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Tisztelt Vásárló!

Továbbra is a teljes tej és tejtermék 
választékot kínáljuk!

 JászTeJ zRt.
Jászapáti, Juhász Máté út 3. Tel: 57/540-200, 540-201.

E-mail: jasztej@invitel.hu

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

a �entrum Jászapáti Kft��  
– a Jászapáti 2000. �g. ZRt. cégcsoportjának tagja – továbbra is széles 

árukínálattal várja  
régi és új vásárlóit nemcsak a 

CENTRUM CBA ABC-ben 
(Jászapáti, �elemi E. út 5-7.; Tel.: 57/570-725), hanem a 

CBA CENTRUM STOP ABC
Áruházban (Jászapáti, Kossuth �. út 2-8.)!

amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja! 

� mindennapok megoldása CB� a �entrU�� ��a a�� melletti 

Papír-írószer Boltban
helyi jellegű termékek (hímzett terítők, kerámia tárgyak, csipkék, 

bőrdíszművek stb.) forgalmazását kezdtük meg!
Egy-egy ünnep alkalmával gondoljon szeretteire és lepje meg őket 

a hagyományőrző termékek egyikével.

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;
 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

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.

A három „Királyok“ nevével először 560-ben egy mozaikon találkozunk, a ravennai ismeretlen művész 
alkotásán Gáspár, Menyhért és Boldizsár neve. Melkon király perzsa volt, Gaspar Indiából és Baltassar 

Arábiából jött, Ázsia, Európa és Afrika, akkor ismert földrészekhez társítva. 
Kép és idézet a www.evangelikus.hu internetes oldalról.

A tartalomból

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző iskola és Kollégium a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére 
jótékonysági előadást szervezett. A 8.a. osztály diákjai A muzsika hangja című zenés darabot mutatták be a művelődési ház színpadán. 

A darabot rendezte Ádám Melinda, zongorán kísért Réz István, a díszletet Kántorné Pataki Erika tervezte. 

Megalakult a Jászapáti Város  

Kultúrájáért Közhasznú Egyesület .. 2. oldal

Mustármag ........................................... 3. oldal

A Szakközépiskola 

gyakorlati képzésének története ....... 4. oldal

„A semmi ágán is megél a szív…” ....... 5. oldal

Pályázati felhívás ................................. 6. oldal

Rendőrségi hírek ................................. 6. oldal

Rendezvények, Anyakönyvi hírek .....7. oldal

Helyi termelők figyelem! .....................7. oldal

Milyen égőt válasszunk ...................... 9. oldal

Rejtvény .............................................. 10. oldal

Sport. Vezércsel, de nem bánom ..... 11. oldal

Boldog, békés 
karácsonyt kívánunk 

minden  
Kedves Olvasónknak!
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TI-LA SPORT
Jászapáti ,  István k irá ly 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  Adidas  Errea  Kronos NikeUHL Sport  

Megalakult a Jászapáti Város Kultúrájáért Közhasznú Egyesület
Jászapáti és környékének mű-

vészetet kedvelő közönsége - s örö-
münkre, szép számmal vannak – 
ismeri és szereti a helyi amatőr 
művészeti együttesek munkáját, 
hiszen nincs olyan év, hogy va-
lamilyen módon ne lennének je-
len nagy nemzeti ünnepeinken és 
egyéb alkalmakkor. 

A művészet az ember legele-
mibb önkifejezéséhez tartozik. 
Nem elsősorban és nem kizáró-
lag a szépre való törekvés haj-
totta csupán, amikor az egysze-
rű ember a paraszti-népi kultúrá-
ban (ha távolabbi korokra nem is 
megyünk vissza) még a legközvet-
lenebb használati tárgyait is díszí-
tette, pl. faragta (sótartó, mán-
gorló, bot), festette (tányérok, kö-
csögök, egyéb cserépedények), 
hímezte (terítők és ünnepi ruhák, 
subák, egyéb öltözetek), hanem 
jobban érezte magát, ha mindazt, 
ami benne van, megmutathatja 
másoknak is, megörvendeztethe-
ti környezetét munkája eredmé-
nyeivel. Nem véletlen, hogy a ma-
gyar embert úgy ábrázolták, fő-
leg a népszínművekben, de egyéb 
romantikus darabokban is, hogy 
még a legnehezebb munka köz-
ben is énekelt. �nekelt kukorica-
kapáláskor, cukorrépa-egyelés-
kor, de aratáskor, szüret idején, és 
tollfosztáskor is. És táncolt. Tán-
colt születéskor, toborzáskor, név-
napon, nagy ünnepeken, s olykor 
bánatában is. �ert a magyar em-
ber sírva vigad, mondják, mond-
ták olyankor. 

� mindennapokban alakult ki 
az a népi kultúra, ami mára szin-
te veszni látszik, s ha nem lenné-
nek megszállottak, akik a felélesz-
tésén fáradoznak, talán már csak 
hangszalagokról ismernénk eze-
ket. Valamikor a falvaknak, jel-
legzetes vidékeknek megvolt a 
maguk nyelvjárása, de jellemző 
tánca, éneke, dalkultúrája, nép-
viselete is. �a ezeket csak a helyi 
együttesek viszik, éltetik tovább. 
�ert ezek valódi kulturális érté-
kek, érdemes megismerni és meg-
őrizni, ha lehet, továbbfejleszteni. 
Ezt teszik a Jászapátin működő 
öntevékeny amatőr művészeti kö-
rök azzal a kiegészítéssel, hogy fel-
vállalták nemcsak a népi kultúra 
közvetítését, hanem az egyetemes 
kultúra remekeinek bemutatását 
is, mintegy missziót teljesítve az-
zal, hogy közel hozzák hozzánk a 
„magasabb” művészeteket. 

Jászapátin évszázadosnál is ré-
gebbre nyúló hagyománya van a 

dalköröknek, a népi táncnak és 
a műkedvelő színielőadásoknak. 
Rövidebb-hosszabb szünet, kiha-
gyás és hullámvölgyek és hullám-
hegyek után mindhárom művé-
szeti ág az utóbbi években telepü-
lésünkön is túlmutató értékeket, 
rangos bemutatókat, sikeres elő-
adásokat hozott létre, így növelve 
Jászapáti rangját, hírnevét a kör-
nyéken, s keltve némi irigységet is 
közvetlen szomszédainkban a si-
kereket látván. 

Nem működhetnének ezek a 
csoportok, ha nem lennének el-
kötelezett énekkarosok, népi tán-
cosok és színjátszók, akik munká-
juk mellett, kikapcsolódásként, 
de a másoknak való örömszer-
zés igényével is a szabad idejü-
ket feláldozva hetente próbálnak, 
néha többször is, előadásokra, 
művészeti versenyekre készül-
nek. De akkor sem működhetné-
nek, ha nem álltak volna az élük-
re olyanok, akik energiájukat, te-
hetségüket, elhivatottságukat 
ezen csoportok működtetésének, 
fenntartásának, fejlesztésének 
szentelnék. S mindezt önzetlenül, 
minden fizetség nélkül egy olyan 
időben, amikor mindig mindent 
csak pénzzel mérnek, amikor ke-
vésbé hajlandóak az emberek a kö-
zösségért valamit is tenni, amikor 
csak a csoporttagok és a hálás kö-
zönség tapsban, elismerő szavak-
ban megnyilvánuló szeretete és 
újrázást követelő boldogságérze-
te az egyedüli fizetség.

�egszívesebben leírnám mind-
azon tagoknak a nevét, akik részt 
vesznek a művészeti csoportok 
mindennapi munkájában, de nem 
lenne elég hely. Így csak elismeré-
semet és köszönetemet fejezhe-
tem ki tevékenységükért. A veze-
tőiket azonban elengedhetetlenül 
fontosnak tartom megemlíteni, 
mert az ő munkájuk adja meg a 
csoportok működésének művészi 
értékét, rangját, az ő elhivatott-
ságuk, felkészültségük, szakmai 
elismertségük a záloga és bizto-
sítéka a magas színvonalú mun-
kának. 

� �árosi �egyeskart Réz �óránt, 
orgonaművész, zongora- és orgo-
napedagógus, az egri Eszterhá-
zy Károly Főiskola oktatója vezeti 
nagy szakértelemmel és odaadás-
sal. Részese és közreműködője a 
Színjátszókörnek is. �unkássá-
ga során az énekkar egyre hite-
lesebben szólaltatja meg a hazai, 
nemzeti és a világ zeneirodalmá-
nak legmívesebb darabjait. Büsz-

kék lehetünk arra, hogy orgona-
művészi ambíciói mellett van ideje 
szülőföldjének zenei kultúrájáért 
is dolgozni.

� legkiegyensúlyozottabb, leg-
inkább folytonos működéssel a 
helyi népi táncegyüttes dicseked-
het, akkor is, ha különböző neve-
ken folyt ez az értékmentő munka 
az elmúlt évtizedekben. �ost már 
évek óta a Hétszínvirág Együttes 
képviseli Jászapátit ezen a palet-
tán, vezetője az a Borics László, 
aki fiatalabb korában szólótán-
cosként is nagy sikereket ért el, 
az együttes vezetőjeként pedig az 
utánpótlás neveléséért is sokat fá-
radozik. Nem kizárólag a jászsági 
táncokat ismerteti meg a tagok-
kal és a közönséggel, hanem az or-
szághatáron kívüli táncirodalmat, 
főleg a határon túli magyar terü-
letek népi kultúráját is elhozza kö-
rénk úgy is, hogy azok felkutatásá-
ban maga is tevékenyen, alázattal 
és nagy odaadással vesz részt. � 
táncok megkoreografálásában is 
kiváló teljesítményt nyújt. Nagy 
szerepe volt és van abban, hogy a 
táncokkal együtt a hagyományos 
viseletet is ébren tartja akkor is, 
ha a jászok már régóta nem jár-
nak „viseletben”. Ebben a munká-
ban Tajti Erzsébet (Rokolya var-
róműhely vezetője és létrehozó-
ja) és közvetlen munkatársai is 
segítik.

Utoljára hagytam, de csak azért, 
mert hosszabb, Csipkerózsikasze-
rű álmából csak nemrég ébredt 
fel egy, a városunkban amúgy ré-
gi hagyományokkal rendelkező 
művészeti ág, a színjátszás, amely 
újabban a legzajosabb sikereket 
érte el városunkban és messze in-
nen is. Ebben az országos sikerben 
elévülhetetlen érdemeket szerzett 
Kökény Gábor, aki egy személyben 
menedzsere a csoportnak, de ő a 
színidirektor, a főrendező, a leg-
több esetben a főszereplő is, s min-
den minőségében kiválóan telje-
sít. Teszi ezt fáradhatatlanul, ön-
zetlenül, komoly küldetéstudattal, 
elszántsággal oly módon, hogy az 
példa lehet mindenki számára.

Ez a három, eddig külön-külön 
dolgozó művészeti csoport úgy 
döntött, Egyesületet hoz létre, 
hogy működésük szervezettebb, 
áttekinthetőbb legyen. Ez meg is 
alakult 2010. augusztus 28-án, Já-
szapáti �áros Kultúrájáért Köz-
hasznú Egyesület néven. Tudom, 
kicsit bonyolult és nehezen meg-
jegyezhető a név, de ha majd job-
ban elterjed, többen megismerik, 

talán javaslatot is kapunk a név 
rövidítésére. Az Egyesület alap-
szabály és Szervezeti és Működé-
si Szabályzat alapján tevékenyke-
dik és várja a rendes, a pártoló és 
a tiszteletbeli tagokat. �an tagdí-
ja, havi 200 Ft, amivel a működést 
(postaköltségek, nyomtatványok, 
stb..) támogathatják mindazok, 
aki egyetértenek a tagozatok, az 
egyesület működésével. A tago-
zatvezetők valamint az elnökség 
tagjai társadalmi munkában, dí-
jazás nélkül látják el a megbízatá-
sukat, így is teljesítve a közhasz-
núságot.

Tisztelettel kérem Önöket, eb-
ben a nagyon pénzhiányos világ-
ban is próbálják meg támogatni a 
város kulturális egyesületét, an-
nak tagozatait, hogy a további-
akban is közvetíthessék a hazai, 
nemzeti és az egyetemes dal- és 
tánckultúra legremekebb darab-
jait és az amatőr színjátszás egyál-
talán nem amatőr színvonalú be-
mutatóit. Az Egyesület alelnöke 
Urbán Péterné (Ilike), a Művelő-
dési házban megtalálható, a gaz-
dasági ügyek szabályszerű inté-
zéséért, könyvelésért herkules-
né Bolya Piroska felel.

�n nagyon bízom abban, hogy 
Jászapátin ismét ki fog alakulni 
és meg fog erősödni egy művésze-
tet pártoló, a művészetért áldoz-
ni is tudó közönség, aki felelőssé-
get érez azért, hogy a helyben már 
meglévő szellemi és tárgyi érté-
keink ne menjenek veszendőbe, 
hogy fiaink és unokáink is élvez-
hessék, értékelhessék a múlt ha-
gyományait.

Az Egyesület három tagozata 
közös műsorral készül Önöket kö-
szönteni a karácsonyi ünnepkör-
höz kapcsolódóan. Első bemutat-
kozását 2�1��� december 18-án 
18 órakor tartja a Művelődési 
Házban. Kérjük, ha a korábbi mű-
soraik tetszettek, jöjjenek el, te-
kintsék meg az három tagozat kö-
zös rendezvényét, s hívják el bará-
taikat, ismerőseiket is. A belépődíj 
az egyesület további munkájának 
anyagi alapjait kívánja megterem-
teni.    

�z eddigi támogatásokat, tap-
sokat megköszönöm a tagozatok 
nevében is: 

Dr. Kalmár Pálné 
Jászapáti Város Kultúrájáért 

Közhasznú Egyesület elnöke

Felnőtt labdarúgóink már-már kezdték izgatni a labdarúgást 
szerető társadalmunk rekeszizmait teljesítményükkel. A nézőtéren 
mondogattuk is egymásnak, ilyen nincs, hogy egy csapat csak négy 
gólt rúgjon 12 meccsen, ráadásul 12 ponttal biztonságban érezze ma-
gát a bajnokságban. Nem nehéz kiszámolni, hogy matematikailag 
minden egyes gólunk 3 pontot ért. Az élmezőnyhöz tartozó csapatok-
nál ez a mutató alig érte el az egyet vagy alatta maradt, mármint az 
általuk szerzett gólért behúzott pont mértéke.

Nem voltam rest, a mi osztályunk szintjéig (nb-sek, megyei 1., 
blasz 1-2) átfutottam a honi tabellákat, bővebb összehasonlítás okán. 
� 41 bajnokság több mint 600 csapata között sem találtam hozzánk 
hasonlót. A blasz kettőben (Budapest bajnokság 2. vonal) akadt 
ugyan egyetlen kétgólos gárda, de csak 3 ponttal állt a csapat, azóta 
pedig törölték is a bajnokságból.

Csodabogár ez, fentem a fogamat, slusszpoénként szánva azt 
a közismert tényt is, hogy a négy gólból csak kettőt szereztünk mi, 
mert az árokszállási találatunk öngól volt! Nem tartozom a gyorsre-
agálásúak közé, a sportújságírás terén úgy anblokk „kapituláltam” 
néhány éve, de a mostani helyzet elég ironikus ahhoz, hogy bírjak 
magammal, no meg a középső fiam is tagja a Csodabogárnak. El-
határoztam hát, egy írásban a Jász Újság hasábjain megörökítjük 
a páratlan helyzetet, gondolva arra „ha idáig négy gólnál tartanak, 
majdcsak nem rúgnak többet a lapzártáig”. Gondoltam én! Erre két 
hét elteltével, két forduló alatt több gólt szereztek, mint a megelőző ti-
zenkettőben. Pontosan ötöt, szégyenszemre ezzel csupán hat pontot 
szerezve, lerontva a megelőző hónapokban kiharcolt három pontos 
gólonkénti átlagot kettőre. Itthon 2:1-re verték Szajolt, idegenben pe-
dig 3:1-re �bádszalókot. „hát szabad ilyet csinálni” kérdezhetném, 
de nem teszem. Szemet hunyok a dolog felett, sőt gratulálok. A Cso-
dabogár sztorit meg lezárom a 2010/2011-es bajnokság 12. fordulójá-
val és ahhoz is gratulálok!

Utóirat
Fogalommagyarázat - „Felnőtt labdarúgóink”: a 18-as keret át-

lagéletkora 23,5 év, ha kivesszük a három „nagyöreget” (Tajti Józsit, 
horváth Robit, Bobák Rolandot), akkor 21 év. Szóval a csapatunk a 
felnőtt bajnokságban szerepel, de attól még utánpótláskorú. Az elvá-
rásokkor ezt ne felejtsük el. A „nagyöregekről” még annyit, hogy vá-
rosunk labdarúgásának meghatározó alakjaivá váltak az elmúlt két 
évtizedben, akiknek sokat köszönhetünk és akikre még számítunk a 
jövőben is. Amennyire ismerem őket, a Csodabogarak közösségbe jól 
megvannak és nem is sértődnek meg a besorolás miatt. Sőt, az sem 
sűrűn fordul elő, hogy egy poszton az apa a fiának adja át a staféta-
botot. Mindez nálunk nagyon is megvalósítható közelségbe került, 
kapuskesztyűre váltva a stafétabotot. Szóval, jöjjenek a fiatalok, de 
ne felejtsük, az öregekre is szükségünk lesz. Talán egyetlen gátja az 
eredményesebb szereplésünknek az, hogy míg a védelmet Tajti és 
horváth, a csatársort Bobák tölti meg rutinnal, addig a középpályán 
nincs tapasztalt játékosunk, mondjuk az irányító poszton. ha sike-
rülne ezt az űrt megszüntetni, az lenne az igazi vezércsel. Azt sem 
bánnám!

Illés Péter

A RiveR
Étterem és Bowling Club 
szeretettel várja szórakozni, sportolni vágyó vendégeit, 

illetve a gasztronómia szerelmeseit.

A helyi specialitások és hagyományos magyar ételek mellett, 
különféle nemzetek konyhájának kínálatából is 

válogathat a hozzánk betérő. 
Minőségi bor és pálinka kínálatunk 

a legnevesebb hazai termelők remekműveit felvonultatva 
teszi teljessé egy kellemes este hangulatát.

A Jászság legstílusosabb étterme 

tökéletesen alkalmas családi, céges és egyéb rendezvények, 
állófogadások, koktélpartik lebonyolítására 80 főig.

Asztal – és pályafoglalás: 57/407-500

Nyitva tartás: H-Cs: 12-24, P-Sz: 12-02, V: 12-22
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 15. (Börtönudvar)

Vezércsel, de nem bánom – Csodabogarak ponterős gólokkal

Horváth Róbert akcióban egy korábbi mérkőzésen. (Fotó: Tajti G.)



Kedves Rejtvényfejtők!

Közeleg a karácsony! 
A rejtvényben Fésűs Éva Álmo-

dik a fenyőfácska című versének 
utolsó sorait fejthetik meg.

„Álmodik a fenyőfácska oda-
kinn az erdőn.

Ragyogó lesz ruhája, ha az ün-
nep eljön.

Csillag röppen a hegyre, gyer-
tya lángja lobban, 

dallal várják és örömmel bol-
dog otthonokban.”

A vers folytatása a rejtvény víz-
szintes 1, függ.26, 13, vízsz. 28, 
41, függ. 23 és 36 számú sora-
iban.

vízsz��: 1. Beküldendő. A vers 
folytatásának első része. 10. To-
lakszik, a sorban … áll. 11. Enikő 
becézve. 12. Nem ezé! 13. irgal-
masság, könyörületesség, nagy-
lelkűség. 16. Boldogság, vidám-
ság, jókedv. 18. �pera betétdala. 
19. �onatkozó névmás. 21. �áb-
bal „hajtható” gyermekjármű. 23. 
Süsü betűi, keverve! 24. ….alko-
hol, színtelen, jellegzetes szagú, 
illékony, jól égő folyadék. 25. Em-
erton-díjas énekesnő keresztne-
ve. ( sz: 1965, Sárközi) 27. 17 órá-
ig. 28. Beküldendő. A vers foly-
tatásának negyedik része. 29. �z 
iráni nyelvek közé tartozó nyelv, 
a nyelvet beszélő nép a szarma-

ta alánok leszármazottai. 31. …
Pylaxia Zrt, állatgyógyászati ké-
szítményeket gyártó cég. 33. Pá-
rolással hajlékonyabbá tett, szí-
vós ágból, illetve szalmából vagy 
kenderből csavart kötél. 35. Spa-
nyolország, az ott élők használa-
tában. 37.Kiejtett kettős betűi be-
tűi keverve. 38. Kínai súlymér-
ték. 40.Végek nélküli vénebb! 41. 
Beküldendő. A vers folytatásának 
ötödik része. 43. Jód és nióbium 
vegyjele. 45. …mók, felszerelés, 
holmi. 46. �ilágtalan, nem lát. 

függ��: 1. Virágot vagy faágat 
leszakít. 2. innen máshová. 3. 
Kiejtett betű. 4. Zug ikerszava. 
5. Eme forró évszak. 6. Sör, né-
metül. 7. Műveli a kertjét, lazít-
ja a földjét. 8. Emelvény. 9. Ha-
tározott névelő. 13. Beküldendő. 
A vers folytatásának harmadik 
része. 14. Szóbahozás, feleleve-
nítés. 15. Sport rendezvényeken 
a bíró is használja a pályán. 17. 
Rejtvényfejtők Országos Egyesü-
lete. 20. Operál. 22. Előkelő, úri-
as, a társadalom felső rétegéhez 

tartozik. 23. Beküldendő. A vers 
folytatásának hatodik része. 25. 
�sztrák, spanyol, kubai és svéd 
gépkocsik nemzetközi jelzése. 26. 
Beküldendő. A vers folytatásá-
nak második része. 30. halkan 
mond valamit. 32. Szamár, fran-
ciául. 34. AAÁ. 35. Túl fűszerezi 
az ételt. 36. Beküldendő. A vers 
folytatásának utolsó, hetedik ré-
sze. 38. A Balkán-félsziget dél-
keleti részén élt nép. 39. �ejetlen 
meccs! 42. Van ilyen összefüggés 
is. 44. �inden közepe! 46. Kiej-
tett betű az ABC végéről. 47. Az 
egyik vércsoport. 

 Beküldendő: Vízsz. 1 és függ. 
26, 13, vízsz. 28, 41, függ. 23 és 36 
számú sorok megfejtése.

Az októberi rejtvény megfej-
tése: „ A kertben tarkán égő szí-
nek,

Virágok, dúsan vérző szívek.” 
A megfejtéseket a Városi 

Könyvtárba kérjük eljuttatni ja-
nuár 20-ig.

A helyes megfejtést beküldők 
közül a nyertes a Jászok Egye-
sülete ajándékaként kapja, Szále 
László Az én Jászságom című kö-
tetét.

� könyvet átveheti a könyvtár-
ban: Kökény Györgyi, 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.

„Az ünnep a keresztény ember,  
egyik legnagyobb feladata.”

(Páter Szentmártoni �ihály)

�ottó:„Nem az anyagiakban kellene versengeni, hanem az 
ünnep gondolati, lelki hátterére helyezni több hangsúlyt.”

Előttünk van a kereszténység, és a fogyasztói társadalom ki-
emelt fontosságú időszaka az advent, és a karácsony. Sok a ki-
adás, nagyok az igények. Ilyenkor fokozottan, reklámokkal bom-
báz a média. Évről évre bővül a lista, mit szeretnének a gye-
rekeinknek eladni, értelmetlen játékok sora kínálja magát az 
áruházak polcain. Sajnos ezáltal megindul már óvodáskorban, 
a gyerekek fogyasztóvá nevelése. Sokan a szülők közül ezt gya-
nútlanul ki is szolgálják. Csak a gyerek kívánságának megfele-
lő ajándék a szent, és megszerzik, sem fáradtság, sem pénz nem 
számít. Ez rendben is van, mert minden gyerek szeret karácsony-
kor szép ajándékot kapni. 

De könyörgöm, nem az érték számít. 
Próbáljuk–e legalább mi átélni az ünnep valódi sallangmen-

tes értelmét? �ert akkor tudunk nekik boldog gyerekkort vará-
zsolni, ha leülünk melléjük a földre és visszaemlékszünk a régi 
karácsonyokra. A történetünk, amit akkor mondunk el, sokkal 
hatásosabb emlék lesz, mint bármi. �dventben barkácsoljunk, 
süssünk együtt mézeskalácsot, és azt adja majd ajándékba, had 
tapasztalja meg milyen érzés „teremteni valamit”. Ne csak a zseb-
pénzével tudjon örömet szerezni, hanem a saját kezével készített 
aprósággal. Mert azt az időt, amit az elkészítéssel tölt a szeretett 
személyre, áldozza, nem önmagára, és értékesebbé válik.

Az én történetem pár éve még erről szólt. Nálunk a Jézuska 
hozta a fát, este a csendes éjt hallgattunk egy régi hanglemezről, 
hagyományos menü volt az asztalon, általában könyveket kap-
tam ajándékba (nem amit előre kinéztem a katalógusból). Ráa-
dásul az éjféli mise miatt, a legjobb film végéről is lemaradtam. 
Karácsony másnapján a 10-es mise után unalmas családi ebéd 
volt a nagyszülőnél, süteményevés halálos adagban. Vízkereszt 
előtt még egy gyors fényképezés a tűleveleit hullató fa alatt. Eb-
ben benne volt minden, és mindennek az ellentéte is: 

Hangos családi események; - és elcsendesülés.
A magány legfájóbb percei; - és az öröm áradása.
A nagytakarítás, sütkérezés fáradalmai; - és a pihenés.
A szokásos szentestei veszekedés; - és büszkeség csillogása a 

szüleim szemében.
Az álmosság az éjféli misén, - és a felfrissülés, ahogy sétálunk 

hazafelé a hóesésben.
A szerelem utáni sóvárgás; - és amikor már ott ült Ő is, csa-

ládom körében.
Akkor még naivan elhittem, hogy azért van így, mert ez az ün-

nep. Dehogy, a szüleink komoly munkával így őriztek meg min-
ket a kor csábításától, és így adták át az ünnep lényegét: a SZE-
RETETET. Kicsit sántít a dolog, tudom, különösen e helyen, de 
azt kívánom, hogy az idén se az Isteni ünnep valósuljon meg, 
hanem csak az emberi. hibákkal, hajszoltsággal, veszekedé-
sekkel, nevetéssel. Ne keressük az ünnepben a tökéletességet. 
Egy a fontos, legyünk ott és érezzük azt, amit nekünk jelent ab-
ban a pillanatban. �ert mindig más, nem csak unalmas piros 
betűs nap a naptárban. 

Stílszerűen nem kívánok áldott karácsonyt, és szerencsés új 
évet! Csak egyszerűen, jól megélt ünnepeket!

Tisztelettel: Z. S-né

Értékteremtő Interkulturális Magyar 
Hagyományok Históriája projekt 

„A Nagy nemzetek emelik az ő fiaikat, a kis nemzeteket pedig a fia-
iknak kell emelni.”  (�ágó Pál ars poeticája)

KÉPI MEGEMLÉKEZÉS – EURÓPA MAGYARORSZÁGON

Összpontosítva jelentőségét az Európai Unió Magyar Elnöksége ide-
jére. Az ország hasznára válik a közeljövőben: 2011. január 1-től júni-
us 30-ig fontos, szép kihívás. Eredményre vezet az európai historiz-
mus értékközvetítése az ország márka fellendülését segíti. Kiemelt 
fontosságú stratégia a presztízs értékű javaslat, a magyarság tudato-
sítása.  Mementóul:  a „Festő - Petőfi” örökké valóságos, exkluzív élet-
mű filmre vitele.

MŰVELŐDÉSTÖTÉNETI HÍRVIVŐ FILMPROJEKT,  
HAZÁNK NEMZETKÖZI PROTOKOLLJA

Pozitív érdeklődést keltve mindannyiunk felelőssége, hogy látható 
legyen a nagyvilág számára a ��G��R SiKERTÖRT�NET, az EG�E-
TEMES KULTÚRA DIADALA. Látványos közösségi film, egész estés 
produkció, közszolgálati TV sugárzással (filmszerű DVD-n). Az örökér-
vényű remekművek reprezentálják nemzeti kultúránkat! Közös ügye-
ink jelenlegi, felelős tisztségviselőitől elvárható feladat, a Magyar Nem-
zethez méltó, újraformálódó pozitív országkép közérdekű bemutatása.  
A filmprojekt javaslat felkészülten, megvalósításra készen áll. A film 
technikai kivitelezéséhez, mint minden filmhez, kiemelt kormánytá-
mogatás, előfinanszírozás szükséges. Az élményt adó művészfilm pro-
jekt megvalósítása, kulturális örökségünk markáns protokollja. Ide-
genforgalmi kuriózum, közösség elé terjesztve, olyan nemzeti örökség, 
amelyet tovább kell adni, az oktatás részévé kell tenni. 

„Emlékek nélkül a nemzetnek híre csak árnyék.” 
(�örösmarty �ihály)
Kuratóriumunk szeretné re-

mélni a magas szintű jogtiszta 
filmes ötlet kezdeményezésé-
nek pozitív támogatását. Köz-
szolgálati támogató együttmű-
ködést várunk, az interkultu-
rális �agyar hagyományok 
históriája projekt megvalósu-
lásához, gyakorlati kötelezett-
ségvállalással, EU-források 
megtalálásával. � „Grand �rt” 
remekművek presztízse átsu-
gárzik a nemzetre! Örökül ha-
gyott nagy varázs, veretes nem-
zeti kultúránk, a magyar festé-
szet aranykorának bemutatása, 
a világ  valamennyi országában 
élő magyarság számára. Mó-
dot ad arra, hogy felénk fordul-
jon az egész világ figyelme ( leg-
alább az EU �agyar Elnöksé-
ge idején).

Budapest, 2010. november 

Dr. Vághó Pálné, Judith asszony, 
Emlékbizottság elnöke, javaslattevő, 

Dr. Szmetana Béla Kuratórium elnöke, projektügyvivő

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK KÖZKINCCSÉ TÉTE-
LÉT ELŐSEGÍTŐ ÉRDEMI TÁMOGATÁSÁT A NEMZET KÖSZÖ-
NETE KÍS�Ri. 

A „MAGYAR HUSZÁRSÁG 400 ÉVE – VÁGÓ PÁL EMLÉKBIZOTT-
SÁG” KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT ALAPÍTVÁNY. 
SZÁMLASZÁM ÉS SZÁMLVEZETŐ BANKFIÓK: 

���KSB�NK hUNG�R� 14100488-83852349-01000001 Buda-
pest Városligeti fasor 34-36.

Vágó Pál: Önarckép

(Helyreigazítás: Korábbi lapszámunkban  
az 5. oldalon tévesen jelent meg  

az Internetről letöltött kép. 

A helyes kép forrása: IN MEMORIAM VÁGÓ PÁL 
– DÍSZALBUM 33. oldal.)
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HÉTKÖZNAPI TUDOMÁNY
Milyen izzót válasszunk, ha energiatakarékosan szeretnénk világítani? 

Egy Európai Uniós megállapodás értelmé-
ben megszűnik a hagyományos izzók gyártá-
sa, mivel nagyon nagy energiafelhasználással 
tudtak csak fényt előállítani. 2012-től egyál-
talán nem lehet hagyományos villanykörtéket 
vásárolni. (csak a felhalmozott készleteket lát-
hatjuk még az üzletekben.)

�z izzólámpa 130 éves története ér így las-
san véget. Thomas �. Edison találmánya száz 
éven keresztül egyeduralkodó volt az otthoni 
világítástechnikában. � magyar találmány, a 
wolfram szálas, kripton gázzal töltött TUNGS-
R�� izzó is a múlté már.

helyette az elektromos energiát sokkal gaz-
daságosabban felhasználó égők közül választ-
hatunk már most is az üzletek polcairól. Ma a 
tudomány és technika fejlődése olyan gyors, 
hogy szinte évente jelennek meg új dolgok ezen 
a területen is. 

A lehetőségek mérlegelése. 

Mi legyen az új? Fénycső? LED 
lámpa? halogén izzó? �agy még-
is gyertya?

Egy egyszerű izzó cseréje is bo-
nyolultabb annál, mint hogy be-
megyünk egy szu-
permarketbe és le-
emeljük a polcról a 
legolcsóbbnak tű-
nő dobozt. Mielőtt 
szakember segítsé-
gét kérnénk, el kell 
dönteni, mit szeretnénk elérni az izzócserével, 
hol és hogyan fogjuk használni,  stb.

� döntéshez az összehasonlí-
tás persze nem egyszerű, mert 
olyan, mintha az almát és a na-
rancsot hasonlítanánk össze, 
mindkettő gyümölcs, de más-
más tulajdonságokkal, attól 
függően, mire akarjuk hasz-
nálni.

Az összehasonlításhoz az energiafogyasztás 
(Watt) természetesen nem elég, legfontosabb 
talán a fényerő, amelynek kifejezésére a (Lu-
men) szolgál. Az energiafelhasználás mérésé-
re a lumen / Watt (lm/W) arányt használják 
már régóta a világítástechnikában, a lámpák 
lumen értékét elosztják a fogyasztásukkal, ez 
az érték a lm/W. 

- Pl. egy 100 Wattos normál izzó 1300 lume-
nes, azaz 13 lm/W hatékonyságú, 

- Egy 100 Wattos halogén izzó 1800 lumenes 
így energiahatékonysága 18 lm/W. 

- Egy 20 Wattos kompakt fénycső 1200 lu-
menes, így ennek 1200/20 = 60 lm/W az ener-
giahasznosítási hatékonysága. 

- egy 3 Wattos �ED lámpa 220-260 lumen 
fényerővel világít ( gyártótól függően) ez pedig 
akár 73-85 lm/W hatékonyságot is jelenthet.

Nem biztos, hogy az a legjobb számunkra, 
ami itt a legjobb eredményt mutatta, mert to-
vábbi szempontok is vannak, amiket mérlegel-
nünk kell. Pl: a LED (fénykibocsátó diódákkal 

szerelt) lámpák fényereje az idő előrehaladtá-
val csökken, kb. 5000 óra használat után akár 
10%-kal is. A fémhalogén égők pedig csak ma-
gas hőmérsékleten működnek megfelelően, 
ezért kvarc búrával vagy zárt világítótestben 
használják inkább. 

Drágább de olcsóbb

A LED és a halogén égőkről most nem lesz 
szó, azok alkalmazásához szakember segítsé-
gét kell kérni, mert nagyon szép és különleges 
hatásokat lehet elérni velük a lakásban vagy 
egy üzlet kirakatában, a fényerősség, a szín és 
a fénysugár szögének változtathatóságát ki-
használva. (Ezek az égők is kaphatók a hagyo-
mányos körtéinkbe csavarható kis és nagy fog-
lalatú változatban is.)

Marad a kompakt fénycső, ami az iskolák-
ban, irodákban található neonlámpák (való-
jában inkább higanylámpák) kicsinyített vál-
tozatai, amit a régi lámpánkba be is csavarha-
tunk. �z évek során sokat javult ezeknek a kis 
fénycsöveknek a minősége, már némelyiknek 
a formája sem emlékeztet  elődjére, igaz las-
sabban „indul be” és hidegebb színű a fénye, 
viszont lényegesen hosszabb az élettartama: 
akár 10-15 ezer órán keresztül is működőképe-
sek maradnak, szemben a hagyományos izzó 
1000 órás életciklusával. Ráadásul kevesebbet 
is fogyasztanak, általában ötödannyi az ener-
giafelvételük, éppen ezért minden évben meg 
lehet spórolni a villanyszámlán azt az összeget, 
amibe maga a fénycső került. Lényegében tehát 
10-15-szörösen visszahozza az árát.

Azt most nem nézzük, hogy ötször-tízszer 
annyiba kerül a gyártásuk és jóval környezet-
szennyezőbb a bonyolultabb felépítése a higany 
alkalmazása miatt - mint a hagyományos vil-
lanykörte. Ezért a kiégett izzókat kukába dob-
ni nem szabad, csak az erre a célra elhelyezett 
gyűjtőkbe vihetjük, ahol vásároltuk, hasonló-
an az elemekhez.

Számos segítség

Hogyan válasszunk tehát megfelelő izzót? 
Az első szempont, hogy a régi lámpába be-

csavarható vagyis kompatibilis legyen – ha 
nem akarunk új lámpát is venni – és persze ne 
nagyon lógjon ki belőle. 

A dobozon lévő E14 azt jelenti kis foglalatú, 
E27 normál foglalatú.

� második szempont a teljesítmény, ami-
hez az alábbi kis táblázat segíthet. (spirál fény-
cső esetén)

Hagyományos 25W = 5W-os fénycső
Hagyományos  60W = 12W-os fénycső
Hagyományos 75W = 15W-os fénycső
Hagyományos 100W = 20W-os fénycső
Eszerint, ha a régi 60Wattos izzónkat akar-

juk kicserélni, 12 Wattos spirál kompaktot ve-
gyünk. 

Városunk villamossági szaküzletében kap-
ható márkák: GE, home, Tralux. �z ár a telje-
sítménytől is függően 750-1600 Ft, ami ennél 
olcsóbb, abban legalább kételkedjünk. Itt is 

igaz, a márkás áru lehet hogy drágább, de na-
gyobb a garancia rá, hogy teljesíti a feltünte-
tett tulajdonságait.

Nézzük meg a többi jelet, ábrát, számot a do-
bozon. �ássuk a 12W-os GE izzó dobozát és egy 
kis fizika ismeretet. 

700 Lm azt jelenti 700 lumen a fényárama, ( 
a hagyományos 60-as körténknek kb. 560�m 
volt ez az érték). �inél nagyobb ez a szám, an-
nál több a fény.

A fénycsöveknél fontos a kapott fény szí-
ne is, ezért érdemes megnézni azt a számot is, 
ami erre utal. 

Például a 2700K warm white: meleg fehér 
fényt jelent. A nap fénye 5600K (kelvin fok 
színhőmérséklet) értéket jelent, ami ennél na-
gyobb érték,  pl: 6000K, az hideg kékes fényt 
ad, a 3000K alatti értékeket meleg fénynek 
érzékeljük, ez hasonlíthat a legjobban a ter-
mészetes fényhez, és  amit a hagyományos iz-
zó is adott.

Néhány tájékoztató adat:
Gyertya kb. 1900K 
háztartási izzólámpa kb. 2800K  
Holdfény: 4200K
Reggeli, délutáni alacsony napállás kb. 

4800K 
Átlagos napfény, vaku 5600K  
Napos idő, árnyékban kb. 6000K 
Nappal, kissé felhős égbolt kb. 8000K 
TV képernyő, hagyományos: 9300K
Borult, ködös idő kb. 10000K 
A következő jel: 8x1000h: azt jelenti, hogy 

a hagyományos égőnél, ami 1000 órát bír vi-
lágítani, a mi új izzónk nyolcszor annyi ide-
ig fog világítani – ha naponta max. 2,7 órán 
át használjuk. 

Mit nem tud a kompakt fénycső
nem lehet a fényerejét változtatni – dimme-

rezni. (�z újabb típusokat kivéve!)  Nem mind-
egyiket lehet időkapcsolóval (timer) vagy fény-
érzékelős (foto cell) lámpában használni és tel-
jesen zárt búrában sem. Ezek a jelzések is mind 
rajta vannak a dobozon. Ha sikerül eligazodni 
az üzletek polcain, és áldozunk pénzt is az égő 
cserére, elégedettek lehetünk, mert tettünk va-
lamit az energiatakarékosságért. hacsak addig 
fel nem találnak valami újat az okos tudósok, 
akik nálunk jobban tudják a fizikát…

Végül, nehogy azt gondolja valaki, hogy a 
gyertya talán olcsóbb! Kis számítást készítve, 
hamar fény derül az igazságra. A teamécses, 
fényárama kis egyszerűsítéssel 10 lumen, kb. 3 
órán át világíthatunk vele és ha jó áron vettük 
7- 10 �t között van darabja.  Egy hagyományos 
60 wattos égőt 3 órán át használva 7,8 Ft-ba ke-
rül az 56-szor nagyobb ( 560Lm) fényáram. ( a 
mai  43.4 �t/kWh áramdíjjal számolva.) 

Szóval a gyertya csak áramszünet idejére 
vagy a hangulat kedvéért… 

�orrás: internet és saját tapasztalat. � szak-
tanácsadást és egyéb információt Mihályi Fe-
renc, a helyi Villamossági szaküzlet tulajdo-
nosa adta. 

Sz-n

Novemberben a gimnázium Baráti Kör �la-
pítványa „Évfolyamok Találkozója” címmel 
hagyományosan, művészek, önképzőkörök, 
diákok, vendégek, részvételével táncos nosz-
talgiaestet rendezett. Az iskolapalota első 
emeletén láthattuk az intézmény száz évét 
bemutató sajtótörténeti kiállítást.

Nagy �ászló az intézmény egykori diák-
ja, tanára, a gimnázium falain belül negy-
ven évig működő műszaki szakközépiskola 
gyakorlati képzéséről önálló kiállítással tisz-
telte meg alma materét. Az érdeklődők fém-
ipari műveletsorokat bemutató tablókat, ko-
rabeli fényképeket, oktatási dokumentáció-
kat láthattak.

Kiállításom célja, hogy bemutassam a gim-
náziumon belül, 1963-tól napjainkig, a szak-
középiskola életét, a gyakorlati oktatás tük-
rében.

� hatvanas évek elejére a gazdasági, tár-
sadalmi változások a középfokú oktatással 
szemben egy új igényt támasztottak. �z el-
méleti képzés mellett igény merült fel, a kép-
zésen belüli, gyakorlati ismeretek nyújtásá-
ra és az életre nevelésre.

Ebbe a kísérletbe, tartozik a 60-as évek 
végén, a politechnikai oktatás bevezetése. � 
mezőgazdaság kollektivizálása Szolnok me-
gyében is megkövetelte, hogy a tömegesen lét-
rejött tsz-ek számára, elméletileg és gyakorla-
tilag is képzett munkaerőt, esetünkben, me-
zőgazdasági gépszerelőket képezzenek, akik 
tömegesen tudnak munkába állni a szakképe-
sítés megszerzése után. Az 1963-as tanévtől 
kezdve az azt megelőző politechnikai képzés 
helyett, megkezdődött a gimnáziumi okta-
tás mellett az érettségit is adó, mezőgazda-
sági gépszerelő képzés.

Gimnázium épületében, fokozatosan került 
kialakításra az új típusú, gyakorlati oktatást 
nyújtó szakközépiskola személyi és tárgyi fel-
tételeinek megteremtése, mely a már felesle-
gessé vált szenes pincék átalakításával indult. 
Először a fémipari alapképzés lakatos tanmű-
helyei lettek felszerelve.

Következő évben a tanmenethez igazodva 
a meleg üzemi (kovács, lánghegesztő, ívhe-
gesztő) majd a forgácsoló kabinetek készültek 
el, fokozatosan továbbfejlesztve. Munkákkal 
párhuzamosan, öltözők, mosdók kialakítá-
sára is sor került. Megnövekedett igények-
hez igazodva, a villamoshálózatot is bővíte-
ni kellett. �olyosókra, az oktatás jellegének 
megfelelő falitáblák készültek. Munkafolya-
matokat bemutató vitrineket a tanulók az 

oktatók irányításával gyártották le.  Tanórá-
kon kívül, az érdeklődő diákok részére, szak-
körök adtak lehetőséget további gyakorlás-
ra.  Lánghegesztő szakkörből gyertyatartók, 
palacktartók(italágyú), és sok más apró aján-
déktárgy maradt fenn. (Talán több volt tanu-
ló és tanár is őrizget ilyen emléktárgyakat. 
Reméljük a közelgő 2012-ben tartandó100 
éves évfordulóra, még több relikvia kerül elő, 
amely gazdagíthatja a gyűjteményt.)

� gazdaság igényeinek változásával a szak-
középiskolai képzés profilja többször változott 
az évek folyamán. Szakirányoknak megfelelő-
en több szakképzés váltogatta egymást:

1963 Mezőgazdasági gépszerelő, 
érettségivel
1970/71 Általános gépész
1973 Géplakatos, amely az érettségi mellé 

szakmunkás képesítést is adott.
1982/83-tól �asútépítő gépészképzés, majd 

vasútépítő technikusi minősítő indult.
Ezt követte, a műszaki szakközépiskolák 

sorában utolsóként az autógépész szak.
� tanulók az általuk készített munkadara-

bokat, az anyagár megtérítése mellett meg-
kapták. Ez a megoldás a nevelési célt is jól 
szolgálta. Készült: lakatos kalapács, fémfű-
rész keret, gyorscsőfogó, körző, menetszer-
szám fordítóvasak, stb.

Tanulók az összetett munkadarabok ös-
szeszerelésével gyakoroltak a tanműhelyben, 
tanmeneti munkákon szerelésre szánt gépe-
ken, a szerszámgépek szét- és összeszerelésé-
vel szereztek gyakorlatot. A szerelés fő színte-

re az iskolán kívüli bázisüzemekben és a nyári 

termelési gyakorlatokon üzemi körülmények 

között kínálkozott jobb lehetőség.

�elsőbb évfolyamos tanulók eladásra is ké-

szítettek eszközöket: lakatpántot, szeneskan-

nát, pedálos szemét tárolót, ajtózárakat stb. 

Ezeket a helyi vasüzlet értékesítette.

Bérmunkában készültek alkatrészek, bázi-

süzemeink, a Hűtőgépgyár, és az Aprító gép-

gyár megrendelésére. � bérmunkák ösztön-

zőleg hatottak a felelősségteljes, teljesítmény-

orientált munkavégzésre.

� bevétel a gyakorlati oktatáshoz anyagi-

lag is hozzájárult. Tanulókat anyagilag is mo-

tiváltuk; pl. �enyhárt istván tanuló bérmun-

kában kiemelkedő munkájáért 1400�t-ot ka-

pott (80-as évi adat).

Kiállításommal szeretnék köszönetet mon-

dani lelkiismeretes tanáraimnak és méltó 

emléket állítani az időközben eltávozottak-

nak. hálás köszönet példaképemnek �agyar 

Zoltán osztályfőnökömnek!

Végül megköszönöm, Családomnak, és ko-

rábbi munkahelyeimnek Nagy és Társai Kft-

nek C�zero Csoportnak, óbudai Egyetem 

Bánki Donát karának, Újpesti �aipari szak-

középiskolának, Újpesti Kéttannyelvű �ű-

szaki Szakközépiskolának, Budapesti Szili 

Kálmán, Budapesti Ganz Ábrahám Szakkö-

zépiskoláknak, hogy lehetőséget biztosítottak 

a kiállítás anyagának elkészítéséhez.

Nagy László 
1968-ban végzett „vén”diák

A Szakközépiskola gyakorlati képzésének története

Nagy László az intézmény  egykori diákja, tanára, a gimnázium falain belül negyven évig működő műszaki 
szakközépiskola gyakorlati képzéséről önálló kiállítással tisztelte meg alma materét.
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Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2010. december 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!

Az Andrássy Thermál Hotel              
Étterme szeretettel várja Önöket!

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

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

Honlapunkról letölthetõ étlapunk segítségével ételválasztékunkról előre is tájékozódhat!
Kerthelyiségünkben május 1-én megnyitjuk önkiszolgáló éttermünket, 
mely június 11-ig szombaton és vasárnap, június 12-től pedig minden nap várja kedves vendégeit!  

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

Étkezési utalvány, és üdülési csekk elfogadó hely!

„A semmi ágán is megél a szív, ha elhallat-
szik hozzá a szomszédos ágon ülő dobbaná-
sa.” (�ncsel �va)

 Ezekkel a gondolatokkal zárjuk a �i. ha-
gyományos szakmák- szakmai hagyományok 
című programsorozatunkat. A fenti idézettel 
köszönjük meg támogatóink, szervezőink és 
látogatóink együttműködését, bizalmát.

 A 2010-ben is megrendezésre kerülő őszi 
kulturális-hagyományőrző hetünk -erőssé-
ge vagy gyengesége?- az amatőr, civil moz-
galmakból jó szándékkal, lelkesedéssel ver-
buvált szervező csapatunk. Továbbra sem 
rendelkezünk intézményi háttérrel, stabil 
íróasztallal és havonkénti bérezéssel, sokszor 
számos teendőink miatt, komoly gondot és lo-
gisztikai felkészültséget kíván az egymás kö-
zötti információ csere, kommunikáció is.

Megvan azonban a hagyományőrzésbe, a 
múlt értékeinek ápolásába, továbbadásába 
vetett töretlen hitünk, ehhez párosul jóked-
vünk, megújuló ötleteink sokasága, baráti 
kapcsolataink, melyek segítségével 2005-óta 
életre tudjuk kelteni, tartalommal megtölteni 
Jászapátin ezt a hetet. Kezdetektől fogva él-
vezzük a helyi önkormányzat, oktatási intéz-
mények és vállalkozások biztatását is.

Idén mindent elkövettünk azért, hogy a 
központi pályázati forrásokból nem támoga-
tott rendezvény az előző évekhez méltó szín-
vonalú legyen. 

indító pályázatunk a �ámpás, töklámpás 
és madárijesztő készítő verseny nagy érdek-
lődést váltott ki a kistérség oktatási intéz-
ményeiből, pedagógusaiból. A szponzorok 
jóvoltából közel 200 fő kapott jutalmat krea-
tív tevékenységéért. � precíz és pontos lebo-
nyolítás a helyszínt biztosító családi vállalko-
zás és az őket segítők érdeme. 

Október 19-én városunkba látogatott Szücs 
Borka képzőművész, akinek meseszerű fest-
ményeit sokan megcsodálták a Művészetek 
Házában. A fiatal alkotót rokoni kapcsolatok 
fűzik a Jászsághoz. Munkái a www.piktura-
manufaktura.hu internetes oldalon is meg-
tekinthetők. A vele kötött ismeretség fonalai 
tovább gombolyíthatók, hiszen sajátos tech-
nikájával szívesen díszíti gyerek orvosi ren-
delők és védőnői szolgálatok falát, közintéz-
mények baba- mama sarkait.

Ugyanezen az estén az egyik mezőgazda-
sági profilú főtámogatónk jóvoltából népraj-
zi ihletésű fotókat készíttethettek az érdeklő-
dők  , Kádár Ferkóval aki kedves  feleségével 
�ézes �annival Békéscsabáról utazott idá-
ig. �egálltak még a Jász �úzeumban is, Ká-
dár nagypapára emlékezve, aki anno 1953-
ban elsőként szólaltatta meg a Lehel kürt-
jét, amelyről máig használatos rádiófelvétel 
készült. A fotós-mézeskalácsos házaspár va-
lamennyi országos hagyományőrző találko-
zó résztvevője, rendszeresen megjelennek a 
Mesterségek Ünnepén és karácsony előtt a 
�örösmarty téren. 

Szerdán, október 20.-án �endel napján a 
gimnázium tanulói Kis Attila Népi Iparmű-
vész óráján tanulhattak a pásztoréletről és a 
pásztorművészetről.

A Dunakanyar Népművészeti egyesület 
tagja szakoktatóként dolgozik, sérült közép-
iskolásoknak oktatja a bőrművesség fogása-
it, a jászapáti diákoknak egyik süketnéma ta-
nítványa tartott kézműves bemutatót. A kö-
zépiskolások tájékozódtak még h.Dr. Bathó 
Edit néprajzkutató jóvoltából a jászsági kerí-
tések történetéről, táncórán ismerkedhettek a 
jászsági táncok történetével, élményszerűen 
gyöngyöt fűzhettek és betekintést nyertek a 
magyar népviseletek és népszokások sokszí-
nűségébe. Csütörtökön két előadáson szóra-
kozhattak az óvodások Kolontos Palkó mesé-
jén a Kelepelő bábcsoporttal.

Pénteken Györke Tímea sajátos hangula-
tú táncterápiás foglalkozása után maroknyi 
lelkes és zeneszerető közönség előtt zajlott 
Szaniszló Richárd és tanítványainak jazz-
koncertje, amit a jászapáti hagyományőr-
zők teaházi csendes estéje zárt a Művésze-
tek házában.

Vasárnap a város szerte népszerű Cibri-cib-
ri baba-mama játszót Szász �nita népi játék-
tanítása követte kisiskolásoknak és szüleik-
nek. Sokan az elszármazott fiatal családok kö-
zül főként Budapestről jönnek haza jó hírű, 
minőségi kézműves programjainkra. Az idén 

csuhé és gyékényfonás, hímzés, fonás, csipk
everés,kukoricamorzsolás,horgolás,neccelé
s,papírjátékok,sókerámiázás, képkeretezés, 
textilmunkák, gyöngyfűzés, bőrözés és íjász-
kodás szerepelt a kínálatunkban.

Ezen a délutánon a Jászsági Hagyományőr-
ző Egylet szüreti szokásokkal, a Tiszafüredi 
Hagyományőrzők, a Tiszacsegei Hagyomány-
őrző Egyesület és a Petrence Hagyományőr-
ző Táncegyüttes egy-egy tánccal mutatkozott 
be, majd fergeteges táncház kerekedett a Jár-
tató és a Bo�ol zenekarral.

Ezúton köszönjük meg a rendezvény tá-
mogatóinak nagyszerű és segítőkész hozzá-
állását ahhoz, hogy a 2010. évi mottónk tel-
jesülni tudott „újra gondolt tradíció gyer-
mekeinknek”. Találkozzunk 2011-ben ismét 
Jászapátin!

Ötleteiket, hozzászólásaikat várjuk a www.
jaszsarok.hu internetes oldalra, ahol a ren-
dezvényen készült fotók is megtekinthetők.

� rendezvény támogatói:
�G Barkácsbolt, �ihályiné �aragó �va – 

�dótanácsadó, Tajti �iklós – Könyvesbolt, 
Rádius Bt., J�BE, Nyitrai �ászló és Nyitrai-
né Rusvai Tünde, Berente Sándor és Családja 
– Szupermag, Tajti Erzsébet, Kovácsné Bozó-
ki Judit, Kálmán Zsolt, Szabóné Nagy Enikő, 
Szabó Dénes - vállalkozó, Jásztej Zrt., �ihá-
lyi György és neje, Cukrászda Bonbon �des-
ség – Ádám Miklósné, „Kert – Mester 2005” 
Kft., Centrum Jászapáti Kft., „SaTöBbi Kre-
atív hobbi”, Urbán Tamás és neje, Jászapáti 
2000. �g. Zrt., Simon Gáborné, Bíró �ari-
anna, Kamilliánus közösség, Jásztánc �lapít-
vány, Tehetségért �lapítvány, Jászapáti �áros 
Önkormányzata, Fügedi Pál, Ördög László és 
neje, Csekei Emília, „Füle István és Fia Kft.”, 
Dr. �ados �iklós, , Némethné Nagy �ária és 
családja, JNSZM  Mészáros Lőrinc Gimnázi-
um Szakképző Iskola és Kollégium, Jász Mú-
zeum, halaj �ászló és családja, Borbás �e-
renc, Borbásné Budai �aléria, Zagyi Sándor, 
Bódi Tamás és családja.

„A semmi ágán is megél a szív…”

Vasárnapi játszóház

A töklámpás készítő pályázatra beküldött műalkotások alkotói a Kamilliánus közösség jóvoltából 
megkapják jól megérdemelt palacsintáját



SZÜLETTEK:
�arkas Dominik istván X. 19.
Bakó Patrik  Xi. 3.
Sóti Konrád  Xi. 4.
Szénási �aura Krisztina Xi. 7.
Rácz Réka  Xi. 11.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Nagy Zsolt – Rácz �nita  X. 30.
Nagy Zoltán – Tajti Kata Xi. 19.

ELHALÁLOZTAK:
Nagypál �ászló  élt 75 évet Jászapáti lakos
Pádár �ihály  élt 76 évet „
Kállai Kálmán  élt 53 évet „
Bódi �erenc  élt 81 évet „
Szikszai �erenc  élt 71 évet „
Szikra istvánné  élt 87 évet „
     Berki �ranciska
Nagy Bertalan  élt 68 évet „
horváth �ntal  élt 70 évet Jásziványi lakos
Járvás Béla  élt 81 évet Jásziványi lakos
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Anyakönyvi hírek 

1-jén 10 óra: Cukorbetegek klubja
4-én 8.30 óra: Játék-délelőtt
6-án 14 óra: Nyugdíjasklub
6-án 14.30 óra: �inigyöngy
13-án 14.30 óra: Rejtvényklub
13-án 16 óra: �árosi keresztrejt-
vényfejtő csapatverseny
15-én 10 óra: �akok és gyengén-
látók klubja

18-án 8.30 óra: Játék-délelőtt
20-án 14 óra Nyugdíjasklub
20-án 14.30 óra: �inigyöngy

Programjainkról és szolgáltatá-
sainkról a 441-081 telefonszámon 
vagy a jaszapatikonyvtar@invi-
tel.hu – a gyermekprogramokról 
a rozi1123@freemail.hu – címen 
kérhet tájékoztatást.

A Jászapátin működő

Szemészeti 
magánrendelés

Rendelési ideje: 
hétfő, szerda, péntek 8-13 óráig, 

kedd, csütörtök 15-20 óráig.
A rendelőben igénybe vehető szolgáltatások: 

szemészeti járóbetegellátás – fitoterápiás tanácsadás – pulzáló 
mágnesterápiás (BEMER-terápiás) keringésjavítás.
Jászapáti, Szabadság utca 29/a  Tel.: 06 57/440 804

illetve amennyiben előzetesen időpontot kíván egyeztetni, 
vagy az aktuális rendelési idő módosulásáról érdeklődik: 

Utasiné Dr. Garay Borbála
Szemész szakorvos, fitoterapeuta, Bemer szaktanácsadó

Tel.: 06 30 686-9287

1-én, 13-16 ó: �egyesáru vásár
2-án, 10.30 ó: �ikulás mese óvo-
dásoknak
3-án, 13-18 ó: Hüllőkiállítás
8-án, 9-12 ó: �egyesáru vásár
14 ó: Mozgássérültek közgyűlé-
se, 17 ó: Főzőklub
9-én, �g. Zrt. nyugdíjasainak 
karácsonyi ebédje
10-én, 9-13 ó: Cipóvásár
15-én, 14 ó: Nyugdijasok Kará-
csonya
16-án, 14 ó: Nyugdíjasok Kará-
csonya
18-án, 18.30 ó: � Jászapáti Kultú-
ráért Közhasznú Egyesület
(Hétszínvirág Táncegyüttes, 
Színjátszókör, �árosi �egyeskar) 
karácsonyi műsora.
Belépődíj: 800 Ft
21-én, 9-11 ó: �egyesáru vásár
31-én, 19 ó: BU�K ’2010 – szil-
veszteri bál
Minden hétfőn 17-19 óráig a Vá-
rosi �egyes Kar próbái
�inden szerdán 14-16 óráig a �o-
gyasztóvédelmi ügyelet
Minden csütörtökön 14-18 óráig 
a Színjátszó Kör próbái,

13-16 óráig a Groupama Garan-
cia Biztosító ügyelete

� �ágó Pál helytörténeti �ú-
zeumban december 10-22-ig Já-
tékos Tudomány – A fizika csodái 
címmel interaktív kiállítás. 

Belépődíj: gyerekeknek 300 
Ft, felnőtteknek: 400 Ft.

Tájékoztatásul közöljük az ér-
deklődőkkel, hogy a könyvtári 
Élményklub a jövőben a művelő-
dési házban fog működni, és két 
új klubot is indítunk: a nótaked-
velőknek és a versbarátoknak.

Az érdeklődők jelentkezését 
szeretettel várjuk!

A Városi Könyvtár és Művelő-
dési Központ 2010. december 24-
étől szabadság miatt zárva tart. 

2011. január 3-ától a szokásos 
nyitvatartási időben várjuk az ol-
vasni, tanulni, művelődni, szó-
rakozni, kikapcsolódni kívánó 
gyermekeket és felnőtteket.
Békés karácsonyt és boldog új 
esztendőt kívánunk!

VKMK dolgozói

  

Helyi termelők, szolgáltatók 
figyelem!

A Válaszúton Hagyományőrző és Környezetvédő Alapítvány 
új programjában összegyűjti, és adatbázisban rendszerezi a Jász-
Nagykun Szolnok megyei helyi termelőket (kézműveseket, iparmű-
vészeket, biotermelőket, gazdákat, javítási és egyéb szolgáltatókat, 
stb.), ezzel népszerűsítve a hazai gazdaságot, a helyben történő ter-
mékelőállítást, amivel hozzájárulhatunk a helyi családok megélhe-
téséhez és környezetünk védelméhez. 

Szándékunk, hogy ösztönözzük a fogyasztókat, hogy a minőségi, 
helyben megtermelt, előállított termékeket válasszák, segítve ezzel a 
helyi termékek megmaradását.

alapítványunk vállalja, hogy kellő számú termelő jelentke-
zése esetén az adatbázisból kiadványt készít, és eljuttatja azt 
a fogyasztókhoz, így népszerűsítve a benne szereplőket. �z 
adatbázisba való bekerülés önkéntes és ingyenes, az adatlap kitölté-
sével történik, mely letölthető a www.valaszuton.hu oldalról, prog-
ramunkról ott bővebben is olvashat.

Várjuk tehát a helyi termelők, biogazdák, kézművesek, iparmű-
vészek, javítási és egyéb szolgáltatók jelentkezését!

PáLyáZATi fELHíVáS 

a 2011. évi Jászságért Díjra 
„� Jászságért” �lapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az ál-

tala alapított Jászságért Díj huszadik alkalommal történő kiírá-
sát. E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a 
Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát 
végzett. A díj adómentes összege: 1.000.000 forint. A díjazandó szemé-
lyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magánsze-
mélyektől és jogi személyektől egyaránt. A javaslatok benyújtásának ha-
tárideje: 2011. február 28. A Jászságért Díj átadására a 17. Jász Világta-
lálkozón kerül sor Jásziványon. A javaslatokat az alábbi címre kérjük 
eljuttatni:  

„� Jászságért” �lapítvány kuratóriuma 
1537 Budapest 114 Pf. 367.  alapítvany@jaszokegyesulete.hu 

Budapest, 2010. november 

ReNdőRSÉgI HíReK
2010. október 26.
�asárnap este egy helybeli, villanypásztorral körbe kerített lege-

lőről 17 szarvasmarha szabadult ki. Az állatok közül kettő a közelben 
lévő sínekre felment, amit az ott haladó vonat vezetője észrevett, és 
fékezett, de már nem tudott megállni és nekik ütközött. Egyiküket 
lelökte a sínekről, míg a másik a mozdony alá került. Ennek következ-
tében a vonat kisiklott, de szerencsére személyi sérülés nem történt. 
A vasúti közlekedésben ezen a szakaszon hajnali fél egyig vonatpótló 
buszok közlekedtek, addig volt lezárva a pálya. A rendőrség közleke-
désbiztonsága elleni bűncselekmény miatt vizsgálja az ügyet.

2010. november 4.
Elmúlt héten csütörtökön az esti órákban bűnügyi informáci-

ók merültek föl arra vonatkozóan, hogy egy jászapáti lakos házá-
ban bűncselekményből származó tárgyak találhatóak. Ezek után a 
Bűnügyi Osztály rendőrei a megadott címen házkutatást foganato-
sítottak, melynek során nagy mennyiségben márkás sportruházati 
cikkek, körözött okmányok, valamint egy ismeretlen eredetű csigás 
íj került lefoglalásra. A házban lakó férfi előállításra került a Jász-
berényi Rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vételére került sor. Az 
eljárás folyamán megállapítást nyert, hogy a lefoglalt ruhák a Jász-
berény, Bercsényi úton lévő Sportruházati boltból származnak, me-
lyeket boltbetörés során tulajdonított el ismeretlen elkövető október 
19-re virradóan.    

November 10.

Két idős embert károsítottak meg a jászságban  

A jászárokszállási illetve jászapáti idős nénik otthonába pillana-
tok alatt bebocsájtást nyertek az ismeretlen személyek, akik magu-
kat áramszolgáltató munkatársainak adták ki. Ezután jött a szokásos 
forgatókönyv: Munkát színlelve a gyanútlan sértettek figyelmét el-
terelve az egyik helyszínről egy mobiltelefont még a másik sértettől 
több ezer �t-ot tulajdonítottak el.

Nem győzi a rendőrség felhívni a lakosság figyelmét  
az ÓVATOSSÁGRA!

A bűnözők tárháza kiaknázhatatlan. Mindig újabb és újabb trük-
köket és módszereket dolgoznak ki, hogy anyagi haszonra tegyenek 
szert persze (J�GT���NU�). 

o Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a vá-
ratlanul érkező idegeneket

o Ne engedjenek be idegeneket a házukba, lakásukba, udvarra, 
bármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak is, bármilyen jó üzletet kí-
nálnak, vagy éppen segítséget kérnek 

o Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg úgy tegyék, hogy ne 
egyedül tartózkodjanak otthon, hanem hívják át a szomszédot, vagy 
legyen ott valaki, akiben megbízhatnak, és ne engedjék egyedül mo-
zogni a lakásban 

o Mielőtt beengednék őket, győződjenek meg arról, hányan van-
nak, mivel érkeztek, kérdezzék ki őket, kérjenek tőlük igazolványt! 

o Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, jelentős ér-
tékeket

o �tthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakás ajtót és ka-
put! 

o ha egy mód van rá, kérjék, hogy a nyugdíj, egyéb várható jöve-
delem pénzintézethez, számlára érkezzen! 

o ha nem biztosak abban, hogy az, aki hivatalos embernek mond-
ja magát, valóban az, és az igazolványa alapján nem tudják eldönteni 
ki ő, kérjenek segítséget (telefonon ellenőrizzék a személyüket) 

o Figyeljék meg a kéretlenül látogató idegeneket, ha mód van rá, 
írják fel gépkocsijuk rendszámát.

S t b K r e at í v Hobbi üzlet a já nl ata

Szamosközi gobelinjeink érkeztek
Puppets cérnák teljes színskálával kaphatók.

Karácsonyi készülődéshez kellékeket, szalagokat, gyertyákat,  
kerámiákat, gipsz kiöntő formákat kínálunk.

Jászapáti, Árvai utca 2/a. (a fényképész mellett)
nyitva: Karácsonyig minden nap 8–12-ig. 
Kedd, szerda, péntek délután 13–17 óráig.

FOTO - ILLATSZER
Jászapáti, Velemi út 1.

Tel. Fax: 06 57/440-350, H-P: 8-12, 14-17. Szo: 8-12.

Gyógyhatású termékek, 100%-os hidegen sajtolt olajok.
Eredeti indiai füstölők, olajok, szantálszappanok.

Gyógyító kristályok – karkötők, medálok marokkövek.
Életmód-, ezoterikus könyvek. Sókerámia.

Női, férfi parfümcsomagok, igazolványkép-készítés

Digitális és analóg filmkidolgozás
PHOTO HALL-hálózat termékei – megrendelésre,

webkamera, fül-fejhallgató, órás rádió, kamera,
albumok, keretek, CD, DVD, audió és videó kazetták, 

diatartó, elemek, filmek, pendrive.

Mindenkert
Épületfelújítások, karbantartások:

Gipszkartonszerelés, festés mázolás, ácsmunkák  
(tetőjavítás, kerti faház és díszkút, gyermekhomokozó)

Bádogosmunkák, eresz- és szennyvízcsatornák készítése
Lakatosmunkák (kerítéskészítés, meglévők javítása, stb.)

Zöldterület kialakítás és kezelés:
Növénytelepítés, füvesítés, fű- és sövénynyírás, favágás, metszés,

épület körüli burkolatok, járdák, kocsibeállók készítése

Sírgondozás, feltöltés és takarítás
Létrás multicarral munkát vállalok és bérbe is vehető!

Tajti imre   +36-20/441-46-80

Ajándék lehet  
karácsonyra!

Még kapható a Vágó Pál Almanach 
és az In Memoriam Vágó Pál  

díszalbum!

Mindkét kiadvány a festő képeinek, 
rajzainak gyönyörű reprodukcióit tartalmazza, 

valamint annak a 40 éves kutatómunkának az anyagát, 
amiből megismerhetjük  a jászapáti születésű Vágó Pált, 

korának kiemelkedő egyéniségét. 


