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Városunk az idén különleges módon várta az év végi ünnepeket. Díszvilágítást kaptak a templom előtti park fái, minden adventi vasárnapra meggyújtottak 
egy gyertyát a város adventi koszorúján, amit kis műsor is kísért. Kettőt a Városi Vegyeskar, egyet-egyet  pedig a Temlomi kórus, és a Muskátli népdalkör adott.  

A második szombaton ádventi vásárt rendezett a Városi Könyvtár és Művelődési Központ szervezésében az Önkormányzat.

A Hétszínvirág táncegyüttes hagyományos évzáró műsorában a művelődési ház színpadán először láthatta a közönség a HÍRES BETYÁROK című előadásukat.

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
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a Centrum Jászapáti Kft.  
– a jászapáti 2000. mg. Zrt. cégcsoportjának tagja – továbbra is széles 

árukínálattal várja  
régi és új vásárlóit nemcsak a 

CENTRUM CBA ABC-ben 
(jászapáti, velemi E. út 5-7.; Tel.: 57/570-725),

hanem a 

cBa centrum stoP aBc 
Áruházban (jászapáti, Kossuth l. út 2-8.)!

amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja! 

a mindennapok megoldása CBa a Centrum CBa aBC 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.
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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  

25 éves a helyi fogyasztóvédelem 
 25 éve, hogy jászapátin megalakult a fo-

gyasztók Tanácsa, akkor a Hazafias Népfront 
támogatásával.  Alapítók a következő szemé-
lyek voltak:

vágó Pál, ádám lászló, Szatmári Károlyné, 
miklós Sándorné, Berdó lajosné, urbán ilo-
na, nagypéter mária, mihályi jánosné, Kö-
kény miklósné, nyitrai Béláné, nagy ferenc-
né, Benkucs mihályné, Balogh jánosné, Kri-
gel istvánné és Pádár ferencné.

nem volt ez a 25 éves út olyan sima, és 
egyenletes. Sokat vitatkoztunk a vásárlók, a 
fogyasztók érdekében a város területén mű-
ködő kereskedelmi, és ipari egységekkel, de 
türelemmel, és elfogadható érvekkel elgondo-
lásunkat mindig el tudtuk fogadtatni. Az élet 
minden területéről lehetne példákat említeni, 
hogy mi mindennel foglalkoztunk.

– a máv menetrend módosítás a vámos-
györk-Újszász vonalon. 

– A kereskedelmi egységek vezetőivel sokat 
vitatkoztunk a lejárt szavatossági idejű áruk-
ról. A kereskedők váltig azt állították, hogy 
nem lehet úgy forgalmazni, különösen az élel-
miszer kereskedelemben, hogy mindig a lejá-
rat előtt forgalomba kerüljön az áru. 

– a tehéntartó gazdák panaszkodtak, hogy 
a tejátvételnél a zsírszázalékot nem a valóság-
nak megfelelően állapítják meg. 

Vezetőségünk úgy ítéli meg, hogy egye-
sületünk eredményes 25 évet tudhat maga 
mögött. Jelentős előrelépést értünk el a Fo-
gyasztóvédelmi Törvény ismertetése terén. 
a lakosság körében sok fogyasztói fórumon 
ismertettük a 155-ös számú törvényben fog-
laltakat. Különböző szervezetek hívtak meg 
bennünket abból a célból, hogy tartsunk tá-
jékoztatást a törvény ismertetéséről. Sok vis-
szajelzés érkezett hozzánk a fogyasztók részé-
ről, hogy sok alkalommal tudtak élni a tör-
vény adta jogaikkal, a törvény ismeretében. 
Ezekből a visszajelzésekből is arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy tovább kell folytatni a fo-
gyasztók tájékoztatását, hogy szükség ese-
tén tudjanak élni a jogaikkal.

Vállaltuk, hogy minden csütörtökön dél-
előtt fogadónapot tartunk. Ezeken a fogadó-
napokon a panaszosok többsége a piacokon, 
vásárokon beszerzett termékekre panaszko-

dik. Fogyasztói fórumokon nem mulasztjuk 
el a jelenlévők figyelmét felhívni ezekre a ta-
pasztalatokra. Ennek ellenére újra ismét-
lődnek az említett termékekre a panaszok. 
ha már a panaszoknál tartunk, had említ-
sem meg a garanciális javítások esetében el-
hangzott panaszokat. Azt már megértik a fo-
gyasztók, hogy az ipari üzemek nem tart-
hatnak fenn minden helységben garanciális 
javítással foglalkozó egységet. Azt is tudják, 
hogy ha a termék garanciális időn belül meg-
hibásodik, annál az egységnél kell a hibát be-
jelenteni, ahol a terméket vásárolta. Sajnos a 
kereskedők – tisztelet a kivételnek – igyekez-
nek kibúvót keresni a kötelezettség alól. Több 
esetben kellett már intézkednünk emiatt. Az 
említett példák is arra utalnak, hogy szük-
ség van olyan szervezetekre, melyek segíte-
nek a fogyasztóknak a mindennapos problé-
mák rendezésében.

Legfontosabb feladatunknak tekintjük to-
vábbra is, hogy a fogyasztók érdekeit szolgál-
juk. ma már tagjai vagyunk az Európai uni-
ónak. Ez a körülmény is arra kötelez, hogy a 
fogyasztók védelme semmilyen szempontból 
nem szenvedhet csorbát. 

munkánkat az állam elismeri. Elismeri, 
hogy az elmúlt 25 évben a fogyasztóvédelmi 
szervezetek sokat tettek a fogyasztók érde-

keinek az érvényesüléséért. Mégis azt lehet 
tapasztalni, hogy az Európai unió országai-
ban tőlünk nyugatra jóval előbb tartanak a fo-
gyasztók jogainak érvényesülése terén. 

nehéz 25 év munkáját néhány gondolat-
ban értékelni, mégis úgy ítélem meg, hogy 
egyesületünk volt, és jelenlegi tagjai becsü-
lettel eleget tettek vállalt kötelezettségük-
nek, hogy a fogyasztói érdekek érvényesülje-
nek, hogy a fogyasztókat ért bosszúságok el-
viselhetők legyenek.

Köszönöm egyesületünk volt, és jelenlegi 
tagjainak az elmúlt 25 év során végzett lelki-
ismeretes munkát, és kérem, hogy továbbra is 
ugyanilyen szorgalommal tevékenykedjenek 
a fogyasztói jogok érvényesülése érdekében. 

Elért eredményeinkhez jelentős, és folya-
matos támogatást nyújtott országos közpon-
tunk vezetése. munkánkhoz maximális segít-
séget kaptunk Szabó lajos polgármester úr-
tól, és Andrási Lászlóné jegyző asszonytól.

Egyesületünk fogyasztóvédő munkájához 
mindenkor biztonságos háttér-támaszt jelen-
tett a két szervezet. Mindkét szervezet vezető-
inek tisztelettel megköszönjük a támogatást, 
és ígérem, hogy a jövőben is növekvő eredmé-
nyességgel törekszünk a fogyasztóvédő mun-
kánk teljesítésére. ( részletek vágó Pál elnök 
ünnepi beszédéből.)

tízszeres véradóK
1. Demeter lászló 2. Gojsza istván 
3. Gulyás istván 4. józsa Zsolt
 5. nagy Edit 6. Pataki attila
húszszoros véradóK
1. fehér attila
2. himpliné juhász judit 3. molnár ilona 
4. urbán Zoltán
huszonötszörös véradóK
1. Borsos melinda
2. Deli József

3. rédeiné nagypál hona
harminCszoros véradóK
1. Erdősné Nagy Erzsébet 2. Lénárt Mihály 
3. nagypál mihályné
negyvenszeres véradóK
1. Kocsis Gyula 2. urbán istván
ötvenszeres véradóK
1. nuber Zoltán 2. nagy Zsolt
hatvanszoros véradóK
1. Kökény Gábor 2. Szikszai József 
3. urbán miklós

hetvenszeres véradó
1. nagypál istván
hetvenötszörös véradóK
1. Czibak Sándor 2. Fügedi János 
3. hubai imre 4. orosz istván
nyolCvanszoros véradóK
l. Gulyás István 2. Kálmán József
KilenCvenszeres véradó
1. Barta istván
százszoros véradó
1. lászló Péter

városunk kitüntetett véradói 2009-ben

A Fogyasztóvédelmi Egyesület helyi csoportjának tagjai

A képen látható fiatalember a 
jászszentandrási általános isko-
la tanulója éppen az

utolsó pontját gyűjti be a 6. 
Szanda-kupa sakkversenyén 
Szandaszőllősön melyet 2009 
dec 12–én rendeztek immár ha-
todszor a 6-14 éves korosztályok 
számára. A verseny 7 fordulós, 
svájci rendszerben bonyolított, 
a versenyzők Orosháza, Jászbe-
rény, Nagykáta, Martfű, Tisza-
földvár és a Klubunk gyerekei, te-
hát erős társaság jött össze.

Kocsis Dániel korosztályában 
5 ponttal (2 vereség 5 győzelem) 
szintén a harmadik helyen vég-
zett. 

nagy feri a jászapáti Sport 
Klub versenyzője a 2000-2001- 
ben születettek között 5 szerzett 
pontjával a harmadik helyet sze-
rezte meg, az első és második he-
lyen végzett orosházi fiúktól ka-
pott ki.

Ezt a szorgalmas fiút édesap-
ja tanította (meg az internet…) 
sakkozni, hozzánk ez év szeptem-
berében nyert felvételt s élete má-
sodik sakkversenyén csak a több-
éves előképzéssel bíró verseny-
zők győzték le, ígéretes tanítvány. 
a klubunk oktatói kizárólag az 
egészen kicsi gyerekek sakk (…és 
úszás) tanításával foglalkoznak 
2000-től folyamatosan. 

Gyerekeink közül kettő a JVSE 
felnőtt csapatában pontszerzők, 
a jász- nagykun Szolnok megye 
erős sakkozói közé tartoznak.

Klubunk továbbra is várja (ha-
sonló) a sakk és az úszás sport 
iránt érdeklődő gyerekek jelent-
kezését a 06/30/ 225 4759 tele-
fonszámon.

2009 december 5 én, Szolno-
kon zajlott a megyei diákolimpia 
döntője sakksportban, melyen 
a 2003-2004 es korosztály ver-
senyzett az országos döntőbe ju-

tásért. 7 fordulós svájci rendsze-
rű, 2x15 p menetidős versenyen  
a Klub sakkozója ádám Csaba a 
második helyen végzett egy vere-
séggel a győztestől. 

az eredmény sajnos kevés az 
üdvösséghez mert az országos 

döntőn csak a megyei elsők ve-
hetnek részt, Csaba időhátrány-
ból történő vesztése a részvétel-
be került.

 Jászapáti 
Sport Klub

2009. november 28-29-én ren-
dezte meg az Erőemelő Szövet-
ség az év utolsó versenyét, az or-
szágos Felnőtt Erőemelő Magyar 
Bajnokságot, melynek helyszíne 
orosháza volt. famílya SC csa-
patunkat a következő versenyzők 
képviselték: hubai ágnes, Kiril-
la Szilvia, Kálé Csaba, urbán ist-
ván és Béres Zsolt. Első nap a két 
lány próbálkozott a felnőttek közt 
minél jobb helyezést elérni. ági 
és Szilvi eddig még csak ifjúsági 
korcsoportban indultak, de telje-
sítményük lehetővé tette, hogy a 
felnőtt versenyzőkkel együtt in-
dulhassanak. a 67,5 kg-os kategó-
riában Szilvi bronzérmet szerzett 
305 kg-os összetett teljesítményé-
vel, ági pedig a negyedik helyen 
végzett 202,5 kg-os összetett ered-
ménnyel. Majd következett a fér-
fiak versenye, ami másnapra is el-
húzódott. 56 kg-ban Kálé Csaba 
második helyen végzett 370 kg-os 

összteljesítménnyel. Csaba mun-
kája mellett keveset tudott készül-
ni a versenyre, mégis derekasan 
megállta a helyét. Béres Zsolt 75 
kg-ban indult. Ő a negyedik he-
lyet szerezte meg 542,5 kg-os ös-
szteljesítményével. Sajnos a ver-
seny előtt 2 hónappal hátsérülése 
lett, ezért felkészülése nehézke-
sen ment. Reméljük, jövőre vis-
szavág ellenfeleinek. Urbán István 
a 125 kg-os kategóriában verseny-
zett. Junior bronzérme után a fel-
nőttek közt is sikerült neki a har-
madik helyet megszereznie 500 
kg-os összgyakorlatával. Ezek az 
eredmények számukra kimagas-
lónak mondhatóak. Reméljük, jö-
vőre is legalább ilyen eredménye-
ket sikerül szerezniük. Gratulá-
lunk versenyzőinknek, és külön 
köszönet az utazásban segítőknek: 
Szabó Zoltánnak és Kalla Gábor-
nak.                                                   h.a.

2009. december 20-án az UTE sportkomplexum Judo sportter-
mében került megrendezésre a második Magyar Judo Kata Országos 
Bajnokság. a Goshin jitsu Kata versenyszámban induló Dr. Tomszer 
Miklós – Dr. Nagy Hinst István páros a magas színvonalú mezőny-
ben az előkelő második helyen végzett.

Dr. Nagy Hinst István
Kígyó Dojo HSE Elnök – Vezető Edző

sakk-sPort

Erőemelő hírek Judó verseny



A türelmetlenség ára
mottó: „világrajövetele, és egész lénye azóta is arra tanít, hogy 

vannak dolgok, amelyeket alázattal el kell fogadnom. Hiába tü-
relmetlenkedem, erőszakoskodom, csak egyre feszültebb, inge-
rültebb leszek. Ám ha megbékélek a helyzetemmel, és a végtelen-
nek tűnő perceket arra használom, hogy átgondoljam az életem, 
mindjárt más megvilágításba kerül minden. Még az is kiderülhet, 
hogy nem az én terhem a legnehezebb a világon…”

(Az idézet a Family, keresztény szellemiségű család- magazin 
2009. IV. negyedéves számából való).

lehetne akár a gyermek jézusra is vonatkoztatni e sorokat, de 
valójában egy újszülött kislány édesanyja adta közre gondolata-
it, az adventi várakozás témakörében. Végül is bármelyikünk szá-
mára ismerős lehet ez a helyzet, amelynek, ha belegondolunk van 
jó és rossz oldala is. Nézzük azt a jót, mire tanít bennünket a tü-
relmetlenség? Például, ha kicsit többet akarunk kihozni a vára-
kozás perceiből, ez a türelmetlenség még kapóra is jöhet, előbbre 
visz, találékonyabbá tesz. Ez a belső sürgetés segíthet ésszerűen 
beosztani az időt, bizonyos esetekben, épp emiatt kezdünk elő-
re tervezésbe. Nem utolsó sorban, ha sikerül a jó oldalra fordíta-
nunk, pozitív energiává előlépve elgondolkodásra késztet. (Ilyen 
megvilágításban, már könnyebben tekinthetjük Isten ajándéká-
nak, ezt a vitatott eredetű tulajdonságot)

Észrevették már, hogy gyakran időt kér tőlünk az élet, mert ta-
nítani akar nekünk valamit vele.

Szinte minden jó dologra várnunk kell több- kevesebb ideig:
– Egy hónapot, amíg megkapjuk mindennapi munkánk bérét, 

a fizetést.
– most 2-3 hónapot, hogy kitavaszodjon, és további 1-et, hogy 

ne kelljen fűteni tovább.
– Egy gyermek születésére 9 hosszú hónapot.
– Egy egész évet, hogy jézus születését, a téli napfordulón új-

ra ünnepelhessük.
– A gyermekeknek, sok-sok tanulással töltött évet, amíg, fel-

nőnek.
Sorolhatnám tovább, de azt hiszem érthető, az ilyenkor fellépő 

türelmetlenség, a fokozott tehetetlenség érzése. Még ha tudjuk is, 
hogy „a türelem rózsát terem”, nagyon nehéz ilyen hosszú időtar-
tamok alatt egyszer sem meginogni. A rossz oldal mélységeiről, 
ballépéseiről nem is fogok sokat beszélni, hiszen Isten terve nem 
ezek sorozatos megélését kívánja tőlünk, hanem hogy mindent a 
magunk javára fordítsunk, a jót és rosszat egyaránt. S ha már meg-
fizettük saját türelmetlenségünk árát, gondoljunk jó oldalára, s 
kamatoztassuk minden rosszat képességeink szerint!

Ezt kívánja erre az új évre, sok szeretettel: Z. S-né

Kedves  Rejtvényfejtők!

 a rejtvényben Gazdag Erzsi Új 
év című verséből idézek.
„Köszöntlek, új év új világa!
Hozz  békességet a világra!
Terülj, terülj ki, tarka kendő!
Add elő kincsed új esztendő!
Ha új esztendő én lehetnék,
minden gyermeket úgy szeretnék, 
mintha tulajdon enyém lenne,
a jövendőmet látnám benne.

...folytatása  a rejtvény vízsz. 1, 
függ 9,40 és 30 számú soraiban. 

vízsz.: 1. Beküldendő. A 
vers folytatásának  első ré-
sze.   11. Osztrák , független biz-
tosításközvetítő vállalkozás, Ma-
gyarországon is jelen van szolgál-
tatásaival. 12. német autómárka.  
13.  Kötőszó.  14. Csodálkozást 
kifejező indulatszó. 15. Kisgyer-
mek köszönése.  16. Tömegközle-
kedési eszköz.  18. Kiejtett ritka 
mássalhangzó.  19.  Arzén vegy-
jele.  21.  milos forman cseh ren-
dező1979-ben bemutatott, azo-
nos című musical alapján készült 
filmje. 23.  Víz felszínén lebegő.  
25.  Kettőzve cukorka, mely szí-
nes mázzal bevont puffasztott 
rizsből készült.  26. Kalauz nél-
küli járat, röviden.  27.  Hangta-
lan sav!  28. Éneklő szócska. 29. 
Cigarettázik.  31.  Ketté oszt.  33. 
Rábeszélő, meggyőző.  35.  Nincs 

melege, didereg, vacog.  37.  va-
lamihez hasonlóra. 38. Borít, ta-
kar.  39. Indulatszó. 40. Kiejtett 
betű.  41.  Végek nélküli káva!  42. 
A földszintre.  43. Dóra betűi ke-
verve!  45. hamisan játszik.  47. 
Léc egynemű betűi.   49.  DAZ.   
50.  francia sanzonénekes és szí-
nész ( montand)  53. római 6.  54.  
Indiai nők népviselete.  56. Elő-
adó.  57.  Győri labdarúgó sport-
klub.   59. Katonai őrszem. 

függ.:  1. Csonthéjas  termé-
sű gyümölcs, a cukrászok ked-

velt alapanyaga. 2. mátyás ki-
rályt illették ezzel a jelzővel.  3.  
Súlyos,nem könnyű.  4.  Dán be-
tűi, keverve. 5. Amerikai blues 
zeneszerző, énekesnő.(James)   
6.  nátrium vegyjele.  7. hány, 
betűi keverve. 8. Kiejtett más-
salhangzó. 9. Beküldendő. A 
vers folytatásának második 
része. 10.  Fagylalt, németül.  17.  
Férfi udvarias megszólítása.  20.  
rojtos szarulemez a cet szájában.  
22.  Névelővel, van belőle ruha 
is, haj is, fog is.  24.  Nagyon vé-

kony tészta réteggel  készült .  27.  
Párbeszédes formában íródott, 
színészek által előadott irodalmi 
műfaj. 30. Beküldendő. A vers 
folytatásának utolsó, negye-
dik része.  32. a közelebbi.  34.  
Csak félig illő!  36.  Franciaor-
szághoz tartozó  sziget, a földkö-
zi-tenger szívében.  38. a magas-
ba.  40. Beküldendő. A vers 
folytatásának harmadik ré-
sze. 44. Egy kicsivel távolabb.  
45. Rece egyik fele! 46. Ukraj-
na nagy városa, a lengyel-ukrán 
határtól 80 km-re. 48.  Esztéti-
kailag az alaki szépségnek bizo-
nyos foka, választékosság a ru-
házatban, díszítésben, ami von-
zó, tetszést kelt.  51. Színésznő, ( 
1923-2008) Ilus. 52.  Nótákból 
ismert kurjantó szó.   55.  Zam-
biai, luxemburgi és osztrák au-
tók jelzése.  58. Kiejtett betű.  59.  
Súlyarány. 

Beküldendő:  Vízsz. 1, függ. 9, 
40 és 30 számú sorok megfejté-
se.

a megfejtéseket a könyv-
tár címére kérjük bekülde-
ni 2010 február 20-ig.

a novemberi rejtvény 
megfejtése: „….valahol fény 
van a közelben. ” 

CBa vásárlási utalványt nyert: 
jász miklósné, jászivány.

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.

Jászapáti Vállalkozók  
a városért

Zöld Pont  
Környezetvédelmi Egyesület egyszerűsített beszámolójának 

mérlege és eredménylevezetése 2008.

Füle István kezdeményezésére 
a városban élő 25 árva gyermek 
kaphatott karácsonyi ajándékot a 
vállalkozók adományaiból. a kez-
deményezést támogatták: 

Centrum aBC
jászinvest Zrt
jászapáti 2000 mg. Zrt.
Termál hotel
Lados Sörfőzde

Ínyenc cukrászda

Alvégi söröző

Borbás Zsolt

Pócs jános

Jász Sütőház Kft.

jásztej Zrt.

Kalmár- Fűszer Csemege

Pulzus mozgás Stúdió

Füle István és Fia Kft.

 Előző év  Tárgyév
az összes közhasznú tevékenys. bevétele  161 363
Pénzügyileg rendezett bevétel 161 363
Támogatás helyi önkormányzattól  50 50
Egyéb támogatás 50 25
Pályázat (országos) 200
Tagdíj 18 18
1 % 43 70
Tényleges pénzbevétel 161 363
Közhasznú tevékenység ráfordításai 97 239
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 97 239
Tárgyévi eredmény 64 124
Pénzeszközök 207 331
Köszönjük a munkánkhoz nyújtott támogatást, az 1 %-ot, amelyet mű-

ködési költségekre fordítottunk. Köszönettel fogadjuk 2010-ben is tá-
mogatásukat, segítségüket. Boldog új évet kívánunk ! A Vállalkozók fenyőfája az idén élő örökzöld fa volt a könyvtár előtt.

Vállalkozók fenyőfája
az idén a város vállalkozói a 

könyvtár előtti fa díszítésével 
szépítették az adventi városké-
pet.

adományozók voltak:
andrásiné miklós julianna 
– fiBri
urbánné ádám márta 
– oPTiKa
Tajti ibolya 
– KiS KEDvEnCEK ÜZlETE
Tóth istvánné – ZÖlD PaTiKa
lóczi miklósné – foDráSZaT
ádám miklósné – BonBon 
CuKráSZaT
Gyenes Balázs – forT-Kom 
KfT.

luzsi ferencné – fanTáZia ru-
háZaT
nyitrai ferencné – Sirály Pa-
PÍrBolT
mihályi ferencné – villamoS-
SáGi ÜZlET
Demény Gáborné – PinCE DiSZ-
KonT
Pádár lászló – ÍnyEnC CuK-
ráSZDa
Sebők Péter – HÚSBOLT
nagy Béláné – EuroCorn PÉK-
SÉG
Varga Józsefné – VARGA FOTÓ
Király istvánné – ámBra KfT.
Jászapáti Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület
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Sokszor szoktam mondani, 

hogy az öregkor legnyomasz-

tóbb és legfájóbb része, amikor 

búcsúzunk azoktól, akik fontosak 

voltak számunkra: nagyszüleink, 

szüleink, testvéreink, nagynénik, 

nagybácsik, rokonok, barátok, is-

merősök. Zückert úr is közéjük 

tartozik.

1971-et írtunk, amikor az első 

magyar gyermekcsoporttal Glo-

bigba-Wartenburgba érkeztünk 

cserelátogatásra. Ettől kezdve 

minden évben együtt töltöttünk 

két hetet felváltva az NDK-ban 

és nálunk a gyermekcsoport kí-

sérőjeként. Zückert úr vagy fele-

sége Angelika csak felváltva ma-

radtak távol a csoport kisérésé-

től, ha szülési szabadság, vagy a 

házépítés ezt úgy kívánta.

Zückert úr hosszú, súlyos 
betegség után távozott az élők 

világából. 

Most az emlékeim itt tüleked-

nek, mindegyik a papírra kíván-

kozik, bár ez lehetetlen. nem is 

egyszerű papírra vetni milyen 

egyéniség volt. azt mondom, iga-

zi EmBEr, aki varázslatos sze-

mélyisége mellet kiváló pedagó-

gus volt. Tudta kezelni a gyereke-

ket, akik rajongtak érte. Tudta, 

milyen módon közelítsen hozzá-

juk. ha kellet határozott szigor-

ral, máskor iróniával, humorral 

de a problémákat mindig meg-

oldotta. 

Kitűnő programokat állított 

össze. Nagyszerűen mutatta be 

az országuk épített és természe-

ti szépségeit. 

Ismerte a gyermekek befoga-

dóképességének határait. Dél-

előtt várlátogatás, városnézés, 

de délután biztos fürdés, vagy 

vetélkedő következett. A gyer-

mekeket nem hagyta unatkozni. 

Szárazon és vízen szervezett, le-

leményes vetélkedői nagyon em-

lékezetesek. 

Zückert úr a tanári állása mel-

lett Wartenburg község filmszín-

házának volt a mindenese. Kitű-

nően ismerte a filmrendezőket, 

színészeket, operatőröket. Iga-

zi, értő filmkritikus volt. Minden 

német és magyar gyermek ismer-

te az „Egri csillagok /Die Sterne 

von Eger” c. Gárdonyi regényt. az 

ebből készült filmet minden cso-

portnak levetítette. magyar szö-

veggel és német felirattal. Hason-

ló megoldással vetíttette az „ist-

ván a király” című filmet is.

ha a németek között magyar-

országról esett szó, ami nem ment 

ritkaságszámba, ő mindig a leg-

nagyobb elismeréssel szólt az or-

szágunkról. Az ő elbeszélése hi-

telesebb és élményszerűbb volt, 

mint bármelyik utazási irodáé. 

Az utolsó csereüdülésre 1990-

ben került sor. Akkor már ők is 

olyan útlevéllel rendelkeztek, 

amellyel úgy utazhattak, mint 

mi. Ekkor olyan programot szer-

veztünk számukra, hogy Bécsbe 

is elmentünk. Rendkívüli módon 

örültek ennek, mert számukra 

korábban egy bécsi utazás csak 

álom lehetett. 

A magyar-német csereüdülé-

seknek a rendszerváltás ugyan 

véget vetett, de a barátságok meg-

maradtak. 

utoljára 2004-ben látogattak 

ide ő és Johannes Köthe, mind-

ketten a csereüdülés szervezésé-

nek ismert alakjai voltak. Erre a 

látogatásra Köthe úr javaslatára 

jöttek, mert ő úgy tervezte ma-

gyarországi útján még egyszer 

szeretne találkozni a jászapáti 

barátaival. Mondván ő már nem 

tud többet jönni, mert a felesége 

súlyos beteg, ő maga idős korba 

jutott. Ekkor még Zückert úr úgy 

búcsúzott, hogy jövőre a feleségé-

vel ismét ide látogat. „Ember ter-

vez, isten végez” mondja a köz-

mondás. Kőthe úr ez évben mégis 

idelátogatott, de Zückert urat, aki 

tervezte, hogy jövőre jön, beteg-

sége ebben megakadályozta. 

Zückert úr mindig, minden-

honnan lapot küldött, gyöngy-

betűkkel tudósított a családi bol-

dogságról, unokák érkezéséről, 

betegségéről írt a legkevesebbet. 

arról is tudósított, hogy súlyos 

betegsége idején minden perc-

nek örülnek, amit együtt tölthet-

nek a feleségével, gyermekeikkel, 

unokáikkal. 

Nagyon bízott a felépülésben. 

Két héttel ezelőtt érkezett az utol-

só képeslap, amelyet már írógép-

pel írt. Ebben arról tudósított, 

hogy ismét jobban érzi magát, 

csak az írással vannak problé-

mái és a tolókocsival. „minden, 

minden jót richard.” Ez volt az 

utolsó hír TŐLE. Ezt már csak 

a halálhíre követte…2009. de-

cember 2-án halt meg és decem-

ber 19-én helyezték örök nyuga-

lomra. Sírjára tették a koszorún-

kat, amelyen a felirat: Fájó szívvel 

búcsúznak a magyar barátai já-

szapátiból

Kedves Zückert úr, nyugodjék 

békében, emlékét őrizzük, míg 

élünk.

A jászapáti ismerősök nevé-

ben: 

dr. Suba Györgyné 

Sokan ismerik lessing termé-

keny pillanatát. Ő a képzőmű-

vészetben a múlt, a jelen és a jö-

vő folyamatából kiragadott leg-

kifejezőbb pillanatot nevezte 

így. a most megjelent „vallomá-

sok. Egy eltűnt világ emlékei Já-

szapátin és Jásziványon” című 

könyv szerkesztése közben kutat-

ták a könyv 175 dolgozatából azt 

a termékeny pillanatot, amely a 

címlapon jelenhetne meg. 

Nem volt egyszerű. A legutol-

só határidőig keresték ezt. Egy 

honismereti szakköri foglalkozás 

után hallottam, hogy még min-

dig hiányzik a címlapra legkife-

jezőbb téma, amelyet szalkári 

rózsa festőművész elkészíte-

ne. hirtelen nagy istvánné far-

kas Klárika megszólalt, hogy a 

vetés!

Döbbenetes, hogy egy pillanat 

alatt csak így kipattant a szik-

ra! Ebben a fogalomban minden 

benne van. a minden évben is-

métlődő, életet teremtő folyamat, 

amely az ember mindennapi ke-

nyerének a termékeny pillana-

ta a szó legszorosabb értelmé-

ben is. 

Örömmel mentek rózsához, 

aki készségesen vállalta ennek a 

pillanatnak a megörökítését.

Úgy érzem, a könyv címlapjá-

nak a képében benne van a ta-

nya, a dűlőút, a borozda és maga 

az EMBER, aki lendületes lépte-

ivel és szabályos, ritmikus moz-

dulatával biztosítja a vetőmag 

egyenletes szétszórását, alapját 

az aratásnak és a mindennapi ke-

nyérnek, régi szép szóval, az élet-

nek! Ennek hű ábrázolására iga-

zán csak az a művész tud ráérez-

ni, aki maga is szerető szemmel 

gyakran láthatta ezt a munkát, 

ennek folyamatát.

Kedves rózsa, köszönjük 

ennek a termékeny pillant-

nak a nagyszerű megjelení-

tését! 

Lóczi Miklós 

a jaBE elnöke

Richard Zückert úr elment… (1940–2009)

Richard Zückert

Szalkári Rózsa címlapja: a termékeny pillanat

az év sportolói
December végén a 2009-es év 

legeredményesebb sportolóit kö-
szöntötte a város. Gratulálunk a 
díjazottaknak és további sok si-
kert kívánunk munkájukhoz!

AZ ÉV NŐI  SPORTOLÓJA
i. TaKáCS hEDviG
A Kígyó Dojó Harcművészeti 

Sportegyesület tagjaként az el-
múlt évben a Kempo Európa Ku-
pán egy első és egy második he-
lyezéstért el, illetve 5 országos 
bajnoki címmel, egy 3. helyezés-
sel és 2 országos kupa első és má-
sodik helyezéssel dicsekedhet.

ii. SiSa DoroTTya
iii. BÉrES CSilla

az év férfi
sportolóJa
i. mihályi  fErEnC

a Tajvanon megrendezett XXi. 
Siketlimpián középtávon 3. he-
lyezést ért el.

ii. áBEl  Karoly
III. anDráSi  jóZSEf

az év ifJúsági 
NŐI SPORTOLÓJA
i. uTaSSy DominiKa 
A kitüntető cím mellett kima-

gasló sport és tanulmányi ered-
ményei elismeréseként 2009-ben 
Szolnokon a megyeházán átve-
hette a „jász-nagykun-Szolnok 
megye jó Tanulója – jó sporto-
lója” díjat.

ii. SZiKSZai  niKolETT 
iii. ZaGyi  fanni

az év ifJúsági 
fiú sportolóJa
i. ZaGyi  norBErT

A Kígyó Dojó Harcművészeti 
Sportegyesület tagjaként az el-
múlt évben a Kempo Európa Ku-
pán  valamennyi dobogós helye-
zésből szerzett egy érmet illet-
ve 7 országos bajnoki címmel és 
2 országos kupa első hellyel di-
csekedhet.

ii. mihályi  márK 
iii. ILLÉS  GERGŐ

Az ÉV EDZŐJE címet 
naGy-hinST iSTván, a Já-

szapáti városi sportegyesü-
letért serleget BuDai iSTván 
kapta.                                Lencse P.

Decemberben a gimnázium 
sportcsarnokában rendezték 
meg az UR-FA Kupa női terem-
labdarúgó tornát, amelyen a több 
mint 25 év szünet után újjászer-
vezett  női labdarúgócsapatunk 
az fc.incognito is részt vett. a 
csapat edzője Kiss József (Kis-
joe). a torna megrendezéséért 
ezúton is köszönetüket fejezik ki 
urbán miklós úrnak.

a torna végeredménye lett:
1. Eger
2. Pusztamonostor
3. heves
4. fc.incognito

a csapat részt vett december 

29-én az Egerben megrendezés-

re került nyolc csapatos tornán, 

ahol az előkelő 3.helyezést érte el, 

több bajnokságban szereplő csa-

patot maga mögé utasítva.

Eredmények:

1-nyíregyháza

 2-Kurittyán

3-fc.incognito (jászapáti)

4-Eger

 5-8-Mezőkövesd, Kerepes, 

Pilisvörösvár, Dévaványa

Sz-n

November második felében Já-
szapáti város területén ismeret-
len elkövető sorozatosan idős, az 
utcán egyedül közlekedő nők tás-
káját tulajdonította el, úgy, hogy 
amikor mellettük elhaladt, akár 
gyalogosan, akár kerékpárral, a 
sértettek kezéből, válláról lerán-
totta, vagy a biciklijükön elhelye-
zett csomagtartóból kikapta a tás-
káikat.

A Jászapáti nyomozók felis-
merve az ügyek fontosságát, a tár-
sadalmi veszélyességét, a lakosság 
biztonságérzetére gyakorolt ne-
gatív hatását, kiemelt figyelmet 
szenteltek a felderítésre. 

Az ügyben folytatott nyomozás 
során december 1-jén megállapí-
tást nyert az elkövető kiléte, és 
a házkutatás során a bűncselek-
ményekből származó tárgyak is 
előkerültek. A Jászapáti Rendőr-
őrs dolgozói a büntetett előéle-
tű fiatalembert őrizetbe vették, 
és előzetes letartóztatását kezde-
ményezik. 

Jó néhány esetről szereztünk 
tudomást az említett bűncselek-
mény kapcsán, valamennyiről be-
számoltunk, azonban elképzel-
hető, hogy vannak még sértettek, 
akik nem tették meg a feljelen-
tésüket, így kérjük, akikkel ha-
sonló esemény történt az elmúlt 
időszakban, jelezzék a Jászapáti 
Rendőrőrsön, vagy a 441-009-es 
telefonszámon!

hamarosan számíthatunk a hó-
ra, jégre, mely igencsak megne-
hezíti a közlekedést, ilyen időjá-
rási viszonyok során gyakrabban 
történnek balesetek. felhívnám a 
gépjárművezetők figyelmét, hogy 
aki még nem tette meg, ne halas-
sza tovább, cserélje át télire a gu-
miabroncsokat járművén, de ne 
feledkezzen meg a fagyálló, illet-
ve a téli ablakmosó folyadékról 
sem, csakúgy, mint az ablaktörlő 
lapátok és a megfelelően működő 
világításról! 

a téli látási viszonyok, a pára, a 
köd is jelentősen rontja a jármű-
vezető távolságbecslését, ezért ne 
felejtsék, az előzés csak egy lehe-
tőség, és amennyiben nem látjuk 
be az előzési távolság kétszeresét, 
ne kezdjenek bele!

A térfigyelő kameráknak kö-
szönheti, hogy visszakapta ke-
rékpárját egy helybeli lakos! jel-
zés érkezett a helyi rendőrőrsre, 
hogy a buszmegálló kerékpár tá-
rolójából egy ismeretlen személy 
ellopott egy bringát. a helyszín-
től nem messze a járőr igazolta-
tott egy jászapáti lakost, akiről ki-
derült, hogy levágta a lakatot, és 
mint aki jól végezte dolgát, eltolta 
a kétkerekűt. Lefoglalták tőle, el-
lene lopás miatt indult eljárás.     

Hajduné Budai Orsolya 
r. hdgy.

jászberényi 
Rendőrkapitányság 

Kékhírek

Az év sportolói 2009-ben 

Női focicsapatunk az Fc.Incognito

ÚJRA  

NőI FOCICSAPAT VAN 
VÁROSUNKBAN

2009-ben az év sportolója díj nyertesei.

A Jászberényi Rendőrkapitányság hírei



A Jászapáti Városi könyvtár és Művelődé-
si Központ gyermekrészlege 2009. november 
26-án 14 órai kezdettel Benedek Elek mese-
mondó versenyt szervezett az író születésé-
nek 150. és halálának 80. évfordulója alkal-
mából. „Csak ültetek a jövő nemzedékének” 
címmel.

A rendezvényen 22 versenyző szerepelt, 
melynek 52 fő – a közönségben helyet fogla-
ló felnőtt (szülő, felkészítő tanár), gyermek 
– tapsolt.

A zsűrizésben részt vett Pádár Lászlóné a 
Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatóhelyettese, Kökény Gábor a Szín-
játszó-kör vezetője, Nyitrai Alexandra Mészá-
ros Lőrinc Gimnázium 10 osztályos tanulója 
és mihályi jánosné gyermekkönyvtáros.

Minden versenyző nagyon szép mesemon-
dással ajándékozta meg a rendezvény nézőkö-
zönségét, mely köszönhető a gyermek tehet-
ségének valamint a felkészítő tanárok szor-
gos munkájának.

Külön dicséret illeti a következő díjazott 
diákokat.

4-5. osztályos korcsoportban: 
l. helyezett Pádár nokolett, ádám fanni
II. helyezett Gulyás Villő, Mihályi György
iii. helyezett Borics Kinga, Borics levente

6-7. osztályos korcsoportban
i. helyezett antal richar, Budai istván
ii. helyezett farkas natália, Túri Dalma
iii. helyezett farkas Szamanta, 
Zagyi máté

Versenyzők és a zsűri
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Benedek Elek mesemondó versenyREJTVÉNYDEDVELŐKNEK

Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2010. január 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!

Minden rejtvénykedvelő tapasztalatból tudja, milyen hasznos és kelle-
mes időtöltés a keresztrejtvények fejtése, megfejtése. Mi tapasztalatból 
tudjuk, hogy ezt lehet fokozni a közös rejtvényfejtés örömével és a rejt-
vényfejtő versenyek jóleső izgalmával.

Az Ön számára is adott a lehetőség, hogy megismerje ezt az érzést, hogy 
részt vegyen a jászapáti rejtvényklub rendezvényein – akkor is, ha nem 
klubtag, sőt akkor is, ha nem jászapáti lakos.

2010-ben az alábbi lehetőségek közül választhat:
január 11. hétfő 16 óra Egyéni verseny
január 25. hétfő 16 óra Egyéni verseny
február 8. hétfő 16 óra Rejtvényfejtők napja. Csapatverseny
február 22. hétfő 16 óra Egyéni verseny
március 8. hétfő 16 óra Csapatverseny
március 22. hétfő 16 óra Egyéni verseny
április 19. hétfő 16 óra Egyéni verseny
május 3. hétfő 16 óra Csapatverseny
május 17. hétfő 16 óra Egyéni verseny
május 31. hétfő 16 óra Csapatverseny
június 14. hétfő 16 óra Egyéni verseny
június 26. szombat 7 óra Kirándulás
   Országos rejtvényfejtő verseny

június 28. hétfő 16 óra Csapatverseny
július 12. hétfő 16 óra Egyéni verseny
július 26. hétfő 16 óra Csapatverseny
augusztus 9. hétfő 16 óra Egyéni verseny
aug. 23. hétfő 16 óra Csapatverseny
szeptember 6. hétfő 16 óra Egyéni verseny
szeptember 20. hétfő 16 óra Csapatverseny
október 4. hétfő 16 óra Egyéni verseny
október 18. hétfő 16 óra Egyéni verseny
november 15. hétfő 16 óra Egyéni verseny
november 29. hétfő 16 óra Egyéni bajnokság díjazása
   csapatverseny
december 13. hétfő 16 óra Óévbúcsúztató csapatverseny

Az egyéni versenyeken öt különböző nehézségi fokú (20, 22, 24, 26, 
28 pontot érő) rejtvényből lehet választani annyit, ahányat 80 perc alatt 
meg tud fejteni a versenyző. Csak a hibaszám levonása utáni legmaga-
sabb pontszámú megfejtés számít a helyezés megállapításánál. Az év fo-
lyamán szerzett pontok közül a négy legmagasabb összege alapján díjaz-
zuk azokat, akik 20 pontnál többet összegyűjtenek.

2009-ben a városi rejtvényfejtő egyéni bajnokság díjazottjai helyezési 
sorrendben: ferenczi jánosné, nagypál istvánné, Kökény Györgyi, Dr. 
Kalmár Pálné, Donkó Sándorné, Fodor István Ferenc, Bódis Lászlóné, Tő-
sérné andré ibolya, Tajti lászlóné, hubai jánosné, Szabari Pál, Deli vin-
ce, Hiczfel László, Baloghné Gulyás Mária, Bugyi Kálmán, Farkasné Du-
chony Szabina, Bokor Józsefné, Tajti Lászlóné, Ádám Józsefné.

A csapatversenyeken (barátságos mérkőzéseken) a sorsolással kialakí-
tott négy fős csapatok hat különböző nehézségi fokú rejtvényt kapnak. A 
fejtési idő 60 perc. A három legmagasabb pontszám összege alapján ala-
kul ki a sorrend. Az első helyezett csapat jelképes díjat kap.

A klub 2010. június 25-én ünnepli 25. születésnapját. A közös ajándék 
a klubtagoknak: kirándulás egy országos rejtvényfejtő verseny helyszí-
nére. Ön is velünk tarthat (útiköltség 1800 Ft/fő). A versenyekre való fel-
készülést a klubfoglalkozások szolgálják, melyek a helyi versenyeket nap-
ján 14.30 órakor kezdődnek. Minden rejtvénykedvelőt szeretettel várunk 
a városi könyvtárba!

Gulyásné Csintó Etelka
könyvtáros-klubvezető

A bölcsődében december 05-én télapó ünnepséget tartottunk. A 
gyermekek nagyon várták a Télapót, akinek rövid énekkel kedves-
kedtek. a kis bölcsisek bátran léptek a Télapó elé a csomagokért. az 
ünnepség családias légkörben zajlott és a Jászkör Egyesület támoga-
tásával jöhetett létre. Ezúton is köszönjük támogatásukat!

Kóczián Imréné, bölcsőde vezető

A Jászapátiak Baráti Egyesületé-
nek kiadásában ismét egy különle-
ges könyv jelent meg,

Vallomások. Egy eltűnő világ 
emlékei jászapátin és jászivá-
nyon címmel. az érdekességét az 
adja, hogy a velünk élő egyszerű 
emberek írták, nagypapák, nagy-
mamák, akik a saját megélt élmé-
nyeiket, tapasztalataikat foglalták 
írásba, azzal a nyelvezettel, amit 
mindig is használtak. Néhány feje-
zet írója már nincs az élők sorában, 
de a könyv lapjain örökre megma-
rad hogyan éltek, dolgoztak, szó-
rakoztak  - egy eltűnő világ része-
seként.

a könyv lapjain megelevenednek 
az egykor tanyán élő emberek min-
dennapjai, ami egyszerre volt „gyö-
nyörűséges és rettenetes” – ahogy 
az egyik fejezet szerzője megfogal-
mazta.  ha valaki belelapoz, ha-
marosan átérzi ezt.  Minden fejezet 
más, hiszen másik ember jegyezte 
le a gondolatait, próbálta leírni a 
munkáját, szokásait, ugyanakkor 
abban mégis megegyezik a sorsuk, 
hogy a föld mindenkitől kegyetle-
nül kemény munkát követelt, min-
denkinek volt feladata, a kicsiknek 
és az öregeknek egyaránt. mi adott 
nekik ehhez erőt? Mi volt benne a 
szép? a könyvben ott a válasz is.

Nem tudom kifejezni, milyen 
különleges érzés olvasni az édes-
apám írásait is ... neki pedig az, 
hogy az unokái számára tovább-
adhatja azokat az élményeit, amit 
ő átélt 60-70évvel ezelőtt, de eset-
leg nekik nem volt idő elmesélni. 

Gondolom a többi dolgozat írója-
olvasója is így van ezzel. még olya-
nok is kézbe veszik, akik nem na-
gyon olvasnak könyvet. Az idősek-
nek nosztalgia, szép vagy keserű 
emlék, a fiatalok számára történe-
lem, elődeik igaz meséje.

a jászapáti honismereti szakkör 
tagjai 1976 óta gyűjtötték az írásos 
és tárgyi emlékeket a múlt értékei-
nek megmentésére. 

„E kiadvánnyal emlékezni sze-
retnénk a szakkör egykori vezető-
ire: Berki istvánra, rusvai lász-
lóra, Szikszai Gáborra, akik lelkes 
odaadó munkájukkal megnyerték 
a szakköri tagokat emlékeik leírá-
sára. Közös erőfeszítésük gyümöl-
cse ez a mintegy 650 oldalnyi terje-
delmű könyv. Munkánkat abban a 
hiszemben adjuk közre, hogy a „jó 
dolgok nem tűnnek el a világból”, 
és ennek érdekében ez a kiadvány 
jó szolgálatot tesz. remélem az utó-
kor hálás lesz, és értékelni fogja fá-
radozásunkat, mint ahogy mi is azt 
tesszük az elődeink teremtette ér-
tékekkel.”

Írta dr. Suba Györgyné a könyv 
bevezetőjében, aki megszerkesz-
tette, kiegészítette a hatalmas 
anyagot, aki a  saját munkájáról 
szerényen csak ennyit írt: „hálával 
tartozom az elhunyt és az élő hon-
ismereti szakköri tagoknak, akik 
papírra vetették, vagy szóban meg-
osztották velünk emlékeiket. Külön 
kitüntetésnek veszem, hogy nekem 
adatott meg ennek a jelentős érté-
ket képviselő anyagnak a szerkesz-
tése.”                                                  Sz-n

Télapó járt a bölcsődében

A rejtvényfejtők között az idén is sorsoltunkEgy eltűnő világ emlékei

A nyertes Bordás Lászlóné lett, aki Szalkári Rózsa festményét nyerte. 
Gratulálunk, és ezúton is megköszönjük a művésznőnek az ajándékot  
és további jó egészséget kívánunk munkájához! A képet a rejtvények  

készítője Nagypál Istvánné adta át a nyertesnek.

Télapó a bölcsődében



Születtek:
márku Dominika Xi. 23. 
(an: rusvai marietta)
Gulyás istván máté  Xii. 12. Budapest 

HázaSSágkötéS:
Tóth Zoltán Géza – nyíri Szilvia Xii. 11.

elHaláloztak:
Krizsó andrásné élt 86 évet jászapáti lakos
 juhász margit
Bagi Bertalan  élt 81 évet jásziványi lakos
Kaptás istván  élt 75 évet jászapáti lakos 
fekete jánosné  élt 88 évet „
 Tóth a mária
Szűcs Sándor  élt 80 évet „
Sinkó-Káli imréné élt 72 évet „
 Gojsza Katalin
farkas istván   élt 61 évet „
földes Sándorné  élt 78 évet „
 Szalkári ilona
Kocsis istvánné  élt 88 évet „
 lipták Borbála 
Báthor Jánosné  élt 99 évet „
 vágó Brigitta
urbán lászló  élt 54 évet „
Tóth Balázsné  élt 76 évet „
 Benkucs Erzsébet
Séllei ferencné  élt 70 évet „
 Csattos Piroska
Káli ferenc  élt 74 évet „
Kocsis Gáborné  élt 71 évet „
 Budai Borbála
Susztár Tibor  élt 42 évet „
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Anyakönyvi hírekA Művelődési ház  
januári programajánlata

A Városi Könyvtár  
januári programja

13-án, 17 ó: Főzőklub

16-án, 15 ó:„Foltlelkek-folt-

lelkes”  foltvarrók kiállításának 

megnyitója a vágó Pál helytörté-

neti múzeumban.

22-én, 15 ó: maGyar Kul-

TÚRA NAPJA – ünnepi műsor a 

helyi csoportok - Százszorszép 

gyermektánccsoport, városi ve-

gyes Kar, Színjátszó-kör, Könyv-

tár nyugdíjas Klubja, Kalandozó 

jászok - részvételével.

a vágó Pál helytörténeti mú-

zeumban január hónapban pat-

chwork – foltvarró kiállítás lát-

ható január 16-tól.

A Tourinform iroda nyitvatar-

tási idejében látogatható a TE-

lEháZ! 

Részletes információk (hasz-

nálati díjak, szabályzat) a hely-

színen megtekinthetők.

4-én 14 óra: nyugdíjasklub
9-én 8.30 óra: Játék-délelőtt
11-én 14.30 óra: minigyöngy
11-én 14.30 óra: rejtvényklub 
11-én 16 óra: városi kereszt-

rejtvényfejtő egyéni verseny
18-án 14 óra: nyugdíjasklub 
21-én 15 óra: magyar kultúra 

napja. Író–olvasó találkozó lisz-
tóczky lászlóval.

23-án: 8.30 óra: játék-dél-
előtt

23-án: 8.30 óra: Csipkeverő 
kör

25-én 14.30 óra: minigyöngy

25-én 14.30 óra: rejt-

vényklub 

25-én 16 óra: városi kereszt-

rejtvényfejtő egyéni verseny

február 1-jén 14 óra: nyugdí-

jasklub

Minden kedden, csütörtökön 

és pénteken délelőtt – előzetes 

egyeztetés alapján –a számítógép 

és az internet használatának ta-

nulása 40 éven felülieknek.

Köszönetünket fejezzük ki  
mindazoknak, akik 

KAPTÁS ISTVÁN
Temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

2009. december 13.-tól

HELYKÖZI BUSZJÁRATOK INDULNAK Jászapáti, aut. áll. Megállóhelyről

Jászkun Volán Zrt. Jordán & Jordán Kft.
Szoftver

1. oldal

Farmos, kh.Abádszalók, aut. áll. Jászárokszállás, vh.| | ||
06:44 (2) 09:43 (2) X14:56 (2) 17:11 (2)+ 06:45 (1) 1408:07 (1) 6516:27 (1) 16:37 (1) I 14:05 (1)| | ||

| | ||
Gödöllõ, aut. áll.Alattyán, kh. Jászb., Electrolux| | ||

X 14:50 (1) 18:20 (1)+ M 07:20 (1) Z07:22 (1) X 04:49 (1) M12:49 (1) M12:49 (1) M13:47 (1) I13:49 (1)| | ||
M 20:54 (1)| | ||

Gyöngyös, aut. áll.Berekfürdõ, strandf.| | ||
06:44 (2) M 08:22 (2) 15:58 (2) Jászberény, aut. áll.| | ||

X 04:16 (1) X04:49 (1) 05:06 (1) D06:00 (1) X06:15 (1)| | ||
Hajdúszoboszló, aut. áll.Besenyszög, Szabadság tér 06:45 (1) X06:45 (1) I06:57 (1) O07:04 (1) T07:04 (1)| | ||

07:00 (4) 09:45 (1)X 1514:50 (1) 06:44 (2) 07:15 (1) I07:15 (1) M07:20 (1) Z07:22 (1) +08:00 (1)| | ||
O 08:05 (1) 1408:07 (1) M08:15 (3) X08:22 (1) 09:00 (1)| | ||

Heves, aut. áll.Bp., Stadion aut. pu. 10:00 (1) 10:30 (1) +11:30 (1) X11:38 (1) M12:49 (1)| | ||
X 04:16 (1) 05:06 (1) X06:15 (1) 07:15 (1) M07:20 (1) X 05:35 (2) 06:44 (2) 07:25 (2) 07:35 (2) M08:22 (2) M 12:49 (1) M13:47 (1) I13:49 (1) X14:04 (1) X14:50 (1)| | ||
Z 07:22 (1) 09:00 (1) 10:30 (1) 11:30 (1)+ +15:30 (1) 09:43 (2) 09:50 (2) M09:50 (2) X10:38 (3) X12:34 (2) M 15:27 (1) +15:30 (1) 16:00 (1) 16:22 (1) 6516:27 (1)| | ||

16:22 (1) 17:26 (1)V D17:30 (1) O 13:45 (2) M13:50 (2) X14:46 (3) X14:56 (2) 6515:03 (2) 16:37 (1) V17:26 (1) D17:30 (1) M17:44 (1) +17:50 (1)| | ||
15:58 (2) 1416:08 (2) +17:11 (2) 1517:40 (3) 18:01 (3) + 18:20 (1) 18:41 (1) M19:12 (1) +19:45 (1) M20:54 (1)| | ||

Cegléd, aut. áll. U 20:01 (3) 21:01 (3)| | ||
06:45 (1) 08:07 (1)14 6516:27 (1) 16:37 (1) Jászdózsa, Szt.Mihály tér| | ||

Jánoshidai elág. I 14:05 (1)| | ||
Csongrád, aut. áll. X 14:50 (1) +18:20 (1)| | ||

07:00 (4) 15:40 (1) Jászfelsõszentgyörgy, kh.| | ||
Jászalsószentgyörgy, kh. X 04:16 (1) 05:06 (1) X06:15 (1) 07:15 (1) 09:00 (1)| | ||

Debrecen, aut. áll. I 13:55 (1) X14:50 (1) M17:19 (1) O17:39 (1) +18:20 (1) 10:30 (1) +11:30 (1) +15:30 (1) V17:26 (1) D17:30 (1)| | ||
06:44 (2)| | ||

Jászapáti, vá. Jászfényszaru, aut. vt.| | ||
Eger, aut. áll. D 05:49 (1) O05:49 (3) I06:41 (4) O06:48 (1) T06:48 (3) M 07:20 (1) Z07:22 (1)| | ||
X 05:35 (2) 07:25 (2) 09:50 (2) 13:50 (2)M X14:46 (3) I 06:50 (3) I06:52 (3) M06:54 (3) M07:55 (3) 09:37 (3)| | ||
15 17:40 (3) 18:01 (3) I 12:35 (3) M13:31 (3) I13:39 (3) +13:49 (3) Z13:56 (3) Jászivány, aut. vt. 1/2| | ||

+ 15:50 (3) M16:36 (3) M17:36 (3) Z17:49 (3) M 06:10 (2) M06:50 (2) M07:30 (2) M09:05 (2) M09:50 (2)| | ||
+ 10:00 (2) M12:45 (2) O13:45 (2) +14:05 (2) M14:10 (2)| | ||

2009. december 13.-tól

HELYKÖZI BUSZJÁRATOK INDULNAK Jászapáti, aut. áll. Megállóhelyről

Jászkun Volán Zrt. Jordán & Jordán Kft.
Szoftver

2. oldal

Jászszentandrás,aut.ford.Jászivány, aut. vt. 2/2 Miskolc, aut. áll.| | ||
O 15:44 (2) 16:57 (2)M D17:54 (2) + 05:10 (3) I06:01 (3) X06:10 (3) O06:57 (3) I07:01 (3) 07:35 (2) 1416:08 (2)| | ||

T 07:07 (3) 09:01 (3) +10:36 (3) M11:32 (3) +12:37 (3)| | ||
Jászjákóhalma, kh. I 12:45 (3) M13:46 (3) Z14:11 (3) M15:14 (3) +16:10 (3) Nádudvar, aut. vt.| | ||
X 04:16 (1) 04:49 (1)X 05:06 (1) 06:00 (1)D X06:15 (1) M 16:45 (3) O17:10 (3) M17:45 (3) M19:40 (3) M23:06 (3) 06:44 (2)| | ||

06:45 (1) 06:45 (1)X I06:57 (1) 07:04 (1)O T07:04 (1)| | ||
Jásztelek, kh.07:15 (1) 07:15 (1)I M07:20 (1) 07:22 (1)Z +08:00 (1) Nagykörû, Kossuth tér| | ||

O 08:05 (1) 08:07 (1)14 M08:15 (3) 08:22 (1)X 09:00 (1) X 14:50 (1) +18:20 (1) O 15:06 (1) +18:37 (1)| | ||
10:00 (1) 10:30 (1) +11:30 (1) 11:38 (1)X M12:49 (1)| | ||

Karcag, aut. áll.M 12:49 (1) 13:47 (1)M I13:49 (1) 14:04 (1)X X14:50 (1) P.taskony, szoc.otth.| | ||
M 15:27 (1) 15:30 (1)+ 16:00 (1) 16:27 (1)65 16:37 (1) 06:44 (2) 06:44 (2) 09:43 (2) X14:56 (2) +17:11 (2)| | ||
V 17:26 (1) 17:30 (1)D M17:44 (1) 17:50 (1)+ +18:20 (1)| | ||

Karcag, kórház18:41 (1) 19:12 (1)M +19:45 (1) 20:54 (1)M Pusztamonostor, kh.| | ||
06:44 (2) M 07:20 (1) Z07:22 (1)| | ||

Jászkisér, Ktsz.| | ||
Kecskemét, aut. áll.X 05:50 (1) 06:10 (1)I 07:00 (4) 09:10 (1)M X09:45 (1) Szeged, aut. áll.| | ||

X 12:15 (1) 12:24 (1)X I13:43 (1) 13:55 (1)I +14:35 (1) 06:45 (1) 1408:07 (1) 6516:27 (1) 16:37 (1) 07:00 (4) 15:40 (1)| | ||
15 14:50 (1) 15:06 (1)X I15:30 (1) 15:40 (1) M17:19 (1)| | ||

Kõtelek, kh.O 17:39 (1) 18:37 (1)+ M18:47 (1) Szolnok, aut. áll.| | ||
X 15:06 (1) +18:37 (1) X 05:50 (1) 07:00 (4) M09:10 (1) X09:45 (1) X12:15 (1)| | ||

Jászladány, orvosi rend. 15 14:50 (1) X14:50 (1) X15:06 (1) 15:40 (1) +18:20 (1)| | ||
Kunhegyes, aut. áll.X 05:50 (1) 09:10 (1)M X12:15 (1) 12:24 (1)X I13:55 (1) + 18:37 (1)| | ||

I 15:30 (1) 17:19 (1)M O17:39 (1) 06:44 (2)| | ||
Tápiószecsõ, kh.| | ||

Kunmadaras, kh.Jászszentandrás, aut. vt. X 04:16 (1) 05:06 (1) X06:15 (1) 07:15 (1) 09:00 (1)| | ||
+ 05:10 (3) 06:01 (3)I X06:10 (3) 06:44 (2) O06:57 (3) 06:44 (2) 10:30 (1) +11:30 (1) +15:30 (1) V17:26 (1) D17:30 (1)| | ||
I 07:01 (3) 07:07 (3)T 09:01 (3) 10:36 (3)+ X10:38 (3)| | ||

Mezõkövesd, aut. áll.M 11:32 (3) 12:37 (3)+ I12:45 (3) 13:46 (3)M Z14:11 (3) Tarnaméra, isk.| | ||
X 14:46 (3) 14:56 (2)X M15:14 (3) 16:10 (3)+ M16:45 (3) 07:35 (2) 1416:08 (2) M 08:22 (2)| | ||
O 17:10 (3) 17:11 (2)+ M17:45 (3) 17:56 (3) 19:01 (3)| | ||
M 19:40 (3) 20:01 (3)U 21:01 (3) 22:41 (3)V M23:06 (3)| | ||

2009. december 13.-tól

HELYKÖZI BUSZJÁRATOK INDULNAK Jászapáti, aut. áll. Megállóhelyről

Jászkun Volán Zrt. Jordán & Jordán Kft.
Szoftver

3. oldal

Tiszasüly, postaTiszaderzs, kh. Jelmagyarázat| | ||
09:43 (2) 14:56 (2)X +17:11 (2) X 15:06 (1) 1515:52 (1) +18:37 (1) (1) az induló buszállás száma| | ||

+ munkaszüneti napokon(vasárnap)| | ||
Tiszavárkony, bej. útTiszafüred, aut. áll. 14 a hetek utolsó iskolai elõadási napján| | ||

09:43 (2) 14:56 (2)X +17:11 (2) 07:00 (4) 15:40 (1) 15 hetek elsõ iskolai napját megelõzõ munkaszüneti napon| | ||
65 a hetek elsõ tanítási napját megelõzõ napon| | ||

Tószeg, kh.Tiszajenõ-Vezseny vá. D szabadnapok kivételével naponta| | ||
07:00 (4) 15:40 (1) 07:00 (4) 15:40 (1) I iskolai elõadási napokon| | ||

M munkanapokon| | ||
Zagyvarékas, kh.Tiszakécske, vh. O szabadnapokon(szombaton)| | ||

07:00 (4) 15:40 (1) O 05:50 (1) T05:50 (1) M09:10 (1) X12:15 (1) X14:50 (1) T tanszünetben munkanapokon| | ||
+ 18:20 (1) U a hetek utolsó munkanapján(pénteken)| | ||

Tiszanána, aut.vt. V hetek elsõ munkanapját megelõzõ munkaszüneti napon| | ||
09:43 (2) 14:56 (2)X +17:11 (2) X munkaszüneti napok kivételével naponta| | ||

Z szabad és munkaszüneti napokon(szombaton és vasárnap)| | ||

Jászapáti buszmenetrend

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondok minden kedves rokonomnak, 

férjem volt munkatársainak, barátainak, szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik 

SuSzTÁr TIbor 

temetésén megjelentek, együttérzésükkel,  
koszorúikkal, virágaikkal fájdalmunkat  

enyhíteni próbálták.

Gyászoló felesége
Nagyszüleim, Szüleim, Öcsém és családja,  

Mihályi rokonság, Susztár család – Jászapáti

Köszöntő
Kiss Gábort   

és nejét  

Mihályi Erzsébetet 
50. házassági évfordulójuk alkalmából

nagyon sok szeretettel köszöntik lányaik, fiuk, menyük,  
vejeik és hat unokájuk.

15 ÉVES  
a SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉSEM

DR BORBÁS JÓZSEF
sebész fõorvos

Aranyerek műtét nélküli végleges ellátása,  
végbélrákszűréssel, kisműtétek azonnali elvégzése,  

visszerek injekciós kezelése, sebészeti betegségek műtétei
Rendelés: Jászapáti Új Orvosi rendelő, 

Petőfi S.u.2-4. Csütörtökön 16-17-ig.
Tel.: 06-20-9689-589, www.drborbasj.hu


