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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.
Nyílt nap a Szivárvány óvodában. (Teljes cikk a 2. oldalon.)

Fejér Andor  
a Megyei Közgyűlés 

elnöke és  
Lénártné Emri 

Ildikó igazgató 
átadják a felújított 

középiskolai 
épületet. 

Középiskolánk 
a fejlesztések 

jegyében c. írásunk 
az 5. oldalon.

„Minden gyermekóvodája” 

Schirilla György a jászapáti általános iskolások 
szalagját is elvitte a Bethesda Kórházba. 

Teljes cikk a 9. oldalon.

Szeptember 22-én mégsem volt teljesen „autó mentes” a nap a gyerekeknek - de a Trabantot csak tolni 
kellett, így nem szennyezte a levegőt. További képek az Autómentes napról a 9. oldalon.

most is, mint hat éve mindig, mindszent 
havában a hagyományos szakmák - Szakmai 
hagyományok című program-sorozatot aján-
lom Önöknek. A rendkívül nagy civil összefo-
gásra épülő rendezvény kezdeti célkitűzésein 
semmit sem változtatva, idén is a családokat, 
a fiatalokat  várja Szücs Borka képzőművész 
kiállításának és Kádár Ferkó fotószínházá-

nak megnyitójára,különböző kézműves fog-
lalkozásokra, a magyar népi kultúra iránt 
elkötelezetteket  rétegműsoraira és az el-
maradhatatlan Töklámpások versenyére.  a 
2010-es évben mottónk: „Újragondolt tradí-
ció gyermekeinknek!”

mindezekhez jó kedvet kíván: 
Tajti Erzsébet 

Lakossági fórum: 

Funkcióbővítő város-rehabilitáció ... 2. oldal

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

A háziorvos rovata .............................. 3. oldal

Születésnap az idősek klubjában ...... 4. oldal

Polgárőr családi nap ............................ 4. oldal

Középiskolánk a fejlesztések jegyében

Zenevár................................................. 5. oldal

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

A Hagyományos szakmák – Szakmai 

hagyományok rendezvénysorozat 

programjai ............................................ 6. oldal

Rendezvények .......................................7. oldal

Anyakönyvi hírek .................................7. oldal

Jótékonysági futás ............................... 9. oldal

Strandzáró ........................................... 9. oldal

Autómentes Nap képei....................... 9. oldal

SPORT – Sakk, női kézilabda ....... 11. oldal

A tartalomból

Ajánló
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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  Adidas  Errea  Kronos NikeUHL Sport  

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)

a Nemzeti fejlesztési Ügynökség 2010. jú-
lius 14-én előzetes támogatói döntésben ré-
szesítette a Jászapáti város Önkormányzata 
által benyújtott „Jászapáti városközpont in-
tegrált Fejlesztése” című, 2013-ig megvaló-
sítható pályázatot.

A projekt tartalmával szeptemberben 
lakossági fórumon ismerkedhettek meg  

a lakosok és javaslataikkal  
kiegészíthették azt.

A második körben készülő pályázat lakos-
sági egyeztetésén először Nagy-Vargáné Fa-
zekas Éva kistérségi koordinátor szólt a nagy-
szabású városfejlesztési terv előkészítéséről, 
amelynek első és alap eleme az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégia elkészítése volt. A több 
száz oldalas dokumentum az alapja a továb-
bi időszakra szóló (2013-16 között) megvaló-
sítható fejlesztési terveknek. Elmondta, hogy 
az előkészítő munkában a felmérések között 
szerepelt a helyi közösségektől begyűjtött 
kérdőívek elemzése is. Civil egyeztetéseken, 
fórumokon már megismerhette a lakosság a 
terveket, viszont a konkrét fejlesztési beavat-
kozásokat most láthatják először.

a második részben Bíró lászló osztályve-
zető részletesen bemutatta milyen felújítási 
munkákat tudtak bele venni a pályázatba, a 
kiírási feltételeknek megfelelve. A gazdasági 
funkcióban a piac fedett csarnokának felújí-

tását jelölték meg, hogy a térség mezőgazda-
sággal foglalkozó vállalkozóit méltó módon 
ki tudja szolgálni. a városközponthoz kap-
csolódva egy vállalkozónak is szerepelnie kel-
lett a pályázatban, ehhez sikerült megtalál-
ni a Fort-Kom Kft. tulajdonosát, aki vállalta, 
hogy a volt Vasas Ktsz épületének átalakítá-
sával a József Attila út sarkán munkahelyte-
remtő beruházást valósít meg. 

A közösségi funkcióban a könyvtár 
felújítása szerepelhet olyan létesítmény 
bővítéssel, hogy a pince leszigetelésével  

új közösségi tér alakul ki a városban.  
Ehhez kapcsolódik a Velemi úti iskola,  

a Damjanich úti óvoda-iskola épület külső 
felújítása, akadálymentesítése,  

az iskolai öltöző átalakítása, a tornapálya 
átépítése multifunkciós labdapályává,  

a város lakosainak is hozzáférhető módon. 

Az épület felújításokhoz kapcsolódva a 
templom homlokzata, kovácsoltvas kapujá-
nak és parkjának felújítása is szerepel a pro-
jektben. 

Az épületek megközelítését biztosító 
járdaburkolatok felújítása  

a régi csapadékvíz elvezető rendszer 
kitisztítását és az elektromos  

légkábelek kiváltását is tartalmazza  
a Velemi út iskolától  
az István király útig.

a város központi parkjainak tervezésénél 

már figyelembe vették a tervezett körforga-

lom kialakítását is, amivel egy nagyobb ren-

dezvénytér alakulhat ki, növényekkel, szö-

kőkúttal, park órával – kiegészítve  a térfi-

gyelő rendszer kibővítésével, a kialakított 

új terekre. 

Végül Illés Péter foglalkoztatási menedzser 

a pályázathoz kapcsolódó közösségfejlesz-

tő ún. SZOFT programokról adott tájékoz-

tatást. 

Ennek legfontosabb eleme a helyi 

rendezvénynaptár, amely új, eddig meg 

nem valósult elemeket tartalmaz  

a 2012-13 közötti időszakban.

 Ezek felét az önkormányzat, másik felét  

civil szervezetek valósíthatják meg. a ren-

dezvényeknek kapcsolódniuk kell a városi 

projekthez is, amelynek témái: turisztikai, 

mezőgazdasági, sport, szabadidő, jász érté-

kek, jászapáti értékek, közbiztonság és kép-

zési program.

a pályázatnak ez a része tartalmaz egy 7,5 

millió forintos elemet is, amit nyílt rendszer-

ben pályázhatnak olyan kis helyi civil szer-

vezetek, amelyek önállóan nem tudnának 

pályázni. 

Jelenleg az egyeztetések zajlanak.

Sz-n

Funkcióbővítő város-rehabilitáció – „Jászapáti Városközpont integrált fejlesztése”

„Minden gyermek óvodája” program I. ütem megvalósítása Jásza-
pátin projekt keretén belül 2010. augusztus 30-án hétfőn a felújított 
Szivárvány Óvoda épület bemutatása érdekében nyílt nap került meg-
rendezésre a lakosság, szülök, gyermekek és pedagógusok részére. A 
rendezvényt Szabó lajos polgármester nyitotta meg, majd az óvodás 
gyermekek műsora színesítete a proramot, ezt követően az érdeklődők 
körbejárhatták a felújított, korszerű óvodát. 

a projekt az európai Unió támogatásával, az európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul 
meg. a projekt összköltsége 219.346.266 ft, a támogatás össze-
ge 197.411.639 ft.

„Minden gyermek óvodája” 
program

SakkÉLET
az augusztus 20 i rendezvények sorába évek óta szervesen illeszke-

dik a Jászapáti SK rendezte sakkverseny. A város strandján lévő Sakk-
pavilonunkban két napos, 9 fordulós versenyen sakkoztak Ózd, Vác, 
Jászfényszaru, a Jászság, Heves és a város versenyzői.

a legeredményesebb játékos, minden kétséget kizárva Birkás lász-
ló mestersza-kács, ki ezen a két napon felsőfokon bizonyította a gaszt-
ronómia és a sakkozás közötti szélessávú kapcsolatot.

A 9 fordulós 2X30 perc menetidős versenyt Papp Zoltán Csaba (Sze-
ged) nyerte 2 döntetlent engedélyezve a mezőnynek melyek egyikét 
Ábel Károly JvSE érte el az európai sakkcsapatokban is szerepelt já-
tékos ellen.

II.Czifra L. Jászapáti SK. III. Gáspár Imre Jászfényszaru, IV. Birkás 
László JVSE, V. Ábel Károly JVSE, VI. Papp László JVSE. 

Rendezvényünk támogatóinak ezúton fejezzük ki köszönetünket: 
Jászapáti Művelődési Ház, Pócs kertészet, Guri söröző, Sebők Péter 
hentesüzlet Jászkisér.

Ide kívánkozik még két fiatal sakkozó gyerekünk átigazolása, Ko-
csis Dánielt és Ádám Csabát a Jászapáti Sport Klub két sakkozóját az 
Újszász vvSE, oB ii ben játszó csapata leigazolta, sok szerencsét kí-
vánunk a magasabb osztályba került gyerekek boldogulásához. 

Sakkpavilonunk tavaszi üzembe helyezése (festés, 500 virág kihe-
lyezése, fűültetés stb) rendben tartása minden évben komoly mun-
kálatokat igényel. Ez évben gyerekek segítségével történt meg mind-
ez, először a létesítmény fennállása óta, 2007 évtől.

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki ezúton azon szülők felé kik 
gyermekeiket ilyen szellemben nevelték, nevelik. 

Neveik: Jordán Klaudia, Borbás Éva, Nyitrai Botond, Borbás Ág-
nes.                                                                      Jászapáti Sport Klub

Egy nagyszabású pályázat lakossági fóruma

 Kettős művészeti élményben lehetett részünk a Vágó Pál Múzeumban  
Győrfi András festőművész kiállításának megnyitóján, mert a különleges képek 
mellett Kökény Richárdné Majorosi Marianna dalaiban is gyönyörködhettünk, 

aki a népszerű Csík zenekar énekesnője.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS A KREOL STÚDIÓBAN: 

Manikűr, Pedikűr 

és Műköröm

Csillámtetoválás

Minden műköröm után ingyen paraffin kezelés!
 Minden pedikűr után a láb paraffin 50%-os kedvezménnyel!

Kéz-és lábápoló, műkörömépítő

Lencse-Miklós Zita
+36-20 3372503

Várok minden kedves szépülni vágyót!

Akció!

mint arról már korábban hírt adtunk a Jászapáti vSE kézilabdás 
lányok is neveztek a 2010/2011. évi Megyei I. osztályú női kézilab-
da bajnokságba. 

Első megmérettetésük Szeptember 19.-én volt Törökszentmiklóson 
a tavalyi 2. helyezett Szolnoki KC SE ellen. A lányok derekasan küz-
döttek így a 2. félidőt csak 2 gólos hátrányban kezdték. A második fél-
idő fordulatokat ho-
zott, így sikerült le-
dolgozni a hátrányt. 
azonban az utolsó 
öt percben kapott 
szolnoki 2 hétméte-
rest már nem sike-
rült visszahozni így 
Szolnok KC SE- Já-
szapáti VSE (félidő: 
11-9) 19-17.

A második mérkő-
zésre a tavalyi 5. he-
lyezett Dózsa DSE 
Kunhegyes csapata várta a Jászapáti lányokat a pályára. azonban 
az első mérkőzés után kapott edzői tanácsok a lányokat összeszed-
te így magabiztosan végig fölényesen vezetve nyerték meg a mérkő-
zést. a végeredmény így Dózsa DSE Kunhegyes- Jászapáti vSE 14-
19 (félidőben: 4-10).

A következő forduló október 3.-án a Martfűi Sportcsarnokban ke-
rül megrendezésre ahol 10 órától a tavalyi bajnok Törökszentmikló-
si KE és 13 órától a 6. helyezett Jászfényszaru VSE várja lányainkat 
egy-egy összecsapásra. 

A női kézilabda csapat hírei

a kézilabdás lányok



Kedves Rejtvényfejtők!
a lombhullató növények levei el-

sárgulnak, lehullanak, az időjárás 
egyre hidegebbre, csapadékosabb-
ra fordul. Megérkezett az ősz. Ju-
hász Gyula Október című versében 
gondolatait ekképp fejezi ki.

„A fény arannyal öntözi még a 
szőke akác levelét,

De ez a fény, megérzem én, már 
októberi fény.

Az alkony lila fátyla alatt tar-
ka tehenek hada halad,

Vígan elbődül, hisz haza tart, 
de ez már őszi csapat.”

…a vers folytatása a rejtvény 
vízszintes 1 és függőleges 14 szá-
mú soraiban.

vízsz.: 1. Beküldendő. A vers 
folytatásának első része. 12. Esz-
mény, példakép, mintakép. 13. Kí-
na harmadik legnagyobb városa, 
egyben az ország leggazdagabb 
tartománya is. 14. Bőszít, hara-
gít, mérgessé tesz. 16. Vatikáni és 
olasz gépkocsik jelzése. 17. Kiejtett 
mássalhangzó. 18. Ritka női név. 
(Gárdonyi Géza regényt írt róla) 
19. Keserű ízű vegyületek gyűjtő-
neve. 21. Kezében tart. 22. a tetejé-
re. 23. A szerelem egyik legapróbb, 
de egyik leglátványosabb jele. 24. 
Az épület a lángok martalékává 
váló. 26. Őszi-tavaszi kerti mun-
ka. 28. Gyakorító igeképző. 30.Vis-
szavonult német labdarúgó kapus 
(Stefan) 31. Hatalmas, termetes. 

32. Termést betakarít. 33. Tanít, 
okosít. 35. Római számok, össze-
gük 7. 37. Becézett női név. 39. Szé-
nából, szalmából rakott kupac. 41. 
Egyik testrésszel kapcsolatos. 43. 
Orosz repülőgép betűjele. 44. De-
zoxiribonukleinsav, rövidítve. 45. 
a szerelem és a szexuális vágy iste-
ne a görög mitológiában. 46. Észa-
ki férfinév. 47. Közterület. 48. Fe-
jetlenül fen! 49. A helyére tesz. 51. 
váráról nevezetes város Baranya 
megyében, harkány szomszéd-
ságában. 54. Elődeinktől örökölt, 
ereinkben keringő éltető nedv.

függ.: 2. Ráfordítás, költség. 
3. Az egyik leghíresebb magyar 
rock együttes, énekesük Pataky 
attila. 4. Brit rockgitáros, énekes, 
zeneszerző, szövegíró (Chris) 5. 
Jászladányban született lírai te-
nor, a Svéd Királyi opera nyug-
díjas magánénekese. (Ernő) 6. 
hangtalan bál! 7. Nemzetközi rö-
viden. 8. Nagy kiterjedésű állóvi-
zek. 9. Becézett női név. 10. Rész-
vénytársaság. 11. az ajtón bebo-
csátást kérő. 14. Beküldendő. A 
vers folytatásának második része. 
15. Katona, harcos, huszár. 20. a 

mókusok kedvelt rágcsálnivalója, 
itt becézve. 21. Óvja, védelmezi. 
23. Harc, ütközet, összecsapás. 25. 
Poznan (Lengyelország) egyik leg-
nagyobb szállodájával kapcsola-
tos. 27. a köménymagra emlékez-
tető, de annál erősebb szagú, éde-
sen aromás fűszer. 29. Bécstől 17 
km-re fekvő, Európa legnagyobb 
földalatti barlangrendszerének 
jelzője.( Seegrotte) 34. Laktanyai 
étkező és ivóhelyiség. 36. Kabaré-
szerző, humorista, az ország „Kató 
nénije”. (József) 38. Borít-e, fed-e? 
40. Kellemes illatú öblítő márka-
neve. 42. Alkohol. 46. Névelővel, 
folyókon, tavakon létesített védett 
kikötők, melyekben általában a 
két part közötti átkelésekhez hasz-
nált hajók,csónakok, kompok köt-
nek ki. 48. Nem mögé. 50. Római 
56. 52. Hangtalan kivi! 53. Kettős 
betű. 54. Távoli előd. 

 Beküldendő: Vízsz. 1 és függ. 
14 számú sorok megfejtése. Az 
augusztusi rejtvény megfejtése: „ 
mosolyog a nyári dél, az asztalon 
friss, fehér új kenyér.”

a helyes megfejtést beküldők 
közül a nyertes a Jászok Egyesüle-
te ajándékaként kapja, Szále Lász-
ló Az én Jászságom című kötetét.

a könyvet átveheti a könyvtár-
ban: Fodor István Ferenc, Jász-
jákóhalma.

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.

A boldogság
„A boldogság egy hajszál, egy szó, egy mozdulat,
 csak mozdulj meg, csak szólj már, csak el ne hagyd magad.”
(fenyvesi Béla: Boldogság dal)

A boldogság, csak így kisbetűvel, és semmi páthosszal. Az az 
érzés, amit mindenkinek éreznie kell milyen. Nem a nagybetűs 
Boldogság, ami tartós, készülni lehet rá, és csak kivételesen rit-
kán, lehet megtapasztalni. Pl: esküvőn, gyermek születésekor, 
születésnapokon., kirándulások alkalmával. Hanem azt, ami a 
hétköznapokban csak egy pillanatnyi ideig tart, a váratlan hely-
zetek szülte, vagy cselekedeteinkkel maradandót alkotva, má-
sok örömének élve tölt el bennünket.

Lehet, hogy nem több mint, amikor ráébredünk, egy őszi na-
pon, milyen szép is, amikor süt a Nap. Vagy hallunk egy dalla-
mot, ami napokon át, nem megy ki a fejünkből. Vagy az ég ma-
darai honnan tudják, merre menjenek, hogy délen megtalálják 
a telelő helyüket?

Mint mindenben, ebben is van valami rendszer. Nekünk csak 
el kellene fogadni, hogy ennek a rendszernek kicsi részeként is 
érünk valamit. S ennyi elég lenne a boldogsághoz. Ilyen apró dol-
gok. Minek erről többet beszélni. Köszönöm és sok boldogságot 
kívánok minden napra!

Tisztelettel: Z. S-né

Gyermekkorunk óta tudjuk, 
hogy igaz. a gyógyszergyárak 
sem tagadják honnan nyerték az 
alapanyagot. Természetes, hogy 
ma már sok gyógyító vegyületet 
mesterségesen gyárakban készí-
tik. meg is írják a betegeknek szó-
ló tájékoztatójukban a lehetséges 
mellékhatások sokaságát. van be-
teg, aki csak elolvassa, a tablettát 
be sem kell, hogy vegye, a mellék-
hatást már érzi is. Ezért érzem el-
fogadhatónak, hogy az emberek 
a gyógynövénykészítmények felé 
fordulnak. Népszerűségük onnan 
is ered, hogy a hiedelem szerint ter-
mészetes eredetűek és nincs mel-
lékhatásuk. 

Az orvos által felírt gyógysze-
rek hatását azonban befolyásol-
ják. Másik furcsaság, hogy össze-
tételük, sajnálatos módon nincs 
szabályozva és nincs ellenőrizve. 
Bizonyosan tudják, hogy a fog-

hagyma és a páfrányfenyő (gink-
go) szedése növeli a vérzékenység 
veszélyét. 

A csikófark heveny szívizom-
elhalást és agyi infarktust okoz-
hat. a ginseng hypoglykaemi-
át ( alacsony vércukorszintet ) 
idézhet elő. A kasvirág allergi-
át okozhat. a káva-mámorbors 
gyökértörzsének nedvéből és kó-
kusznedvből készült ital és a va-
leriána macskagyökér ) befolyá-
solhatja gyógyszerek álmosító 
hatását. Az orbáncfű a cytoch-
rome P450 rendszert befolyásol-
hatja, téves laboratóriumi ered-
ményeket okozhat. az amerikai 
aneszteziológiai Társaság aján-
lása szerint, a sebészeti beavat-
kozás előtti két hétben a pácien-
sek ne szedjenek gyógynövényké-
szítményeket. Ön gondolt ezekre a 
lehetőségekre ?

Dr. Pál István

a minap egy jászapáti lakos 
meglátogatott egy egerészölyv-
vel és megkért, hogy a sérült ma-
darat juttassam el megfelelő ke-
zekbe. 12 telefon nem hozott 
eredményt, így másnap egyik 
tagunkkal beszállítottuk Jász-
berénybe, az Állatkertbe, ahol 
még aznap szakszerű ellátásban 
részesítették. Sajnálatos, hogy 
ilyen nehéz egy védett madarat 
szakszerűen ellátni addig, amíg 
állatorvos nem látja. Így utólag 
elmondhatjuk,hogy egy lábado-
zó bagoly szomszédságában gyó-
gyul, később pedig visszatérhet 
az élőhelyére. 

Ezúton hívjuk és várjuk a kö-
zelgő ÁLLATOK VILÁGNAPJÁ-
Ra, a ZÖlD  iRoDÁBa! hely: 
Jászapáti, Damjanich u. 8. ( Er-
dei utcai bejárat), idő: 2010. ok-
tóber 4, 5, 6 (délelőtt) 

Előzetes egyeztetés szükséges! 
Tel: 57/440-535

A közelgő fűtési szezonra va-
ló tekintettel köszönettel elfo-
gadunk támogatást, a megnyert 
pályázati pénzt még nem kaptuk 
meg, de sajnos azt nem is fordít-
hatjuk működési költségre. 

Tisztelettel: 
Zöld Pont Környezetvé-

delmi Egyesület

A képeken a madár és megmentői: 
Kondor Ferenc, Pélyi András, Mihályi Sándorné

felhívás!
A Jászapáti Városüzemeltető Kft. értesíti a Tisztelt Jászapáti 

lakóház tulajdonosokat, hogy 2010. október 14-én /csütörtök/ a hétfői 
szemétszállítási járat területén 2010. október 15-én /péntek a keddi 
szemétszállítási járat területén lomtalanítást végzünk.Kérjük, hogy 
az elszállítandó anyagokat reggel 7 óráig a házuk elé szíveskedjenek 
kirakni. A zsákokban összegyűjtött falevelet, valamint kötegelve a 
gallyat is elszállítjuk. 

Lomtalanítás alkalmával kihelyezhetők régi használaton kívüli 
bútorok, háztartási eszközök, gépek, fém és üveg hulladékok. A kirakott 
tárgyak és anyagok közül nem szállítjuk el a veszélyes hulladékokat, 
trágyát, törmeléket, akkumulátort, Tv-t, híradástechnikai tárgyakat, 
autóköpenyt, hűtőszekrényt Megértésüket és együttműködésüket 
előre is köszönjük. Városüzemeltető Kft. vezetősége

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

Fűben, fában az orvosság
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a klubtagok szeptemberben a 80 éves 
Csík feri bácsit köszöntötték, mivel saját 
családja nincs.

A Virág klub tagjai nevében Tóthné Gyön-
gyi az Egyesített Szociális intézmény veze-
tője köszöntötte Feri bácsit, akit sokan is-
mernek a városban, hiszen ott van minden 
piaci napon, minden focimeccsen, mert sze-
ret találkozni az emberekkel, pedig a beszé-
dét már nem mindenki érti. Idős kori beteg-
sége ellenére otthonában is elvégez minden 
munkát, fát vág, kertet ás. 

Feri bácsi 1930. szeptember 16-án szüle-
tett Jászapátin. Nyolcan voltak testvérek, ő 
a legidősebb. 1936-ban kezdte az iskolát, 4 
elemit végzett, majd cselédként dolgozott, 
marhát, disznót őrzött 14 éves koráig.

Kisbéresnek állt 1944-ben, 1 évig. Cséplő-
gép mellett dolgozott 3 éven keresztül. 1951-
ben tsz tag lett, majd 1978-ban kezdődő par-
kinson betegsége miatt leszázalékolták.

Sokat betegeskedett, egyik műtét a mási-
kat követte. Túlélt egy villámcsapást is.

Életerejét talán a korai munkába állása 
adta, és az a sok felelősség, amely 20 éves 
korában szakadt rá.  Édesapja 1950-ben 
meghalt és Feri bácsi lett a családfenntar-
tó. Két testvérét szinte apai szeretettel ne-
velte, hiszen az egyik újszülött, a másik kis-
gyermek volt, amikor ottmaradtak félárván. 
Megmentette őket az állami gondozástól, 
kitaníttatta őket. Mindegyik testvére szak-
mát szerzett.

Önálló életét 1966-ban kezdte, amikor 
házat vásárolt, ahol ma is él.

Nem házasodott meg, a családot a testvé-
rei családja jelenti számára.

Az idősödés okozta betegségek sem kí-
mélték. Romló egészségi állapota miatt, 
egy operációt követően, sógornője taná-
csára ebéd kiszállítást kért a lakására. hat 
éve – egy farsangi bált követően - nappal is 
bejár a klubba. 

mutatja három ujját, ha valami bosszúság 
vagy bánat éri, mert az a három dolog a leg-
fontosabb: szeretet, békesség, megértés.

Születésnap az idősek klubjában

PolgáRőR 

 Mihályi Zsigmond polgárőr kitüntetéséhez gratulálnak a társak.

Csík Feri bácsi 80 éves születésnapját ünnepelték 
a klubban.

A magyar közbiztonság és bűnmegelőzés már nem 
képzelhető el a Polgárőrség nélkül.

Az első jászsági polgárőr családi napot rendezte meg 
augusztus 28-án Pusztamonostoron, a Jász Polgárőr 
Egylet. a rendezvényen részt vettek városunk polgár-
őrei is. A zenés táncos műsorok és a vidám bográcsozás 
alkalmat adott arra, hogy a jászsági polgárőrök megis-
merjék egymást, a családtagok és érdeklődők pedig íze-
lítőt kaphassanak a polgárőrök munkájából. Ezt szol-
gálta a látványos tűzoltó bemutató, ahol egy baleset sé-
rültjeit mentették ki a lángoló autókból.

A közel húsz éves polgárőr mozgalom jelentőségét Ko-
lozsi József a megyei polgárőr szövetség vezetője mél-
tatta a találkozó megnyitóján, majd elismerő oklevele-
ket adott át a települések egy-egy kiváló polgárőrének. 
városunkból mihályi Zsigmond kapott elismerést.

A polgárőr mozgalom 1991-ben indult, amikor az 
Országos Polgárőr Szövetség megalakult 223 egyesü-
letet tömörítve, mintegy 10 ezer taggal. ma már kö-
zel 90 ezer tagja van, a több mint 2000 egyesületben.  
Az Európában egyedülálló módon, önkéntesekből ál-
ló polgárőrség munkáját azóta törvény is szabályoz-
za és állami támogatást is kap, így a rendőrség mun-
kájának legfontosabb segítője lett. A járőrözés mel-
lett kibővült a tevékenységi köre is. Ma már nemcsak a 
rendőrség, hanem a határőrség feladataiba is besegíte-
nek a civil bűnmegelőzők. Részt vesznek a környezet-
védelemben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a ká-
bítószer-fogyasztás megelőzésében, a rendezvények, 
sportversenyek biztosításában. Részt vesznek a közle-
kedés biztonságának biztosításában, a helyes közleke-
dési magatartás oktatásában. az ösztönös védekezé-
si reflexet, ma már a tudatos és szakmailag megalapo-
zott munka jellemzi. 

Sz-n

Ezúton tolmácsoljuk feri bácsi köszönetét az 
idősek klubjának dolgozóihoz azért, hogy olyan 
sok szeretettel fogadják és sokat szenvednek ve-
le. a gondozóknak, akik kijárnak a házakhoz, az 
ő nevükben is megköszöni azt a szeretetet, ami-
vel gondoskodnak az öregekről.

Sz-n

Látványos tűzoltó bemutató a Polgárőr családi napon, Pusztamonostoron.

jótékonysági futáson kísérték a városba Schirilla Györgyöt az áltanos iskolások

Augusztus 29-én a Tölgyes Strandfürdő vendége volt Czene Attila, 
a sportért felelős államtitkár, egykori olimpiai bajnok úszó.

A hűvös nyárvégi napon tervezett úszóverseny az időjárás miatt 
ugyan elmaradt, viszont az államtitkár ajándékot adott át városunk 
legjobb úszó diákjainak és edzőiknek. 

Életképek az Autómentes Napról

Szeptember 1-9-ig Schirilla 
György sportoló, a Miskolc-Bu-
dapest közötti távot futva tette 
meg. Célja az volt, hogy felhívja 
a figyelmet a kórházban ápolt be-
teg gyermekekre.

Schirilla György 2010. szept-
ember 6-án érkezett városunk-
ba, ahol gyermekek és felnőt-
tek nagy csoportja várta a híres 
sportembert a város határát jel-
ző helységnévtáblánál. Fogadá-
sában részt vett iskolánk igazga-
tója és a város polgármestere is. 
Rendőri biztosítás mellett futot-

tunk be a Vágó Pál épületének ud-
varába. Ünnepélyesen elhelyez-
tünk az iskolánk emlékszalagját 
az általa hozott kopjafára, majd 
kötetlen beszélgetés során a gye-
rekeknek úti élményeit mesélte 
el. A későbbiekben kérésünkre 
szívesen vett részt a csoportké-
pek elkészítésében, majd autog-
ramot adott.

A résztvevők örültek, hogy sze-
mélyesen találkozhattak Schiril-
la Györggyel. Sok szerencsét kí-
vántunk további útjához, mely 
Jászberény városába vezetett.

A Tölgyes Stranfürdő strandzáró ünnepsége
az egykori sportoló öröm-

mel köszöntötte a fiatal úszó-
kat, eredményes felkészü-
lést kívánt a szépen felújí-
tott úszómedencében és 
minél több sikeres verseny-
zőt kívánt a városnak. Meg-
ígérte, hogy legközelebb egy 
úszóversenyre is eljön majd, 
ahol szeretne 40-50 éveseket 
is látni az úszók között, mert 
szerinte ezt a sportot az idősebbek is meg tudják tanulni. A gyakor-
lásra pedig a lehetőség adott.

Az államtitkár ajándékait átvehették:  Urbán Ferenc edző és tanít-
ványai: Utassy Dominika, Németh adrián, Németh laura. Juhász 
Szilveszter és tanítványai: Zagyi Fanni, Vas Petra, Gyenes Martin, 
morvai arnold.                                                                                                    Sz-n

hintózás BMX bemutató kötélhúzás

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

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

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

Mezei Béla iskolavezető

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

POWER
Műszaki kereskedés

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

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!
Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

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!

energia-racionalizálási program Jászapátin

Zeneiskolai évnyitónk van. 
Szeretnék elétek kedves szülők és 
gyerekek egy képzeletbeli képet 
vetíteni. ahol mi most vagyunk: 
az egy vár. a Zenevár. Ebben a 
várban él a várnép, szülők nö-
vendékek. akik ezt a várat na-
gyon akarták, hogy legyen, azok 
az alapítók. akik dolgoznak ben-
ne és érte, azok a vár tisztjei, van-
nak akik ezt  hazaszeretetből te-
szik, és vannak zsoldosok. Kié is 
ez a vár? Sokan azt gondolják, 
hogy ez a vár a Rácz aladár Ze-
neiskoláért Alapítványé. Pedig 
ez nem igaz. Ez a vár Jászapátié, 
ezé a kistérségé. az alapítvány 
azt vállalta, hogy ennek a vár-
nak a fenntartásáért, fennmara-
dásáért küzd. 

Ez a vár sok szempontból ki-
szolgáltatott. Kiszolgáltatott a 
pénzügyi támogatásoknak, akár 
a Magyar Államkincstárból fi-
zetett normatívát értem alatta, 
akár az önkormányzati támoga-
tást, akár a többi támogatót. ha 
nincs kellő támogatás, a vár ilyen 
szervezettséggel nem tud fönn-
maradni. Kiszolgáltatott továb-
bá a zsoldosoknak is. hiszen a 
zenetanárok, amikor ezt a hiva-
tást választották, egyben amel-
lett is döntöttek, hogy a munkáju-
kért kapott pénzből fognak majd 
megélni, fenntartani az otthonu-

kat, nevelni saját gyerekeiket. a 
zsoldosok egyben válhatnak ha-
zaszerető tisztekké is, de lehet-
nek olyanok is, akik azt mond-
ják, örüljön a várbeli nép, hogy 
ide, ebbe a Jászapáti várba egyál-
talán eljön valaki. Sőt, volt olyan 
is, aki azt mondta: a magyaror-
szági zenevárak helyzete nehéz, 
különösen az olyan végváraké, 
mint a miénk. 

Tehát addig, amíg lehet, ve-
gyünk ki mindent belőle, akár 
a leépülés árán is, aztán pedig 
hagyjuk magára. Sajnos kiszol-
gáltatottak vagyunk a helynek 
is, vagyis Jászapátinak, min-
den gondjának, problémájának. 
Ugyanis a nagyobb településen 
lévő és fényesebb várakba kön-
nyebb zsoldosokat találni, oda a 
fiatalok szívesebben mennek, ide 
legföljebb csak utaznak. 

De a várnépnek megvan a ma-
ga méltósága. És lehet kicsinek 
nevezni, vagy küszködőnek, a mi 
zeneiskolánk, a mi zenevárunk 
egy tüntető jel is egyben, hogy 
esélyegyenlőséget szeretnénk 
a művészetoktatásban is. Hogy 
azok a gyerekek is, akik kisvá-
rosban, a városka környéki kö-
zségekben élnek, tanulhassanak 
hangszeres zenét.

(részlet a zeneiskola  
tanévnyitó beszédéből)

Kedves volt Diákjaink! Tisztelt Szülők és Támogatók!
A JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola 

és Kollégium Gimnáziumi intézményegységének igazgatósága, 
nevelőtestülete, tanulóifjúsága és a Baráti Kör Alapítvány

2010. november 13-án szombaton 19 órai kezdettel,

az iskola 1912-es alapításának 

100. évfordulójához közeledve 
évfolyamok találkozóját és jótékonysági bállal egybekötött 

Nosztalgiaestet rendez 

a gimnázium épületében, „Apáink útján” mottóval, 
melyre szeretettel meghívjuk Önöket.

A bál fővédnöke: dr. Győri Gyula

A bál bevételét tehetséggondozásra 
és az oktatás feltételeinek javítására szeretnénk fordítani.

Programok:
Köszöntőt mond: Lénártné Emri Ildikó – intézményünk igazgatója

„Apáink útján” – nyitóképek
Tálas Ernő – operaénekes, a Svéd Királyi Opera magánénekesének 

ünnepi fellépése
Tóth Fekete Nóra – ifjú zongoraművésznő – volt diákunk műsora
Részletek Imre Lajos – egykori tanárunk irodalmi hagyatékából

„Apáink útján” – záró dallamok
Valamint: diákjaink bemutatói, teaház, filmvetítés, kiállítás, 

találkozás és beszélgetés a régi tanárokkal, fényképnézegetés a régi 
időkről, tombolasorsolás és tánc élőzene kíséretében.

A belépőjegyek ára: 5000 Ft

Információk az iskola honlapján: www.mlgsz.sulinet.hu
Kérjük, hogy részvételi szándékukat a belépőjegy megvásárlásával 

2010. október 29-ig jelezzék.

Zenevári megnyitó

a Környezet és Energia oper-
atív Program keretében megvaló-
sult fejlesztésnek köszönhetően 
ma átadták a Mészáros Lőrinc 
Gimnázium, Szakképző Iskola 
és Kollégium megújult tanü-
gyi épületét Jászapátiban. a hi-
vatalos ünnepségen beszédet 
mondott fejér andor, a megyei 
közgyűlés elnöke, valamint Lé-
nártné Emri ildikó, az intézmé-
ny igazgatója.

A projekt alapvető célja, az 
energiahatékonyság és az ener-
giatakarékosság fokozása a ter-
melés, elosztás, szállítás és a vé-
gfelhasználás területén. A szakis-
kolai oktatás tanügyi épületének 
komplex energiaracionalizálási 
elemei között szerepelt az épület 

hővédelemének fokozása a hom-

lokzatok és a tetőfödém utólagos 

hőszigetelésével, a nyílászárók 

fokozott légzárásúra cserélé-

sével. Új, korszerű, környezet-
barát rendszer kialakítása a 
hőtermelő, átalakító, hőelosztó, 
hőfelhasználó berendezések 

beépítésével és új használati 
melegvíz ellátó rendszer létesí-
tésével. 

a sikeres pályázat eredmé-
nyeképpen a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Önkormány-
zat   27.898.833 Ft vissza nem 
térítendő támogatást kapott. A 
beruházás elszámolható össz-
költsége 46.882.399 Ft, a saját 
erő 18.983.566 Ft. 

A mai átadó ünnepségen a 
fenntartó képviseletében Fejér 
andor vágta át a szalagot, ezt 
követően a résztvevők bejárták 
a felújított épületet. 

(Forrás: Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Önkormányzati Hi-
vatal sajtóanyaga)

Papi áldással vették át a felújított épületet a diákok.



SZÜlETTEK:

Túró Kevin  VIII. 16.
Szénási mária Dominika  viii. 20.
Szemán Miléna Laura  VIII. 26.
lányi viktor  viii. 27.
Gyephár Vivien  IX. 11.
Kállai Dorián  iX. 11.
Farkas Krisztina Orsolya  IX. 13.
Járvás veronika  iX. 14.
Jancsó Gergely  IX. 16.

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Murányi Ferenc – Farkas Gabriella IX. 4.
Mocsai Árpád – Poór Anita IX. 11.

ElhalÁloZTaK:

molnár Béla élt 91 évet Jászapáti lakos
vágó miklós élt 79 évet  „
Kállai Béla élt 46 évet  „
Bolyós Gábor élt 57 évet  „
Balajti Miklós élt 68 évet  „
Kaptás istván ferencné élt 75 évet  „
 Ádám Terézia
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Anyakönyvi hírekA Városi Könyvtár  
októberi programja
4-9-ig: az országos Könyvtári 
Napok helyi programja
6-án 14.30 óra: Rejtvényklub
6-án 16 óra: Városi keresztrejt-
vényfejtő egyéni verseny kezdők-
nek és haladóknak 
6-án 10 óra: 
Cukorbetegek klubja
11-én 15 óra: Nyugdíjasklub
15-én 15 óra: fehér bot napja
18-án 14.30 óra: Rejtvényklub

18-án 16 óra: Városi keresztrejt-
vényfejtő verseny kezdőknek és 
haladóknak
25-én 14.30 óra: Minigyöngy
25-én 15 óra Nyugdíjasklub
Programjainkról és szolgáltatá-
sainkról a 441-081 telefonszá-
mon vagy a jaszapatikonyvtar@
invitel.hu – a gyermekprogra-
mokról a rozi1123@freemail.hu 
– címen kérhet tájékoztatást.

A Jászapátin működő

Szemészeti 
magánrendelés

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

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

szemészeti járóbetegellátás – fitoterápiás tanácsadás – 
pulzáló mágnesterápiás (BEMER-terápiás) keringésjavítás.

Jászapáti, Szabadság utca 29/a 
Tel.: 06 57/440 804

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

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

Tel.: 06 30 686-9287

1-én 14 ó: Nyugdíjas Ki miT 
TUD? az Idősek Világnapja al-
kalmából
2-án, 19 ó: Kamilliánus Közösség 
jótékonycélú bálja
5-én, 9-12 ó: vegyesáru vásár
10-én, 9 ó: Regionális társastánc-
verseny
11-én, 9-12 ó: vegyesáru vásár

18 – 22-ig: hagyományos Szak-
mák – Szakmai hagyományok 
rendezvényei
23-án: 9ó: Városi Ünnepség

A Vágó Pál Helytörténeti Múze-
umban októberben ikonok, fest-
mények, foltvarró munkák lát-
hatók.

A Művelődési ház  
októberi programja

4 millió forintja bánja hiszé-
kenységét egy idős embernek. 
Két ismeretlen ment be a házába  
azzal a trükkel, hogy 10.000 fo-
rint temetési segélyt hoztak, de 
csak húszezer forintosuk van. A 
88 éves bácsi elővette pénztár-

cájából a visszajáró bankót, amit nem fogad-
tak el a tolvajok. Így a szekrényből előkerülő 
pénzkazettából adott vissza a sértett. abban 
viszont több millió forint volt, amit az isme-
retlen személyek miután elterelték a figyel-
mét magukhoz vettek és távoztak.

Hat főből álló csapatot füleltek le a Jászapá-
ti Rendőrőrs járőrei szeptember 14-én a kora 
délutáni órákban. Mezőőr jelezte a Rendőr-
ségen, miszerint Jászapáti külterületén gya-
nús mozgást észlelt, több személy is termést 
takarít be egy mezőgazdasági társaság terü-
letén. A helyszínre érkező kollégák az elköve-
tőket igazoltatták, akik közel 250 kg paradi-
csomot szedtek össze mintegy 50.000 ft. ér-
tékben. A termések lefoglalásra kerültek, így 
az okozott kár megtérült. Az újszászi lakoso-
kat előállították a Rendőrőrsre, ahol gyanú-
sítottkénti kihallgatásukra sor került. 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a 
Belügyminisztérium pályázati felhívást adott 
ki a 18 és 34 év közötti érettségizettek számá-
ra 2011. február 1-jétől kezdődő munkaválla-
lásra, a Rendőrség állományába történő fel-
vételre. A Rendőrség államilag elismert – a 
rendőr szakképesítés részét képező – érett-
ségire épülő 5+1 hónapos, nappali munka-
rendben, a felnőttképzés szabályai szerint 
zajló objektumőr-kísérő rész-szakképesítés 
megszerzésére, hivatásos állományába vár-
ja a munkavállalókat. 

A felvételt nyert pályázók már a képzés so-
rán, a próbaidő alatt is pályakezdő besorolá-
sú illetményre jogosultak. a jelentkezési ha-
táridő: 2010. október 22. A jelentkezés felté-
teleiről, módjáról a www.police.hu internetes 
oldalon, vagy a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatá-
si Szolgálatánál tájékozódhatnak. a jelentke-

zéshez szükséges dokumentumok, nyomtat-
ványok az internetes oldalról letölthetők.   

2010. szeptember 22-én 19.17 óra körüli 
időben Jászapáti külterületén, a 31. számú fő-
útvonal 95,455 km szelvényében halálos ki-
menetelű közúti közlekedési baleset történt. 
Jászapáti felől Jászberény irányába haladó 
jelenlegi adatok szerint kivilágítatlan kerék-
párost a vele azonos irányba haladó kamio-
nos hátulról elütötte. A kerékpáros a jobb ol-
dali vízzel teli árokba zuhant, a helyszínen 
elhalálozott. 

A baleset körülményeinek tisztázása ér-
dekében kérjük az esemény bekövetkezését 
észlelő, helyszínén megálló, segítséget nyúj-
tó gépkocsivezető férfi, továbbá esetleges más 
szemtanúk jelentkezését. olyan személyek je-
lentkezését is várjuk, akik a balesetről bármi-
lyen információval rendelkeznek. Jelentkez-
ni a Jászberényi Rendőrkapitányságon sze-
mélyesen, vagy az 57/504-280-as központi, 
az 57/504-293-as közvetlen; avagy a 107, 112 
segélyhívó számokon lehet.

 Fazekas-Füzesi Nóra r. hdgy.
 Jászberényi Rendőrkapitányság

Programjaink:

2010. október 15. 
péntek 800 – 1700 óráig

Töklámpás és madárijesztő készítő 
pályázat anyagának összegyűjtése, 
ajándéktárgyak elfogadása
Helyszín: MG Barkácsbolt, Jászapáti 
Kossuth lajos út 25.

2010. október 17. 
vasárnap 1600 óra

Töklámpások és madárijesztők zsűri-
zése, mécses gyújtás 
Helyszín: MG Barkácsbolt udvara, 
Jászapáti, Kossuth lajos út 25.

2010. október 18. hétfő 1600 óra
Töklámpás és madárijesztő pályázat 
eredményhirdetése 
Helyszín: Művészetek Háza, 
Jászapáti Damjanich út 4.

2010. október 19. 
kedd 1600 óra

Szücs Borka képzőművész kiállításá-
nak megnyitója
Csak egy napig világszenzáció! Kipró-
bálható Kádár ferkó fotószínháza!
Helyszín: Művészetek Háza, 
Jászapáti, Damjanich út 4.

2010. október 20. 
szerda 800 – 1200 óráig

 Hagyományos szakmák – szakmai 
hagyományok konferencia
mottó: „Újragondolt tradíció gyerme-
keinknek…” előadások népi kézműves-
ség, viselet, játék, tánc, jászsági építé-
szet stb. témákban
Helyszín: Mészáros Lőrinc Gimnázi-
um, Jászapáti vasút út 2.

2010. október 22. 
péntek 1600 óra

Táncterápiás foglalkozás  
Györke Tímeával
Szaniszló Richárd és tanítványainak 
jazzkoncertje
Péntek esti táncház
Helyszín: Művészetek Háza, 
Jászapáti, Damjanich út 4.

2010. október 24. 
vasárnap 1000 óra 

Kézműves foglalkozások a Mű-
vészetek Házában, gyerek és 
babajátszó,táncház,  bemutatkoznak 
a térség felnőtt amatőr tánccsoport-
jai, kísér a Jártató zenekar
Helyszín: Művészetek Háza, Jászapá-
ti Damjanich út 4. 

 A programváltozás jogát a szervezők 
fenntartják! további információ: 

www.jaszsarok.hu

Kedves Ügyes Kezű Gyerekek és Felnőttek!
A Kerek Udvar Kézművestár idén VI. alkalommal 

hirdeti meg Lámpás, töklámpás és madárijesztő ké-
szítő versenyét.

A pályázatra készült alkotásoknál kérjük vegyék 
figyelembe, hogy szabadtéren lesznek elhelyezve. 
Előnyt élveznek a természetes, és az újrahasznosít-
ható alapanyagokat felhasználók. A pompás pálya-
művek és lelkes „fabrikálóik” az idén sem maradnak 
jutalom nélkül!

Eddigi támogatóink: MG Barkácsbolt, Mihályiné Fa-
ragó Éva - adótanácsadó, Tajti miklós – Könyvesbolt, 
Radius Bt. JaBE, Nyitrai lászló és Nyitrainé Rusvai 
Tünde, Berente Sándor és családja - Szupermag, Tajti 
Erzsébet, Kovácsné Bozóki Judit, Kálmán Zsolt, Sza-
bóné Nagy Enikő, Jásztej Zrt. Mihályi György és neje, 
Cukrászda Bonbon Édesség – Ádám miklósné, „Kert 
– Mester 2005” Kft., Jásztánc Alapítvány, Jászapáti 
város Önkormányzata

a gyerekek díjazásához, jutalmazásához várunk to-
vábbi felajánlásokat! Köszönjük!

A pályázati anyag gyűjtésének ideje: 2010. október 
15-én 800 – 1700 óráig.

helyszíne: MG Barkácsbolt udvara (Jászapáti, Kos-
suth Lajos út 25.) A határidőn túl érkezett munkák 
nem kerülnek zsűrizésre, csak kiállíthatók.

A pályamunkák zsűrizése, mécses gyújtás: október 
17-én  1600 órától ugyanitt.

Ünnepélyes eredményhirdetés:
2010. október 18-án 1600 órától a Művészetek Házá-

ban (Jászapáti, Damjanich út 4.)
További információ kérhető Tajti Erzsébettől a  06-

20-355-33-46-os számon, vagy a www.jaszsarok.hu 
címen.

Szeretettel meghívjuk Jászapátira 
a VI. Hagyományos szakmák – Szakmai hagyományok 

c. rendezvénysorozatra !

Lámpás, töklámpás  
és madárijesztő-készítő verseny

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
2010. október 4–9.

minden család egy kis vállalkozás: vannak bevételei, vannak ki-
adásai, költségei, vannak célkitűzései, melyek eléréséért ésszerűen 
kell gazdálkodni.

Az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK keretében a városi könyv-
tár „Így gazdálkodik a családom” címmel pályázatot ír ki 14 éven fe-
lüli olvasói számára. 

a pályázat célja: közkinccsé tenni a sikeresen gazdálkodó családok 
gyakorlatát, ötleteit, praktikáit. (Pl. háztartási napló vezetése, bevételi 
lehetőségek keresése, költségek csökkentése, takarékoskodás, „okos” 
szokások kialakítása, elérhető célok megjelölése stb.) 

formai követelmény: a/4-es oldal
Terjedelmi, műfaji követelmény nincs.
a pályázat leadásának határideje: november 12. 
A pályázók között ajándékokat sorsolunk ki, melyek november 16-

tól átvehetők a könyvtárban.
a családok gazdálkodásához mi így járulunk hozzá:
	Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól az október 4-e és 9-

e között 2010-re beiratkozó új olvasók és azok a tagságukat megújító 
olvasóink, akikkel együtt legalább egy családtag is beiratkozik.
	az „Így gazdálkodik a családom” pályázatra beérkezett mun-

kákból és az általunk ajánlott könyvekből ötleteket meríthetnek. 
	Nem terheli a családi költségvetést a könyvek ára, ha a könyv-

tárból kölcsönzik ki azokat.
	Nem terheli a családi költségvetést a folyóiratok ára, ha a könyv-

tárban olvassák el azokat.
Ezek lehetőségek… A sikeres gazdálkodás egyik feltétele a lehető-

ségek kihasználása. 
Gulyásné Csintó Etelka

mb. intézményvezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

VÁGÓ MIKLÓS
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek  

és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

ReNdőRSégI 
HíReK


