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Felújítási és építési munkák a városban

Készül az új KeréKpárút a Petőfi úton

Utolsó simítások a polgármesteri hivatal épületének felújításán. 
A mozgássérültek számára új akadálymentes bejáratot alakítanak ki. Az energiatakarékosság jegyében hőszigetelt falak, 

ablakok és napkollektor készül, az összegyűjtött csapadékvíz a  zöldfelületek locsolásánál hasznosul majd. 

Autómentes nAp Apátin

Az Autómentes napon különféle sportversenyeken vehettek részt a város iskolásai, amelynek fődíja egy kerékpár volt. 
A boldog nyertes Bagi Dávid 3. a osztályos tanuló lett. ( A képeket Nyitrainé Gulyás Mária készítette.)

A hónap végére el is készül.



Jól szerepeltek hazánk képviselői a Tajvan-
ban (szeptember 5-15 között) megrendezett 
XXI. Siketlimpián: mihályi ferenc középtávon 
harmadik, Kormány anita a sprinten negyedik 
helyezért ért el. 

Kedden (8-án) a rövid távú versennyel in-
dult a program, amire a yangmingshan Nem-
zeti Parkban került sor. a hölgyeknél a hazai 
pálya előnyét alaposan kihasználó Chia Mi 
Kuo nyert három perccel két ukrán versenyző 
előtt, Kormány Anita pedig a negyedik helyen ért célba. A férfiaknál 
az orosz Viktor Dinges is közel másfél percet vert tajvani és két percet 
litván ellenfelére, Mihályi Ferenc a 13. helyen végzett.

Másnap következett a középtáv Chingteingang térségében. A 
nőknél szoros versenyben teljes ukrán dobogó alakult ki, Tetjána 
Bida győzelmével, Kormány Anita 11. lett. A férfiak versenyében 
megszületett az egész hét legszebb magyar eredménye: az ismét 
magabiztosan diadalmaskodó victor Dinges mögötti szoros ver-
senyben Mihályi Ferenc bronzérmes lett két litván versenyző közé 
beékelődve.

A középtávval azonos helyszínen ma zajlottak a zárószám, a hos-
szútáv küzdelmei. A női mezőnyben az ukrán Marina Csehunova lett 
a bajnok nagy különbséggel honfitársa és egy litván futó előtt. Érde-
kes, hogy a mezőny felének nem sikerült teljesíteni a pályát, köztük 
Kormány Anitának sem. A férfiaknál a litván Tomas Kuzminskis si-
mán nyert, mihályi ferenc a kilencedik helyezést érte el.

Összességében a verseny legeredményesebb nemzete a lehetsé-
ges 18-ból 8 (a nőknél 9-ből 7!) érmet megszerző Ukrajna lett, meg-
előzve a Victor Dinges révén két aranyat szerző oroszokat és az első-
sorban a férfi mezőnyben jól teljesítő litvánokat (5 érem). Meglepetés 
a hazaiak két érme (máshol nem valószínű, hogy összejött volna), és 
jó érzés látni Magyarországot is az éremtáblázaton. 

Molnár péter
Forrás: tájfutás.hu

az egri hmÖ SE Nyárbúcsúztató Sakkver-

senyt rendezett amelyen a Jászapáti Sport 

Klub két versenyzője is – abszolút sikeresen 

– részt vett. A rapid verseny 2x20 perc me-

netidős és hét fordulós volt.

A 150 000 Ft összdíjazású versenynek 

mind a két összevont korcsoportját, rendkí-

vüli eredményt felmutatva a 14 éves Kocsis 

Dániel nyerte, a második ádám Csaba. 

Mindkettőjük csupán egy-egy vereséggel, 

5,5-5,5 pontot szerezve fejezte be a küzdel-

meket.

Sakk-tanítáS
Kedves Szülők,  

Kedves Gyerekek!

a Jászapáti Sport Klub sakk-szakosztálya 
6-12 éves korú gyerekek jelentkezését várja, 
olyan fiúkat és lányokat kiket a sakkjáték ta-
nulása vonz akik ebben  a rendkívül nehéz 
szellemi sportban szeretnének kitűnni.

Bárhová is tekintünk ebben az ember ala-
kította világban mindenütt az alkotó gondo-
lat következményeit láthatod jó vagy rossz az 

eredménye. A sakkjáték sportszerű művelése 
alkotó intelligenciává csiszolja elmédet, olyan 
helyzet megoldó képességgel ruház föl, mely-
nek birtokában az életed folyamán adódó ki-
hívásokkal sikeresen birkózol meg.

Gyere közénk és érezd meg a sakktábla va-
rázsát, szeresd meg a gondolkodás gyönyörű-
ségét, amely valamikor nagyon régen ember-
ré tette az embert.

Jelentkezésedet a következő telefonszá-
mon fogadjuk:

06-30/225 4759
 Jászapáti Sport Klub
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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  

Sakk

a Jászság és Dél-heves kistér-
ség területén 2000-től a REGIO-
Kom Térségi Kommunális Szol-
gáltató Társulás oldja meg a hul-
ladékkezelést, emellett további 
feladatai is vannak. Ezek közé 
tartozik, hogy a működési terü-
letén lévő települések felhagyott, 
már nem működő hulladéklera-
kóinak rekultivációját (szennye-
zett, elpusztult természeti táj 
helyreállítása) meg kell valósí-
tania saját (a társult önkormány-
zatok önerejéből) vagy pályáza-
ti pénzből.

A Társulás 2007-ben meg-
nyerte a jászsági és dél-hevesi 
kistérségben lévő 32 település 
felhagyott szilárd hulladéklera-
kóinak rekultivációjára irányu-
ló pályázat első fordulóját -elő-
készítő szakasz-, amellyel újabb 
pályázat előkészítése kezdődött 
meg.

Az előkészítő szakaszban 
olyan munkarészek valósultak 
meg, melyek elengedhetetlenül 
szükségesek a rekultivációk vég-
rehajtásához.  

A munkálatok a következő fá-
zisokból álltak: 

• A 2003-ban elkészült rekul-
tivációs építési és vízjogi létesí-
tési tervek alapján, a települési 
bezárt szilárdhulladék-lerakók 
tervei újratervezésre, áttervezés-
re kerültek. Erre azért volt szük-
ség, mert az eltelt időszakban be-
következett jogszabályi változá-
sok – egyszerűbb és olcsóbb lesz 
a rekultiváció - jelentős változá-
sokat hoztak a tervekben. a ter-
vek elkészültek, és jogerőre emel-
kedtek. 

• A 32 települési bezárt szi-
lárdhulladék-lerakók terüle-
tét lefedve, próbamérésekkel 
együtt,  elkészült a lőszer men-
tesítési szakvélemény, és a régé-
szeti örökségvédelmi hatástanul-
mány.

• Szintén valamennyi telepü-
lésre elkészült a növényesítési 
szakvélemény, és próbafúrások-
kal egybekötve a geodéziai fel-
mérés, talajmechanikai szakvé-
lemény.

• A II. fordulós  pályázathoz 
kapcsolódóan elkészült a Rész-
letes megvalósíthatósági Tanul-
mány (RmT), mely a pályázat 
alapját képezi.  Ebben van rész-

letesen leírva a pályázat tartal-
ma, a különböző lerakók rekul-
tivációs munkafázisainak rész-
letes kidolgozása és ismertetése, 
a tervezett költségvetés települé-
senként részletezve, a pénzügyi 
kalkulációk elemzése. Szintén az 
RmT tartalmazza a munkálatok 
ütemezését, a projekt irányítási 
struktúráját, a rekultiváció utáni 
fenntartás költségvonzatát. 

• Elkészült, és beadásra került 
a második fordulós pályázat is, a 
szeptember 1-i határidőt betart-
va. A pályázati anyag formai el-
lenőrzése tart jelenleg, majd az 
esetleges hiánypótlást követően 
kezdődik a szakmai értékelése. 

Az előkészítési szakaszban egy 
települési csoportosítást kellett 
elvégezni, hogy a munkálatokat  
egyenletesen, minél ésszerűbben 
tudja a kivitelező elvégezni. Ez 
alatt az értendő, hogy a 32 tele-
pülés felhagyott hulladéklerakó-
ja 4 öblözetet alkot, és valamen-
nyiben 2-2 munkacsapat kezdi 
el a rekultivációs munkálatokat. 
Így egyszerre összesen 8 mun-
kacsapat dolgozik 8 különböző 
helyen. 

A  32 településen  kétféle rekul-

tivációról beszélhetünk: 

– a hulladék helyben rekulti-

válásáról  

– a hulladék rostálás utáni el-

szállításáról

A városunkban lévő hulladék 

lerakó rekultiválása, a hulladék 

rostálás utáni  elszállítással fog 

megvalósulni. a mi öblözetünk-

ben még további hat település - 

Jászkisér, Jászjákóhalma, Jászla-

dány,  Jászdózsa, Jászalsószent-

györgy, Jászszentandrás - van, és 

ezeken a településeken a hulladék 

helyben rekultiválása fog megva-

lósulni.   

Amennyiben a II. fordulóra be-

adott pályázatunk nyer, úgy ter-

veink szerint a projekt megva-

lósítási szakasza 2010. március 

1-től - 2012. február 29-ig fog tar-

tani. Ezen időszak alatt valósul-

nak meg a rekultivációs munká-

latok.

Urbán Csaba 

a projekt műszaki munka-

társa

FELHÍVÁS!
A Jászapáti Városüzemeltető  Kft. 

értesíti a Tisztelt Jászapáti lakóház tulajdonosokat, hogy 

2009.  október 15-én (csütörtök)  
a hétfői  szemétszállítási járat területén 

2009. október. 16-án (péntek) 
a keddi szemétszállítási járat területén 

lomtalanítást  
végzünk

ezért kérjük, hogy  az elszállítandó  anyagokat 
reggel 7 óráig a házuk elé szíveskedjenek kirakni.

Lomtalanítás alkalmával kihelyezhetők régi  használaton kívüli  
bútorok, háztartási eszközök, gépek, fém és üveg hulladékok.  

A kirakott  tárgyak és anyagok közül  nem szállítjuk el  a 
veszélyes hulladékokat, autóköpenyt, gallyat, trágyát, kerti 

komposztálható anyagokat, törmeléket,  akkumulátort, TV-t.

Városüzemeltető Kft.

Egy százalék felhasználása
A Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány megköszöni azt a 

támogatást, amelyet az iskolának nyújtottak  
a 2008 évi befizetett adók 1%-ának felajánlásával.

A befolyt 195 627,- Ft-ot

zongoraszék 14 450,-Ft
cselló tok  22 100,- Ft
kotta  1 830,- Ft
szaxofon nyakló 1 600,- Ft
kottatartó  155 649,-Ft értékben használtuk fel.

Alapítványunk továbbra is várja az adózók 
személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlását, 

mellyel zeneiskolánk működését segítik.

RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószámunk: 18827147-1-16

•
•
•
•
•

Befejeződött a térség felhagyott hulladéklerakóinak 
rekultivációjára irányuló pályázat előkészítő szakasza

Hatha - TAO - Kaya Klap

Testmegfiatalító JÓGA-órák 
kezdőknek is...

10 éves kortól 100 éves korig, a Pulzus mozgás-stúdióban
Jászapáti, Damjanich út 8. (a régi művelődési házban)

Első alkalom október 8. csütörtök 18-19
Érdeklődni telefonon lehet: 06-30/623-3234.

Minden nyugalomra vágyót szeretettel várunk!

Nyitrainé Rusvai Tünde jógaoktató

A tájfutó Mihályi Ferenc 
bronzérmes a siketlimpián

Mihályi Ferenc

munkalehetőség
GÉPKOCSIVEZETŐ és ELADÓ

 munkatársakat jászapáti munkahelyre várunk.
Érdeklődni lehet  

a 30/63-01-693 telefonszámon.



„Az Isten megáldotta házasság II.”
mottó: „Két ember eléd lép, két ember téged kér,
 Áld meg, áld meg!
 Két ember eléd áll, két ember téged vár,
 Áld meg, áld meg!”
 (Áldjad én lelkem az Urat! Énekeskönyv 107. ének)
A múlt hónapban megjelent cikk témáját kicsit bővebben sze-

retném feldolgozni. Remélem emlékeznek még, Döbrentei Ildikó, 
különleges mondatára: „ma megint nem kértem hozzá az Úr ál-
dását!”, aki Levente Péter (zenész) felesége, és egy majd 40 éves 
házasság tapasztalatával rendelkezik. (- Igen mindenhez; mun-
kához, magánélethez naponta érdemes kérni az Úr áldását). a 
mottó szövege elhangozhat esküvőn is, de lehet egy mindennapi 
házassági áldás kérése – azoknak, akik még elégedetlenek a sor-
sukkal és kis támogatásra szorulnak.

most belevágok a közepébe, elnézést a személyes hangnemért. 
„Vállaltad, vagy nem vállaltad?” Amikor szentségi házasságot kö-
töttél, a megfogant gyermekeket, az élet nehézségeit, hogy a sze-
relem fakulása után, másként látott társad mellett is kitartasz 
hűségben az öregségig. IGEN én ezt vállaltam! Isten szent színe 
előtt, (X éve) és erre tettem esküt a Szűzanya előtt ősi magyar szo-
kás szerint. ha ez így van, akkor Isten megáldotta a házasságodat, 
és megáldja minden nap, ha bizalommal fordulsz feléje, különle-
ges kegyelmekben részesít. Észrevétlenül jelen van a családi éle-
tetekben, ha egymásért, a gyermekeitekért hoztok áldozatokat, s 
nem csak a saját, vagy csupán anyagi érdekeiteket tartjátok szem 
előtt. A válás réme sok esetben, így elkerülhető, s új önzetlenebb 
magatokra is ráismerhettek.

Jól teszitek, ha a béke, és a katolikus hit szellemében nevelitek 
gyermekeiteket. Nekik sajnos még nagyobb kísértéseket kell majd 
legyőzniük, mint nektek. És így megadjátok nekik a hit pajzsát, az 
igazság vértjét, és a hűség sisakját, amit magukra ölthetnek elle-
nük. a szeretetükkel pedig visszatükrözik nektek azt, ami a ti lel-
ketekből feléjük sugárzott, a féltést, a bátorítást, a gondoskodást. 
Mindezt nem csak a ti felelősségetek, minden segítséget megkap-
tok hozzá, felülről, a hitoktatóktól, a szentségek vételétől.

Csak annyi a kérdés vállaltad, vagy mostantól vállalod? Az egy-
szeri döntés sokszor kevés, ezért van szükség a nap- nap utáni 
küzdelemhez Isten áldását kérni. De erre csak kivételes esetek-
ben jövünk rá, pedig:

„Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat, 
mikor ne lenne látható az Isten.
De jaj annak, ki meglátására vak, 
S szeme elé a fény korlátja nőtt.” (Wass albert)

Kiengesztelődve : z. s. -né

Kedves Rejtvényfejtők!
A rejtvényben Darnet Christi-

an tollából származó idézetet fejt-
hetnek meg.

„ A madarak azért tanulhattak 
meg repülni, mert hittek benne, 
hogy sikerülni fog.”

Folytatása a rejtvény vizsz.1, 
függ. 1 és 18 számú soraiban.

vizsz.: 1. Beküldendő. Az idé-
zet folytatásának első része. 13. 
Nagyszülő kedveskedő megszó-
lítása. 14. Vulkáni kitörések al-
kalmával a felszínre ömlő izzó, 
megolvadt kőzet. 15. Néma néni!  
16. Dallam, dal, ária francia kife-
jezéssel. 17. Olasz, luxembeurgi 
és spanyol gépkocsik nemzetkö-
zi jelzése. 19. Aktínium vegyje-
le. 20. Névelővel, konyhai edény. 
22. Állatok lakhelye. 24. Becé-
zett női név. 26. Vesztéség. 28. A 
magyar labdarúgás hőskorának 
egyik karakteres egyénisége volt, 
a Ferencváros játékosa. 1945-ben 
emigrált. Halála évében (1974) 
megkapta az FTC örökös bajnoka 
címet. (Ignác).  29. Kiejtett betű.  
30.  Kossuth díjas magyar festő, 
kiváló művész. (István 1865-1961) 
32. Csak félig kezd! 33. Határozó-
rag. 34. Hajósebesség-mérő ké-
szülék. 35. ..... Delon, francia szí-

nész, filmrendező, producer. 37. 
Ilona becézve. 38. Távoli előd.  39. 
Rangjelző előtag. 40. Rest betűi 
keverve. 41.  Hangtalanul vél! 42. 
Hibáztató.  43. Olasz közszolgálati 
televízió betű jelei. 44. Alkoholból 
és gyümölcsből készített finom íz-
letes italok. 46. Sába egynemű be-
tűi.  48. Az egésznek egy darabja. 
49. Csak a végén tanul! 50. Rövid 
idegen férfinév.  52. Van ilyen hal 
is!  54. Bizony. 55. Mazsola társa 
Bálint Ágnes meséjében. 57. Ked-

velt édesség, melynek alapvető 
hozzávalói: tojás, tejszínes krém-
sajt, babapiskóta, feketekávé.  

függ.: 1. Beküldendő. Az idé-
zet folytatásának második része.  
2. van ilyen szoknya és nadrág 
is. 3. Határozórag. 4. Fagylaltot 
eszik.  5. Becézett női és férfinév 
is lehet. 6. Növényi támaszték. 
7. Honvédelmi Minisztérium. 8.  
Római 3. 9. Hirtelen neki kezd 
esni.  10. vasútállomás, röviden. 

11.  Kellemetlen ízű az ilyen sza-
lonna. 12. Törekvés a saját nem-
zet, a valóságban a saját tőkés osz-
tály hatalmának más népek ro-
vására való kiterjesztésére. 18. 
Beküldendő. Az idézet folytatá-
sának harmadik, befejező része. 
21. Ellenérték. 23. Vasipari szak-
munkás. 25. lengyel pénznem, 
rövidítve. 27. Megtévesztő, nem 
a valóságot tükröző.  31.  Boldog-
ság része!  33. Alsótagozatos di-
ákok egyik órájával kapcsolatos. 
36. Betűt formál. 39. Névelővel, 
lemaradás, kicsúszás az időből. 
42. Oldal kisebbik fele! 43. Ókori 
egyimtomi napisten. 45. Huszá-
rok „ katonás” végtagja. 47. Svájc 
fővárosa. 48. A Sajó jobb olda-
li mellékfolyója. 51. Lomtár ré-
sze! 53. Bemondó, műsorvezető 
volt az mTv-nál. (Éva) 56. Da-
rab. 58. Európa nép. 59. Főváro-
si kerület.

Beküldendő:  Vízsz: 1. függ 1 
és 18 számú sorok megfejtése. A 
megfejtéseket a Könyvtárba kér-
jük eljuttatni, november20-ig.

Az augusztusi rejtvény megfej-
tése: Deli Julianna, Szabari Zol-
tán, Kiss Bertalan. A CBA vásár-
lási utalványt nyerte: horváth Bé-
láné, Jászapáti.

nagypál istvánné

10 XX. Évfolyam  2009. oKTÓBER hÓ 3XX. Évfolyam  2009. oKTÓBER hÓ

Keresztrejtvény

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

Kedves volt diáKjainK! tisztelt szülőK és támogatóK! 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium  Gimnáziumi intézményegységének  igazgatósága, 

nevelőtestülete, tanulóif júsága és a Baráti Kör Alapítvány

2009. november 7-én szombaton 19 órai kezdettel

 évfolyamok találkozóját és jótékonysági 
bállal egybekötött nosztalgiaestet rendez 

a gimnázium épületében, az 1980-as évek hangulatát megidézve, 
melyre szeretettel meghívjuk Önöket. 

A bál bevételét tehetséggondozásra és az informatikai oktatási 
feltételeinek javítására szeretnénk fordítani. 

Programok: 
18:00  Vendégvárás, pezsgősfogadás a Széchenyi teremben 
19:00 A bált megnyitja: Lénártné Emri Ildikó, igazgató 

Köszöntőt mond: 
dr. Kalmár Pálné – címzetes igazgató – a bál fővédnöke 
A Rácz Aladár Zeneiskola fúvószenekarának hangulatkeltő műsora
20:00 Svédasztalos vacsora, az első emeleti termekben 
21:00 Nyitótánc az első emeleti díszteremben 
 – Sparkling Diamonds tánccsoport
24:00 Tombolasorsolás 
További programok: diákjaink táncbemutatói, teaház, filmvetítés, ret-

ro disco, kiállítás, találkozás és beszélgetés a régi tanárokkal, fényképné-
zegetés a régi időkről és tánc kivilágos virradatig. 

A zenét a Randevú zenekar biztosítja. A vacsoráról iskolánk konyhája gondosko-
dik. A belépőjegyek vagy támogatójegyek az iskola pénztárában vagy átutalással 
vásárolhatók meg, (a Baráti Kör Alapítvány Számlaszáma: 11745114-20010829) A 
támogatójegy összege tetszőleges. (A megjegyzés rovatba kérjük beírni: belépő vagy 
támogatójegy, név (leánykori név volt diákoknál), érettségi éve (volt diákoknál), jó-
tékonysági bál). A belépőjegyek ára: 5000 Ft. Kérjük Önöket, hogy részvételükkel, 
tombolatárgyak felajánlásával, támogatójegyek vásárlásával vagy a Baráti Kör Ala-
pítványi befizetésével járuljanak hozzá a bál sikeres megrendezéséhez.

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

alapítvány 2008 évi egyszerűsített éves beszámolója

Jelentőségteljes prioritással kiemelt kulturális tevékenység köz-
zététele, tételes beszámoló a törvény alapján meghatározott ab-
szolút frekventált szereppel.

Nemzetközi vonzerővel bíró, interkulturális magyar hagyomá-
nyok históriája - kiemelt hiánypótló kulturális tevékenység köz-
zététele. Identitást erősítő, gondolatébresztő, inspiráló valóság 
megismertetése.

Mérlegadatok ezer Ft-ban:  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

Az alapítvány kuratóriuma a 2008 évi egyszerűsített éves be-
számolót 763 eFt eszköz-forrás egyező végösszeggel és 491 eFt 
eredménnyel, mint nyereséggel hagyta jóvá nemzeti művésze-
tünk, hagyományaink népszerűsítésére, az egyetemes életmű-
vet megjelenítő IN MEMORIAM VÁGÓ PÁL (1853-1928)  a „Fes-
tő-Petőfi” emlékére. 

Nemes emlékjel a jövő nemzedéke számára – nemzeti, kulturá-
lis értékeink megismerésére. Gondolatébresztő inspiráció a tör-
ténelmi Magyarországról, a világszínvonalon megjelenített örö-
kérvényű, országimázs publikáció: egy emberibb évszázad meg-
teremtésének reményében, az európai közösségtudat fontosságát 
hangsúlyozva. Az 1896-os millennium  festő vezéregyéniség  mes-
terműveinek megismertetésére, hagyománymentő, megőrző el-
kötelezettséggel.

2009. május hó 21. napján
Dr. Vágó Pálné

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.
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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. október hónapban. 

Tá j é ko z TaTá S  é S  j e l e n T k e z é S : 
BirkáS Ferenc gépjárművezető-szakoktatónál
Tel.: 57/440-727, 30/915-9978,
a Művelődési Házban: Urbán Péternénél, 
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

az oktatás korszerű, 
ForD FieSTa TD ci  
gépkocsival, nyáron 
hűvös, télen meleg 
klímájú autóban, 
kényelmes 
körülmények között 
folyik. könnyű  
kormánykezelés 
(szervo).
,,Biztonságos járműben, gyorsan vezetői engedélyt szerezhet.”  
ne várjon holnapig, még ma hívjon  
és tájékozódjon a lehetőségekről!

Mezei Béla iskolavezető

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

POWER
Műszaki kereskedés

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

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Szeretve tisztelt kedves kollé-

ganőm, Deli Julianna tanárnő 

egy nyárvégi kellemes estén te-

lefonon felhívott és elárulta, mi-

re készül: 

első önálló kiállítása lesz 
Jászapátin, ahol tanult, 

ahol gyermek és ifjú, majd 
felnőttkorát töltötte 

– ugyanis rövid pályakezdő ki-

térői után visszatért a felnevelő 

tájhoz és közösséghez, a Jászság-

hoz, hogy  szűkebb hazája gyer-

mekeit a szépre, a művészi él-

mények befogadására, a nyitott-

ságra, az igényességre tanítsa. 

Hosszú tépelődés, bizonytalan-

kodás és önigazoláskeresés után 

született meg ez az elhatározás 

benne. Nem volt egyszerű a dön-

tése, de mindannyian láthatjuk, 

jól döntött, hogy elfogadta a fel-

kérést és vállalkozott a bemutat-

kozásra, műveinek közönség elé 

tárására.

Deli Julianna középiskolai ta-

nár szemérmes, befelé forduló 

ember, aki ritkán nyílik meg má-

sok előtt, de ugyanakkor a szép-

ségre és a külvilág sokszínűsé-

gére kíváncsi is, ezért rejtőzköd-

ve ugyan, de vágyik arra, hogy 

megmutassa képekbe fogalma-

zott gondolatait, élményeit, láto-

másait, érzelmeit, aggodalmait 

és reményeit. A „látva lássanak” 

benne is munkál, mint minden-

kiben, akit megérintett az önkife-

jezés szele, aki nem akar minden 

kincset magának megtartani, aki 

másokat is gazdag élményekhez 

akar juttatni, akinek fontos az ér-

tékek átmentése a hétköznapi kö-

zöny ellenére is. De az értékalko-

tás is izgatta, ami űzi, hajtja az el-

mét, a kezet, a szívet mindaddig, 

amíg meg nem valósul a mű.

Talán ő is mindig a babitsi 

„örökkék” eget keresi a felhők 

mögött, azt az érzést, amit a hét-

köznapi emberek nehezen tud-

nak megfogalmazni, - kimonda-

ni még kevésbé, megfesteni pedig 

egyáltalán nem. mi ugyanis - Il-

lyés Gyula szavaival - „szívnéma-

ságra születtünk”, ahhoz, hogy 

megszólaljunk, kellenek olyanok, 

akik helyettünk is szólnak: ecset-

tel, vésővel, zeneszerszámmal, 

tollal. Ilyen nagyszerű pillanat-

nak tanúi vagyunk most, ami-

kor részesei lehetünk egy velünk 

együtt élő, lélegző ember, egy kö-

zépiskolai tanár művészi bemu-

tatkozásának.

Deli Julianna tanárnő nagyon 

komolyan veszi hivatását, a ta-

nítást, a képeivel pedig annak a 

többletnek a megmutatását, ami 

nekünk, előttünk rejtve marad. 

Feltehetjük a kérdést: művészet-

e az, ha egy rajz és médiakultúra 

szakos tanár festeni kezd? Aki vé-

gignézi a tárlatot, az igennel fog 

válaszolni! 

Ha megnézzük, melyik 
 a legrégebbi művészeti 
önkifejező forma, akkor  

azt a választ kapjuk,  
hogy bizony a festészet, az 

emberiség körülbelül hatszor 
régebb óta ismeri, mint az írást. 

És ezen el kell gondolkodnunk. 

hogy van az, hogy írni többé-ke-

vésbé tudunk, festeni meg nem, 

a festményeket értelmezni meg 

pláne nem…. hát ennyivel több 

nálunk Deli Julianna tanárnő, 

aki mindezeknek birtokában 

van.

a nagy titok: a rend megcsiná-

lása, az alkotás. a világ átrende-

zése, láthatóvá tétele. hiszen a 

műben nemcsak az van benne, 

amit megfestenek, megrajzolnak 

vagy más művészi eszközzel lét-

rehoznak, de az is, ami maga a 

festő, az alkotó, az ember. Ettől 

lesz más és más a mű, attól füg-

gően, ki készítette és mikor – még 

ha a téma ugyanaz is.

Egy mű megalkotásáról na-

gyon nehéz szóban beszélni, hi-

szen a lényeg, a látvány vész el. 

Eugčne Fromentin szavai sze-

rint: a festés művészete nem más, 

mint kifejezni a láthatatlant vala-

mi láthatóval. Vagyis a festmény 

mindig több, mint amit a képen 

látunk. Ennek megfejtése az igazi 

élvezet. A művészi munkának az 

a tény ad értéket, hogy a művész a 

valóságnak egy változatában ön-

magát adja, teljesebben és tisz-

tábban, mint akár a legközvet-

lenebb érintkezésben tehetné. a 

művész és a művésztanár, a rajz-

tanár lelke, ez a megfoghatatlan 

és leírhatatlan komplexum újból 

és újból megtestesül minden mű-

vében. Igazi értékét az adja, hogy 

úgy érezzük, mintha valósággal 

belőlünk fakadna az alkotás. 

A művészet tárgya nem az 

«igaz», hanem a «szép» mondta 

Platon. mások meg mást monda-

nak, koroktól, ízlésektől, irány-

zatoktól függően. Tény az, hogy 

az itt kiállított alkotások szépek. 

Hogy igazi műalkotások-e, azt az 

idő majd eldönti. Nekünk kedve-

sek, mert egy hozzánk közel álló 

alkotta magának, majd megen-

gedte számunkra, hogy legbel-

sőbb gondolataiba, érzéseibe is 

belelássunk. Ez nagy megtisztel-

tetés, és így is kell élni vele. 

Deli Julianna tanárnő arra is 

ráébreszt bennünket, hogy a kre-

ativitás az emberi létezés alapve-

tő formája, s ha alkotóan kreatív 

valaki, akkor még a mai hétköz-

napi szörnyűségeket is könnyebb 

elviselni. 

Rippl Rónai Ödön írta: 

„Azok az igazi koldusok, akik 

a művészetet nem tudják élvez-

ni, mert az éhezőknek ételt le-

het adni, a hajléktalannak hajlé-

kot, de akinek a lelke üres, azon 

nem segíthet senki. Az lelkében 

hajléktalanul, dideregve, éhez-

ve járhat az élet útjain az idők 

végezetégig.”

Deli Julianna itt kiállított ké-

pei főként tájképek, akvarellek 

és pasztellek, illetve két olajfest-

mény is van a falakon. Jászapáti 

és közvetlen környékén kívül fő-

leg Zebegény és Szigliget, az alko-

tótáborok helyszíne adta a témát 

a festőnek, a nyári táj, a vidám-

ság, a tiszta színek és harmóni-

ák, a dunaparti naplemente és 

a meditáció, a fények játéka és a 

nyugalom tükröződik a képeken. 

A miniatűr képek leheletszerű-

ek, finomak, törékenyek, ponto-

san olyanok, mint megalkotójuk. 

Bensőségesek, alig észrevehe-

tő ecsetmozdulatokkal festette 

meg az akvarell nagy odafigye-

lést igénylő képeit. 

És egy sokak által talán unal-

masnak vélt téma: a csendélet is 

feltűnik, a nekem annyira kedves 

napraforgó pasztellje, de a töb-

bi is egyéni látásmódot tükröz. 

az, ahogyan a hervadó, elmúló 

természetet ragadja meg a lét és 

nemlét határán. mert az elmúlás 

is lehet téma egy festő számára. 

A falakon festmények és versek 

egymást váltják, vagyis a fest-

mény és szöveg egymásra felel-

nek… a szöveg képpé akar válni, 

s a kép mesélni akar… Így kap-

csolódnak egymáshoz a művé-

szetek, a kép és a betű. Ez a komp-

lexitásra törekvés egy tanár ars 

poéticája. Részletesség és teljes-

ség. Elvonatkoztatás és magya-

rázat. Tanítás és élményközvetí-

tés. Ez Deli Julianna közlendője 

a számunkra.

A hagyományos műfajokon kí-

vül megjelenik egy különleges, a 

kiállító által annyira kedvelt téma 

és módszer is: a camera obscura 

segítségével készített felvételek 

sorozatából néhány válogatott 

darab. A leírás a falon olvasható, 

a valóság képpé transzformálá-

sát pedig mindenkinek magának 

kell felfedeznie. Mert ez a jó a fes-

tészetben, a művészetben - alko-

tótárssá kell válnunk, ha igazán 

érteni akarjuk, ami a szemünk 

előtt van. 

Nem mindenki képes arra, 

hogy saját művészi, képi világot 

alkosson. Ezért, akinek nincs 

hajlama és ereje hozzá, hogy sa-

ját élményeiből maga alkossa 

meg esztétikáját, azért még nem 

kell lemondania a művészet élve-

zetéről. El kell csodálkozni azo-

kon, akik képesek erre. mert gon-

dolkozni lehet mások helyett, - de 

látni, érezni nem!

Deli Julianna kolléganő látni, 

érezni, eszmélni tanít a képeivel. 

Meg gondolkodni, szeretni, elfo-

gadni. Remélem, még sokszor ta-

lálkozunk festményeivel a  helyi 

múzeum kiállítótermeiben. le-

gyünk büszkék rá, megérdemli.

Dr. Kalmár pálné

címzetes igazgató 

Gondolatok egy kiállítás apropóján
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10 évvel ezelőtt néhány diák-

kal megalakult a fúvószenekar, 

melynek vezetője Horváth János 

lett. az évek során létszámunk 

nőtt, ügyesebbek lettünk, s re-

pertoárunk szélesedett. Elein-

te csak kisebb fellépésekre jár-

tunk, ám az évek során nemcsak 

országon belül, hanem határo-

kon túlra is többször elutaztunk. 

Jártunk ausztriában, lengyelor-

szágban, Szlovákiában és Erdély-

ben. 2004-ben a lengyelországi 

Kazyban megrendezett aranyt-

rombita fúvószenekari fesztivá-

lon ezüst diplomát szereztünk. 

Hazánkban az Apáti nevű te-

lepülések találkozójának, a kör-

nyező települések kulturális ren-

dezvényeinek, illetve a Jászok vi-

lágtalálkozójainak rendszeres 

résztvevői vagyunk. Részt vet-

tünk továbbá a balatonföldvári 

fúvószenekari találkozón is. Az 

idei Kakasfőző versenyen csapa-

tunk I. helyezést ért el.

2009. szeptember 19-én hos-

szas szervezés után egy szép meg-

emlékezéssel egybekötött estét 

tartottunk. az együttzenélés örö-

me, a régi emlékek felelevenítése 

mellett nagyon jól szórakoztunk, 

táncoltunk, vigadtunk. 

Ezúton is szeretnénk megkö-

szönni a szervezők segítségét, 

akik nélkül ez az est nem jöhetett 

létre: faragó Gézánénak és csa-

ládjának, Budai Lászlónénak és 

családjának, Mihályi Istvánné-

nak és családjának, Csontos Zol-

tánnénak és családjának, Pintér 

Károly családjának, Simon Gá-

bornénak és Tajti Józsefnének.

Nem utolsó sorban szeretnénk 

megköszönni Szabó Dénes segít-

ségét, valamint a támogatásokat 

és felajánlásokat minden kedves 

résztvevőnek, segítőnek.

még sok sikeres évet kívánunk 

a Zenekarnak!

Pintér anikó,

 Budai renáta

a zenekar tagjai

a képeket készítette: 

Gőzné Rusvai Júlia

Kedves Ügyes Kezű Gyerekek és fel-
nőttek!

A Kerek Udvar Kézművestár idén V. alka-
lommal hirdeti meg lámpás (márton-napi, 
karácsonyi), töklámpás és egyéb világító al-
kalmatosságok készítő versenyét.

A pályázatra készült alkotásoknál kérjük 
vegyék figyelembe, hogy szabadtéren lesz-
nek elhelyezve.

Előnyt élveznek a természetes, és az újra-
hasznosítható alapanyagokat felhasználók.

A pompás pályaművek és lelkes „fabrikáló-
ik” az idén sem maradnak jutalom nélkül!

Eddigi támogatóink: mG Barkácsbolt, mi-
hályiné Faragó Éva – Adótanácsadó, Tajti 
Miklós – Könyvesbolt, Radius Bt. , JABE, 
Nyitrai lászló és Nyitrainé Rusvai Tünde, 
Berente Sándor és családja - Szupermag, Taj-
ti Erzsébet, Kovácsné Bozóki Judit, Kálmán 
Zsolt, Szabóné Nagy Enikő, Mihályi György 
és neje, Cukrászda Bonbon Édesség – Ádám 
Miklósné, „Kert – Mester 2005” Kft., Jász-
tánc alapítvány, Jászapáti város Önkor-
mányzata.

A gyerekek díjazásához, jutalmazásához 
várunk további felajánlásokat! Köszönjük!

A pályázati anyag gyűjtésének ideje: 2009. 

október 18-án, 9 – 11 óráig.

helyszíne: mG Barkácsbolt udvara, Jásza-

páti, Kossuth Lajos út 25.

Ünnepélyes eredményhirdetés és a 

GÖRÖMBŐ KOMPÁNIA előadása:

2009. október 19-én 16 órától ugyanitt.

Eső esetén az értékelés és a táncba szőtt 

mese  a Művészetek Házában lesz.

 További információ kérhető a 06-20-355-

33-46-os telefonszámon.

Kerek Udvar Kézművestár

10 éves a Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskola Fúvószenekara

Töklámpás-készítő pályázat

„Ne üljön otthon, ha könyvtárában ott-
hon lehet!”

2009 októberében országos Nagyi Könyv-
tári Napokra kerül sor az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nem-
zeti Kulturális alap támogatásával. 

Október 5-11. között elsősorban az 50 év fe-
lettiek figyelmét szeretnék ráirányítani arra, 
hogy a könyvtárak milyen lehetőségeket kí-
nálnak az olvasásra, újfajta ismeretek szer-
zésére, tájékozódásra, bemutatkozásra, kö-
zös együttlétre. 

Természetesen a nagyik hozzátartozóira is 
gondolnak a könyvtárosok!

a Jászapáti városi Könyvtár az alábbi le-
hetőségeket kínálja az országos programok-
hoz kapcsolódva:

Verskereső
Egyéni verseny 3–4. osztályos tanulók-

nak. A feladatlapokat az olvasóteremben el-
helyezett könyvek segítségével tölthetik ki. 
Közben megismerhetik a magyar gyermek-
költészet legismertebb szerzőinek munkáit. 
/ szeptember 30-tól

Olvasónapló pályázat  
felső tagozatosak részére 

Ismertető írása az általuk olvasott köny-
vekről 1-3 oldal terjedelemben, kiegészítve a 
könyv adataival. / szeptember 30-tól

Ügyes kezek – Gyöngyfűzés
Jékely Zoltán A három pillangó című me-

séjének feldolgozása, gyöngyfigurák készíté-
se. / október 5-én 14 óra 30 perc 

A prücsök krajcárkája 
Mesefoglalkozás óvodásoknak

Benedek Elek meséjének feldolgozása. / ok-
tóber. 08-án 10 óra

Észköszörülő nagyik 
Városi keresztrejtvényfejtő egyéni verseny. 

A keresztrejtvények fő sorai az 50 éven fe-
lüliekre vonatkoznak. a versenyen résztve-
vő „nagyik” különdíjat kapnak. / október 5-
én 16 óra

Aki keres, az talál! 
Ingyenes játék és keresés az interneten kor-

határ nélkül. Az egyénileg játszó versenyzők 
számítógépen 15 kérdésből álló feladatsort 
kapnak. A válaszadáshoz használhatják az 
internetes keresőt. Egy játékos több feladat-
sort is megoldhat, amíg el nem éri a maximá-
lis pontszámot. A versenyzők október 5-13-ig 
hétköznapokon tetszés szerinti időpontban 
ingyenesen játszhatnak.

Vendégségbe Jászberénybe! 
A könyvtár nyugdíjasklubja meglátogat-

ja a jászberényi nyugdíjasokat. Ismerkedés, 
versmondás, közös nótázás. / október 5-én 
15 óra

Könyvtári tagság ajándékba! 
Korhatár nélkül

A 41. héten az erre a naptári évre beirat-
kozó új és régi olvasóinktól nem kérünk tag-
sági díjat. 

Könyvek házhoz!
Előzetes igényfelmérés alapján házhoz vis-

szük a kért könyveket olvasóinknak. / októ-
ber 6.

Testreszabott tanfolyam – ingyen
Az internet nem csak a fiataloké! A számító-

gép és az internet használatának alapjait sa-
játíthatják el az 50 év feletti jelentkezők 1-3 
fős csoportokban. / október 6-13-ig 8 és 12 óra 
között tetszés szerinti időpontokban

Egy alattomos kór – a cukorbetegség 
A résztvevők kérhetnek ingyenes vércukor-

szint mérést. A megelőzés és a gyógyítás le-
hetőségei. /október 7-én 10 óra

Fehér bot napja 
Vak előadóművészek műsoros délutánja / 

október 09-én 15 óra
Szüreti bál

A könyvtár nyugdíjasklubja és a művelődé-
si ház nyugdíjasklubja közösen rendez szüre-
ti bált. / október 13-án 14 óra 

A programokra szeretettel várjuk Olvasó-
inkat és minden érdeklődőt! 

Gulyásné Csintó etelka, könyvtáros

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

Országos NAGYI Köny v tári Napok



SZÜlETTEK:
Farkas Jázmin Mirjam VIII. 19.
Urbán Liána  VIII. 26.
Farkas Kinga Klaudia VIII. 27.
füle lara Boglárka IX. 1.
oláh virág  IX. 2.
Balogh Levente  IX. 3.
Csintó Kriszta  IX. 3.
Pozák mirella  IX. 6.
hasznos Noel Roland IX. 8. (Jászivány)
Száva lászló  IX. 10.
Béres Bence  IX. 16.

ElhaláloZTaK:
miklós ferencné  élt 85 évet
 lóczi franciska
Czeisz Istvánné  élt 89 évet
 Karancs Erzsébet
Budai István  élt 68 évet
Gulyás lászlóné  élt 82 évet
 Pintér Éva
Magda István  élt 41 évet
Tóth István  élt 80 évet
Deli ferencné  élt 88 évet
 Bagi franciska
Anderka Ferenc  élt 71 évet
Nagypál Miklós  élt 49 évet
Zsemberi lászlóné élt 98 évet
 Urbán Erzsébet
Dósa Sándorné  élt 85 évet
 holló Erzsébetaugusztus 25.: a délutáni 

órákban Jászapátin lévő élelmi-

szerüzletből fizetés nélkül akart 

távozni egy 21 éves, helyi lakosú 

férfi, aki több, mint 20.000,-Ft 

értékben alkoholt lopott. 

Ezt szerette volna megakadá-

lyozni az ott dolgozó biztonsá-

gi őr, azonban az elkövető az őrt 

magától ellökte, majd menekü-

lőre fogta. Nem jutott messzi-

re, mikor a Jászapáti Rendőrőrs 

szolgálatban lévő rendőrei a ka-

pott személyleírásnak köszönhe-

tően elfogták a férfit, és az őrsön 

kihallgatták. 

A rendőrök fogdába szállítot-

ták és az ügyét a Jászberényi vá-

rosi Bíróság gyorsított eljárás-

ban tárgyalja. 

27-én a Jászberényi városi Bí-

róság a férfit rablás miatt jogerő-

sen két év három hónap szabad-

ságvesztés letöltésére ítélte, mely 

azonnal végrehajtandó, így az el-

követő őrizetből már börtönbe 

vonult.

augusztus 27.: az esti órák-

ban bejelentést tett Kapitánysá-

gunkra egy 16 éves jászberényi 

lakosú fiú, aki elmondta, hogy a 

margit-szigeten tartóz-

kodott barátaival. Ké-

sőbb odament hozzájuk 

öt – számukra ismeret-

len személy –  akik köte-

kedtek, majd bántalmazni kezd-

ték őket, ennek során a bejelen-

tő súlyos sérülést, orrcsonttörést 

szenvedett. A rendőrök nem sok-

kal később sikeresen elfogták az 

elkövetőket.

a Jászapáti Rendőrőrsre tett 

bejelentést egy idős asszony, aki 

Jászapátin lévő otthonában tar-

tózkodott, amikor azt észlelte, 

hogy ablaka alatt egy férfi kerék-

párján egy ereszcsatornát tol. A 

hölgy ezt követően megnézte a 

házát, s döbbenten vette tudo-

másul, hogy amíg ő ép-

pen lakásában dolgo-

zott, ismeretlen személy 

leszerelte és elvitte csa-

tornáját. 

Értesítette a rendőröket, akik 

nem sokkal később elfogták az el-

követőt, aki a rendőröknek, arra 

a kérdésükre, hogy honnan szár-

mazik a csatorna, előbb azt vá-

laszolta, hogy kapta, majd hogy 

találta, végül pedig, hogy sem-

mi közük hozzá. A rendőrök elő-

állították a férfit, s gyanúsított-

ként hallgatták ki, melynek so-

rán elmondta, hogy élettársával 

sétálni indultak, csak a nadrág-

ja zsebében éppen volt egy villás-

kulcs, amivel le tudta szerelni a 

közel 3,5 méter hosszú horgany-

zott csatornaelemet. 

szeptember 14.: a 12 éves 

gyermek,  nagyszüleivel volt kint 

a temetőben a szülei sírjánál. A 

sír gondozása során a gyermek 

megfogta a sírkő felső részét, 

majd egyensúlyát vesztve hát-

ra dőlt, mely során a műkő töm-

böt magára rántotta, ami a lá-

bára esett. 

Szerencsére az elsődleges vizs-

gálatok szerint könnyű sérülést 

szenvedett. A rendőrség közigaz-

gatási eljárás keretében vizsgál-

ja az ügyet. 

szeptember 18.  Jászapátin, 

a buszpályaudvarról  elvittek egy 

kerékpárt, azonban a térfigyelő 

kamera rögzítette az eseményt, 

így a rendőrök a bejelentést kö-

vetően már tudták, hogy hol kell 

keresni a biciklit. 

Az elkövető lakásán meg is ta-

lálták, és a 20.000 Ft értékű ke-

rékpárt visszaadták tulajdono-

sának. 

Hajduné Budai orsolya

r. hadnagy,  

Jászberényi Rendőrkapitányság
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Anyakönyvi hírekA Művelődési ház  
októberi programajánlata

A Városi Könyvtár  
októberi programja

1-én, 15 ó: Nyugdíjasok Ki Mit 
Tud?-ja

5-én, 16 ó: Szalkári Rózsa kiál-
lításának megnyitója a Vágó Pál 
helytörténeti múzeumban

11-én, 10 ó: Társastánc-ver-
seny

15-én, 10 ó: Piroska és a farkas 
– GRIM-BUSZ SZÍNHÁZ

az óvodásoknak. Belépődíj:  
400 Ft

18-án, 15 ó: Hegedűs a háztetőn 
– a színjátszókör darabzáró elő-
adása !   Belépődíj:  500 Ft

23-án 9 ó: Ünnepi megemlé-
kezés az 1956-os események-
ről a Mészáros Lőrinc Gimnázi-
um és Szakképző Iskola szerve-
zésében.

a vágó Pál helytörténeti múze-
umban október hónapban SZal-
KáRI RÓZSa kiállítása látható.

A Tourinform iroda nyitvatar-
tási idejében látogatható a TE-
LEHÁZ! 

Részletes információk (hasz-
nálati díjak, szabályzat) a hely-
színen megtekinthetők.

az agrár-környezetgazdálkodási támoga-

tásban részesülő gazdálkodók (AKG), a ked-

vezőtlen adottságú területek kompenzációs 

(KaT), illetve a Natura 2000 területek kom-

penzációs támogatásaiban részesülő mező-

gazdasági termelők a gazdasága teljes terü-

letén végzett tevékenységekről gazdálkodási 

naplót kötelesek naprakészen vezetni. 

a gazdálkodási napló vezetésére kötelezet-

teknek a napló egy aláírt másolatát - a hoz-

zá kapcsolódó dokumentumok (pl. számlák, 

bizonylatok) másolatai nélkül – kell bekül-

deniük 2009. október 31.-ig a Mezőgazda-

sági Szakigazgatási hivatal Központ (mg-

Szh Központ) címére (1118 Budapest, Buda-

örsi u. 141-145.). 

A gazdálkodási naplót a kötelező nyilván-

tartásokra vonatkozó előírások szerint a kap-

csolódó dokumentumokkal együtt legalább 5 

évig meg kell őrizni.

Fiatal gazdálkodó pályázat 

A támogatás jellege

A fiatal mezőgazdasági termelő a mező-

gazdasági tevékenység megkezdéséhez egy 

alkalommal jövedelempótló támogatást ve-

het igénybe.

A támogatás  

igénybevételének feltételei

Az ügyfél a támogatást akkor veheti igény-

be, ha: 

– a támogatási kérelem benyújtásának idő-

pontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét 

még nem töltötte be; 

– mezőgazdasági üzem vezetőjeként első 

alkalommal kezd gazdálkodni, új gazdasá-

got hoz létre vagy gazdaság átvétele történik 

meg; a felsorolt szakképesítések, illetve felso-

rolt felsőfokú végzettségek legalább egyikével 

rendelkezik,  gazdálkodási tevékenysége fej-

lesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak ré-

szét képező pénzügyi tervet nyújt be
A támogatásra jogosult ügyfél köteles

– a mezőgazdasági üzemet személyesen 

vezetni, a támogatási összeg 90%-ára vo-

natkozó kifizetési kérelem benyújtásának 

időpontjától a működtetési időszak végéig a 

mezőgazdasági tevékenységet főtevékeny-

ségként, egyéni vállalkozóként folytatni;

– az üzleti terv részét képező kommunikációs 

tervben vállalt feladatokat és a vállalt 

üzemméreteket az ütemezésnek megfelelően 

teljesíteni;

A támogatási kérelem benyújtása

a támogatási kérelmet 2009. október 15.-ig 

lehet benyújtani az Mezőgazdasági és Vidék-

fejlesztési Hivatal (MVH) által az MVH hon-

lapján (www.mvh.gov.hu) közleményben köz-

zétett formanyomtatványon, postai úton.

Budai Gábor

Ügyfélszolgálati tanácsadó 

Gazdálkodók tájékoztatója – gazdálkodási napló

Kék hírek

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

3-án 8.30 Játék-délelőtt
5-13-ig NAGYI Könyvtári Na-

pok rendezvényei
5-én 14.30 Minigyöngy
5-én  Verskereső játék indul 3.-

4. osztályos tanulóknak.
Olvasónapló pályázat indul fel-

ső tagozatos tanulók részére.
5-én 16 óra: Városi keresztrejt-

vényfejtő egyéni verseny
7-én 10.00 Cukorbetegek klub-

ja
9-én 15.00 Fehér bot napja
12-én 15.00 Nyugdíjasklub
14-én 16 Élményklub
17-én 8.30 Játék-délelőtt
17-én 8.30
Csipkeverő kör
19-én 14.30 óra: Minigyöngy
19-én 16.00 Rejtvényklub 
26-án 15.00 Nyugdíjasklub

31-én 8.30 Játék-délelőtt
minden kedden, csütörtökön 

és pénteken délelőtt – előzetes 
egyeztetés alapján – „Testresza-
bott tanfolyam” (A számítógép 
és az internet használatának ta-
nulása és gyakorlása 40 éven fe-
lülieknek.)

Novemberi előzetes:
2-án 14.30 Minigyöngy
2-án 16.00 Városi keresztrejt-

vényfejtő egyéni verseny. 
Benedek Elek mesemondó ver-

seny az író születésének 150. év-
fordulója alkalmából.

Programjainkról és szolgálta-
tásainkról részletes tájékoztatást 
a 440-336 telefonszámon vagy a 
jaszapatikonyvtar@vk-jaszapati.
bibl.hu címen kérhet. 

Köszönet-nyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 

a Rokonoknak, Munkatársaknak, Ismerősöknek, 
a Mező utca lakóinak, akik 

TóTh IsTván 
– szerető férj és szerető apa – temetésén megjelentek, 
s együttérzésükkel fájdalmunkat próbálták enyhíteni.

Köszönettel és tisztelettel:
Tóth Istvánné és családja

2009. október 19. hétfő 16 óra
Lámpás és töklámpás készítő pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és 
a GÖRÖMBŐ Kompánia előadása
Helyszín: MG Barkácsbolt, Jászapáti Kossuth Lajos út 25.
Eső esetén a Művészetek Háza Damjanich u. 4.

2009. október 20. kedd 16 óra
„Ősz az idő...”c. kiállítás megnyitója, ahol bemutatkoznak:
Nagyné Török Zsóka fazekas népi iparművész Tiszafüredről, Loósné 
Nagy Ilona és Loós Imre nemez készítő népi iparművészek Derecskéről.
Kiállítást megnyitja: Kókai Magdolna néprajzkutató
Az Orsolya napi koncerten fellépnek a Rácz Aladár Zeneiskola tanulói, 
az Ötös fogat együttes és meglepetés táncosok
Helyszín: Művészetek Háza

2009. október 21. szerda 9.30 óra
Népi tudástár - tematikus továbbképző nap- a néphagyomány átadásának 
és közvetítésének lehetőségei az oktatásban- Népi kézműves tevékenysé-
gek, hagyományos szakmák az iskolában.
17.00 Szivárvány személyiségfejlesztő tréning Györke Tímea táncterape-
utával, helyszín: Művészetek Háza

2009. október 22. csütörtök 
V. Hagyományos szakmák – Szakmai hagyományok c. Konferencia 
A természetes alapanyagoktól, a mindennapi életünkben használatos tár-
gyakig, produktumokig
Hagyományos szakmák, kihaló mesterségek a Jászságban
Helyszín: Mészáros Lőrinc Gimnázium

2009. október 24. szombat 9 - 13 óráig
Kézműves délelőtt a Művészetek Házában, nemezelés a Loós házaspár-
ral. Közreműködnek a jászapáti művészeti iskola növendékei Kántorné 
Pataki Erika tanárnő irányításával, a hímző szakkör tagjai és a helyi kéz-
művesek. A rendezvény zárásaként: 16 órától Balkáni Teaház a Cimba-
liBand Balkan Projekt zenekarral, ínyenc táncház az öreg táncosok veze-
tésével, lengyel góral táncosok bemutatkozásával.
A rendezvény ideje alatt képző- és iparművészeti alkotások, valamint a 
budapesti Hagyományok Házának kiadványai (könyv, tankönyv, CD, 
DVD) vásárolhatók! A programváltozás jogát a szervezők fenntartják! 
további információ:www.jaszsarok.hu

Szeretettel meghívjuk Jászapátira  
az V.  Hagyományos szakmák – Szakmai hagyományok  c. rendezvénysorozatra

nyertes pályázatával


