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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.
A Töklámpás és madárijesztő készítő pályázat 

alkotásai az MG Barkácsbolt udvarában. 
A díjazottakról a 9. oldalon olvashatnak. 

A tartalomból

A „Hagyományos szakmák – Szakmai hagyományok” 
rendezvény eseményei képekben

Hagyományőrző amatőr tánccsoportok fellépése 
zárta az egy hetes rendezvénysorozatot.

A jásziványi Waldorf óvodások töklámpása 
nyerte az egyik különdíjat, 

a Bonbon cukrászda tök-tortáját.

Táncterápiás foglalkozás Györke Tímea testnevelő 
óráján. A fiatal tanárnő szívesen jár vissza 
szülővárosába, ahol megszerette a táncot, 

a mozgást, ami a munkája  része lett összekapcsolva 
az emberekkel való foglalkozással. 

Bővebb információt a  www.lelekmozgas.hu  
weboldalon találhatnak olvasóink.

Szaniszló Richárd jászberényi jazz zenész-tanár  
és tanítványai olyan koncerttel örvendeztették meg  

a közönséget, ami ritkán hallható városunkban. 

A rendezvény záró napján ostorpattogtatás  
és íjászat várta a kisgyermekes családokat, régi 

mesterségekkel ismerkedhettek meg és elődeink 
mindennapi munkájával.

A kézműves foglalkozások idén is  
sok látogatót vonzottak. 

Ismerkedés az első tánclépésekkel.

Megalakult városunk 

új képviselő-testülete .......................... 2. oldal

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

Alapítványi beszámoló ....................... 4. oldal

Fogyatékos napi rendezvény támogatói

Vágó Pál emlékezetére ....................... 5. oldal

Jászapáti Zöld hajtásai ....................... 6. oldal

Mese-mese mátka ................................ 6. oldal

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

A parlagfűről, általános iskolás fokon  ..........

................................................................ 9. oldal

Sakk hírek .......................................... 11. oldal

Veterán Judo EB ................................ 11. oldal

Erőemelő hírek. ................................. 11. oldal

Ára
: 1

00
 Ft



2 XXi. Évfolyam  2010. NovEmBER hó 11XXi. Évfolyam  2010. NovEmBER hó
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  Adidas  Errea  Kronos NikeUHL Sport  

az önkormányzati választást 
követően október 14-én alakult 
meg városunk új képviselő-tes-
tülete.

Jászapáti polgármestere 
pócs János lett, 

a testületbe pedig a következő 
nyolc képviselő került:

Az alakuló testületi ülésen a 
polgármester és a képviselők át-
vették megbízó levelüket és le-
tették az esküt. Először a polgár-
mester választási programjából 
emelt ki gondolatokat program-
alkotó beszédében, majd javasla-
tokat tett alpolgármesterek sze-
mélyére. Főállású alpolgármes-
ternek Borbás Zoltánt javasolta, 
akinek az illetményét (bruttó)  
482.125- Ft, költségtérítését pe-
dig 96.425 Ft-ban állapította meg 
a képviselő-testület. A tisztelet-
díjas polgármester Dr. völgyi 
istván lett, akinek tiszteletdíját 
250.225 ft, költségtérítését pe-
dig 50.045 Ft-ban állapította meg 
a testület. A polgármester illet-
ménye 483.125 Ft lett, és mivel ő 
országgyűlési képviselő, költség-
térítést már nem kaphat.

A képviselők havi tiszteletdíja 
69.570 ft-ra változott, amire a 
bizottsági tagságért 31.306,- bi-
zottsági elnökségért még 62.613 
ft jár.

a bizottságok szerkezete is át-
alakult, mert az eddigi 5 bizott-
ság helyett hármat hoztak létre 
és ezek mind 5 tagúak. 

a létrehozott bizottságok és 
azok tagjai:

Pénzügyi, Tulajdonosi 
és Vagyonkezelői Bizottság

Elnöke: Borbás Zsolt, tagjai: 
Kiss János, Urbán Csaba, külsős 
tag: Kalmár Rozália és Bertalan 
Zoltánné.

Megalakult városunk új képviselő-testülete
2010. október 2-án Jászberényben nemzetközi gyermeksakkver-

senyt rendezett a Jászberényi Sakk-kör melyre a Szerbiából, Erdély-

ből érkező versenyzőkön kívül az egész ország területéről érkeztek 

játékosok. a versenyt minden évben egyszer (most harmadízben) 

rendezi meg a katolikus iskolában Jászberény város támogatásával 

az egyesület.

Európai Veteran Judo Bajnokság
2010. okt. 07-10 között a Horvátországi Porec városában került 

megrendezésre az Egyéni és Csapat veteran Judo Európabajnokság, 
melyen 33 ország 509  versenyzője lépett tatamira hogy összemérje  
ügyességét és erejét. A 25 fős magyar válogatott versenyzői remek tel-
jesítményt értek el a színvonalas mezőnyben, három arany, négy ezüst 
és hat bronz éremmel az eredménytáblázat  hatodik helyén végezve. 
A Jászapáti Kígyó Dojó HS elnök-vezető edzője  Dr. Nagy-Hinst Ist-
ván hanshi  /8 Da-
nos Ju Jitsu/ és 2 
Danos  Judo mes-
ter /, a magyar Ju-
do mesterek Club-
jának színeiben az 
m6 – 100 Kg-os 
súlykategóriában 
lépett tatamira és  
legyőzve két orosz 
ellenfelét a döntő-
ben a szerb több-
szörös világbajnok-
kal mérte össze fel-
készültségét, ahol  
nem sikerült érvé-
nyesíteni technikai tudását és így a dobogó második fokára állhatott 
fel ezüst érem birtokosaként.

Dr. Nagy-Hinst István
Kígyó Dojó HS

2010. szeptember 18-19-én, Barcson került megrendezésre az ez évi 
ifi-junior női-férfi erőemelő magyar bajnokság.

A Jászapáti Famílya sc csapatot 4 fő képviselt. Egy női és három 
férfiversenyző.

Sajnos a többszörös magyar bajnok lányversenyzőnk Kirilla Szilvia 
nem tudott túljutni a guggolás gyakorlatán így technikai okok miatt 
kiesett a versenyből. Nagyon sajnáljuk, mert fél éves kemény munká-
ja veszett kárba. De a novemberi felnőtt magyar bajnokságon ígéretét 
betartva dobogós helyen szeretne végezni. Másnap a fiúkkal folytató-
dott a verseny. Elsőként Orosz Gábor ifjúsági 90 kg-os kategóriában 
első versenyén második helyen végzett. Kis lámpalázzal küszködve 
derekasan helytállt. Szintén újoncként bemutatkozva. Gavaldik Zsolt 
ifjúsági 125 kg-os kategóriában magabiztos versenyzéssel második 
helyen végzett. Végül Urbán István a junior +125 kg-ban kirobbanó 
formában hatalmasat fejlődött a tavalyi évhez képest. Magyar bajno-
ki címet nyert a következő gyakorlataival: guggolása 237,5 kg, fekve-
nyomása 125kg, felhúzása pedig 242,5 kg. Összetett eredménye 605 
kg, ami már dicséretre méltó. Gratulálunk a versenyzőknek és felké-
szítőjüknek, Béres Zsoltnak a Famílya sc vezetőjének. Külön köszönet 
az utazásban segítőknek, Béres Ferencnek és Serleg Zoltánnak.

sa K K hír eK

ErőEmElő hírEk

Nagy H. István

Több mint 130 gyerek négy korcsoportra bontva versenyzett és a mi 
gyerekeink, kik közül kettő először sakkozott versenyen nagyon tisz-
tességesen helytálltak. Három gyerekünk egy korcsoportba került

Szabó Dénes 4 pontot, Nagy Ferenc szintén 4 pontot, Miklós Szil-
via 3,5 pontot gyűjtöttek, Jordán Klaudia aki a legerősebb csoport-
ban a legidősebbek között játszott 3 pontjával második lett a leányok 
között. Nagy Feri tudásán alul sakkozott ettől többre képes, az ok-
tóber 23- i, Jászfényszarui Országoson bizonyíthat, ott is óriási me-
zőny várható.

a két újonc, miklós Szilvia (Jászszentandrás!) és Jordán Klau-
dia eredménye kitűnő bemutatkozás a Jászapáti Sport Klub „színe-
iben”.

Czifra László JSK 

Jászapáti, köszönjük!
E lap hasábjain szeretnénk megköszönni mindazoknak a rokon-

szenvét, támogatását, akik szavazataikkal segítették, hogy Jászapáti 

város képviselőtestületében a baloldal is helyet kapjon. A képviselő-

testület összetétele mindenki előtt ismert, a 4 jobboldali és a 4 balol-

dali képviselő azt is jelenti, a városban közel azonos arányban van-

nak mindkét oldal képviselői a szavazatokat leadók között, s a pol-

gármester-választás is alig 41 fős különbséget mutat. Ez azt sugallja, 

hogy különös egyensúlynak kellene lennie a képviselőtestületben, 

ahol a baloldal véleményét is figyelembe kell venni, ha a demokrácia 

olajozottan és szabályosan működik.

Nagyon reméljük, hogy az első kedvezőtlen tapasztalatok ellené-

re, amikoris az alakuló ülésen minden javaslatunkat 5:4 arányban 

leszavazták, ezt a nyilvános ülésen Önök is megtapasztalhatták, ta-

lán eljön, eljöhet az az idő, amikor a város másik, közel 50%-ának 

véleményét is figyelembe veszik a döntések meghozatalakor.

Átérezzük a felelősségünket, de látjuk a korlátainkat (5:4), ennek 

ellenére vagy éppen ezért is, véleményükre, további támogatásukra 

fokozottan számítunk, szeretnénk, ha észrevételeikkel, Jászapáti vá-

ros épülését, szépülését, gazdagodását segítő kívánságaikkal, az em-

berek közérzetének javítását célzó ötleteikkel írásban vagy szemé-

lyesen felkeresnének bennünket, hogy azokat mi is továbbíthassuk 

és az érdekeiket képviselhessük. Köszönjük a szavazataikat, eddigi 

rokonszenvüket, támogatásukat.

Jászapáti, 2010. október 14. 
Birkás Ferenc (MSZP), 

Borics László (független), 
Dr. Kalmár Pálné (független), 

Urbán Csaba (MSZP) 
városi önkormányzati képviselők

Birkás Ferenc  
MSZP

Borbás Zoltán 
FIDESZ-KDNP

Borbás Zsolt 
FIDESZ-KDNP

Borics László 
Független

Dr. Kalmár Pálné 
Független

Kiss János  
FIDESZ-KDNP

Urbán Csaba 
MSZP

Dr. Völgyi István 
FIDESZ-KDNP

Vallási, Oktatási, Kulturális 
és Civilkapcsolatok Bizottsága

Elnök: Kiss János, tagjai: Bor-
bás Zsolt, Borics László, külsős 
tagok: Mihályi József és Farkas-
né Besenyei mária.

Szociális, Sport, Kisebbségügyi 
Bizottság

Elnöke: Birkás ferenc, tagjai: 
Dr. Kalmár Pálné, Urbán Csaba. 
Külsős tagok: Nagypál Sándor és 
Urbán istván.

Volt olyan képviselő, aki szóvá 
tette, a jelentős tiszteletdíj és a 
főállású alpolgármester javadal-
mazást. a polgármester válaszá-
ban megnyugtatta, hogy nem je-
lent komoly költséget ez az emelés 
a város költségvetése számára és 
többet is fognak majd dolgozni. 

(a város 2010 évi költségvetés-
ében 5 millió ft volt tervezve a 
képviselő-testület tiszteletdíjai-
ra egész évre. a számítások sze-
rint a két alpolgármester, a továb-
bi 6 képviselő és a külsős bizott-
sági tagok járandósága 2011-ben 
a fenti számok alapján meghalad-
ja a 20 millió forintot.)

Az elfogadott munkaterv sze-
rint ebben az évben a következő 
napokon lesznek testületi ülések: 
nov. 25. és dec. 16.

Sz-n





Kedves Rejtvényfejtők!

A rejtvényben G. Ferenczy Han-
na November című versének befe-
jező sorait fejthetik meg.

„ Ne higgyetek a fénynek, a lan-
gyos déli szélnek, ne higgyetek, ti 
fák!

Aludjatok el halkan, a párálló 
avarban félig nyílt ibolyák.

Rügyek, csak vissza, vissza!
az ég akármily tiszta, most ját-

szik álnokul.
Hiába zöld a pázsit, már a no-

vember jár itt, s mire bealkonyul- 
köd gyűjt vámot a tájról, s a této-
vázó fákról – mint szédült, vak sze-
szély - ...folytatása a rejtvény vizsz. 
1, függ. 32 és 5 számú soraiban. 

folytatása a rejtvény vízsz. 1, 
függ. 32 és 5 számú soraiban.

vízsz.: 1. Beküldendő. A vers 
folytatásának első része. 12. Vita 
során a másik fél álláspontja ellen 
felhozott vélemény, meggyőződés. 
13. Esztendei. 14. Diszkoszt elha-
jít. 15. Csak a végén dohog! 16. ar-
zén vegyjele. 17. Németország és 
Ausztria közös határfolyója, Svájc-
ban ered és Passaunál ömlik a Du-
nába. 19. Kiejtett betű. 20. Névelő-
vel, az egyik írásjel. 23. Asszony-
névképző. 25. Spanyol, francia, 
és olasz autók jelzése. 26. azonos 
mássalhangzók. 28. város Svéd-
ország délnyugati részén, az ország 
harmadik legnépesebb városa. 30. 

1986-ban születetett etióp közép-
távfutó. ( Burka Bati) 32. Az elő-
kelők szokásait, életmódját utáno-
zó embert illetik e kifejezéssel. 35. 
Leveles tésztából készített külön-
féle töltelékkel ízesített sütemény. 
36. … Lingus, Magyarországról is 
indít járatokat ez a légitársaság. 37. 
Háló angolul. 39. Totó egynemű be-
tűi. 41. Kikacag. 43. Kicsinyítőkép-
ző. 44. Női név becézve. 46. Azonos 
magánhangzók. 47. Rangjelző elő-
tag. 48. Fénykibocsátó dióda. 49. 
A legnagyobb mirigyes szervünk, 
a has jobb oldalán helyezkedik el. 

51. Ithaka királynéja, Odüsszeusz 
felesége, az asszonyi hűség meg-
testesítője. 

függ.: 1. Főétkezés egyik fogása. 
2. Alkotórész. 3. Hangtalan sólet! 
4. Zene egyik fele! 5 Beküldendő. 
A vers folytatásának harmadik ré-
sze. 6.Torokban elhelyezkedő szer-
vünk, a hangképzéskor van fontos 
szerepe. 7. Görög gépkocsik nem-
zetközi jelzése. 8. Vulkáni eredetű 
234 méter magas domb Miskolc kö-
zelében, egyben egy városrész ne-
ve is. 9. Római 1005. 13. Kifogást 

emel. 18. Nagy Nóra monogramja. 
21. Téli sport. 22. Dara, apró szem-
csés anyag. 24. Kereskedővárosok 
szövetsége a középkorban, amely 
Közép-Európában és a Balti tér-
ségben működött. 27. Konyhakerti 
növény. 28. hiányos mozi! 29. Né-
met festőművész ( Jörg) 31. Titán 
és kén vegyjele. 32. Beküldendő. 
A vers folytatásának második ré-
sze. 35. A korábbi győztessel szem-
beni elégtétel a küzdelem újrakez-
dése révén. 37. Tiltószó. 38. Tiszt-
jelölt, katonatiszti iskola tanulója. 
40. Személyes névmás. 42. Illyés 
Gyula versének címe, Puszták … 
43. Szántóföldön kiszáradás céljá-
ból különböző módon összerakott 
gabona neve. 45. Vonatkozó név-
más. 48. Csen, oroz. 50. Dátumrag. 
52. Jómagam. 53. Folyadék.

 Beküldendő: Vízsz. 1, függ. 32 és 
5 számú sorok megfejtése.

A szeptemberi rejtvény megfej-
tése: „A sok kicsi iskolás, kívánjuk, 
hogy öröm legyen számukra a ta-
nulás.” A megfejtéseket a Jászapáti 
Városi Könyvtárba kérjük eljuttat-
ni, december 20-ig. a helyes meg-
fejtést beküldők közül a nyertes a 
Jászok Egyesülete ajándékaként 
kapja, Szále lászló az én Jászsá-
gom című kötetét.

a könyvet átveheti a könyvtár-
ban: Gulyásné Csintó Etelka, Jásza-
páti.                 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.

Idén van 

Kalkuttai Teréz anya 
születésének 100. évfordulója

„Nem igaz, hogy semmit sem tehetünk a szenvedés ellen; 
megkísérelhetjük legyőzni, és ha nem sikerül, akkor osztozha-
tunk a mások bajában.”

(Teréz anya)

Ezek a sorok teljesen aktuálisak ma, egy természeti kataszt-
rófa utáni Magyarországon éppúgy, mint a tengernyi szenvedés-
sel sújtott múlt századi indiában, ahol élt és dolgozott gonxha 
Bojaxhiu, Agnese cikkem főszereplője, azaz Kalkuttai Teréz 
Anya (1910. aug. 27.-én született az Albániai Skopje városában. 
meghalt- 1997-ben indiában)

Teréz anya életében annyi helyen járt, hogy hirdesse Jé-
zus igéit, és rendházakat alapítson. E célból 2 alkalommal volt 
magyarországi látogatáson is. A XX. században élő, szent életű 
szerzetesnőről van szó, léteznek fényképek, írt róla a sajtó, még 
ha csak cenzúrázva is. Tehát rengeteg dolgot hallottunk róla, 
annak ellenére, hogy kerülte a feltűnést. Kitüntetések sora, dí-
jak, Nobel Béke Díj, halálhíre mégsem lett címlap szenzáció. 
2003. október 19. végül II. János Pál pápa boldoggá avatja.

Érdekes, hogy a 24 évvel ezelőtti 1986- ban Magyarországi 
első látogatása során például ilyennek láttuk: „Senki nem vonja 
kétségbe, hogy valóban bámulatos kisugárzása volt e kicsi, tö-
rékeny szerzetesnőnek. Fiatalon szentelte magát Krisztusnak, 
és amikor új hivatását felismerve, megalapította saját szerze-
tesrendjét a Szeretet Misszionáriusait még csak a 38. évében 
járt.  „Mégis úgy emlékszünk rá, mint ráncos arcú, bár tüzes 
tekintetű idős nénire”.(Az idézet: Turcsik György: Jézus Illata, 
Kalkuttai Teréz Anya c. könyvéből való) Egy emberélet értéke, 
Indiában kasztonként csökkenő, és a pillanatnyi helyzettől is 
függ családban vagy utcán haldoklik -e. Nélküle nem lenne ké-
pe a világ közvéleményének arról, mit is jelent a negyedik világ 
nyomorában leprásokat ápolni, bizonytalan jövőjű gyerekeket 
tanítani, haldoklók kezét fogva Jézusról beszélni. Küzdött az 
emberi méltóságért, az előítéletek ellen. Erős akaratán kívül 
még jellemzői: szellemileg független, legendásan szókimondó, 
jó humorú, elméje borotvaéles. ha isten vele volt, ki lehetett el-
lene! Akadtak bőven. Erős alapszabályaiból soha nem engedett, 
a szerzetesrendjébe jelentkezők nagy száma mégis őt igazolta. 
–. Élete sokak számára tette vonzóvá a szerzetesi hivatást. ha 
valaki meghallotta már a hívást, talán megtorpan. „Én nem fo-
gom bírni azt a munkát” az ő példája segíthet Mert a munka 
egyáltalán nem vonzó, amit végzett, hogy szegényeken segített, 
a leggyalázatosabb munkát sem vetve meg. hanem az, ahogyan 
végezte, idősen is, törékeny egészséggel mégis töretlen szere-
tettel. Mint annak idején, Árpádházi Szent Erzsébetet, őt is a 
„segítő szeretet szentjei” közt tisztelhetjük. Példáját követve, mi 
is vegyük észre környezetünkben a rászorulókat és segítsünk, 
ahogy tudunk. Akár az iszapkatasztrófa áldozatainak adakoz-
zunk!

Végezetül kívánok boldog névnapot, minden kedves Teré-
ziának!

Tisztelettel: Z. S-né

a XXi. század érkezése új hely-
zetet teremtett városunk, a csalá-
dom és az én életemben is, hiszen 
2000. március 26-án Jászapá-
ti város polgármesterévé válasz-
tottak.

az elmúlt több mint tíz évben 
mindig azon dolgoztam, hogy 
Jászapátti töretlenül fejlődjön, 
meghatározó szerepe legyen tér-
ségünkben. A közösen elvégzett 
munka úgy hiszem nem volt hi-
ába való, mert  a város látványo-
san fejlődött az elmúlt évtized-
ben. Kiépült a szennyvíz elveze-
tő és tisztító rendszer, jelentős 
fejlesztéseket hajtottunk vég-
re az egészségügy és az oktatás 
területén, járdákat, utakat újí-
tottunk fel, lassan megújul va-
lamennyi önkormányzati intéz-
mény, és hosszasan sorolhatnám 
a változásokat. 

A végrehajtott fejlesztések a  la-
kosság akaratának megfelelően 
valósultak meg, és a megvalósí-
tásban nagy szerepet játszottak 
volt munkatársam, akiknek oda-
adó munkáját ezúton is köszö-
nöm. Büszke vagyok arra az in-
tézményvezetői elszántságra, és 
azokra az önkormányzati képvi-
selőkre, akik megszavazták az ál-
talános iskolák összevonását, ez-
által megszűnt a tömeges tanuló 
elvándorlás az intézményből, és 
jó feltételek teremtődtek az okta-
tás területén.  

Véleményem szerint jelentős 
térségi szerepre tettünk szert, 
mert városunk összefogásával 

működik a több településen szol-
gáltatást nyújtó központi orvosi 
ügyelet, a családsegítő és gyer-
mekvédelmi szakmai központ. 
Polgármesterként elnöke voltam 
a hulladék-gazdálkodással, il-
letve ivóvíz minőség javítással 
foglalkozó társulásoknak, ame-
lyek több sikeres pályázatot nyúj-
tottak be az elmúlt években.(a 
REGIO-KOM Társulás felügye-
lete mellett hamarosan megkez-
dődik a felhagyott kommunális 
hulladék lerakónk rekultivációja, 
amely több évtizedes problémát 
old meg városunkban is.) 

Jászapáti további fejlesztések 
előtt áll, hiszen a polgármesteri 
tisztség átadásakor örömmel so-
roltam városunk új polgármes-
terének azokat a megnyert pá-
lyázatokat, amelyek végrehajtása 
2,5 milliárd forint vagyont teremt 
városunknak, és a projektek leve-
zénylésére ott vannak a hivatal-
ban a jól felkészült, nagy tapasz-
talattal rendelkező szakemberek, 
csak hagyni kell dolgozni őket.  

Most ismét egy új időszak kez-
dődik az életemben, de szeret-
ném megköszönni városunk la-
kosságának, hogy lehetőséget ad-
tak arra, hogy több mint tíz évig 
városvezetőként dolgozhattam, 
és különösen azoknak, akik oda-
adó munkájukkal, támogatásuk-
kal segítették munkámat. 

Köszönöm Jászapáti! 
Szabó Lajos

Mindenkert
Épületfelújítások, karbantartások:
Gipszkartonszerelés, festés mázolás, ácsmunkák  

(tetőjavítás, kerti faház és díszkút, gyermekhomokozó)
Bádogosmunkák, eresz- és szennyvízcsatornák készítése
Lakatosmunkák (kerítéskészítés, meglévők javítása, stb.)

Zöldterület kialakítás és kezelés:
Növénytelepítés, füvesítés,

fű- és sövénynyírás, favágás, metszés,
épület körüli burkolatok, járdák, kocsibeállók készítése

Sírgondozás, feltöltés és takarítás
Létrás multicarral munkát vállalok 

és bérbe is vehető!

Tel.: +36-20/441-46-80

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

illetve a gasztronómia szerelmeseit.

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

válogathat a hozzánk betérő. 
Minőségi bor és pálinka kínálatunk 

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

A Jászság legstílusosabb étterme 

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

Asztal – és pályafoglalás: 57/407-500

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

ALAPÍTVÁNYI BESZÁMOLÓ
A Jövő SzAKembeRééRt AlApítvány (adószáma: 18832471-

1-16), Jászapáti, Vasút u. 4. köszönetet mond mindazoknak, akik 2009-
ben SZJA-juk 1 %-át részünkre felajánlották.

BEvÉTEl
Átutalt összeg 160 741 Ft
Tartalékolt összeg 326 999 Ft
Összesen: 487 740 Ft

A 487.740,- Ft-ot az alapító okiratnak megfelelően az alábbiak szerint 
használtuk fel:

KiaDÁS
Utas biztosítás 26 100 ft

Utazási költség (cserekapcsolat) 82 270 ft

Tanulmányi verseny 274 520 Ft
Jutalomkönyv 26 395 Ft

Tartalékolva (cserekapcsolat ápolása, 
tanulmányi verseny) 78 455 Ft

Összesen: 487 740 Ft

Az alapítvány kuratóriuma

a Baráti Kör alapítvány (adószáma: 19220354-1-16), Jásza-
páti, vasút u. 2. köszönetet mond mindazoknak, akik 2009-ben SZJa-juk 
1 %-át részünkre felajánlották.

BEvÉTEl
Átutalt összeg 509 567 ft
Összesen: 509 567 ft

Az 509.567,- Ft-ot az alapító okiratnak megfelelően az alábbiak sze-
rint használtuk fel:

KiaDÁS
Ösztöndíj 387 000 Ft
Tanulmányi verseny 47 847 Ft
filharmónia bérlet 43 000 Ft
Cserekapcsolat (német) 31 720 Ft

Összesen: 509 567 ft

Az alapítvány kuratóriuma

a somos andrás alapítvány (adószáma: 18832220-1-16), 
Jászapáti, Hősök tere 9. köszönetet mond mindazoknak, akik 2009-ben 
SZJA-juk 1 %-át részünkre felajánlották.

BEvÉTEl
Átutalt összeg 25 960 ft
Összesen: 25 960 ft

A 25.960,- Ft-ot az alapító okiratnak megfelelően az alábbiak szerint 
használtuk fel:

KiaDÁS

Tanulmányi verseny 25 960 ft

Összesen: 25 960 ft
Az alapítvány kuratóriuma

„a magyar huszárság 400 éve 
– vágó pál emlékbizottság”

kiemelkedően közhasznú alapítvány 2009 évi 
egyszerűsített éves beszámolója:

Mérlegadatok (1000 forintban):   2008. év  2009 év
Tárgyi eszközök   160  200
Forgóeszközök   603  321
Ebből pénzeszköz   603  321
Eszközök összesen:  763  521
Saját tőke   763  521
Ebből jegyzett tőke  50  50
Lekötött tartalék   222  713
Eredmény   491  -242
Források összege   763  521
Eredmény levezetés  
Bevételek   
miniszterelnöki támogatás 1.670   1000
alapítói   50  100
Jászapáti önkormányzati  150  -
Egyéb    705  580
Pályázati támogatás:  -  300
Összesen   2.575  1980
Ráfordítások   2.084  2222
Eredmény   491  -242
a korábban megjelent vágó Pál almanach és a Díszalbum kapható még 

Jászapátin Túri József úrnál. Mindkét mű a festő képeinek, rajzainak gyö-
nyörű reprodukcióit tartalmazza.  Értékes ajándék lehet karácsonyra is. 

Dr. Vágó Pálné Judith asszony ügyvezető

Fogyatékosok Napja
Szeptember 18-án a művelődési ház nagytermében ebéd és műsoros délutá-
non fogadta a városban élő fogyatékosokat a mozgássérült egyesület helyi 
csoportja. A már hagyományos évi rendezvényükön összegezték az egyesület 
éves tevékenységét és megköszönték a támogatóknak a segítséget, így az idén 
is sikerült néhány emlékezetes napot szerezni nekik, és enyhíteni napi gond-
jaikat. Szatmári Károlyné csoportvezető kérésére ezúton közreadjuk a támo-
gatók névsorát. 

A rendezvény támogatói:

Vágó Pál emléktáblájánál a baloldali önkormányzati képviselők és Szabó Lajos 
koszorút helyeztek el a festő halálának évfordulóján.

Pócs János országgyűlési képvi-
selő, Dr. Szekeres Imre országgyű-
lési képviselő, Szabó Lajos polgár-
mester, Borbély istván polgármester 
(Jászivány), JÁSZTEJ Zrt., Jászapá-
ti 2000 mg. Zrt., Jászapáti Centrum 
Kft., Jászapáti Aranykalász Alapít-
vány, Sebők Péter, Húsbolt, Füle Ist-
ván és Fia Kft. Húsbolt,  Borbás ker. 
Kereskedőház Kft., Urbán Istvánné és 
Társa Kft., Pádár László cukrász., Sza-
bó istván cukrász, Bonbon cukrászat, 
Ádám Miklósné, Eurocorn Kft., Xan-
ta Ruházati Kft., Vakok és gyengénlá-
tók klubja., városi vöröskereszt., vá-
rosüzemeltető Kft., Vasúti Csárda,  
Ballagó Söröző, Lehel úti Csemege-
bolt, vágó Jánosné kárpitos, lehel úti 
Élelmiszerbolt, Kéri Tiborné, Csákó 
Trans Bt., Kicsi 57 Bt., Jászopál Kft., 
fehérné Kerék Judit, Élelmiszerbolt, 
Vincze Lászlóné, sókerámia készítő, 
CooP ÁfÉSZ Élelmiszerbolt, Pin-
ce Diszkont, Demény Gáborné, For-
netti látványpékség, istván király út, 
Bodor kiskereskedő, Sebesség Autós-
bolt, Ipari Iskola bútor tanműhelye, 
Főkefe Kft., TESZ Kft., Halászkert Sö-
röző, Abonyi Lajosné, Urbán István, 
mezőgazdasági vállalkozó, Túri János 
seprűkészítő, Mihályi László, háztar-
tási gép szerelő, Pizzéria, Urbán Im-
re, felvégi aBC mónika élelmiszer-
bolt, Téba Tüzép és Lakásfelszerelé-

si áruház, Fenyő büfé, Nagy László, 
Gázfelszerelések bolt, MG Barkács-
bolt, Speed Kerékpár szaküzlet, De-
meter Csaba, Kuckó Bár, Kecskés ist-
vánné, Fort-Com bútor Kft. Gyenes 
Balázs, Király Károlyné, kozmetikus, 
Király Károly mezőgazdasági vállal-
kozó, Fotó Illatszer, Bau-2000. Kft., 
V. Kristály 95 Kft, Szempont Optika 
Fotó, Jász Sütőház Kft, 108-as ABC 
dolgozói, Rusvai aBC Táncsics út, 
Gazdabolt Szabadság út., Kiss Ibolya 
magánszemély, Törőcsik István gaz-
dálkodó, Bódi istván gazdálkodó, Pa-
pír-Írószer-Nyomtatvány-Játék üz-
let, frikandó fogadó, Szabó és Társa 
Kft., Alvégi Söröző, Lóczi Bertalan-
né, Kalmár Fűszer-csemege, Kalmár 
Rozália, Bartók Kereskedőház, Jász 
Élelmiszerbolt, Bagi Jenőné, Szalká-
ri Rózsa festőművész, Ti-La Sport-
bolt, Kutya-macskaeledel bolt, lÍvia 
Szépségszalon, Luzsi Józsefné nyug-
díjas, Tábori Istvánné nyugdíjas, Gól-
vágó italbolt, Tópart aBC, mengyi 
lászlóné, Pásztor Barnabás vállal-
kozó, Núber Zoltán ”Piroska Büfé”, 
Lados Habos Söröző, Fa-Bak Italke-
reskedés, Foltos Kutya büfé, Kutya-
macska kereskedés, Tajti kertészet, 
iNmEDio hírlapárus Tóth Szilvia, 
CARMEN Import Divatáru üzlet, 
Fémkoffer Kft., Nagypál Sándor da-
rálós vállalkozó, MEGA Butik

a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Önkormányzat által meg-
hirdetett parlagfüves pályázaton 
iskolánk Tehetségért alapítvá-
nya több mint 200 ezer forintot 
nyert. a támogatás segítségével 
kétnapos program keretében is-
merkedhettek meg az alsó ta-
gozatos gyerekek a parlagfűvel 
kapcsolatos tudnivalókkal. al-
kotófolyamat részeként és ered-
ményeként sajátították el ezeket 
az ismereteket.

a két nap programját egy szem-
léletes, lényegre törő előadás in-
dította. Témája volt: a parlagfű 
felismerése, irtásának módjai, 
az általa okozott allergiás meg-
betegedések tüneteinek felisme-
rése stb. Ezt követően csoport-
munkában érdekesebbnél-érde-

kesebb feladatok megoldásával 
alkalmazhatták a tanulók az elő-
adásban hallott információkat, 
sőt újabbakkal is bővíthették tu-
dástárukat. A feladatok között 
szerepelt pl.: puzzle, párkereső, 
kakukktojás, nyomozós játék, 
TOTO. A parlagfű meséjéhez lel-
kesen készítették a pompázatos 
illusztrációkat.

a program minden eleme a 
gyerekek testi-lelki egészségé-
nek megőrzésével, környezettu-
datos magatartásuk kialakítá-
sával volt kapcsolatos. az egész-
ség és az egészséges táplálkozás 
összefüggése közismert, ezért a 
csoportmunkákat ételkóstoló kö-
vette. A résztvevők megízlelhet-
ték a házi tejből készült turmixot, 
a házi készítésű sajtot, különbö-

Ismét győztek  
a kézilabdás lányaink!
Az elmúlt fordulónap október 17-én Törökszentmiklóson újabb 

megmérettetés elé állította kézilabdás lányainkat. Az első mérkőzés  
a Jászapáti- Jászfényszaru VSE ellen kezdődött amit végig magabiz-
tosan vezettek a lányok. Így a félidő 12-7 és a vége 20-13-as győzelmet 
hozott csapatunknak. A második mérkőzés Jászapáti VSE - Fegyver-
nek KSE keményebbnek indult. Az első félidőben Fegyvernek csa-
pata tartotta magát az 1-2 gólos előnnyel de a félidő végére sikerült 
egyenlíteni, sőt egy időntúli szabaddobással egygólos előnyre szert 
tenni (félidő 13-12). A második félidő már nem  hozott fordulatokat. 
A lányok összeszedték magukat és már végig biztos vezetéssel győ-
zedelmeskedtek. végeredmény:Jászapáti vSE – fegyvernek KSE 
24-18, ezáltal a megyei bajnokságban  az előkelő 3. helyen áll a csa-
patunk.

A következő egésznapos forduló helyszíne, ideje: Jászapáti ML 
Gimnázium tornacsarnoka,  november 7.-én 09-00  Jászapáti VSE 
– Berekfürdői SE  és 17-00  Tiszaföldvári VSE – Jászapáti VSE, min-
den szurkolni vágyót sok szeretettel várunk.

valamint itt jegyezném meg , hogy a csapatunk további sikeres 
szerepléshez további támogatók jelentkezését várjuk.

Mihályiné Keresztesi Anett

Tabella: 
1. Törökszentmiklósi KE  12 pont

2. Szolnoki KC SE            10 pont

3. Jászapáti VSE                  8 pont   

4. Tiszaföldvári VSE           8 pont   

5. Berekfürdői SE               6 pont       

6. Fegyvernek KSE             4 pont

7. Martfűi VSE                    4 pont

8. Dózsa DSE Kunhegyes   2 pont

9. Jászfényszaru VSE          0 pont

ző zöldségeket, gyü-
mölcsöket. 

Dr. Besenyei or-
solya fül-orr-gégész 
szakorvos több ta-
nulónál elvégezte 
az allergia-tesztet, 
melyből kiderült, 
hogy közülük is so-
kan szenvednek al-
lergiás megbetege-
désben.

másnap az 1-2. osztályosak a 
megvásárolt kerti szerszámok se-
gítségével közvetlen környezetü-
ket, az iskolaépületek udvarait 
tették „egészségesebbé ”. A 3-4. 
osztályosak kerékpártúrával ös-
szekötve keresték meg a parlag-
füves területeket és ott végezték 
el az irtást.

A rendezvényekkel sikerült el-
érni, hogy a gyerekekben kiala-
kuljon az igény az egészséges táp-
lálkozás, az egészséges és tiszta 
környezet iránt, amivel csök-
kenthető az allergiás megbete-
gedések száma. 

Gyárfás Róbertné
A Tehetségért  Alapítvány  

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

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

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

Mezei Béla iskolavezető

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

POWER
Műszaki kereskedés

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

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!
Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Az Andrássy Thermál Hotel              
Étterme szeretettel várja Önöket!

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

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

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

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

Étkezési utalvány, és üdülési csekk elfogadó hely!

„Minden nemzet, amely elmúlt kora 
 emlékezetét semmivé teszi,
 vagy semmivé tenni hagyja,
 saját nemzeti életét gyilkolja meg.”

(Kölcsey Ferenc, Mohács, 1826)

Eljött az október közepe, hagyományo-
san, több évtizeden át ilyenkor kicsit meg-
bolydult, fellelkesült Jászapáti festészetet, 
kultúrát szerető és tisztelő népe, hogy fejet 
hajtson a település mindeddig legnagyobb 
művésze, Vágó Pál emléke előtt. A születés-
re szívesebben emlékezik az ember, de a ha-
lála napja, különösen Mindenszentek tájé-
kán különös hangsúlyt ad az emlékezésnek. 
az idén semmi jel nem mutatott arra, hogy 
a város szervezetten kívánna tisztelegni a 
nagy művész, Jászapáti díszpolgára, meg-
annyi hazai és külföldi kitüntetés birtoko-
sa előtt. Pedig ha valaki, ő biztosan megér-
demelte volna, hiszen templomunk híres és 
megújulásra váró seccoját ő festette, s míg 
élt, Jászapátit illetően soha nem mulasztotta 
el kifejezni hűségét, szeretetét, csodálatát az 
itt élő emberek iránt. S nem csak szerette és 
támogatta őket, hanem meg is festette hét-
köznapjaikat, ünnepeiket.  Központi, váro-
si szervezésű emlékezés helyett most a kivá-
ló személyiség nevét viselő iskola csendben 
és magában ünnepelt, néhány művészetpár-
toló, és Vágó Pál személyét nagyra értékelő, 
emlékező helyi lakos magánkezdeményezés-
re emlékezett meg a város nagy fiáról.

vágó Pállal kapcsolatban semmi szuper-
latívusz nem túlzó, nem véletlenül nevez-
ték az „ecset Petőfijének”. Ki tehát Vágó Pál? 
Kiváló festő, aki a legnagyobbaktól tanulta 
közvetlenül a festészetet Wagner Sándor és 
Benczúr Gyula növendékeként, de hatott rá 
munkácsy mihály, Székely Bertalan és ma-
darász Viktor is. Mindenkitől a legjobbat 
tanulta el, s ebből alakította ki saját, egyé-
ni stílusát. munkácsytól a mély, sötét tónust 
és a népies realizmust, a nép-nemzeti irány-
zatot vette át és alakította a saját ízlésének, 
egyéniségének megfelelően, s ezzel halálá-
ig hű maradt 1848 eszméihez.

Benczúr Gyula, Székely Bertalan, Mada-
rász Viktor stílusa a nagy méretű történelmi 
tablófestészethez irányította, de őket sem 
témában, sem stílusban nem utánozta. mi-
közben Wagner Sándortól megtanulta az ál-
latok, főleg a lovak festését, túl is nőtt mes-
terén, s ez meglátszik nem egy alkotásán. 
Gondoljunk csak a dinamikus lovasroham-
ra a Feszty - körképen, a Honfoglaló magya-
rok Kijev előtt központi lovas alakjára vagy 
a huszárság diadalútjára, a húsvéti öntö-
zés című képekre. S itt, ezek egyikében, má-
sikában már impresszionisztikus képhatá-
sokat is felfedezhetünk a realizmus mellett, 
miközben a dinamizmus, a mozgás szépsé-
ge szinte magával ragadta a festőt. 

vannak kiváló tájképei, parasztportréi, 
amelyek mindennél jobban tükrözik a Jász-
ságot, a jász parasztot. Nem is annyira a ko-
ponyaforma, az arcvonás, hanem a képek 
szellemisége az, ami jásszá teszi alakjait. 
Olyanokká, ahogyan ő látta a jászokat. S 
ezt csak a festő tudja, a jó festő megjelení-
teni. „Jó képeket festett, tehetséget érzett a 
világbírásra, mégis beérte a maga kis vilá-
gával,” – írta róla Gerő Ödön.

monumentalitásával, realizmusával 
nyűgöz le bennünket a Szeged szebb lesz, 
mint volt című képe is, amelyet egyetemis-
ta koromban hetente volt szerencsém látni, 
amikor a Somogyi könyvtár olvasótermé-
be mentem. Büszke voltam rá, s nem csak 
azért, mert Munkácsy Honfoglalás című 
képe két színváltozata mellett volt, hanem 
azért is, mert én szebbnek láttam azoknál. 
Mert Vágó Pál festette. Mert Jászapáti volt. 
ha tehetem, mindig megnézem a Budavár 
bevételét, az I. kerületi Polgármesteri Hi-
vatalban illetve vázlatát Szolnokon az elnö-
ki irodában. Kiváló, lenyűgöző alkotások! 
S akkor még nem beszéltünk a templom-
ban található seccójáról, ami külön tanul-
mány lehetne.

vágó Pál, amikor nem tudta elviselni a po-
litikai élet zűrzavarait (ilyen az ő korában is 
volt), amikor tisztességes csak úgy marad-
hatott, ha visszavonult, ő Jászapátit válasz-
totta, ahol igazi azíliumra, menedékhelyre, 
ugyanakkor alkotóműhelyre is talált. Vis-
szavonultan is tevékeny ember volt. Részt 
vett a város mindennapi életében, több egye-
sületnek díszelnöke volt, irányította a város 
művészeti, polgári, civil életét. Megszervez-
te a városi szépítészeti egyesületet, megter-
vezte a gimnázium díszkertjét és hátsó ud-
varának fásítását, a végrehajtást maga el-
lenőrizte. Politikusokat (József főherceget), 
arisztokratákat (Batthyány grófnőt), tudó-
sokat (Bánki Donáthot), művészeket ( pl. 

Stróbl alajost), hozta el Jászapátira, s arra 
is volt ideje, hogy ő végezze el a kezdőrúgást 
az egyik Jászapáti - Jászárokszállás mérkő-
zésen, ahogy az 1913. július 10-i Jászapáti és 
Vidéke lap tudósít erről.

A legmagasabb kitüntetést A huszárság 
diadalútja c. (1899) történelmi pannója hoz-
ta meg számára. itthon lotz-díjjal tüntet-
ték ki, franciaországban a francia Becsület-
renddel jutalmazták 1900-ban a világkiál-
lítás alkalmából. magyarország, Jászapáti, 
illetve a monarchia számára rangos elisme-
rést vívott ezzel ki. E kép 1996 óta a hadtör-
ténelmi múzeumban látható a vágó Pál Em-
lékbizottságnak köszönhetően.

végre - méltó módon - múzeum, utca, ál-
talános iskola is viseli a nevét, s bizton állít-
hatom, nem igen akad olyan helybeli, aki ne 
hallott volna a kiváló festőről. Csak a helyi 
vezetők nem hallottak bizonyára róla. Vagy 
nem tartották érdemesnek arra, hogy em-
lékezzenek rá. S most már az sem szépíti a 
dolgot, ha mindenszentekkor vagy halottak 
Napján a hatalom is elhelyez egy szál virágot 
a sírján. Már késő. A napján és szervezetten, 
kiváló festő által annyira szeretett város la-
kosságát is megszólítva illett volna. 

az elmulasztottakat nem lehet könnyen 
pótolni. De Vágó Pálra jövőre is lehet, sőt 
az ideinél is jobban kell emlékezni, ha van 
időnk, energiánk a másikra, sőt az értéke-
inkre, hagyományainkra, múltunkra, em-
lékeinkre figyelni. Ha tényleg olyan fontos 
Jászapátin a múlthoz való kötődés, ha nem 
csak szóban, hanem tettekben is megnyilvá-
nul a hazafiság és a szülőföld, a város sze-
retete, a tárgyi és személyes értékeinek vé-
delme. Ezért lett volna nagyon fontos Vágó 
Pál halála évfordulóján az emlékezés. Külö-
nösen a vallásos (egyházi) művészet temp-
lomunkat díszítő munkái kapcsán, ame-
lyek nemcsak a magyar, hanem az egyete-
mes képzőművészetnek is részét alkotják. 
Jászapáti egyedül Vágó Pál kapcsán kerül-
hetett ebbe a rangos mezőnybe.

Talán még emlékszünk a bevezető idézet 
szavaira ...nem én találtam ki, hanem Köl-
csey. Én csak átvettem. ha nekem nem hisz-
nek, higgyenek neki…és emlékezzenek. Aki-
re most emlékeznünk kell, az méltó az utó-
kor tiszteletére.

Kelt: Jászapátin, 2010. október 15-én.  
(Vágó Pál halála évfordulóján.)

Dr. Kalmár Pálné
címzetes igazgató, 

a Jászapáti város Kultúrájáért 
Közhasznú Egyesület Elnöke

Vágó Pál emlékezetére 
Jászapáti, 1853. június 6. – Budapest, 1928. október 15.

Vágó Pál: Önarckép



SZülETTEK:

Duka Richárd iX. 17.
Gyenes Anna IX. 20.
Tajti viktória Bianka iX. 21.
horváth Csenge iX. 25.
Burai leon Richárd iX. 26.
Jeruska Gergő IX. 29. (Jászivány)
Bíró antónia X. 10.

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Oláh Tamás László – Dr. Petrics Gabriella IX. 18.
Járvás Ádám – Urbán anikó iX. 25.
Bagi Tamás – Dr. Pinczel Petra iX. 25.
Mihályi Gábor – Dr. Flaskár Adrienn X. 16.

ElhalÁloZTaK:

Tószegi imréné élt 79 évet Jászapáti lakos
    Sárik Terézia
Farkas Ernőné élt 85 évet „
    Száva mária
Andrási László élt 72 évet „
Szabari Menyhértné élt 91 évet „
    Bagi Erzsébet
Bodor János élt 54 évet „
Pongó Istvánné élt 82 évet „
    Gál Mária
Gyenes László élt 62 évet „
Gonda Balázs élt 76 évet „
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Anyakönyvi hírekA Városi Könyvtár  
novemberi programja
3. 10:00 Cukorbetegek klubja
6. 9:00 Játék délelőtt
8. 14:00 Nyugdíjasklub
8. 14:30 Minigyöngy
15. 14:30 Rejtvényklub
15. 16:00 Egyéni 
rejtvényfejtő verseny
20. 9:00 Csipkeverőkör
20. 9:00 Játék délelőtt
22. 14:00 Nyugdíjasklub

22. 14:30 Minigyöngy
24: 10:00 Vakok 
és gyengénlátók klubja
29. 14:30 Rejtvényklub
29. 16:00 Rejtvényfejtő 
csapatverseny
December 1. 10:00 
Cukorbetegek klubja
December 4. 
9:00 Játék délelőtt

A Jászapátin működő

Szemészeti 
magánrendelés

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

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

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

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

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

Tel.: 06 30 686-9287

3-án, 13-16 ó: Vegyesáru vásár
6-án, 10 ó: Beiratkozás biztonsági 
őr képzésre
10-én, 9-12 ó: vegyesáru vásár
17 ó. Főzőklub
14-én: Regionális Táncverseny
15-én, 10 és 12 ó: Filharmóniai elő-
adás a középiskolásoknak
19-én Szalagavató bál
21-én, 15 ó: „A muzsika hangja” a 
gimnáziumi tanulók jótékony célú 
előadása az iszapkatasztrófa áldo-
zatainak megsegítésére.
23-án, 12 ó: Filharmóniai előadás 
az általános iskolásoknak
24-én, 17 ó: Főzőklub
 26-án: Szalagavató bál
29-én, 13 ó: Diótörő – a Nektár 
Színház előadása gyerekeknek

Minden hétfőn 17-19 óráig a Váro-
si vegyes Kar próbái
Minden szerdán 14-16 óráig a Fo-
gyasztóvédelmi ügyelet
Minden csütörtökön 14-18 óráig a 
Színjátszó Kör próbái,
13-16 óráig a Groupama Garancia 
Biztosító ügyelete

a vágó Pál helytörténeti múze-
umban november 13-tól kézműves 
kiállítás várja a látogatókat.

Tájékoztatásul közöljük az ér-
deklődőkkel, hogy a könyvtári Él-
ményklub a jövőben a művelődési 
házban fog működni, és két új klu-
bot is indítunk: a nótakedvelőknek 
és a versbarátoknak.

Az érdeklődők jelentkezését sze-
retettel várjuk!

A Művelődési ház  
novemberi programja

A tanév elkezdodött és vele együtt nagy len-
dülettel folytatódott a norvég pályázat prog-
ramsorozata.

Szeptemberben egy kellemes hétvégi regge-
len nagy várakozással indult útnak kerékpár-
ral a 40 fos gyermekcsapat és kíséroneveloik 
Abádszalókra a vízi tábor helyszínére. 

A programról - a kedvezo idojárás segítsé-
gével - sok élménnyel gazdagodva tértek ha-
za a résztvevok.

A következo esemény az Autómentes Nap 
megrendezése volt. Ezt megelozve – a Mobili-
tási hét keretén belül – a jászberényi Rendor-
kapitányság, az alsós gyermekeinknek köz-
lekedésbiztonsági és baleset megelozési tá-
jékoztatást tartott. Segítettek a közlekedési 
totó összeállításában is, melynek kitöltése 
szeptember 22-én a Városi Sportpályán tör-
tént. Ennek során bizonyíthatták közlekedési 
ismereteiket gyermekeink.

A 22-i program levezénylésében a város ré-
szérol Borics László, a Muvészetek Házának 
vezetoje vett részt a Városi Muvelodési Ház és 
a Városi Könyvtár dolgozóival.

A programban délelott a város óvodásai és 
alsós gyermekei, délután pedig a felsos és gim-
nazista gyermekek sok, színes, játékos vetél-
kedon vettek részt. A menetlevelekre a felada-
tok végrehajtását igazoló aláírásokat kaptak, 
ezekkel vehettek részt a délutáni tombolasor-
soláson. A számos feladat közül a legnépsze-
rubbnek a trabant-tolás bizonyult. Kiemelkedo 
eropróba volt a Duatlon verseny. Ezt a tevé-
kenységet évek óta Ádám László irányítja, aki 
szabadidejét és energiáját nem sajnálja felál-
dozni ennek sikeréért. 

A programot sok helyi támogató is segítet-
te. Értékes ajándéktárgyaikat a tombolasor-
soláson nyerhették meg a résztvevok. Segít-
ségüket ezúton is köszönjük. 

Szeptember 24-én megtartottuk a fotópá-
lyázat eredményhirdetését és megnyitottuk a 
fotók kiállítását a Vágó Pál épület emeleti fo-
lyosóján. A kiállítás egy héten át volt látható.

A pályázat utolsó eloadása szeptember 30-
án a Gimnázium Széchenyi István dísztermében 
került megrendezésre. Az eloadást Dr. Bornem-
issza Imre – a Nimfea egyesület jogásza - tar-
totta az állampolgári jogokról és lehetoségek-
rol a környezetvédelem terén. A gimnázium di-
ákjai érdeklodéssel hallgatták az eloadót és 
hasznos ismereteket szereztek.

Az egy évvel ezelott elkezdett pályázat zárá-
saként a projekt megvalósítói emléktáblát he-
lyeztek el az iskola foépületének bejáratánál.

A szervezok köszönik a város lakosságá-
nak a programjaikon való aktív részvételét. 
Remélik, hogy szabadidejüket hasznosan és 
egészségesen tölthették el, és megismerked-
hettek közvetlen környezetük értékeivel, szép-
ségeivel. 

Aktív közremuködésüket köszönjük!
A szervezok

A VÁROSI AUTÓMENTES NAP TÁMOGATÓI, 
JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, CBA 
– CENTRUM Kereskedelmi Kft., GAZDA FARM 
Kft., COOP ABC, PULZUS MOZGÁSSTÚDIÓ, 
SPEED KERÉKPÁRSZAKÜZLET, MEGVÁLTÓ 
GYÓGYSZERTÁR, GAZDABOLT, JÁSZTEJ Zrt., 
EUROCORN Kft.

TÁMOGATÁSUKAT EZÚTON IS KÖSZÖN-
JÜK!

Városi intézményeink minden dolgozójának 
aktív közremuködését KÜLÖN IS köszönjük!

A Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ gyermekrész-
legében 2010. szeptember 30-án 15 órai kezdettel - a Magyar Népmese 
Napja alkalmából - „Mese, mese, mátka…” címmel Benedek Elek mese-
mondó verseny szervezésére került sor.

A pedagógusok a 17 fő 3-4. osztályos versenyzőt neveztek.
A 8 fő 3. osztályos, és a 9 fő 4 osztályos tanuló egy-egy mesével készült, 

melyből a háromtagú zsűri évfolyamonként 3 tanulót díjazott.
3. osztályból
i. helyezett  Nagy Daniella 
II. helyezett  Vágó Stefi  
III. helyezett  Gulyás Martin 
4. osztályból
i. helyezett  Kocsis fanni  
II. helyezett  Béres Kristóf  
iii. helyezett  lebán Bernadett 
A versenyzőket 

elkísérték a peda-
gógusok, szülők, 
nagyszülők és a 
testvérek. mind-
annyian nagy 
örömmel hallgat-
ták a mesemondó 
versenyzők szép 
kiejtését, ízes me-
semondását. min-
den versenyzőt 
megdicsért a zsűri elnöke Nagy Sándorné igazgatóhelyettes, és megkö-
szönte a felkészítő felnőttek munkáját.

A Jászapáti Zöld Hajtásai őszi programjai

2010. évi 

és egyéb világító alkalmatosság készítő pályázat

Zsűri különdíjasai:
Tökszerelmesek 2.c Jászapáti/madárijesztő/
Sárkánykígyó fészek Harmatcsepp Waldorf óvoda 
 és családi napközi 
 Jászivány
A 7 tökfej Csongár Csaba és szülei
Százlábú 2 C Jászapáti
Szamba baba Berente Gréta és Czakó Noémi
Az öreg halász és a nagyravágyó felesége 
 Csiga-biga óvoda 
 Katica és Süni csoport
Török és a tehenek margaréta óvoda mókus csoport
Tökfelügyelő Jász Dóra és Jász Viktor
Denevérröptetés Bomlász Bogdán 
Közönségdíjasok:
Tökszerelmesek 2.c
Sárkánykígyó fészek Harmatcsepp Waldorf Óvoda
A 7 tökfej Csongár Csaba és szülei
Csupaháj, Nyakigláb és málészáj
 margaréta óvoda 
 hétszínvirág csoport

Emlékezés

Debrei Mihályné 
Utassy Mária

halálának 3. évfordulójára

Álmodtunk egy öregkort,
Gyönyörűt és szépet,
De a kegyetlen sors,
Mindent összetépett.
Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz,
Mely dolgozni vágyott.
Nélküled szomorú és 
Üres a házunk,
Nem hisszük el, hogy
Téged már hiába várunk.

Soha el nem múló szeretettel: 
szerető férjed, lányod, vejed, 

menyed, unokáid és dédunokáid.

Emlékezés
TajTi isTván

halálának 4. évfordulójára.
„Végleg elmentél hosszú utadra,
 hangod már nem halljuk többé soha.
 Üres már a lakás, nincs, ki hazavárjon,
 ezért nem jön éjjel a szememre álom.
 Fájó szívvel kérdezzük még élünk,
 kegyetlen sors miért vetted el tőlünk.

Szerető feleséged és a családod

Díjazott versenyzők


