott háziorvosom: a 

Jászságban elsőként, az oltóanyag érkezése 

napján október 7-én oltattam magam. Rá két 

hétre a másikat a beadatom. azoknak, akik 

félnek az új oltóanyagtól, elmondhatom: kö-

szönöm, jól vagyok.

Az Ön oltásáról Ön dönt. Amennyiben ne-

héz meghoznia a döntést, kérem tegyen fel né-

hány kérdést önmagának:

– Megteheti, hogy nem megy emberek kö-

zé jövő nyárig, elvonul remetének?

– megteheti, hogy családtagjait, barátait, 

munkatársait „nagy ívben elkerüli” tartva az 

1 méteres tisztes távolságot (amit a vírusnak 

nehéz „átugornia”)?

– Biztos abban, hogy jól szellőzött lesz min-

den zárttér, ahová belép, legyen az bolt, intéz-

mény helyisége, lift, tömegközlekedési esz-

köz stb.?

– Maszkban és fehér kesztyűben fog az ut-

cára lépni?

– Őszintén: a kezét mindig megmossa, ha 

mások által is megfogott tárgyhoz ér – le-

gyen az pénz, kilincs, bevásárlókosár, kéz-

mosókagyló megnyitócsavarja, szappanada-

goló gombja, számítógép klaviatúrája, telefon, 

Tv távirányítója, villanykapcsoló, korlát, ka-

paszkodó, stb.?

– megteheti, hogy senkivel nem fog kezet 

és senkit nem puszil meg?

– Soha nem gyújt rá kézmosás nélkül?

– Jó néven venné munkáltatója, ha kies-

ne a munkából?

– hiányzik Önnek az a gyógyszerkiadás, 

táppénz és egyéb anyagi veszteség, ami egy 

influenza megbetegedéssel jár?

– Általában a problémáját/betegségét a 

„szomszédasszony” vagy az interneten hoz-

zászólók javaslatai alapján orvosolja?

– Betegesen fél az oltástól?

– Ön szerint jó lenne, ha csak az a gyermek 

kapná meg az életkorhoz kötött védőoltást, 

aki nem fél az oltástól?

– Betegségére nem szed gyógyszert, mert 

fél a mellékhatásoktól?

– Balesettől való félelme megakadályozza 

abban, hogy volán mögé üljön?

Ha válaszai többsége „Nem” – mondjon 

„Igent,” döntsön az oltások mellett és oltassa 

be magát amíg nem késő!

2009. október 
Dr. Sárközi Mária

KÖSZÖNJÜK TANÁR ÚR!

Horváth János tanár úr

Az Ön oltásáról Ön dönt. De vajon jól dönt-e?

Az EGT/ Norvég Finanszíro-
zási Mechanizmus keretében 
támogatott „Környezettu-
datos nevelés és a fenntart-
hatóság pedagógiája” elne-
vezésű projektre intézmé-
nyünk a Jászapáti Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Jászapáti „zöld hajtásai” cím-
mel pályázott. 

A lebonyolításhoz szük-
séges finanszírozást az EGT/ 
Norvég Finanszírozási Me-
chanizmus és Szolnok Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zata – mint támogatást köz-
vetítő szervezet - biztosítja. 

 10 M Ft-ot nyertünk a kö-
vetkező tevékenységekre: 

Ifjúsági, nem iskolarend-
szerű környezettudatos ok-
tatás és szemléletformálás. 
Ezen belül valósul meg az 
erdei iskola, a vízi tábor, és a 
tájbejárás. 

Kerékpáros közlekedés 
ösztönzése. Ezen belül ke-
rékpáros túrák, kerékpáros 
versenyek és az Autómentes 
Nap zajlik .

Környezetvédelmi témá-
jú előadások szervezése, táj 
és természetfotó kiállítás és 
verseny. Ennek során témák 
sokszínűségét felvonultató 
előadásokat hallgathatunk 
meg, valamint a természet-
fotókból kiállítást rendezünk 
az elkészült fotókból.

A megvalósítás során ma-
ximális figyelmet fordítunk 
a környezet védelmére, és a 
fenntarthatósági szempon-
tokra. A tevékenységekkel 
minden résztvevőben erősí-
teni kívánjuk a környezettu-
datos gondolkozás fontossá-
gát élhetőbb világunkért. 

A partnereinkkel megkö-
tött együttműködési megál-
lapodások átfogják Jászapáti 
népességét. A projekt meg-

mozgatja városunk külön-
böző korú lakosait óvodástól 
nyugdíjasig.

A pályázat haladásáról 
a következő honlapokon:   
http://sites.google.com/site/
zoldhajtas, www.apatiisko-
la2.extra.hu, www.jaszsarok.
hu, www.jabe.hu, www.jkhk.
hu, a Hírmondóban, és a Jász-
újságban tájékozódhatnak. 

Programjaink:
Október 20-22-ig. Tájbejá-

rás az óvodás csoportokkal 
a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetekhez.

Őszi szünetben október 
26.-án hétfőn 9 órakor kerék-
pártúra a Kommunális lera-
kóhoz. Téma: szelektívgyűj-
tés fontossága. Gyülekezés a 
Vágó Pál iskola épülete mel-
letti parkolóban. Könnyített 
túra: óvodások, idősek.

Kerékpártúra a Kommuná-
lis lerakóhoz és Jásztelekre 
az alsó tagozatosakkal.

November első hetében 
alsós kerékpártúra a Hárskúti 
tanyához Jásziványra. 

Környezetvédelmi előadás: 
November 18. 11:00  a Műve-
lődési Házban. 

Előadó: Dr. Ördögh János 
: Van – kiút?  Környezet- im-
munrendszer- allergia témá-
ban. 

December 9. 12 óra a Gim-
názium dísztermében

Előadó: Dr. Victor András: 
Környezeti nevelés, biológiai 
változatosság témában. 

Programjainkra  minden 
érdeklődőt szeretettel vá-
runk.

A norvég finanszírozású 
pályázat bemutatása



A jászberényi Rendőrkapitányság hírei

Szeptember 26.: Két jászkiséri férfit állítottak elő a Jászapá-
ti Rendőrőrsre az éjjeli órákban az ott szolgálatot ellátó rendőrök, 
ugyanis a férfiak bementek egy ingatlan területére, ahonnan szár-
nyasokat akartak elvinni. a tulajdonos azonban felébredt és elriasz-
totta az elkövetőket, akiknek a helyszínről ugyan sikerült elmenekül-
niük, a rendőrök elől viszont nem.  

Szeptember 22.: Jászapátin egy családi házba betörtek 22-én, 
azonban az elkövetők nem jártak sikerrel, mivel a szolgálatot ellátó 
rendőrök tetten érték őket. A két férfi már dobozokban összepakolta 
az ellopni kívánt tárgyakat, melyeket ez esetben kénytelenek voltak 
hátrahagyni. Az elkövetők ellen eljárás indult. 

Október 1.: A Jászapáti Rendőrőrsre tett bejelentést egy sértett, 
aki elmondta, hogy egy általa ismert személy az utcán bántalmazta. 
A rendőrök ezt követően az elkövető házához mentek, ahol megta-
lálták a keresett személyt, azonban a férfi a rendőröket fenyegette, 
valamint velük szemben támadólag lépett fel. Ezt követően egy közel 
3 méteres, szöges léccel ütött az egyik intézkedő rendőr felé, akinek 
sikerült az ütés elől elhajolnia. A támadó a továbbiakban kövekkel és 
nadrágszíjjal is próbálta a rendőröket bántalmazni, végül a család-
tagjai segítségével a rendőröknek sikerült lefogniuk, majd előállítot-
ták az őrsre, majd őrizetbe vették és fogdába szállították. Az elkövető 
ellen hivatalos személy elleni erőszak miatt büntetőeljárás indult. 

Október 11.: Személyautóval közlekedett Jászszentandrás felől 
Jászapáti irányába egy 31 éves férfi. Haladása során járművének ele-
jével ütközött a vele szemből érkező kerékpárossal, aki a baleset so-
rán életét vesztette. A rendőri intézkedés során megállapítást nyert, 
hogy a balesetet okozó személy ittasan vezetett. 

Hajduné Budai Orsolya r. hadnagy
Jászberényi Rendőrkapitányság

SZÜLETTEK:
Sinkó-Káli alexandra   IX. 13.
Suki Márió   IX. 15.
Borza andrás   IX. 17.
oláh Tibor Emánuel  IX. 18.
Szénási Levente Dominik   IX. 20.
Rékasi levente   IX. 21.
Oláh Dominik   IX. 21.
Fülöp Dóra   IX. 22.
madarasi viktória  IX. 29.
Stupek Gréta   X. 2.
Oláh Gergő   X. 8.
Duka Rita Laura   X. 9.
Kalmár Gabriella  X. 12.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Molnár István László – Bazán Gyöngyi X. 3.
farkas Tibor – farkas angelika  X. 17.
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Anyakönyvi hírekA Művelődési ház  
novemberi programajánlata

A Városi Könyvtár  
novemberi programja

9-én, 9-12 ó:

Zsáner-Divat kabát vására

10-én, 10 ó: RIGÓCSŐR KIRÁLY a 

Grim-Busz Színház előadása kisis-

kolásoknak. 

Belépődíj: 400 Ft

11-én, 9-12 ó: vegyesáru-vásár

13-án, 12.30 ó: fIlhaRmóNIaI 

ELŐADÁS általános iskolásoknak. 

(Szolnoki Szinfonikusok)

20-án: a Gimnázium 

SZALAGAVATÓ BÁLJA

21-én, 19 ó: a Tehetséges Gyerme-

keinkért alapítvány jótékony-cé-

lú bálja.

26-án, 10 és 12 ó: fIlhaRmóNI-
AI ELŐADÁS középiskolásoknak. 
(BohÉm TRIó)
27-én: az Ipari Iskola 
SZALAGAVATÓ BÁLJA
November 4-én és 18-án (szer-
dán) 17 órai kezdettel: FŐZŐK-
lUb
A Vágó Pál Helytörténeti Múzeum-
ban november hónapban Óvónők 
és óvodások munkáiból látha-
tó kiállítás
a Tourinform iroda nyitvatartási 
idejében látogatható a teleház! 
Részletes információk (használa-
ti díjak, szabályzat) a helyszínen 
megtekinthetők.

Kék hírek

2-án 14.30 óra: Minigyöngy
2-án 14.30 óra: Rejtvényklub 
2-án 16 óra: városi keresztrejt-
vényfejtő egyéni pontverseny 
3-án 10 óra: Verskereső
4-én 10 óra: 
Cukorbetegek klubja
9-én 14 óra: Nyugdíjasklub
11-én 16 óra: Élményklub 
(Dr. Király Beáta: Szentpétervár, 
moszkva)
14-én 8.30 óra: Játék-délelőtt
14-én 8.30 óra: Csipkeverő kör
16-án 14.30 óra: Minigyöngy
16-án 14.30 óra: Rejtvényklub 
16-án 16 óra: városi keresztrejt-
vényfejtő barátságos mérkőzés
18-án 10 óra: 
mesefoglalkozás (vuk)
23-án 14 óra: Nyugdíjasklub
25-én 10 óra: Vakok és gyengén-
látók klubja

26-án 13.30 óra: mesefoglalko-
zás (a kakas és a pipe)
27-én 15 óra: Benedek Elek me-
semondó verseny
28-án 8.30 óra: Játék-délelőtt
30-án 14.30 óra: Minigyöngy
30-án 14.30 óra: Rejtvényklub
30-án 16 óra: városi keresztrejt-
vényfejtő egyéni pontverseny 
Minden kedden, csütörtökön 
és pénteken délelőtt – előzetes 
egyeztetés alapján – „Testresza-
bott tanfolyam” (a számítógép és 
az internet használatának egyé-
ni tanulása és gyakorlása 40 éven 
felülieknek.)
Programjainkról és szolgáltatá-
sainkról részletes tájékoztatást 
a 440-336 telefonszámon vagy a 
jaszapatikonyvtar@vk-jaszapati.
bibl.hu címen kérhet. 

Emlékezés

Debrei Mihályné 
Utassy Mária
halálának 2. évfordulójára

Végleg elmentél hosszú utadra
Hangod már nem halljuk többé soha.
Üres már a lakás, nincs ki hazavárjon
Ezért nem jön éjjel a szememre álom.
Fájó szívvel kérdezzük, még élünk:
Kegyetlen sors, miért vetted el tőlünk.
Nélküled az élet boldogtalan, sivár,
Hiába díszíti sírodat sok virág.
Megállunk a sírod előtt, könnyezünk,
Örökké Rád emlékezünk.

Szerető férjed
Lányod, vejed és unokáid

Meghívó
Az Önálló Óvodai Intézmény szeretettel meghívja

„aki volt óvodás,  
aki most óvodás és aki lesz óvodás!”

a Jászapáti óvoda 120 éves jubileumi rendezvénysorozat programjaira:

2009. november 7. szombat
Emléktábla avatás a –„Jászapáti óvodájának 120 éves megalakulásá-
nak alkalmából”
Beszédet mond: Pallagi Imréné Intézményvezető
Időpont: 14 óra, helyszín: Csiga-Biga Óvoda udvara, 
Jászapáti Fő tér. 2. 
„Régvolt Óvoda” című kiállítás megnyitása. A kiállítást megnyitja 
Friczné Urbán Magdolna a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődé-
si Központ Vezetője. 
„Mit játszunk lányok” dalos játékfűzés az óvónők bemutatásával.
Időpont: 14.30 óra, helyszín: Művészetek Háza - Jászapáti Damja-
nich u. 4. A kiállítás megtekinthető jubileumi héten az ott olvasha-
tó időpontok szerint.

2009. november 10. kedd
„Birinyi Muzsikusok” a Jászberényi Regélő Színjátszó Kör gyermek-
műsora óvodásoknak.
Időpont: 10 óra, helyszín: Művészetek Háza

2009. november 11. szerda
„A népköltészeti műfajok szerepe és alkalmazása kisgyermekkorban”, 
tematikus továbbképzés, óvoda és tanító pedagógusoknak.
Részvételi díj: 2000 Ft/fő (ebédet tartalmaz)
Időpont: 9.30-17 óra, helyszín: Művészetek Háza

2009. november 12. csütörtök
„Én elmentem a vásárba..” egykori vásárok hangulatának megidézé-
se a Szeredás zenekarral a Barangoló gyermek programsorozat ke-
retében. 500Ft/fő
Időpont: 10 óra, helyszín: Művészetek Háza
„Óvodás élményeim, óvodás emlékeim” című gyermekrajzpályázat 
kiállításának megnyitása, értékelése.
A kiállítást megnyitja: Szalkári Róza festőművész
Ideje: 16 óra, helyszín: Vágó Pál Múzeum

2009. november 13. péntek
„Nagyanyáink játékai” címmel játszóház kicsiknek. 
Régi játékeszközök készítése (rongylabda, csutkababa, stb)
A játszóház előtt műsort adnak az óvodás néptáncosok.
Időpont: 15–17 óra, helyszín: Művészetek Háza
A „Régvolt Óvoda” kiállításra várjuk a régi óvodai játékok, haszná-
lati tárgyak felajánlását!

MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK!

Támogatók:  
Centrum Jászapáti Kft., 

Jászkör Egyesület,  
Önálló Óvodai Intézmény

Emlékezés
Tajti István

halálának 3. évfordulójára.
„ A múltra visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, de nincs már.
Az idő elszállhat, múlhatnak az évek,
Amíg élünk velünk lesz fájó emléked.”

Szerető feleséged és a család

Köszönet-nyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak  

a rokonoknak, volt munkatársaknak,  
szomszédoknak és ismerősöknek, akik

FARKAS ISTVÁN
– szerető férj és szerető apa – temetésén megjelentek,  
és együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni próbálták.

Köszönettel és tisztelettel: Farkas Istvánné és családja

ELHALÁLOZTAK:

vámos Istvánné élt 98 évet

 lajkó mária

farkas István élt 76 évet

Ádám Jánosné élt 75 évet

 Pádár anna 

Kis ferenc élt 76 évet

Sindely Mátyás élt 75 évet

Nagy ferenc élt 82 évet

Mihályi Lászlóné  élt 58 évet

 Kocsis Teréz

Pongó Jánosné élt 80 évet

 Molnár Jusztina

Emri miklós élt 79 évet

Szikszai István élt 89 évet

Benkucs mihály élt 73 évet

Andrási László élt 75 évet

Szűcs Sándor élt 47 évet


