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Tej- és tejtermékek széleskörű választékával, 
fogyasztóink kiszolgálásáért!

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

E-mail: jasztej@invitel.hu

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 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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Meghívó
Jászapáti Város Önkormányzata

és a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
tisztelettel meghívja városunk lakosságát 

az 1848. március 15-i
forradalom és szabadságharc

162. évfordulója
tiszteletére tartandó városi ünnepségre.

PROGRAM
08.00 Ünnepi szentmise a római katolikus templomban.
09.15 Ünnepi megemlékezés a Művelődési Házban
 Ünnepi beszédet mond: 
 Nagypál Csaba alpolgármester
Lengyelországi Lancut járás 
testvérvárosi delegációjának köszöntője
Ünnepi műsor a Jászapáti Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola felső tagozatos tanulóinak előadásában.
Ezt követően koszorúzás a Petőfi szobornál, 
valamint a temetői ’48-as honvédsíroknál. 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

A JABE-bál vendégei . 
Lóczi Miklós a JABE elnöke a XIV. JABE bál megnyitójában elmondta, hogy 
az idén is lesz Gazdanap májusban, Aratónap júliusban és Hagyományos 

szakmák-szakmai hagyományok rendezvény októberben. A bál bevételéből  
a nyolcadik JABE könyv kiadását tervezi a Jászapátiak Baráti Egyesülete.

A jászberényi  Holdugatók rock-and-roll tánccsoport műsora

Wirtzné Deli Krisztina rajza

A Nemzetközi Nőnap alkalmából  
szeretettel köszöntjük 

Jászapáti leányait és asszonyait!
Dr. Szekeres Imre és Szabó Lajos

Jabe-bál 2010
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Városunk Képviselő-testülete 
február 11-én tárgyalta  
az ez évi költségvetést. 

A képviselők az előkészítő 
munkának is köszönhetően, nem 
tettek sok módosító indítványt 
– valamennyi bizottság előzete-
sen kialakította véleményét, va-
lamint több tárgyalási forduló-
ban egyeztettek az intézmények 
vezetőivel – ez megkönnyítette a 
döntéshozatalt.

Az elfogadott költségvetésről 
kérdeztük Szabó Lajos polgár-
mestert.

– Városunk mekkora összeggel 
gazdálkodhat 2010-ben, és ez az  
összeg milyen forrásból szárma-
zik?

Városunk ez évi költségvetése 
1.516.927.000 Ft,  

és a bevételeink döntően  
az államtól származnak. 

Helyben képződő bevétel a mű-
ködési bevétel, amit 84.000.000 
Ft-ra, az adóbevétellel – ipar-
űzési, gépjármű és idegenfor-
galmi adó együttesen – amit 
175.500.000 Ft-ra, és az egyéb 
bérleti díjból, ingatlan értékesí-
tésből származó bevételt pedig 
44.000.000 Ft-ra várunk. 

– Melyek a kiadási oldal fő jel-
lemzői?

Bevételeinket teljes egészében 
a város intézményeinek működ-
tetésére fordítjuk, és a fejleszté-
seinkhez közel 40 millió forint 
kedvezményes kamatozású hitel 
felvételét tervezzük. A kiadási ol-
dalon a legnagyobb összeg a ma-
ga 675 millió forintjával a szemé-
lyi jellegű kiadások, a járulék te-
herrel együtt. Dologi kiadásokra 
318 millió forintot, felhalmozá-
si kiadásokra 371 millió forintot, 
működési célú kiadásokra pedig 
152 millió forintot költünk. 

– A kiadások között jelentős ös-
szeg – az összkiadás 24 %-a –a fel-
halmozási kiadás. Milyen fejleszté-
seket, felújításokat takar ez az ös-
szeg?

Az előző évek költségvetésében 
is hasonló számmal találkozhat-
tunk ezen a soron. Ebben az év-
ben ez a költség három megnyert 
projektünk munkálataink meg-
kezdését jelenti. A Polgármesteri 
Hivatal belső akadálymentesíté-

se és a  Petőfi Sándor úti járda épí-
tése jelenleg már a közbeszerzési 
eljárás szakaszában van, és ezek  
be is fejeződnek ebben az évben. 
Az óvoda építésének beruházá-
sai a Vasút úti óvoda esetében ta-
vasszal, a József Attila úti óvoda 
esetében ősszel kezdődnek el, és 
nagyon bízom a Bölcsőde új épü-
letére vonatkozó pályázatunk si-
kerében is. Amennyiben sikeres 
lesz, az építkezés itt az ősszel kez-
dődhetne meg. 

Önkormányzati pénzből 10 
millió forinttal támogatjuk a 
strandfürdő nagy medencéjének 
átalakítását, 5 millió forinttal az 
egyház tulajdonában lévő ravata-
lozó építésének kezdési munkáit, 
ill. ez az összeg tartalmaz forrást 
járda és úthálózat felújítására, in-
tézményi épületeink karbantar-
tására is. Eldöntötte a Képvise-
lő- testület azt is, hogy amennyi-
ben a ravatalozó építésére ebben 
az évben nem kell pénzt fordíta-
ni, az így felszabaduló 5 millió Ft-
ot a Damjanich út egy szakaszá-
nak – az Új utcától a Balassi ut-
cáig – aszfaltozási munkáira kell 
fordítani. 

– Sokszor kritikával illeti a város 
lakossága az Önkormányzatot, hogy 
sok pénzt fordít szociálpolitikai ki-
adásokra. Hogyan néz ez ki, az ez 
évi költségvetésben?

A Polgármesteri Hivatalnak 
törvényekben meghatározott 
feladatokat kell végrehajtani, és 
ezek között egyik,  a szociális tör-
vényben meghatározott juttatá-
sok folyósítása. 

Ezen juttatásokhoz  
95-100% közötti támogatást 

kapunk, és csak minimális 
önkormányzati forrást kell 

biztosítanunk. 

Saját elhatározásunkból – tel-
jes egészében önkormányzati for-
rásból – a következő feladatokra 
biztosítunk forrást:

• átmeneti segély felnőtt korú-
ak részére 600 eFt

• átmeneti segély természet-
ben 500 eFt

• rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 600 eFt

• rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatás természetben 500 
eFt

• temetési segély 1.500 eFt

• beiskolázási segély /közép és 
felsőfokú intézmények esetében/ 
1.500 eFt

• csatornaszolgáltatási díj tá-
mogatás 600 eFt

• 70 felettiek hulladéktámoga-
tása 4.150 eFt

• köztemetés 1.000 eFt
• közgyógyellátás 1.000 eFt
• felsőfokú oktatási intézmény-

ben tanulók részére ösztöndíj tá-
mogatás 3.000 eFt

• tankönyvtámogatás 2.500 
eFt

• első lakáshoz jutók támoga-
tása 2.000 eFt

– Vita alakult ki a testületi ülé-
sen a képviselői tiszteletdíj csök-
kentésének mértékéről. 

Az előterjesztésben 50%-os 
csökkentésre volt javaslat, míg 
a testületi ülésen Járvás István 
képviselő úr a tiszteletdíj teljes 
eltörlését javasolta. Ön kitartott 
az előterjesztése mellett – és vé-
gül az 50 %-os csökkentést fo-
gadta el a Képviselő-testület is 
– miért?

A költségvetési koncepció 
elfogadásakor átmenetileg 

felfüggeztettük 2010-re  
a képviselők tiszteletdíjának 

kifizetését.

 A költségvetés készítésekor 
én úgy ítéltem meg, hogy lehe-
tőség van, ha csökkentett mér-
tékben is, tiszteletdíjat tervezni 
a képviselőknek. Szeretném azt 
elmondani, hogy nem óriási ös-
szegekre kell itt gondolni, mert a 
most elfogadott rendelet szerint a 
képviselők bruttó 21.000-25.000 
Ft között kapnak havonta, a kül-
sős tagok pedig bruttó 6.600 Ft. 
Ezen összegekből az adók levoná-
sa után kb. a fele marad meg. 

A törvény szerint, ha nincs 
tiszteletdíj, akkor a munkát 
végző képviselő költségeit 

a számlái alapján kell 
kiegyenlíteni, és az akár  

több is lehet.

A vitában egyébként volt olyan 
független képviselő, aki először 
felháborodott a külsős bizottsá-
gi tagoknak javasolt – szerinte túl 
alacsony – tiszteletdíjon, majd 
ugyan ő megszavazta a tisztelet-
díj teljes eltörlését. Összegezve  
én azért szavaztam meg a csök-
kentett tiszteletdíjat, mert úgy 
gondoltam, az a képviselő, aki ko-
molyan veszi a munkáját, annak 
feltétlen vannak ezzel összefüg-
gésben költségei, melyet egyéb-
ként a törvény szerint is meg kel-
lene neki téríteni.
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SPORT

TI-LA SPORT
Jászapáti, István király út 15/a.

Egész évben BUDMIL  
és egyéb ruházati termékek,

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

Lancost  Addidas Errea Joma Kronos NikeUHL Sport  

Elfogadásra került városunk 2010 évi költségvetése KEMPO EUROPA KUPA 2010 –  
VIII. Juhász Ferenc Emlékverseny

2010.01.29 – 01.31 között, a Tö-
köl Sportcsarnokban került meg-
rendezésre a már hagyományos-
nak tekinthető VIII. Juhász Ferenc 
Emlékverseny – Kempo Európa 
Kupa. A nagyszabású versenyen  
6 Ország, 24 harcművészeti  stí-
lusirányzatának  51     Sportklub-
ja  nevezett be 358 fővel, 606 ne-
vezés keretében , és a három na-
pig tartó vetélkedőn a benevezett 
versenyzők kata, fegyveres kata , 
önvédelem, light contact, chikara 
kurabe, knock down és  full con-
tact versenyszámokban mérhették 
össze bátorságukat és tudásukat, 
nem, korosztály, harcászatban el-
töltött idő, és súlykategóriák sze-
rinti megbontásban. A Jászapáti 
Kígyó Dojo Harcművészeti Sport-
egyesület Dr.Nagy-Hinst István 
Hanshi 8 Danos Jitsu és 3 Danos 
Kampo do Mester vezetésével 15 
versenyzőt nevezett be a színvo-
nalas mezőnybe és a verseny vé-
geztével  30 éremmel /11 arany, 12 
ezüst és 7 bronz/éremmel  zárta a 
nagyszabású versenyt. Az egyéni 
összesített eredmények alapján 
a Jászapáti Kígyó Dojo Harcmű-
vészeti Sportegyesület csapata e 
nagyszabású versenyen az előke-
lő  2  helyen végzett.

Egyéni eredmények: 

Formagyakorlat/Kata/: 
Zagyi Renáta I. hely, Bartus 

Ferenc, Nagy Attila, Takács Hed-
vig, Zagyi Norbert II. hely, Ádám 
Aténé Ágnes, Gyárfás Zsófia, Vá-
gó Viktor III. hely, Pethő Krisz-
ta IV. hely.

Fegyveres Formagyakor-
lat /Fegyveres kata/:

I. hely: Gyárfás Zsófia, Kascsák 
Tibor, Pongó Tamás, Zagyi Nor-
bert, Zagyi Renáta, 

II. hely: Ádám Aténé Ágnes, 
Pethő Levente, Takács András, 

III.hely: Pethő Kriszta Me-
linda, 

IV. hely: Takács Hedvig.

Önvédelmi versenyszám:
Nagy Attila, Takács Hedvig, 

Zagyi Renáta I. hely, Ádám Aténé 
Ágnes, Ádám Tamás,Bartus Fe-
renc, Gyárfás Zsófia, Takács And-
rás II .hely, Lóczi Fanni , Pongó 
Tamás, Zagyi Norbert III. hely.

Light contact:
Nagy Attila, Takács András I. 

hely. 
Dr. Nagy-Hinst István 

Hanshi
Kígyó Dojo HS-Elnök

Február 20-án három órás 

Spinning rendezvényt tartott a 

Pulzus Mozgás Stúdió a Művé-

szetek Házában. Három edzővel, 

34 kerékpáron tekertek a helyi és 

a szomszéd településekről érke-

zett spinning klubosok, közben 

szünetekkel, amikor némi ener-

giapótlást vettek magukhoz.

Először láttam ilyen „spinning 

őrületet” de máris magával raga-

dott csak a látvány is.

Úgy tűnik a „spinning” angol 

szót is fel kell vennünk a megta-

nulandók listájára, mert a fiata-

lok (és idősebbek!) körében egy-

re népszerűbb ez a sport. A szó 

pörgést jelent - többek között - 

ami ezt a testmozgást jellemzi is. 

Edző vezetésével zenére tekerik a 

speciális szobakerékpárt, közben 

zsírt égetnek és izmosodnak vagy 

fogynak - kinek mire van szüksé-

ge. Röviden ennyi, de a ritmusos 

zene, a pörgő kerekek, színes fé-

nyek, és a csapatmunka, ahogy 

egymást ösztönzik a jobb telje-

sítményre, valamiféle izgalmas, 

lelkesítő hangulatot varázsolt a 

terembe.  

Három órás  

õrült tekerés

Mindenkert
ZöldTErülET kialakíTás-kEZElés:

alkalmi vagy rendszeres  
fŰnyírás, gaztalanítás,  

és egyéb munkálatok

bontás és tereprendezés,  
favágás (keletkezõ fahulladék feldolgozás  
vagy elszállítás) kisebb lakatosmunkák.

kErTTErvEZés,  
szaktanácsadás, kertépítés 
növénytelepítés, épület körüli burkolatok,  

járdák tervezése-kivitelezése.

általános épülettakarítás,  
sírgondozás

Díjtalan kiszállás és árajánlat-készítés:

20/441-46-80

Már szinte kedvet kaptam nye-

regbe pattanni, de inkább haza-

siettem és megírtam ezt a cikket, 

hogy a legközelebbi spinning par-

tin ott lehessünk minél többen. 

Mert a stúdió vezetője Bécsi An-

tal már egy szabadtéri tekerést 

is tervez, sok-sok kerékpárral és 

sportolni vágyó emberrel, a kö-

zelgő tavaszi jó időben.

Addig is lehet edzeni a stúdió-

ban. Minden hétköznap nap este 

van foglalkozás, két nap délelőtt  

is.                                                     Sz-n

35 kerékpár pörgött egyszerre

Energia utánpótlás a szünetben



Az idő
Mottó: „Fogy az idő, bezár egy ajtó” 
(Zsédenyi Adrienn: Ajtók mögött, című száma)

Az idő, mint a ma- tegnap-holnap fogalma mindig léte-
zett, amit eleinte nem mértek csak tudatában voltak annak, 
hogy a múlt az nem visszafordítható. Az ősi népek megfigyelé-
seiket, úgy, mint az évszakok váltakozását, ennek megfelelően 
a napszakok változó hosszát, és az ezzel járó várható időjárást 
apáról-fiúra továbbadták. De nem volt szabályozva, leírva, 
mértékegységgel mérhetővé téve. Egyszerűen mindenki ösz-
tönösen benne élt a valós időben, úgy, hogy nem volt szüksége 
órára, naptárra, határidő naplóra, zseb kalkulátorra, a telefon 
emlékeztető funkciójára.

Az idő objektív, vagy szubjektív volta is megérne egy-egy 
misét! Mert objektíven mérhető ugyan, de nem mindenkinek 
azonos a viszonya vele. Vannak jó időérzékkel megáldott pon-
tos, precíz emberek, de sajnos mások e tulajdonság híján min-
dig– mindenhonnan elkésnek, állandó időzavarral küzdenek. 
Ez életük minden területére kihat, egyetlen helyen sem értik, 
miért mérges az a valaki, akinek 5 percet várnia kellett rájuk. 
Más megközelítésben „az idő mindig egyforma sebességgel 
telik”, de ezt a saját életem (eddigi 30 évének) más- más sza-
kaszában igencsak változónak éreztem. Pl.: az iskolapadban 
töltött 45 perc, mindig végtelen hosszúságúra nyúlt, míg a 
tízperces szünetek elrepültek. Mindig úgy érzékeltem, hogy 
a pozitív dolgok élménye gyorsan elillant, míg egy nehéz idő-
szak sokkal hosszabbnak tűnt. Akkor is, ha a relatív időtarta-
ma közel azonos volt. A lényeg, hogy többféle idő létezik, bár 
nehéz elfogadni tényként, ugyanúgy, mint vallási értelemben 
az öröklét (időtlenségének) fogalmát.

Ide kapcsolódik még a mi hozzáállásunk is, hogy men-
nyire tudjuk kihasználni az adott pillanatban rejlő lehetősé-
geinket. Mert egy boldog perc, minél inkább vissza akarjuk 
tartani, annál gyorsabban eltelik. Erre utal az: „Olyan rövid 
az élet” mondásunk. Fiatalabb koromban nem értettem, ho-
gyan lehetne rövid az élet, hiszen csupa unalom, és időhúzás 
minden, alig vártam, hogy felnőtt lehessek. Talán az életkor-
ral járó bölcsesség, vagy a sokasodó tennivalók miatt, mára 
már egyetértek vele. Hallhatjuk általános panaszként: „jaj, 
semmire sincs időm!”. Márpedig aki okosan él előre tervez, 
azt állítja „arra mindig van időm, amit igazán akarok”. Tehát 
bizonyítást nyert az idő igenis lehet szubjektív, és a mérhető-
sége sem mindig relatív. Még annyit, hogy az állatoknak van–e 
időérzéke? Mondhatjuk hogy nincs, de a kakas mégis minden 
reggel napfelkeltekor kukorékol, a legelőről hazaérkező tehén 
talán számolja, hogy hány lépés, amíg hazatér, vagy a fecskék, 
gólyák térképen nézik, hol és mikor kell leszállniuk, hogy a 
Magyarországi tavaszt elhozzák nekünk. Higgyük végre el, 
hogy ha a jó Isten még az állatoknak is adott valamiféle időér-
zékhez hasonló, belső ösztönt, akkor épp velünk kivételezett 
volna. Hogy csak papírról, gépek jelzéseiről, tudjuk mennyi az 
idő, mikor mit kell csinálnunk, és mire szabad emlékeznünk 
mindebből. Ez a dolog éppen úgy, személyiségünk része, le-
hetőségeink korlátja, és előbbre visz a földi életünkben (azon 
túl már nincs jelentősége), mint amikről az előző hónapokban 
írtam.

Öszt(önző) tisztelettel: Z. S-né

Kedves Rejtvényfejtők!
Mindenki számára ismerős dá-

tum a március 8. Ezen a napon sok 
országban a főszerep a hölgyeké, 
legyenek lányok, édesanyák vagy 
nagymamák. Magyarországon 
1910-től vált ünneppé ez a nap. Sok 
férfi nyilatkozott már úgy, hogy nő-
vel élni néha gyönyörű érzés, olykor 
teher, néha felemelő, máskor nyűg, 
egy mégis bizonyos. Nélkülük él-
ni nem lehet! Hiszen gondoskodó-
ak, szeretnek, aggódnak, féltenek, 
ha kell, simogatnak, ha szükséges 
korholnak, vagy éppen meghall-
gatnak.

A rejtvényben Richard Wagner-
től származó idézetet fejthetnek 
meg a nőkről.

„Az élet zenéjét a nők adják, akik 
őszintén, minden feltétel nélkül 
fogadják magukba a dolgokat, …” 
folytatása a rejtvény vízszintes 1, 
20 és 32 számú soraiban. 

vízsz.: 1. Beküldendő. Az 
idézet folytatásának első része. 
11. Kiejtett kettős betű. 12. Rádi-
um vegyjele. 13. Németország fő-
város. 14. Nadrágon, kabáton ta-
lálható. 17. Ón vegyjele. 18. Vasút-
állomás. 19. Csillag, angolul. 20. 
Beküldendő. Az idézet folytatá-
sának harmadik, befejező része.  
23. Zápor eleje! 24. Nehézkésen 
írja a betűket. 25. .., a nagy va-
rázsló. 26.  Életút. 27. Könyörgő, 
sóváron kérő. 29. Annyi mint.  31. 

Hangtalan Teréz! 32. Bekülden-
dő. Az idézet folytatásának má-
sodik része.  36.Rin Tin …, bol-
gár-amerikai családi film címe.   
38. Diákkör. 39. …. Hossein, irá-
ni iszlám hírszerző iroda vezető-
je.  41.  Heves megye székhelye.  
43. Állati lakhely.  45. Arra fele!  
46. Hangtalan lob! 47. Negatív 
töltésű elektron, az elektron és a 
pozitron közös neve. 49.  Katoli-
kus francia világi pap címe.  51. 
Doktor. 52. Tagadószó. 53. Japán 
elektrotechnikai márka. 54. Ní-

vós, magas színvonalú. 57. Bánat.  
58. Numero, röviden. 60. Gárdo-
nyi Géza egyik legismertebb re-
génye, film is készült belőle.

függ.: 1. Hangtalanul hoz! 
2. Számtani művelet. 3. Hivatá-
sos táncosnő és énekesnő a japán 
teaházakban. 4. Bér betűi, kever-
ve.  5.  Határozórag, a re párja.  6.  
Éber egyik fele!  7. Semmelweis 
Érdekvédelmi Szövetség névbe-
tűi. 8. 1966-ban alakult finn ze-
nekar. 9. Római 49. 10. Hímzőfo-

nallal dolgozik. 15. Ebből az irány-
ból. 16. Kémiai elemeknek vegyi 
úton tovább nem bontható legki-
sebb részecskéjével kapcsolatos. 
19. A Duna-kanyar kapujában ta-
lálható kedvelt kirándulóhely. 21. 
Határozott névelő. 22. Város Dél-
Finnországban, fontos kereske-
delmi központ volt a viking keres-
kedők útvonalán. 28. Dán ember, 
dán nyelv. 29. Abban az időpont-
ban. 30. Távoli előd.  33. Juttat. 
34. Személyes névmás. 35. A má-
sik helyre pakol. 37. Egyfajta szó-
fajhoz kapcsolt végződés. 40. A rá 
nehezedő terhet elviselő. 42. Elő-
kelőséghez kapcsolódó. 44. … An-
geles, Az Egyesült Államok nyu-
gati partján fekvő város. 48.Toy-
ota Estima Owners Club névbetűi. 
50. Olasz, keretmesés, kiesős kár-
tyajáték. 53. Falu Belső-Ázsiában 
és a Kaukázusban. 55. Hangtalan 
Néró! 56. Azonos betűk. 57.  Bal 
mássalhangzói. 59. Indíték.

Beküldendő: A vízszintes 1, 
20, 32 sorok megfejtése. A janu-
ári rejtvény megfejtése: „…Min-
den gyermekszív rubinláda egy-
egy új év van abba zárva.”

Nagypál Istvánné

A helyes megfejtést beküldők kö-
zül a nyertes a Jászok Egyesülete 
ajándékaként kapja, Szále László 
Az én Jászságom c. kötetét. A köny-
vet átveheti a Könyvtárban: 

Nagy Kálmánné, Jászapáti.
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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.

Hit. Wirtzné Deli Krisztina rajza.
 Az Aranyceruza- rajzok és gondolatok az emberről című könyvben jelent meg 

egy pályázat jutalmaként, amelyen mint hobbi rajzoló vett részt.

Részlet az értékelésből: 
„A kereszt előtt térdelő ember feje szinte a fényes keresztbe olvad. 
 Apró lábfejével érzékelteti a földi dolgoktól való eltávolodást. 
 Igazi alázatot sugall vele.”

Az Önkormányzat költségvetéséből 
támogatott szervezetek, és feladatok

Jászapáti Önkéntes Tűzoltóság 3.150.000
Hétszínvirág tánccsoport 700.000
Rácz Aladár Zeneiskola 3.260.000
Hírmondó Újság  800.000
N O E  Jászol Családegyesület 45.000
Magyar Vöröskereszt Jászapáti szervezete 135.000
Városi Polgárőrség 600.000
Jászapáti Színjátszókör 90.000
Gyermekszemészeti szűrővizsgálat 90.000
JNSZM Mozgássérült Egy. Helyi csop. 90.000
Vakok és Gyengénlátók Klubja 45.000
Városi Könyvtár Nyugdíjasklubja 45.000
Jóbarátság nyugdíjas klub 45.000
Vándorfy János Honismereti Szakkör 45.000
Művelődési Központ nyugdíjas Klubja 45.000
Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesület 45.000
Jászapáti Városi Sportegyesület 5.700.000
Foci suli támogatás 250.000
M. L. Gimn. és SZKI tájfutó szakosztály. 150.000
Jászapáti Munkás Horgász Egyesület  75.000
Kígyó Dojo HSE  250.000
Erőemelők Famillya S.C. 45.000
Jászapáti rendőrőrs, gépjármű járőrözés 1.200.000
Temetői karbantartás költsége 500.000
Maci Alapítvány 150.000
Városi rendezvények  700.000
ISK rendezvény szerv.tám.  150.000
Ált.Isk.tanulók strandbelépő tám.  1.400.000
Kis Szent Teréz Kamiliánus Közösség 90.000
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Jászapáti város Polgármeste-
re Szabó Lajos, és Orosz Sándor 
a Jászapáti Mentőállomás Veze-
tője levélben kereste meg a térség 
országgyűlési képviselőjét, Dr. 
Szekeres Imrét, és Jászapáti vá-
ros 40 gazdasági egységének ve-
zetőjét. A megkeresés a mentőál-
lomás eszközfejlesztésének meg-
segítésére irányult. Arra kérték 
az érintetteket, hogy segítsenek  
közel 850.000 Ft értékű olyan 
eszköz beszerzésében, amely a 
mentőállomás számára nagyon 
fontos.

A megkeresésnek köszönhe-
tően az igényelt eszközök döntő 
hányada megvásárlásra került, 
ugyan is 13 vállalkozás, vagy vál-
lalkozó kedvezően reagált a fel-
kérésre. Az eszközök  a mentő-
kocsik elhasznált műszereit pó-
tolják, vagy kiegészítik és a jobb 
betegellátást  szolgálják majd. 

Az eszközök átadására ünne-
pélyes keretek között a Művésze-
tek Házában került sor.

a támogatást 
a következők nyújtották:
Dr. Szekeres Imre
Jászapáti Város 
Önkormányzata,
Jászapáti 2000. MgZrt.
MED.UNIF Kft. Jászapáti
Dr. Szabó és Testvérei Bt. 
Jászapáti
Jász-Sütőház Kft. Jászapáti
Jászközmű Kft. Jászapáti
MÁTRAMAG Szövetkezet 
Jászapáti
Jász-Vasút Kft. Jászapáti
Nagy és Társa Kft. Jászapáti
Városüzemeltető kft. 
Jászapáti,
Tevál 98 Kft. Jászapáti
Előhegyi Béla 
Jászszentandrás

A mentőállomás eszközfejlesztése

Kedves Jászapátiak!

Engedjék meg, hogy a Jász Újság hasábjain 
beszámoljak Önöknek arról, hogy 2010. feb-
ruár 6-án a Tehetségért Alapítvány tájékoz-
tató rendezvényt tartott. A program legfon-
tosabb célja az volt, hogy támogatóinknak, 
segítőinknek megköszönhessük mindazt az 
erkölcsi és anyagi támogatást, amellyel az el-
múlt öt évben felénk fordultak.

A baráti est életre hívója még az Alapítvány 
körüli – mára már megválaszolt kérdések 
nyilvánosság elé tárása, illetve partnereink 
tájékoztatása eddigi tevékenységünkről.

Az Alapító, immáron az összevontan mű-
ködő általános iskola, két alapítvánnyal ren-
delkezik. A jelenlegi jogszabályok értelmé-
ben az alapítványokat sem megszüntetni, 
sem összevonni nem lehetséges. Tehát a ku-
ratórium mandátumának vége csupán egy sa-
rokkövet jelent működésének útján. A követ-
kező ciklusra kibővítettük azt. Új munkatár-
saink: Gyárfás Róbertné, Nagypéter Mária, 
Bakos Krisztina.

Néhány mondattal érinteném az alapít-
vány pénzügyi helyzetét. Az átgondolt és si-
keres pályázatíró tevékenységnek valamit az 
SZJA 1%-os bevételeknek, felajánlásoknak, 
jótékonysági estek szervezésének eredménye, 
hogy 2005-2009 között az Alapítvány célsze-
rinti juttatásainak összege közel két millió fo-
rint volt. Mindezekből nagyon sok és tartal-
mas rendezvényt sikerült megvalósítani, tá-
mogatni. Hogy pontosan mik is voltak ezek 
dióhéjban összefoglalnám.

Működésünk első szakaszában az előző 
évek rendezvényeit támogattuk forrásaink-
ból (tanulmányi versenyek és kirándulások, 
kulturális rendezvények szervezett látogatá-

sa, év végi jutalmazások, év tanulója, év spor-
tolója díj, István Király Napok,Vágó Pál Na-
pok, táborok, Töklámpás Készítő Pályázat). 
A hagyományos programokon felül minden 
évben igyekeztünk színesíteni a gyermekek 
szabadidejét, szem előtt tartva alapító okira-
tunkban foglaltakat.

A teljesség igénye nélkül megemlítenék né-
hányat.

2005.
– István Király Napok rendezvényre az al-

sósaknak pólókat vásároltunk
– Alapítványi Logó Pályázat
2006.
–  Jutalomkirándulások: Mátra, Salgótar-

ján
2007.
– Tanulmányi kirándulások támogatása
– Légvár biztosítása az István Király Na-

pokon
– Erdei Iskola támogatása
– Hagyományőrző órák Csíkmenaságról 

érkezett vendégekkel
– Tűzoltó Vetélkedő
– Látogatás a Fővárosi Nagycirkuszba
2008.
– Jászberényben királyi panoptikum láto-

gatásának támogatása
– Huszárbemutató támogatása
– 2009. január - 2010. január eddig eltelt 

időszakának megvalósult programjai
– Népdal éneklő verseny
– Tápióbicskei csatabemutatón való rész-

vétel
– Honvédelmi Nap
– Futball Országos Bajnokságon való rész-

vétel
– Barangoló Programba való bekapcso-

lódás

– Nagy Sportág Választó rendezvényen va-

ló részvétel támogatása

– Töklámpás Készítő Pályázatba való be-

kapcsolódás támogatása

– Tutanhamon kincse című egyiptomi kiál-

lítás és a Látjátok feleim című kiállítás meg-

tekintése a Budai várban.

– Úszás támogatása

– Bábszínházi látogatás Budapestre

– Szolnoki Szigligeti Színház bemutatójá-

nak megtekintésének támogatása

– Filharmónia bérletek megvásárlásának 

támogatása

Nos, kedves olvasók, mint Önök is látják a 

felsorolás szintű beszámoló sem rövid, a lajst-

rom folyamatosan bővülő. 

Azt gondolom, a befektettet energia, erköl-

csi és anyagi érték többszörösen megtérül, 

egy csillogó szemű gyerek mosolyában, ne-

vetésében. Programjaink sikerességéről bár-

ki meggyőződhet az iskola honlapján megta-

lálható fotógalériában.

Végezetül engedjék meg, hogy még egyszer 

megköszönjem minden támogatónknak, biz-

tatónknak a nagylelkű támogatást. A kibő-

vült kuratóriumnak az elkövetkező időszak 

feladataihoz, sikeres együttműködést és ki-

tartást kívánok.

Berente Éva

a Tehetségért Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke

A TEVÁL 98 Kft. és a JÁSZKÖZMŰ Kft. képviselői érdeklődve figyelik 
a mentőállomás szakembereinek bemutatóját az átadott eszközök 

használatáról. A navigátor és téli gumi a mentőautó felszereltségét javítja,  
a vérnyomásmérő, az oxigénpalack a betegellátást szolgálja, a legkisebb 

műszer a pulzoximéter, a beteg kisgyermek állapotáról ad fontos adatokat  
a mentőorvosnak szállítás közben.

A Tehetségért Alapítvány beszámolója
2007 óta február 3-a a rejt-

vényfejtők napja. A népszerű 
rejtvény magazin, a Füles újság 
ötvenedik születésnapja alkal-
mából a Rejtvényfejtők Orszá-
gos Egyesülete a lap születésnap-
ját a rejtvényfejtők napjává nyil-
vánította

A helyi Rejtvényfejtők klub-
ja városi csapatversennyel ün-
nepelte meg ezt a napot. Az idén 
a Füles újság ajándéka volt a jó 
megfejtők jutalma.

A Gulyásné Csintó Etelka 
könyvtárostól megtudtam, hogy 
az idén lesz 25 éves a klub, amit a 
kezdetektől vezet. Gyerekkora óta 
imádja a rejtvényeket, először a 
Pajtás majd a Fülesben megjele-
nő feladványokat oldotta meg. A 
tanítóképző elvégzése után, ami-
kor a könyvtár lett a munkahe-
lye, 1985-ben létrehozta a Rejt-
vényfejtők klubját. Akkoriban 
még nem volt Internet, sokan a 
könyvtárban keresgéltek a meg-
fejtésekhez információt, ez ad-
ta az ötletet. Azóta is működnek, 
22-23 taggal. A régiek közül már 

csak néhányan vannak, de min-
den évben jönnek újak, változik 
az összetétel, de a játékos kedv 
maradt.  Kéthetente van klubnap, 
ahol új rejtvénytípust is tanulhat-
nak, közös megfejtéseket készíte-
nek, játszanak a számítógépen is 
az elmejátékok kedvelői.  

Évente 10-12 városi versenyt 
szerveznek, az év végén díjazás 
is van, ami szintén játék, mert 
mindenki nyer valamit - és hogy 
a játék teljes legyen, skandi-
náv lottót is kitöltenek, aminek 
a nyereménye a kiegészítő díj - 
bár még eddig ezzel nem nyer-
tek semmit.   

2002-ig minden évben egy or-
szágos versenyen is részt vettek, 
ami egyben kirándulás is volt a 
klubtagoknak. Amikor kétéve-
sek voltak, az Új Tükör kupát 
megnyerték, amire talán a leg-
büszkébbek, de több más sike-
res szereplésük is volt. 

A 25 éves évfordulót is ilyen 
kirándulással tervezik megün-
nepelni.

 Sz-n

Péntekenként a CBA fölötti 
klubteremben jóga klub műkö-
dik Ballagóné Erzsike vezetésé-
vel. A több éve működő klub tag-
jai rendszeresen meghívnak elő-
adókat is, különféle ezoterikus 
gyógymódokkal ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők. 

Ilyen alkalom volt február-
ban, akikor Zubor Erika Nérya 
Németországban élő magyar spi-
rituális művészt hívták meg. Az 
előadás résztvevői megismerhet-

ték az ősi székely-magyar rovás-
írás betűi alapján készült festmé-
nyeit. Egyúttal bepillanthattak 
az egész világon évezredek óta 
élő jelképrendszer értelmezésé-
be, amelyeket az emberek már ős-
idők óta alkalmaznak a testi-lelki 
harmónia és a gyógyítás terén. 

Legközelebb március 12-én 18 
órakor Csongrádi Kata színésznő 
lesz a vendégük a Művészetek Há-
zában, Sissy és én című zenés mű-
sorával.                                       Sz-n

Városunk polgármestere 
Szabó Lajos helyszíni bejá-
rással egybekötve tájékoz-
tatta dr. Szekeres Imre or-
szággyűlési képviselőt és a 
térségi sajtó munkatársait 
az óvodai beruházás jelen-
legi állásáról. 

A Szivárvány óvoda épü-
letében tartott sajtótájé-
koztatón a polgármester 
úr elmondta, hogy a kivi-
telezésre meghirdetett el-
ső közbeszerzés eredmény-

telenül fejeződött be, ezért 
ismételten meghirdették 
a munkákat. A pályázatok 
benyújtási határideje már-
cius 3-án jár le és bízik ben-
ne, hogy ez az eljárás már 
eredményes lesz. 

A költségek csökkentése 
érdekében az önkormány-
zat által foglalkoztatott 
munkásokkal már elkezd-
ték a belső bontást, ami-
vel a leendő kivitelezőt is 
segítik. Le fogják bontani 

majd a régi melléképületet 
is, ami helyett új tornaszo-
ba és egy tároló épül majd. 
A polgármester elmondta 
azt is, hogy a kivitelező si-
keres kiválasztása esetén, 
ez év július végére a Vasút 
úti Szivárvány óvoda felújí-
tási munkáinak be kell feje-
ződnie, és akkor visszaköl-
tözhet ide az óvoda. 

Ezután kezdődhet a Jó-
zsef Attila úti Margaréta 
óvoda felújítása.

Együtt a csapat a verseny előtt

Játékos emberek

A Városi könyvtárban több éve működik a gyöngyfűző klub Mihályi Jánosné 
vezetésével. A kis gyermekkezek mini mesefigurákat készítenek apró 

gyöngyökből, néha szülői vagy nagyszülői segítséggel. Ha elkészülnek a bábuk, 
eljátsszák majd a mesét is velük.  Ezért Minigyöngy színház a nevük.

Rovásképek

Sajtótájékoztató az óvoda-felújításról

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

Esküvõ kiállítás 2010.
(Olvasóink tájékoztatására 

beszámolunk a városközpontba 

tervezett körforgalom építési en-

gedélye ügyében  kialakult ese-

ményekről, a képviselő-testület 

ülésének anyaga alapján.)

A Nemzeti Infrastruktúra Fej-

lesztő  (NIF) Zrt. (mint építte-

tő, beruházó) megbízásából a Tu-

ra-Terv – Út-Teszt Konzorcium 

nevű tervező iroda készítette a 

31. sz. főút Jász- Nagykun-Szol-

nok megyei szakaszának burko-

lat-megerősítésének engedélye-

zési terveit. 

A Nemzeti Közlekedési Ha-

tóság Észak-alföldi Regioná-

lis Igazgatósága 2008. augusz-

tus 29-én kelt határozatában út-

építési engedélyt adott a főút 115 

kN-os burkolat megerősítésé-

re. A kiadott határozattal szem-

ben a Jászapáti Római Katolikus 

Egyházközség képviseletében Dr. 

Utasi István ügyvéd, fellebbezést 

nyújtott be. 

A fellebbezésben a jogi képvi-

selő az alábbiakban kérte a hatá-

rozat megváltoztatását:

1. A 31. számú másodrendű 

főút Jászapáti város belterüle-

ti szakaszán a 97 +291 km szel-

vényében a körforgalmi csomó-

pontot a 31. számú másodrendű 

főút és a 3227. sz.  út keresztező-

désében  Észak-keleti irányban 

tolja el úgy, hogy a 31. számú má-

sodrendű főút tengelye változat-

lan maradjon, és a Jászkisér felől 

jövő  út találkozási pontjára ke-

rüljön a körforgalmi csomópont 

középpontja, a régi áruház lebon-

tásával, részben annak helyére.

2. A 205 éves műemléki véde-

lem alatt álló kőkereszt marad-

jon a helyén.

3. A körforgalmi csomópont 

közbeiktatása rendkívül lelas-

sítja a 31. sz. másodrendű főút 

forgalmát, torlódások várható-

ak, ezért a körfogalmi csomópont 

körül a gyalogos forgalmat lám-

pával kellene biztosítani, hogy a 

gyalogosok az úttesten át merje-

nek  menni.

4. Az 1. pontban írt helyen lé-

vő régi áruház kerüljön kisajá-

tításra.

A másodfokú hatósá-

gi főosztály az első fo-

kon hozott határozatot 

az alábbiak szerint vál-

toztatta meg. 

1. Jászapáti város belterületén 

a József Attila és a Szögvégi utca 

közötti szakaszra az építési enge-

délyt nem adtam meg. A csomó-

pont tervének vizsgálata során 

megállapítást nyert, hogy a terve-

zett körforgalmú csomópont ki-

alakítása nem felel meg a ÚT 2-

1.206. Körforgalmú csomópon-

tok tervezése útügyi előírásban 

foglaltaknak. A műszaki előírás 

szerint a geometriai jellemzőket 

úgy kell kialakítani, hogy akár a 

legnagyobb ívű járóvonalon ha-

ladva 50 km/h sebességnél gyor-

sabban ne lehessen közlekedni. 

A járóvonal legnagyobb ív-

sugarának mindig kisebbnek 

kell lennie, mint 80 m, ezt vala- 

mennyi átmenő irányban ellen-

őrizni kell. A csomópontban a 

járóvonalakon alkalmazott leg-

nagyobb ívsugarak mértékét a 

terv nem tartalmazza, de a hely-

színrajról megállapítható, hogy a 

Jászjákóhalma felől jövő és Jász-

kisér felé tartó gépjárművek szin-

te egyenesen, kormánymozgás 

nélkül haladhatnak át a csomó-

ponton, így az útügyi műszaki 

előírásban foglaltak nem telje-

sülnek, a csomópont kialakítása 

forgalombiztonsági szempontból 

nem megfelelő.

2. A fenti útszakaszok kivételé-

vel az elsőfokú határozat rendel-

kezései jogerősek.

A másodfokon hozott határo-

zat a fellebbezésben megfogal-

mazottakra az alábbiakat rögzí-

tette:

A körforgalmi csomópont ki-

alakítási helyének eldöntése, nem 

az építési engedélyt kiadó ható-

ság feladata. Az útépítési engedé-

lyezési eljárásban a hatóságnak, 

a szakhatóságok, közmű-üzeme-

letetők és útkezelők bevonásával 

a kérelemről kell döntenie, vala-

mint a kérelem mellékletét ké-

pező műszaki terv jogszabályok-

nak, műszaki előírások-

nak való megfelelőségét 

kell vizsgálnia. Amen-

nyiben a terv az előírá-

soknak megfelel, a szak-

hatóságok a hozzájárulásukat 

megadják, akkor az engedélyt 

meg kell adni, az eljáró hatóság-

nak nincs hatásköre nyomvonal 

módosításáról dönteni. A Ket 44. 

§ /2/ bekezdése szerint az eljáró 

hatóság „döntésének meghozata-

lánál kötve van a szakhatóság – 

a hatásköre keretei között kiala-

kított – jogszabályon alapuló ál-

lásfoglalásához.

A kulturális örökségvédelem 

alatt álló építmények esetében az 

illetékes kulturális örökségvédel-

mi hivatal szakhatósági állásfog-

lalását kell az eljáró hatóságnak a 

döntésénél figyelembe venni. 

Jelen ügyben a szakhatósági 

állásfoglalás a kőkeresztet nem 

említi. Az építtetőnek az elsőfokú 

eljárás során adott nyilatkozata 

szerint a 2796/2 hrsz-ú ingatla-

non lévő kőkereszt a tulajdoni lap 

szerint nem áll védelem alatt.

Az útügyi műszaki előírás sze-

rint követelmény, hogy körforgal-

mú csomópontban 50 km/h se-

bességnél gyorsabban ne lehes-

sen közlekedni. A csomópontban 

a gyalogosok átvezetését kijelölt 

gyalogos-átkelőhelyekkel tervez-

ték, jelzőlámpás forgalomirányí-

tásra nincs szükség.

A jogszabályi rendelkezés alap-

ján az útépítési engedélyben kisa-

játításról nem kell, nem is lehet 

dönteni, a közlekedési hatóság-

nak erre nincs hatásköre. A ki-

sajátítási eljárást a jogerős épí-

tési engedély alapján lehet indí-

tani és az építkezés megkezdése 

előtt le kell folytatni.

A Tervezés 

jelenlegi állása 

A NIF Zrt. a kérdéses szakasz-

ra vonatkozóan új terveket ké-

szített. A tervek előzetes egyez-

tetésre kerültek a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. Szolnoki Igazga-

tóságával, a NKH Észak-alföl-

di Regionális Igazgatóság Köz-

lekedési Alágazatok Főosztá-

lyával. Az érintett hatóságok az 

egyeztetések alkalmával a kiala-

kítandó csomóponti elrendezés-

nek az alábbi jellemzőit határoz-

ták meg. 

– a csomópont a templomtól az 

elutasított változathoz képest 17 

m-rel távolabb kerül

– a csomóponti ágak elrende-

zése harmonikus, megfelel az út-

ügyi műszaki előírásoknak

– a kőkeresztet nem kell áthe-

lyezni

– a 31-es főúton érkező és azon 

továbbhaladó járművek nincse-

nek nagyon kitérítve, haladásuk 

folyamatos, de megfelel a járóvo-

nal vizsgálat feltételeinek.

- Az idősek szociális otthonát 

a csomópont jelentősen megkö-

zelíti ( körforgalom 9 m, 3228-

as Jászszentandrási becsatlako-

zás 3,5 m.)

– áthelyezésre kerül a Vágó Pál 

szobor

– a 31-es főút Jászberény felől 

érkező nyomvonala 8 m-rel kö-

zelebb kerül az óvoda udvarának 

kerítéséhez.

– Jelenlegi szökőkút áthelye-

zésre kerül

– nem teljesül a templom főbe-

járati útjának és a Hősök tere kö-

zépső útjának szimmetriája. 

A tervező iroda. a fentiek alap-

ján elkészítette a tervdokumen-

tációt, jelenleg (2010 február) a 

szakhatósági egyeztetések zaj-

lanak. 

Bíró László

Műszaki osztályvezető

(Jászapáti város annyiban 

érintett az ügyben, hogy a mun-

kákhoz a területet biztosítja. A 

törvény szerint az építkezéssel 

érintett szomszédoknak fellebbe-

zési joguk van, de ha a terv a jog-

szabályok szerint készült, akkor 

csak az építési engedély kiadását 

késleltethetik, de megakadályoz-

ni nem tudják. 

Ez bármely építkezés esetén 

így van. – Sz-n.)

Tájékoztató a városban tervezett körforgalomról
Az idén is látványos bemutatón vehettek részt az esküvő-

re készülő párok és az érdeklődők a művelődési házban feb-
ruár elején.

A kiállítók névsora: Evelin esküvői ruhaszalon – Tajti János-
né, aki a szervező is egyben. Ínyenc cukrászda – Pádár László, 
Tartósvirág – Goldissimó, Dekoráció, rendezvény szervezés - 
Járomi Zsuzsanna Jászágó, Fotó-videó – Varga Józsefné, Vi-
deó – Szedlák Péter, Avon kozmetika – Fajkáné Deák Francis-
ka, Aranykehely rendezvényház – Nagyházi Sándorné Heves, 
Nászajándék (Tuppervare) – Csernátoni Katalin, Antal Angé-
la, Izisz hastánccsoport – Káplárné Nagy Margit.

Az Evelin Szalon kínálata

Bagi bútor és lakberendezési áruház
Jászapáti, Petőfi Sándor út 5. (Jászkiséri út) Telefon/fax: 06-57/440-186

Nyitva: H-P: 5-18-ig. szo-vas: 6-12-ig.

Szekrénysorok, konyhabútorok, 
étkezõk, kárpitos garnitúrák,

Kisbútorok, szőnyeg, PVC, függöny karnis kapható.
Banki áruhitel igénybe vehető! Ugyanitt: üvegezés, hőszigetelt üveg 

gyártás. drótbetétes-, katedrál üveg és tükör méretre vágását, egyedi bú-
torgyártást vállalunk, továbbá élelmiszer üzletünkben: 

akciós kenyér 200,- Ft/kg.
Tejtermék, friss és fagyasztott hentesáru, zöldségfélék kaphatók

Mesterek szépségszalonja 
várja önt!
FODRÁSZAT: 

ápolt, egészséges haj, tartós frizura, hajhosszabbítás 
Vágóné Zsuzsa fodrász mester 

Tel.: 3630 3076967

KOZMETIKA: 
végleges szőrtelenítés, tavaszi bőrmegújító kezelés 

minden bőrtípusra 8 hetes kúrában, 
szempilla hosszabbítás, alakformálás, 

cellulit kezelés: ultrahanggal, 
tekercseléssel, ajurvedikus testmasszázzsal 

minden megvásárolt bérlethez szolárium krém ajándékba!

Káplárné Maca kozmetikus mester 
Tel.: 0630 2822200 Bejelentkezés telefonon, 

vagy személyesen. Jászapáti Nap utca 1/a. tel: 57 441-544



születteK:

Bódi Léna 2009. XI. 6.
Szabari Gergely I. 18.
 (Szászberek)
Rácz Dominik I. 18.
Jász Viktor I. 25.
Oláh Krisztián I. 28.
Szilák Gábor II. 10.
Kökény Henrietta Éva II. 11.
Tajti Korina II. 12.
Nagypál Zsófia II. 12.
Csik Richárd II. 13.
Berki Réka II. 14.
Rácz István Brendon II. 14.

házasságKötés:

Szabari István – Sós Ivett II. 13.

elhaláloztaK:

Bugyi Imréné, Vágó Irén  élt 54 évet
Jász László   élt 88 évet
Bagi Lászlóné, Nagy Erzsébet élt 80 évet
Borbás István   élt 59 évet
Tóth Ferenc   élt 77 évet
Susztár Miklós   élt 83 évet
Horváth Miklós   élt 48 évet
Pethes Sándorné, Sulyán Margit élt 78 évet
Béres Sándor   élt 84 évet
Séllei Ferenc   élt 71 évet
Csikós Ferencné, Balog Mária élt 80 évet
Tajti Katalin   élt 49 évet

6 XXi. Évfolyam  2010. mÁRCiUS hó 7XXi. Évfolyam  2010. mÁRCiUS hó

Anyakönyvi hírekA Művelődési ház  
márciusi programajánlata

A Városi Könyvtár  
márciusi programja

1-én, 13-15 ó: Zsáner-Divat 
ruhavásár
3-án, 12.30 ó. Filharmóniai elő-
adás az általános iskolásoknak 
Este 5-kor:  Főzőklub
5-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
6-án, 15 ó: Nőnapi műsor
15-én, 9.15 ó: Városi ünnepség
17-én este 5-kor: Főzőklub
20-án, 9 ó: Jászkun Világ 
Művészeti Szemle
24-én, 9.30 ó: Világszép 
nádszálkisasszony – mesejáték
Belépődíj: 400 Ft

A Víz Napja – kiállítás az előtér-
ben
25-én, 10 és 12 ó: Filharmóniai 
előadás a középiskolásoknak
A Vágó Pál Helytörténeti Múze-
umban március hónapban 
KamoCsai helga 
grafikai kiállítása látható.
A Tourinform iroda nyitvatar-
tási idejében látogatható a TE-
LEHÁZ! 
Részletes információk (haszná-
lati díjak, szabályzat) a helyszí-
nen megtekinthetők.

1-én 14 óra: Nyugdíjasklub.
2-án 10 óra: Verskereső
2-án 14 óra: 
Versmondó verseny I.
3-án 10 óra: A szállást kérő róka – 
mesefoglalkozás.
3-án 10 óra: Cukorbetegek klubja
3-án 14 óra: 
Versmondó verseny II.
4-én 14 óra: 
Versmondó verseny III.
5-én 9 óra: Rejtélyes könyvek – 
gyermekfoglalkozás. 
6-án 8:30 óra: Játékdélelőtt.
8-án 14:30 óra: Minigyöngy.
8-án 14:30 óra: Rejtvényklub.
8-án 16 óra: Városi keresztrejt-
vényfejtő csapatverseny, sorsolás-
sal kialakított csapatokkal. 
11-én 15 óra: Kossuth Lajos azt 
üzente… – ismeretterjesztő fog-
lalkozás 11-12 éveseknek. 
(ea. Nagy Emese)
12-én 11:30 óra: Ügyes kezek – 
kézműves foglalkozás gyerme-
keknek.
19-én 9 óra: Rejtélyes könyvek - 
gyermekfoglalkozás.
20-án 8:30 óra: Játékdélelőtt.
20-án 8:30 óra: Csipkeverő kör.
22-én 14:30 óra: Minigyöngy.

22-én 14:30 óra: Rejtvényklub.
22-én 16 óra: Városi keresztrejt-
vényfejtő egyéni verseny kezdők-
nek és haladóknak.
24-én 10 óra: Hol jártál bárány-
kám? – húsvéti foglalkozás óvo-
dásoknak
29-én 14 óra: Nyugdíjasklub.
31-én 10 óra: Vakok és gyengén-
látók klubja

április 
2-án 9 óra: Rejtélyes könyvek – 
gyermekfoglalkozás. 
3-án 8:30 óra: Játékdélelőtt.

Minden kedden, csütörtökön és pén-
teken délelőtt a számítógép és az in-
ternet használatának elsajátítása 
40 éven felülieknek egyéni foglalko-
zás keretében. (Előzetes egyeztetés 
személyesen a könyvtárban vagy a 

06/20-4194-943 telefonszámon).
Programjainkról és szolgáltatá-
sainkról a 440-336 telefonszámon 
vagy a jaszapatikonyvtar@vk-ja-
szapati.bibl.hu címen kérhet rész-
letes tájékoztatást. A gyermekprog-
ramokról Mihályi Jánosné gyer-
mekkönyvtáros ad felvilágosítást 
a 441-081 telefonszámon vagy a ro-
zi1123@freemail.hu címen.

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: Jászapátin az új Orvosi rendelőben, 

Petőfi S. u. 24. Csütörtökön:16–17-ig.
Tel.: 06-20-9689-589, www.drborbasj.hu

Köszönet-nyilvánítás
Köszönöm mindazoknak, akik édesanyám 

Pethes sándorné 
halála miatti együttérzésük kifejezésével segítenek a fájó veszteség 

elviselésében, és temetésén virágaikkal megtisztelték emlékét. 
Rédeyné Dr. Pethes Éva

Köszönet-nyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki minden 

kedves rokonnak, szomszédnak, volt munkatársnak, ismerősnek, 
akik a szerető férjet, édesapát, nagyapát és dédapát

tóth Ferencet
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot hoztak, 

gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család, Jászapáti

emlÉKezÉs
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Budai LászLó
halálának első évfordulójára.

„Múlhatnak órák, napok, évek 
 nincs pillanat, melyben ne fájna szívünk érted.
 Nélküled életünk boldogtalan sivár, 
 hiába díszíti sírodat virág.”

szerető feleséged, lányaid, vejeid, 
unokáid és dédunokáid

Szalkári Rózsa művésztanár jelenleg a 49. kiállítására készül. 
1995-ben megalakította a Jászságból elszármazott képzőművészek 
körét, ami a Jászok Egyesületének tagszervezete, JAK néven. Ugyan-
csak Jászapátin megszervezte Vágó Pál Műtermében és az ő mintája 
alapján a nyári művésztelepet. Az idén 14. alkalommal lesznek együtt 
június 28. és július 9. között.

A JAK-nak kb. 50 közös kiállítást szervezett Budapesten és az 
egész Jászságban. A művésztelepen délelőttönként gyerekeket fog-
lalkoztatnak és még a mai napig ingyen, mert a tehetséget ápolni kell. 
A törekvésüket a kiállított képek – minden táborzáráskor – igazol-
ják.

Szalkári Rózsa ebben az évben a kora és az egészsége miatt a ta-
nulók részére nem tud az előző évihez hasonló létszámban vállalni 
foglalkozásokat. A szorgalmas és tehetséges tanulók közül mégis ad 
lehetőséget (egyeztetve a rajztanáraikkal is) a következő tanulóknak: 
Borbás Annamária, Budai Szilvia, Berente Petra, Andrási Anna, Far-
kas Natália, Nagy Nóra, Országh Mátyás, Országh Kamilla, Senográ-
czky Szilvia, Szabari Krisztina, Végért Ágnes, Kozma Laura tanulók 
részére.

A tábor időpontja:  2010. június. 28.–2010. július. 9 
JABE

A Jászapátin működő

Szemészeti magánrendelés
Új rendelési ideje: 

hétfő, szerda, péntek 8-13 óráig, kedd, csütörtök 15-20 óráig.
A rendelőben igénybe vehető szolgáltatások: 

szemészeti járóbetegellátás – fitoterápiás tanácsadás – pul-
záló 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, tel.: 06 30 686-9287
szemész szakorvos, fitoterapeuta, Bemer-szaktanácsadó

Hóeltakarítás a piactéren. Az idei tél január végén és február elején 
nagyon sok feladatot adott az önkormányzatnak. A közutakat bérelt gépekkel 

a kerékpárutakat és a járdákat saját járművekkel mentették ki 
a hó és a jég fogságából.

Ádám Miklósné 
– BONBON Édesség
Air-Patrol Kft.
André Józsefné
Antal László és családja
Bagi Jánosné
Béres Ferenc
Berki Bertalan
Bessenyei Lajos
Birkás Ferenc – Stop-Dog
Borbás Ferenc – RADIUS Bt.
Bori Tamás és családja
Borics László
Budai Jánosné
Carmen Divatáru
Centrum Jászapáti Kft.
– Agrocentrum Áruház
– Centrum CBA ABC
– Centrum Stop ABC
Csintalan Dóra
Csőke Balázs
Csőke és Tsa Konzulens Iroda
Csőke József
Csurgó Lajosné
Dobra Lajos
Dr. Petrics Gabriella 
és Oláh Tamás
Dr. Petricsné Dr Krizsány Anikó
Dr. Szekeres Imre
Dr. Kalmár Pálné
Fantasy Zenekar
Fehér Attila és családja
Fehér Istvánné
Fodor Tímea, Fodor Kinga és 
Nagy László
Halaj László és családja
Jászapáti 2000. Mg. Zrt.
Jász-Consulting Kft.
Jászmetall KKt.
JNSZM Mészáros Lőrinc Gimná-
zium, Szakképző Iskola és Kollé-
gium – Lénártné Emri Ildikó
JNSZM Mészáros Lőrinc Gimná-
zium, Szakképző Iskola és Kollé-
gium Konyhája
JNSZM Mészáros Lőrinc Gimná-
zium, Szakképző Iskola és Kollé-
gium Tankonyhája
Jász-Tész Kft. - Józsa Zsolt

Kálmán Zsolt
Kamilliánus Közösség
Káplárné Nagy Margit
Kerekudvar Kézművestár
Kiss Józsefné
Kökény Gábor 
és Kökény Gáborné
Lajkó András 
– COM & COM 2005 BT
László Péter és felesége
Lénárt Mihály
Lóczi Miklós
Luzsi Ferencné
Mihályi – Kálmán Kft.
Mihályi Erika
Mihályi Lászlóné
Mihályi Mónika
Mihályi Pál
Mihályiné Báthor Judit
Mihályiné Gulyás Franciska
Muskátli Népdalkör
Nagy János
Nagyné Illés Ildikó
Napsugár Waldorf Általános Is-
kola Jászszentandrás
Nász Zoltán
Pálinkás János
Simon Gábor
Szabó Dénes
Szabó Lajos
Szabóné Nagy Enikő
Szalkári Rózsa
Szőllősi Gábor
Szőllősi Zoltán – TÉBA TÜZÉP
Szűcs Péter
Takács József
Urbán Ilona
Urbán László
Urbán László 
– Urbánné és Tsa Kft.
Urbán-Lóczi Zsuzsa
Vágó Zsuzsa
Zachar Ferenc
Zachar Ferencné
Ezúton is köszönjük, hogy felaján-
lásaikkal segítették a 14. alkalom-
mal megrendezett jótékonysági 
estünket! 

JABE-elnökség

2010. évi JABE-bál 
tombola-nyereményeinek felajánlói

Üzemeltetésünk során azt ta-
pasztaltuk, hogy a közelmúlt csa-
padékos időjárása miatt keletke-
zett belvizet, pincébe jutott ta-
lajvizet, havat, hólevet, esővizet, 
sok helyen a szennyvízcsatorná-
ba vezetik, illetve szivattyúzzák.

Tájékoztatjuk fogyasztóinkat, 
hogy a csatornába csak olyan 
anyagok kerülhetnek, amelyek a 
csatornarendszert, és a tisztítóte-
lepet, valamint ezek működését 
nem zavarják, nem károsítják, és 
nem veszélyeztetik. A rendeletek 
pontosan meghatározzák a csa-
tornahasználat módját, mely elő-
írások megszegése szabálysértési 
eljárást vonhat maga után.

Kérjük fogyasztóinkat, hogy ne 
juttassanak a szennyvízcsatorná-
ba belvizet, talajvizet, havat, hó-
levet, és esővizet. 

A szennyvízcsatornába kerülő 
többletvíz a csatorna elvezető ké-
pességét ellehetetlenítheti, emel-
lett a csatorna alsóbb szakaszán 
kiléphet az így bevezetett víz, la-
kóingatlanokat veszélyeztetve. A 

szennyvíztisztító telepre lökés-
szerűen érkező, nagy mennyisé-
gű többletvíz felboríthatja a tisz-
títási technológiát is, mely több-
letköltséget, és akár díjemelést is 
okozhat. Kérjük továbbá fogyasz-
tóinkat, hogy ne kerüljön a szen-
nyvízcsatornába:

– durva, darabos anyag (sze-
mét, rongy, vatta, darabos gyü-
mölcs, zöldség, csonthéjas gyü-
mölcsök magvai)

– állattartásból származó trá-
gya, trágyalé,

– állati tetem, belsőség, olaj, 
olajszármazék, fáradt olaj, ben-
zin,

– mérgező, maró, és más vegyi 
anyag (sav, lúg, festék, növény vé-
dőszer).

Ha szolgáltatásunk igénybevé-
tele során hibát észlel, vagy egyéb 
észrevétele van, kérjük jelezze, a 
számla hátoldalán található elér-
hetőségeinkre.                                                        

Tisztelettel: 
Jászközmű Kft.

A JÁSZKÖZMŰ KFT. felhívása


