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 Lezárult a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia  tervezés első szakasza (teljes cikk a 9. oldalon)

Dr. Berente Zoltán előadása a gimnáziumban,  
a Makó Pál Napokon. (teljes cikk a 4. oldalon)

Medve nap az iskolában.  
(teljes cikk az 5. oldalon)

Jelenet az általános iskolások ünnepi műsorából március 15-én.

JABE bál. Díszvendég volt Dr. Suba Györgyné a Magyar Kultúra Lovagja.

A Budapesti Néprajzi 
Múzeumban rendezett 

„Élő népművészet” című 
kiállításon a jászapáti 

alkotók munkái. 
(cikk az 5. oldalon)

A JABE vezetősége köszöntötte 
a bálon Tajti Erzsébetet és 
Borbásné Budai Valériát  

a népművészeti pályázaton 
elért sikeres sikeres 

szereplésükért.

1000	 Megnyitó
1000	 VII.	Kettes	fogathajtó	verseny
1030	 Muskátli	Népdalkör	VI.	Dalos	Találkozója
	 (közben	Városi	Vegyeskar	műsora)
1200	 2	órás	kívánságműsor	a	Trió	rádióban
1200	 Fogathajtó	verseny	ünnepélyes	megnyitója,	
	 fogatok	felvonulása
1300	 Valentine	Tánciskola	műsora	
1330	 Jászapáti	Általános	és	Alapfokú	Művészeti	Iskola
	 Társastánc	csoportja
1400	 Starlight	Family	show
1430	 Három	Anikó	hastánc	műsora
1500	 Mogács	Dániel	a	DUMASZÍNHÁZ	művésze

1000	 XV.	Díjugrató	lovasverseny
1000	 Rácz	Aladár	Zeneiskola	Fúvószenekarának	műsora	
1000	 Aszfalt-rajzverseny	
1030	 „2011,	év	az	erdők	nemzetközi	éve”	című	rajzpályázat,		
	 és	„Az	erdő	társadalmi	és	kulturális	haszna”	
	 esszé	pályázat	eredményhirdetése	
1100	 Anyák	Napi	Köszöntő
	 Hétszínvirág	Táncegyüttes,	Százszorszép	
	 és	Kökörcsin	Gyermek	Tánccsoport	műsora
1230	 Garagulya	Gólyalábas	kompánia
1230	 Díjlovas	bemutató
1300	 Díjugrató	lovasverseny	ünnepélyes	megnyitója
1300	 Tombolahúzás
1430	 ’’Viszontlátásra	2012-ben!”

Fellép:		

A gyermekprogramokon való részvételhez karszalag igénylés szük-
séges a helyszínen a rendezőktől. A programokon a részvétel ingye-
nes! A programváltozás jogát fenntartjuk!

 

2011. április 30. - május 1.

Rajz és fotópályázat eredményhirdetése a Makó Pál Napok eseményei között. Borbás Annamária  
12.a osztályos tanuló veszi át az egyik első díjat Szalkári Rózsa művésztanártól,  

aki a díjak egy részét is felajánlotta. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Jó tanulója, jó 
sportolója díjátadón Utassy Dominika és edzője 

Urbán Ferenc. (cikk a 11. oldalon.)

A Jászkapu Turisztikai Egyesület foglalt standot, 
Jászberény és Jászapáti közösen állított ki JNSz megye 
standján  Budapesten az Utazás Kiállításon. Városunk  

a Tölgyes Strandot, Jászivány társkiállítóként  
a Jász Világtalálkozót népszerűsítette. 
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�árciusban összesen négyszer 
ülésezett az városi önkormányzati 
képviselőtestület, ebből egy volt a so-
ros ülés, három soron kívüli.

�árcius 3-án reggel 8 órakor ült 
össze először a testület, a napirenden 
3 előterjesztés szerepelt, ezt a hely-
színen kettővel még megtoldotta a 
polgármester úr. A napirend módo-
sítását elfogadtuk.

Talán többeket meglep, hogy az 
Egyesített Szociális Intézmény és a 
Városi Bölcsőde összevonva műkö-
dik a továbbiakban, hiszen két igen 
eltérő korosztállyal foglalkoznak 
majd a dolgozók egy igazgatás alatt 
a következő években. Az előterjesz-
tésben az is szerepel, hogy az össze-
vonásra „a párhuzamosságok meg-
szüntetése és a szociális feladatok 
egységes ellátása érdekében – figye-
lemmel arra, hogy a szociális alapel-
látásban vélhetően egyházi fenntartó 
is szerepet kaphat az önkormányzat 
ellátási területén” – indítványozta 
a polgármester a bölcsőde beolva-
dását az Egyesített Szociális intéz-
ménybe. Végül az 1. napirendet, a 
két szociális intézmény összevoná-
sát 5 igen és 4 tartózkodás mellett a 
testület elfogadta.

A 2. napirendi pont szerint felha-
talmazást kért a polgármester arra, 
hogy a Jászapáti Általános és Alap-
fokú Művészeti iskola esetleges egy-
házi fenntartásba adásával kapcsola-
tos tárgyalásokat lefolytassa. Rákér-
deztünk a szülőkkel és a tanárokkal 
folytatott megbeszéléseikre is, na-
gyon megnyugtató választ adtak, 
amiből az derült ki, hogy a pedagó-
gusok több, mint 70%-a, és a szülők 
nagy többsége is akarja az egyházi 
fenntartást. A felhatalmazást a tár-
gyalásokra támogattuk.

A 3. napirend a Jászsági ivóvízmi-
nőség-javító projektről szólt, az elő-
készítő tevékenység finanszírozására 
vállalt kötelezettség teljesítésére vo-
natkozó előterjesztést 9 igen szava-
zattal a testületi ülés elfogadta.

A 4. napirendi javaslatban foglal-
takkal maximálisan egyetértettünk, 
ez arról szólt, hogy a 2011. évi vasút-
tisztasági-idegenforgalmi közfoglal-
koztatási programban az előzetesen 
tervezett 60 főnél 20 fővel többen ve-
hetnek részt. Bár jobban örülnénk, 
ha teljes foglalkoztatás-növelés is 
történne a városunkban nagyobb lét-
számot érintően és egész vagy több 
éven át, de ez a program is sok csa-
lád gondjait oldhatja meg, tehát tá-
mogattuk a létszámnövelést. Látjuk 
ugyanakkor a törekvést a munka-
helyteremtésre.

A 4. napirend bírósági ülnökké 
jelölésről szólt, amelyet elfogadni 
nem kellett, a felkérésre lehetett ja-
vaslatot tenni. 

Pontosan egy hét múlva, márci-
us 10-én szintén összehívta a tes-
tületet a polgármester úr, ehhez a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
10.§ /1./ alapján joga van. A képvi-
selők teljes létszámban megjelentek. 
Két napirendet tárgyaltunk, az első 
az új jegyző pályázatának elbírálása 
volt. Határidőre négy pályázat érke-
zett be, 2 Budapestről, 1 Hatvanból 
és egy helyből. A pályáztatok közül 
hármat érvénytelennek minősített 
az ideiglenes bizottság, a negyediket, 
az egyetlen érvényest elfogadtuk. Az 
új jegyző Bíróné dr. Boros Anikó já-
szapáti lakos lett.

A második napirend szerint a Vá-
rosüzemeltető Kft. újonnan kine-
vezett ügyvezető igazgatója kérte, 
hogy munkakörét ne megbízási jog-
viszony, hanem munkaviszony ke-
retében láthassa el. Ez esetben to-
vább tudja folytatni meglévő vál-
lalkozói tevékenységét, egyébként 
pedig túlzottnak ítélte meg a rá há-
ruló terheket. A kérésnek kilenc igen 
szavazattal helyt adtunk.

� soros testületi ülésre március 
17-én került sor. Először történt, 
hogy nem írott, hanem elektroni-
kus formában kaptuk meg az anya-
got. A rendszer jól vizsgázott. 

Mindenekelőtt a polgármester úr 
virágcsokorral köszöntötte azokat, 
akik megválnak az önkormányzattól. 
Nagypál Istvánné és Hudra György-
né nyugdíjazás miatt, Tóth Lajosné 
családi okok miatt távozik. A csokor 
mellé mindegyiküknek kedves kö-
szönő és búcsúztató szó is jutott. 

Az első napirend a Beszámoló a 
település közbiztonságának helyze-
téről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és azzal kapcsolatos 
feladatokról szólt. A kritikus és ön-
kritikus, a valódi helyzetet objektí-
ven feltáró elemzés elfogadását tá-
mogattuk, és megköszöntük a nem-
régiben kinevezett őrsparancsnok és 
az egész állomány munkáját. A meg-
szigorítások őket is érintették, 3 fő 
hiányuk van, a nyárra igyekeznek 
betölteni az üres helyeket. Alul van 
tervezve a szervezet, ritkább az ellá-
tás, mint a megye és az ország más 
területein. A Rendőrség és a Polgár-
őrség példaértékű együttműködését 
külön kiemeltük.

Sok őrizetest vittek az elmúlt idő-
szakban Törökszentmiklósra. Kér-
désünkre, hogy a jászságiakat mi-
ért Törökszentmiklósra viszik, mi-
ért nincs a Jászságban fogda, azt a 
választ kaptuk, hogy az kicsi volt, 
és nem fért el 8 főnél több. A fogdá-
ra új létszámot nem kaptak, a köz-
területről vették el a személyzetet. 
Az őrizetesek tartása jobban megéri 
a központi fogdában, így több rend-
őr marad a közterületeken. A fog-
dák emberek elhelyezésére alkal-

matlanok, jogvédők tiltakoztak, kap-
tuk mega választ. Megtudtuk azt is, 
hogy a városban a legjobban szolgá-
ló rendőr 50 ezer Ft jutalmat kap ha-
vonta ösztönzésül.

A Tájékoztató a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről is-
mét igen gazdag volt, sokféle tárgya-
lást folytattak az alpolgármesterek. 
Kérdésünkre a polgármester úr el-
mondta, most azért nem tud beszá-
molni az általa elvégzettekről, mert 
a kocsiját feltörték, és a határidőnap-
lóját ellopták. 

A lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentést és, az Átruházott ha-
táskörben hozott döntésekről a tájé-
kozatót elfogadtuk.

A Kérdések, bejelentések napi-
rendnél alakult ki az első vita. A la-
kosság által feltett kérdésekre kor-
rekt választ kaptunk, reméljük, ezek 
hamarosan megvalósulnak (szesz-
mentes szórakozóhely a fiataloknak, 
vásár területének kavicsfeltöltése, 
gyógyfürdőfejlesztéssel kapcsolato-
san mit tárgyalt az alpolgármester 
stb….)

Ezután dr. Völgyi alpolgármester 
úr a múlt havi ülésről készített, a Jász 
Újságban megjelent beszámolónk 
hangnemét és tartalmát bírálta. Az-
zal egyetértünk, hogy nem említet-
tük meg a polgármester és helyet-
tesei két ülés között végzett munká-
ját, holott akkor is sokat dolgoztak a 
városért. Ezt a kritikát elfogadjuk. 
Beleestünk abba a hibába, hogy a jó 
intézkedéseket természetesnek vet-
tük, azokról nem szóltunk, csak azo-
kat említettük meg főleg, amelyek-
kel nem érettünk egyet teljes mér-
tékben. Bár azzal nem értünk egyet, 
ahogyan a megjelent cikket az alpol-
gármester úr interpretálta, de mi ezt 
a szabad véleménynyilvánítás köré-
ve soroljuk, véleményét tiszteletben 
tartjuk.

Ekkor Borbás Zsolt megyei közgyű-
lési alelnök és helyi bizottsági elnök, 
képviselő Kalmár Pálnénak tett föl 3 
kérdést. Ezek 2008-ra vonatkoztak, 
a gimnáziumi tanárok és az ő akko-
ri fizetése iránt érdeklődött, majd azt 
kérdezte, ha kiderül, hogy valami sza-
bálytalanság történt, lemond-e a cím-
zetes igazgatói címről. Mivel a kérde-
zett a konkrét adatokra nem emlé-
kezett, ezért az első 2 válaszra nem 
tudott pontos válaszolt adni, csak azt, 
hogy mindenki fizetése a törvényes 
előírásoknak megfelelően volt meg-
állapítva, az ő fizetését pedig a fenn-
tartó határozta meg. Arra mindig vi-
gyázott, hogy ha túlórája volt, akkor 
a napi nyolc óra munkaidőt minden-
képpen letöltse a túlórát követően. 
Azt remélte a válaszadó, hogy szán-
dékos szabálytalanság a jelzett idő-
ben nem történt, minden döntéséről 
a fenntartót értesítette, visszajelzés a 

döntések megváltoztatására a fenn-
tartótól nem érkezett, ezért majd a 
címet megítélő önkormányzat mér-
legelésére bízza az ügyet. 

Kiss János bizottsági elnök beje-
lentette, hogy újabb testvérvárosi 
kapcsolatot készítettek elő a polgár-
mester úrral, Temerinnel a Délvidé-
ken, és Gernyeszeggel Erdélyben.

A polgármester úr bejelentet-
te, hogy az általános iskola önkor-
mányzati fenntartásban marad (ez 
némileg meglepett minket a koráb-
bi komoly előkészítő munkák miatt), 
s azok, akik a felekezeti oktatást vá-
lasztják, a gimnáziumban kaphat-
nak képzést.

Örömmel tapasztaltuk, hogy új há-
ziorvosi pályázat érkezett, a megüre-
sedett állást dr. Szőllősi Szilvia fog-
lalhatja el. Személyében kedves, és 
az írásos anyaga alapján a gyógyítás 
iránt elkötelezett, jól képzett, és to-
vábbképzések iránt érdeklődő fiatal 
orvos kerül településünkre. Nagyon 
jó munkát kívánunk neki. 

A testület a továbbiakban döntött 
A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 28/2003./Xii.11./önkormány-
zati rendelet módosításáról.

Ezután az előterjesztések követ-
keztek. Szaszkó Miklósné Jászapá-
ti, 4839 hrsz.-ú és 4852 hrsz.-ú in-
gatlanának az önkormányzat részé-
re történő felajánlását a testület nem 
támogatta. 

A Javaslatot az Egyesített Szoci-
ális Intézmény Alapító Okiratának 
módosítására megszavaztuk. Elfo-
gadtuk a Városi Bölcsőde megszün-
tető okiratának szövegét, Tóth Lajos-
né intézményvezetői felmentését, az 
Egyesített Szociális Intézmény veze-
tői állására pályázat kiírását.

Azután került sor a javaslat Hud-
ra Györgyné aljegyző felmentésére. 
Kérdésünkre elmondta, élni kíván az 
új rendelet adta lehetőséggel, s 40 évi 
szolgálat után visszavonul, de nem 
szakad el teljesen az önkormányzat-
tól, visszajár segíteni a jegyző és az 
új aljegyző munkáját. Sokévi áldoza-
tos munkáját és szakértelmét Urbán 
képviselő úr külön is megköszönte, 
hozzátéve, hogy az Aljegyző Asszony 
tevékenységével nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy Jászapáti az elmúlt 
években ennyit tudott fejlődni.

A Pályázatíró cégek beérkezett 
árajánlatairól szóló előterjesztésnél 
megállapítottuk, hogy jobb lenne 
belső erőkkel azt megoldani – mint 
ahogy az elúlt években is sikerült 
megoldani -, túl soknak tartjuk még 
a legalacsonyabb havi vállalási dí-
jat is pusztán a pályázatfigyelésért. 6 
igen, 1 nem és 1 tartózkodással a tes-
tület elfogadta a beterjesztést.

Folytatás a 3. oldalon.
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Napjainkban, fiataljaink körében a 
követendő minták és értékek megfo-
galmazása, megtalálása nem könnyű 
feladat. Legtöbbjük számára a média 
nyújtotta önmagukat mutogató, ma-
gukat celebeknek és sztároknak kikiál-
tók a követendő értékrend. Szerencsé-
re e világon kívül is létezik élet. Vannak 
olyan emberek, akik kitartó munkájuk-
kal az élet valamely területén kiemelke-
dőt nyújtanak, és bátran állíthatjuk őket 
társaik, közösségük elé példaként.

Egy ilyen fiatalt szeretnék most 
bemutatni, aki több területen is ki-
emelkedő képességekkel rendelke-
zik. Sokoldalú tevékenysége során 
soha nem elégszik meg az átlagossal, 
csak a tökéletessel. igaz ez tanulmá-
nyi munkájára és a sportban nyújtott 
teljesítményére is.

Utassy Dominika a Mészáros Lőrinc 
Gimnázium és Szakképző Iskola diák-
ja, aki eddigi tanulmányait végig kitűnő 
eredménnyel végezte. Sportpályafutásá-
ról talán többen is hallottak már, de ed-
digi legkiemelkedőbb eredményeit sze-
retném felidézni néhány gondolatban.

Elmondható róla, hogy ő az újjáélesz-
tett jászapáti úszás első kiemelkedő ké-
pességű és eredményességű sportolója. 
Az országos szintű megmérettetéseken 

tízes elitbe megyénkből senki sem tud-
ta „beúszni” magát. Rendszeresen részt 
vesz az ország legnagyobb hírű hosszú-
távúszó versenyén, a Balaton átúszáson, 
amelyen rendre a legjobbak között ér 
célba. Tizenhárom évesen már átúszta 
a Balatont, és egy nem mindennapi tet-
tet valósított meg. Az időjárás szeszélye 
miatt egy napon került megrendezésre a 
Balaton átúszás és az Öböl átúszás, ame-
lyet Balatonfüred és Tihany között ren-
deznek. A kihívás adta lehetőséggel élve 
átúszta a Balaton 5,2 km-es távját, majd 
áthajózott Balatonfüredre, és a 3,6 km-
es öböl vizét is áttempózta. �ásik sport-
ágában, a triatlonban is kiemelkedően 
teljesít: 2010-ben megszerezte a megye 
diákolimpiai bajnoka címet, így részt ve-
hetett a Margitszigeten megrendezett 
országos döntőn, ahonnan ezüstérem-
mel térhetett haza. Kitartásáról, akarat-
erejéről, szorgalmáról tanúskodik, hogy 
a 2007-ben elszenvedett életveszélyes 
nyakcsigolyatöréséből való felépülése 
után is folytatta a versenyzést. 

Mivel az úszás teljesítménysport, 
ezért más sportágakhoz képest már fi-
atal korban igen nagyszámú edzésmun-
kát kell elvégezni ahhoz, hogy eredmé-
nyeket lehessen elérni. Az edzéseken 
külön nehézséget okoz az alig 20 m-es 
medencében felkészülni az 50 m-es me-
dencékben rendezett versenyekre. 

A sok edzés mellett a tanulásra is meg-
felelő időt kell fordítania. Dominika pél-
dája is bizonyítja, hogy lehetséges a ma-
gas szintű sportteljesítmény és a tanulás 
között összhangot teremteni. Természe-
tesen a mindenben támogató szülői hát-
tér és az iskola közreműködése nélkülöz-
hetetlen céljai elérésében. Eredményeire 
nemcsak városunkban, hanem megyei, 
országos szinten is felfigyeltek. 2008-ban 
és 2010-ben elnyerte az �ktatási �inisz-
térium által adományozott a „Magyar 
Köztársaság Jó tanulója - Jó sportolója” 
kitüntető címet. 2009 és 2010 után 2011. 
március 3-án Szolnokon, a Megyeházán 
vehette át az immár harmadik éve meg-
szakítás nélkül elnyert  „Jász-Nagykun-
Szolnok Megye Jó tanulója - Jó sportoló-
ja” díjat. Több alkalommal volt városunk 
legjobb ifjúsági sportolója.

Remélem e sorokat olvasva - Domi-
nikára, mint példaképre tekintve - több 
fiatalban is felébred a vágy, hogy vala-
milyen területen megmutassa akarat-
erejét, küzdeni tudását, kibontakoztas-
sa tehetségét. Mert minden ember te-
hetséges valamilyen területen, „csak” 
fel kell fedezni a képességeit, és segíte-
ni a kibontakoztatását. 

Befejezésül egy idézet, amely Domi-
nika személyiségét és közös munkánkat 
leginkább jellemzi: „Tedd azt, amiben hi-
szel, és higgy abban, amit teszel! Minden 
más csak erő és időpocsékolás.”

ő vitte tovább az egyko-
ri úszók hírnevét, és ed-
dig tíz alkalommal szer-

zett országos bajnoki címet kilenc ezüst 
és három bronzérme mellé.

A Magyar Diáksport Szövetség által 
rendezett diákolimpiai versenysorozat-
ban 2006 óta képviseli iskoláját. A be-
mutatkozó versenyén már ezüstérmet 
ért el, majd a következő évtől minden év-
ben elnyerte a megye diákolimpiai baj-
noka címét, szám szerint kilenc alkalom-
mal. A megye bajnokaként képviselhette 
Jász-Nagykun-Szolnok megyét az orszá-
gos döntőkben, ahol 2007-től megsza-
kítás nélkül vesz részt. Ez idő alatt két-
szer nyerte el a Magyar Köztársaság Di-
ákolimpiai Bajnoka címet. Továbbá a 
döntőkben egy ezüst és két bronzérmet 
érő időt úszott. Nemzetközi versenyen 
az angliai Durhamben képviselte me-
gyénket a Challenge versenyen, ahon-
nan szintén aranyéremmel tért haza. 
Mindezen kívül számos területi, meg-
hívásos, különböző szintű versenyeken 
öregbítette városunk hírnevét.

Legnagyobb eredményeként még-
is azt emelem ki, hogy időeredményei 
alapján a Magyar Úszószövetség kor-
osztályos országos ranglistájára is fel-
került a legjobb tíz úszó közé a mell-
úszás mindhárom versenyszámában, 
az ötven, száz és kétszáz méteres távo-
kon. Eredménye fényét növeli, hogy a 



Kedves Rejtvényfejtők!
Április az év negyedik hónapja 

a Gergely-naptárban. A hónapot 
Mars kedveséről, Venusról nevez-
ték el, Venust ugyanis Aperirének 
hívták. A név a latin aperire szó-
ból származik, melynek jelentése 
„megnyitni”- ez valószínűleg utalás 
az ekkor kinyíló természetre.

A rejtvényben április hónaphoz 
kapcsolódó eseményeket fejthet-
nek meg.

VíZSZ.: 1 Beküldendő. Magyar-
országon 1933 óta minden év ápri-
lis 10-én szervezik meg ezt az ese-
ményt. Az időpont kiválasztásának 
oka, hogy e napon született dr. Dol-
linger Gyula szakorvos, egyetemi 
tanár, az adott terület kutatásának 
úttörője. Az ünnep lényege, hogy 
a társadalomnak minden rétege 
küzdjön a betegség ellen és feléb-
resszék saját felelőségüket maguk-
ban. 11. Natalia Oreiro ismert da-
lának első szava. …de libertad. 12. 
Brazília egyik legismertebb váro-
sa, … de Janeiro. 13. Végek nélküli 
barter! 14. �rvos gyógyszert vény-
re jegyző. 16. Az egyik nagyszülő 
kedveskedő megszólítása. 18. Be-
küldendő. Magyarországon 1990 
óta rendezik meg. Célja, hogy, til-
takozó akciókkal hívják fel a figyel-
met a környezetvédelem fontos-
ságára. 20. ismételt tiltószó. 21. 
Betűt vet. 22. Hátrafelé mozgat. 
23. �rosz autó és motormárka. 24. 
Közelre mutató szó. 26. Nitrogén, 
oxigén és kén vegyjele. 28. Hatá-
rozórag. 29. Molnár Ferenc A Pál 

utcai fiúk című regényének egyik 
főszereplője. 31. Ausztráliában ho-
nos erszényes, növényevő evő állat. 
32. Csokoládé fajta. 33. A nak pár-
ja. 36. Eper egyik fele! 37. Szakács. 
38. Eső utáni vízképződmény az uta-
kon. 41. Hangtalan lék! 42. Kettős 
betű az ABC végéről. 43. Olyan öl-
tözet, amit a dolgozók használnak 
bizonyos tevékenység elvégzésé-
hez. 46. Idegen férfinév. 47. Közzé-
tesz, nyilvánosságra hoz, megjelen-
tet. 48. Elektromágneses hullámok 
terjedéséhez szükséges hipotetikus 

közeg. 50. Kerti szerszám. 52. 74 km 
hosszú folyó Oroszország északnyu-
gati részén. 

FüGG.: 1. ….zolin. Orrcsepp, 
az orrnyálkahártya duzzanatának 
kezelésére használják. 2. Megren-
delés, előrendelés. (pl újságra, ét-
kezésre) 3. Rendellenesség, hiba, 
baklövés. 4. A Duna bal oldali mel-
lékfolyója Romániában, Erdélyben 
a Déli-Kárpátokban ered. 5. Díszes 
széken helyet foglal, uralkodik. 6. 

Római 2. 7. Megtörik a súly alatt. 8. 
Gyomtalanító eszköz. 9. Becézett női 
név. 10. Levéltávírat röviden. 15. Ru-
dat mássalhangzói. 17. Épület fából 
vagy műanyagból készült részei. 19. 
Rangjelző előtag. 20. Beküldendő. 
Április hónap ősi magyar neve. 24. 
Beküldendő. 1948. április 7-én az 
ENSZ szakosított intézményeként 
megkezdte működését az Egész-
ségügyi �ilágszervezet. Erre az ese-
ményre emlékezünk ezen a napon. 
25. Nagyon öreg, agg. 27. Temérdek. 
30. Gödröt, árkot földdel betemet. 
34. Homorú. 35. Nehéz fizikai mun-
kát végez. 39. Szén és a kálium vegy-
jele. 40. Osztrák, svéd és olasz autók 
nemzetközi jelzése. 41. Német törté-
netíró (sz: 1780, Henrik) 43. Idegen 
női név. 44. Rendfokozat, titulus. 
45. Magas hatásfokú ipari tisztító-
szer, kárpit és szőnyegtisztító por. 
46. Összeadás szava. 49. Varróesz-
köz. 51. Téli sporteszköz. 

Beküldendő: A vízsz. 13, 18 és függ 
20, 24 számú sorok megfejtése. A 
februári rejtvény megfejtése: „…aki 
szeret, az amennyire csak lehet elke-
rüli, hogy fájdalmat okozzon.”

A megfejtéseket a Jászapái Váro-
si Könytárba kérjük eljuttatni, má-
jus 20-ig. A helyes megfejtést bekül-
dők között a Novum Kiadó ajándék 
könyvét sorsoltuk ki. � könyvet át-
veheti a könyvtárban: Ferenczi Já-
nosné, Jászapáti.

Nagypál Istvánné
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Jász Plasztik Autócentrum Kft. Jászberény, Jákóhalmi út 11. 57/505-505

Fix havi törlesztés, korrekt használt autó beszámítás. A részletekről érdeklődjön személyesen.

A kisgyermek imája
Mottó: Négy esztendős voltam, s nem volt semmi múltam. 
(Judit és a zenemanók gyermek hangkazetta)

Amikor egy gyerek elkezd beszélni 2 éves kora körül már ren-
geteg mondókát tanítunk vele, és büszkék vagyunk rá ha el tud-
ja ismételni. Még nem a szavak értelmét keresi, hanem a ritmus, 
a dallam vonzza.  Ha vallásos szemlélet uralkodik a családban, 
minél hamarabb lehet egyszerű imádságokra megtanítani. Ked-
ves fiatal anyukák, és nagymamák, sok örömet fognak benne lel-
ni, mint ebben a gyönyörű régi imádságban, ahol a szöveg a ka-
rácsonyi kisded jelképére utal:

„Édes kicsi Jézuskám ugye nagyon fázol? 
Mert hideg az istálló és kemény a jászol,
Idetesszük temelléd pici szíveinket, 
Pici piros gyermekszívünk dibegje- dobogja,
Igen nagyon szeretünk kis urunk Jézuska.„
A később 3-4 éves korban szóljon az ima azokról, és azoknak, 

akiknek már szüksége van annyi alázatra, hogy valakit meg tud-
janak melegíteni csupán a szívükkel. Ők ugyan a saját nyelvükön 
mondják az imát, kicsit félszegen, de közben az anyai ölből kikí-
váncsiskodva. Nincs olyan óvodás korú gyerek, akiknek családjá-
tól távol, naponta egy közösséghez alkalmazkodva, ne esne jól, az 
esti megszokott rutin részeként az imádkozás. Néha még ő a kez-
deményező: Anya mikor gyújtjuk már meg a gyertyát? Ugyanúgy 
igényli, mint esténként a közös játékot, beszélgetést. 

„Én Istenem, Jó istenem
Becsukódik már a szemem,
De a tied nyitva Atyám,
Kérlek szépen vigyázz reám!
Vigyázz kedves szüleimre,
És az én kis testvérkémre:……”

Megtoldható még egy:
„Adjál jó éjszakát mindnyájunknak
Az élőknek erőt, egészséget,
A megholtaknak örök nyugodalmat.
Nyugodjanak békében Jézus, Mária szent nevében.
     �men.”

 Isten azt a felelősséget adja nekünk szülőknek, „hogy mindent 
el kell követnünk, hogy gyermekünk sikeres, jó döntéseket ho-
zó, az életben könnyen eligazodó, kötelességtudó boldog felnőtté 
váljon!” (Deákné B. Katalin: Anya taníts engem!)  nagy segítség 
lehet a  vallásos nevelés a közös ima. A kisgyermek alakítható, 
még nem fog ellenállni, mint később a kamaszkorban.

Minden óvodás Édesanyjának ajánlva:
Z. S.-né

Fax : 57-505-506 , e-mail: kiajb@jpauto.hu , web: www.jpauto.hu

4.999.000.-

 

(folytatás a 2. oldalról)
Jászberényi Városi Bíróság ülnöke-

inek jelölésére javaslat nem érkezett, a 
polgármester úr nemleges választ fog 
küldeni a témában.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bí-
róság ülnökének jelölésére két jelöltre 
(Nagypál István és Kálmán Józsefné) 
érkezett javaslat, mindkettőt megsza-
vazta a testület. 

A negyedik testületi ülést a hónap 
22. napján tartotta a testület. Két na-
pirendet tárgyalt, az egyik a Jásza-
páti Önkormányzat által igényelt fo-
lyószámla- hitelkeret szerződésének 
módosításával foglalkozott, a koráb-
bi feltételek mellett a 200 millió Ft hi-
telkeretet 300 millióra emelte a tes-
tület 7 igen és 1 tartózkodással (1 fő 
hiányzott). 

A másik napirend szakértői meg-
bízás jóváhagyását kérte a testülettől, 
mivel felmerült az a városvezetés ré-
széről az a gyanú, hogy a kivitelezők 

a munkát nem a megrendelt minősé-
gi tartalommal végezték el. Az előter-
jesztés szerint Báthory Sándor építés-
ügyi igazságügyi szakértőt az alábbi 
beruházások műszaki átvilágítására 
kéri fel a testület: Orvosi Rendelő és 
Önkormányzati lakások építése, Pető-
fi Sándor úti kerékpárút építése, Déli 
Városrész épületeinek, építményeinek 
felújítása, Szivárvány Óvoda felújítása, 
Önkormányzat épületének felújítása, 
Margaréta Óvoda felújítása, Bölcső-
de épületének felújítása. A tisztán lá-
tás érdekében szükségesnek tartottuk 
a szakértő bevonását, ezért az előter-
jesztést elfogadtuk. A vizsgálat előtti 
erős hangú megjegyzéseket korainak 
tartjuk. Ennek tisztázására minden-
képpen jó lesz a vizsgálat, s ha kell, a 
bírósági eljárás.

Jászapáti, 2011. március 22.
Birkás Ferenc, Borics László
Kalmár Pálné, Urbán Csaba

  

Időpont: 2011. április 18. (Hétfő) 15 óra
Hely: Művészetek Háza, Jászapáti, Damjanich u. 4.

Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesület
Városi Könyvtár és Művelődési Központ, érd.: 57/440-535

� tavasziasan meleg reggel 8 óra-
kor, ünnepi szentmisével kezdődött, 
amely ugyanúgy lelkesíthetett egy-
kor a haza védelmére, mint a helyben 
maradásra. Maga a templom min-
dig, a legválságosabb időkben is, az 
Istenbe vetett hit megingathatatlan 
mentsvára volt. Ma már alig hiszünk 
ennyire, és kicsi az esélye, hogy a sa-
ját erőnkből olyasmire lennénk ké-
pesek, mint a márciusi ifjak.

09: 15 órakor az ünnepség folyta-
tása a Városi Művelődési Házban. 
A terem csordulásig megtelt. Bor-
bás Zoltán Jászapáti alpolgármes-
tere mondott beszédet. Melyben 
hangsúlyozta, hogy e napon szüle-
tett meg: a modern magyar nemzet, 
a sajtószabadság, és az egység. Ké-
sőbb pedig a magyar –lengyel ba-
rátságról és a közösen elszenvedett 
veszteségekről is szólt. 

A város meghívását elfogadva, 
Lancut járásból 4- tagú lengyel kül-
döttség részt vett az ünnepségen. 
Egyik képviselőjük Lengyelország 
nevében köszöntötte a jelenlévőket. 
Majd a hangulatot Szabari Katalin- 
által elszavalt Petőfi Sándor:- Pacsir-
taszót hallok megint című költemé-
nye emelte. Végül a Jászapáti Alap-
fokú Művészetoktatási intézmény 4. 
osztályos gyermekei adtak műsort. 
Ma 163 évvel később, a Márciusi ese-
mények már egészen másképpen lát-
szanak szemünkben. Főleg így, hogy 
legfiatalabbak segítségével idéztük 
fel. A roppant feladatot, biztosan lá-
zas készülődés, lelkes tanári felké-
szítő munka előzte meg, de megér-
te. Mert a válogatott dalbetétek, a 
toborzáskor a legényes tánc rész-
let, és a háttér nemzetiszínű fényei 

a mai kornak megfelelő, majdnem 
színházi jelleget adtak, az ünneplő-
be öltözött gyermekek műsorának. 
A 10 évesek lelkesedését nehéz len-
ne überelni: 

Amikor apró „Petőfink” az asztal-
ra ugrott, és kivont karddal szavalta 
a Nemzeti Dalt, vagy éppen gyönyö-
rű kislányok mosolyogva tolmácsol-
ták a háború borzalmait. Megille-
tődést láttam a zászlólengető kisfiú 
szemében. Míg egy másik jól kihúzta 
magát, láthatóan büszke volt a mel-
lén virító óriási kokárdára. A végén 
áttetsző anyag csíkokból megfor-
málódott egy piros, fehér, zöld szí-
nű hatalmas lobogó és kortárs ze-
neszám alatt erőteljesen harsant fel 
az: Áldassék a neved forrada-
lom! - kiáltás. Valóban lehet, és kell 
is az emlékezést az ifjúságra bízni. 
Mert ők, szereplőként többre emlé-
keznek majd belőle, mint bárki, aki 
csak hallgatta őket. Pedig engem is 
elért a lelkesedésük görögtüze.

� városi ünnepséget koszorúzás 
követte a Petőfi szobornál, és a te-
metőben a honvédsíroknál.

így ért véget ez a nap, az idei már-
cius idusán. De mit ér, ha az ifjúi szí-
vekben egy napra fellobbant a forra-
dalom szikrája? Akár ha az időseb-
bek szeme előtt a szabadság madara 
is röppent el? Vajon minden ünne-
pelni vágyó a mellére kitűzött apró 
jeltől kapja meg a maga feloldozá-
sát? Nem túl szép, amit az emléke-
zés e nagyszerű nap köré szövögetett 
a több mint másfél évszázad alatt? 
Nem, nekünk kell tovább emlékez-
nünk, és egy napra is elég lelkesed-
nünk, s akkor hazaszeretetünk láng-
ja tovább ég.                          Z. S. -né

a március �5-i ünnepség Jászapátin
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A nemzetközi adatok alapján 
�agyarországon több mint 500 
ezer ember érintett a vese va-
lamilyen problémájában. E be-
tegség legsúlyosabb formáiban 
gyakran már csak a dialízis vagy 
a szervátültetés segíthet, miköz-
ben a krónikus vesebetegségek-
re történő odafigyeléssel, illetve 
a vesebetegségek megelőzésével 
és korai felismerésével könnyen 
javítható lenne a helyzet. 

�ppen ezért a Nemzetközi 
Nephrológiai Társaság (Inter-
national Society of Nephrology 
(ISN)) és a Vesealapítványok 
Nemzetközi Szövetsége (Interna-
tional Federation of Kidney Fo-
undations (IFKF)) kezdeménye-
zésére minden év márciusának 
második csütörtöke a Vese Világ-
napja. A 2011-es világnap mottó-
ja „Védd a vesédet, hogy megóvd 
a szívedet!”.

� világnap alkalmából több a 
Szolnok Plázában színes instal-
lációval és szórólapokkal hívták 
fel a figyelmet a témára. A sajtó-
tájékoztató házigazdája Dr. Rédl 
Jenő – a szolnoki dialízis központ 
orvos-igazgatója volt.

Mit tehet a veséjéért? 
A vesebetegségek az életminő-

séget nagyban befolyásoló „csön-
des gyilkosok”. Mégis számos 
dolgot tehetünk, hogy a vesebe-
tegségek kialakulásának kocká-
zatát csökkentsük!

1. Tartsa fitten és aktívan sa-
ját magát!

Önmagunk fitten tartása segít 
csökkenteni a vérnyomást és ez-
által a krónikus veseelégtelen-
ség rizikóját. 

2. Rendszeresen ellenőrizze 
vércukor szintjét!

� cukorbetegség következ-
tében kialakuló vesekárosodás 
mérsékelhető vagy teljes mérték-
ben kivédhető, ha idejekorán ész-
leljük. Ezért fontos, hogy szak-
emberrel rendszeresen ellenőriz-
tesse vércukorszintjét. 

3. Ellenőrizze vérnyomását!
Habár sok ember tudatában 

van annak, hogy a magas vérnyo-
más agyvérzéshez, illetve szív-
infarktushoz vezethet, kevesen 
tudják, hogy ez a leggyakoribb 

oka a vesebetegség kialakulásá-

nak is. � magas vérnyomás na-

gyobb valószínűséggel okoz ve-

sekárosodást azokban az esetek-

ben, amikor más betegségekkel is 

társul, mint pl. cukorbetegség, 

magas koleszterinszint és szív-, 

és érrendszeri betegségek.

4. �tkezzen egészségesen és vi-

gyázzon a testsúlyára!

Az ideális testsúly segít kivé-

deni a cukorbetegség, szívbeteg-

ségek és más olyan állapotok ki-

alakulását, amelyek krónikus ve-

seelégtelenséghez vezethetnek. 

Csökkentse a sóbevitelt; az aján-

lott nátrium bevitel 5-6 gramm 

naponta (egy teáskanálnyi!). 

5. Ne dohányozzon!

A dohányzás lelassítja a vese 

véráramlását. �mennyiben ke-

vesebb vér jut a vesékbe, romlik 

a vesefunkció. A dohányzás a ve-

sedaganatok kockázatás is mint-

egy 50%-kal megnöveli.

6. Ne használjon rendszeresen 

vény nélküli gyógyszereket!

Általánosan elterjedt gyógy-

szerek rendszeres szedése, mint a 

különböző gyulladásgátlók, (pél-

dául az ibuprofen), vesekároso-

dást és betegséget okoz. Az ilyen 

gyógyszerek nem jelentenek je-

lentős veszélyt, amennyiben a ve-

se egészséges és csak alkalman-

ként használják őket. Ellenben 

ha krónikus fájdalomcsillapítás-

ra szolgálnak, mint ízületi gyul-

ladás vagy derékfájdalom esetén, 

orvosa segítségével olyan szert 

kell választani, mely a fájdalmat 

csökkenti, de a vesét a legkevés-

bé károsítja.

7. Ellenőrizze vesefunkcióját, 

ha egy vagy több „nagy kockáza-

ti tényezővel” rendelkezik, úgy 

mint:

• Cukorbeteg

• �agas vérnyomása van

• Túlsúlyos

• Ön vagy egyik családtagja ve-

sebetegségben szenved

A Vese Világnapja volt márciusban

  

Az idén a Makó Pál napok ke-
retében a tudomány különbö-
ző területeivel ismerkedhettek a 
gimnazisták. � nyelvi és matema-
tikai versenyek, a kémiai, fizikai 
kísérletek, a meghívott szakem-
berek eladásai, egy kicsit köze-
lebb hozták a tudomány érde-
kességeit és felfedezéseit, mint 
ahogy a tanórákon lehetséges.

Dr. Berente Zoltán a Pécsi Tu-
dományegyetem docensének elő-
adása az orvostudományhoz kap-
csolódott. A fiatal szakember or-
vostanhallgatókat oktat 1998 óta, 
egyébként Jászapátin járt általá-
nos iskolába és gimnáziumba. 

A diákoknak az angol nyelv és 
az informatikai ismeretek fontos-
ságáról beszélt, mint alapkövetel-
mény, amire nála minden továb-
bi tudás épült. 

Előadásában az orvoslás jövő-
jéről, feladatairól szólt és arról a 
kutatómunkáról, amivel jelenleg 
is foglalkozik.

A tudományos –fantasztikus 
irodalomban a 2200-as években 
már csak egy TV távirányítóhoz 
hasonló kis kézi műszerrel kell 
végigpásztázni az emberi testet 
az orvosnak, hogy megtudja hol a 
baj, a betegnek meg sem kell szó-
lalnia. Ebbe az irányba halad az 
orvosokkal szembeni elvárás is, - 
tudtuk meg az előadásból.

Ahogy az emberek várható élet-
tartama egyre nő, egyre több idős 
ember várható, a rájuk jellem-
ző betegségekkel. Egyre nagyobb 
szerepe lesz a megelőzésnek és a 
betegségek időben történő felis-
merésének – ez már most is lát-
szik. (Szerinte előbb-utóbb fizet-
ni kell az orvosi ellátásért, csak 
idő kérdése, hogy mikor kezdjük 
el. Egyre kevesebb új gyógyszer 
jelenik meg, mert az egyre szapo-
rodó előzetes vizsgálatok miatt a 
kifejlesztésükhöz egyre több idő 
és pénz szükséges.)

A pontos diagnózis ismeret-
ében a gyógyszerek és a kezelés 
meghatározása is egyre szerte-
ágazóbb, ugyanakkor egyre in-
kább személyre szóló lehet. 

A vizsgálati módok közül egy-
re inkább előtérbe kerülnek a 
„neminvazív” technikák, ami 
azt jelenti, hogy nem kell a be-

teget megszúrni vagy megvágni. 
Ilyen például a testnedvek vizs-
gálata. Sok esetben azonban ez 
nem ad elég pontos információt, 
ekkor kerül sor az elektromágne-
ses hullámok használatára. 

 Itt már saját szakterületéről 
beszélt Berente doktor. Szemlé-
letesen elmagyarázta, hogyan vi-
selkednek mágnesként testünk 
sejtjeiben az atommagok, ho-
gyan „mutatják meg magukat” a 
műszereknek. Ezeket a vizsgála-
ti módokat már egyre több terü-
leten alkalmazzák. Röntgen vagy 
ultrahang vizsgálaton már min-
denki részt vett, de CT vagy MRI 
felvétel készítése is gyakori ma 
már, és egyre terjednek a PET-
vizsgálatok is. (Az 50-es évek óta 
ismerik a mágneses rezonancián 
alapuló vizsgálati lehetőségeket, 
de az emberek féltek tőle, amíg a 
nevében benne volt a „nuclear” 
szó. Az előadásból megtudhat-
tuk, hogy az MRI-ben használt 
besugárzás semmivel sem ve-
szélyesebb például a látható fény 
vagy a rádióhullámok hatásánál. 
� röntgensugár és a nagyobb ere-
jű elektromágneses sugárzások – 
az ún. ionizáló sugárzások - ese-
tén pedig vigyázni kell, hogy  csak 
kisebb területen és rövidebb ide-
ig érje az emberi testet a vizsgá-
lat során.)

Végül látványos filmet mutatott 
egy kísérleti állat szívműködésé-
ről, majd agyának vérellátásáról. 
Elmondta, hogy a legújabb kísér-
letekben lehetséges szívgyógysze-
rek hatását vizsgálják így. Részt 
vesz abban a munkában is, amely-
ben a korábban gyógyíthatatlan-
nak tartott szklerózis multiplex 
időben történő felismerésén dol-
goznak ezzel a módszerrel, bízta-
tó eredményekkel.

(Igaz, a díszteremben össze-
gyűlt hallgatóságból csak egy 
fiú merte felnyújtani a kezét arra 
a kérdésre, hogy ki szeretne or-
vos lenni, de az egészséges, hos-
szú élet, mindenkinek fontos, és  
büszkeségünk lehet, hogy a szak-
emberek között, akik értünk dol-
goznak, olyan is van, mint Dr. 
Berente Zoltán, aki a mi iskolá-
inkban nevelkedett. ) 

Sz-n

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram Irányító Hatóságának 6/2011. (II.4.) köz-
leménye értelmében a Helyi Vidékfejlesztési 
Közösségeknek az elmúlt évek gazdasági, tár-
sadalmi viszonyaiban bekövetkezett változá-
sok, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Straté-
giában megfogalmazott egyes célok megva-
lósulásának tükrében újra kell gondolniuk  
térségük fejlesztési irányát, aminek lehetősé-
gét a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) 
felülvizsgálata biztosítja.

 A felülvizsgálata két szakaszból áll. Az el-
ső szakasz startjaként 2011. február 16-án 
Jászapátin került megrendezésre a HVS fe-
lülvizsgálat első értekezlete. Az indító fóru-
mon megválasztották a 11 fős Tervezői Cso-
portot, amelynek tagjai három alkalommal 
találkoztak a Helyi Vidékfejlesztési Straté-
gia aktualizálása érdekében. A Jászsági Kis-
térségi Helyi Közösség Egyesülete a kötelező 
kommunikációra vonatkozó Irányító Ható-
sági iránymutatások alapján hajtotta végre 
a felülvizsgálatot.

A társadalmasítás során, a projektötletek 
gyűjtésének időszakában és a dokumentum 
készítésének folyamatában rendkívül nagy 
hangsúlyt fektettek a nyilvánosság biztosí-
tására. A felülvizsgálat megkezdéséről szóló 
hirdetményt elhelyezték az akciócsoport hon-
lapján, valamint minden térségi település pol-
gármesteri hivatalába megküldték e-mailben 
és postai úton egyaránt. � www.jkhk.hu hon-
lap kezdőlapján kialakítatásra került a „HVS 

felülvizsgálat 2011” menüpont, amelynek se-
gítségével informálták az érintetteket pl. a 
projektötlet gyűjtésről, HVS felülvizsgálat té-
májú lakossági fórumok helyszínéről és idő-
pontjairól. Az egyesület honlapján a meghí-
vók, előadásanyagok megtalálhatóak voltak, 
a h�S aktuális szövegének véleményezésére 
is lehetőséget adtak, várták a munkaanyaggal 
kapcsolatos véleményeket, javaslatokat.

 A projektötlet gyűjtésre vonatkozó felhí-
vás is több csatornán zajlott, e-mailben. Pos-
tai úton küldött levélben, szórólapokkal, te-
lepülési honlapokon való megjelenéssel, me-
gyei és helyi lapokban való megjelenéssel 
hívták fel a figyelmet a projektgyűjtés fon-
tosságára. Az indító megbeszélést követően a 
helyi akciócsoport munkaszervezete az érin-
tett 17 településből 15 helyszínen saját szer-
vezésű fórumot tartott ebben az időszakban. 
A fórumok iránti érdeklődés az elvártaknak 
megfelelően alakult.  A széleskörű tájékozta-
tásnak köszönhetően végül 152 db projektöt-
let adatlap érkezett be a megadott határidő-
ig, melyek feldolgozása jelenleg is folyik. A ja-
vaslattevők többsége a civil szektorból került 
ki, a projektelképzelések többsége a közössé-
gi célú fejlesztésekre vonatkozik.

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egye-
sülete elnöksége, majd a közgyűlés 2011. már-
cius 10-i ülésén jóváhagyta a Stratégia álta-
lános felülvizsgálatát. A térség adottságait és 
lehetőségeit összefoglaló helyzetelemzésre, a 
végrehajtás eddigi tapasztalataira és a több 
hétig tartó projektgyűjtésre alapozva a ter-
vezői csoport javaslata alapján az akcióterü-
let erősségeire és lehetőségeire építő stratégia 
került elfogadásra. A dokumentum alapcél-
jaként a térség helyi erőforrásaira alapozott 
gazdaság- és kompetenciafejlesztés fogalma-
zódott meg.  Ezt a célt szolgálva 7 fő célkitű-
zést határoztak meg, amelyben helyet kapott 
a turizmus, az agrárium és a megújuló-, illet-
ve bioenergia felhasználás, a belvíz elleni vé-
dekezés, és a vállalkozások fejlesztésének le-
hetősége is. 

A beérkezett projektötleteket alapul véve 
megkezdődött a tervezés 2. szakasza. A fe-
lülvizsgálat második szakaszában kerül majd 
sor a HPME (Helyzet – Probléma - Megoldási 
javaslat - Eredmény) katalógus összeállításá-
ra. A LEADER pályázat kiírására várhatóan 
2011. 06.30. és 2011.07.30. között kerül sor.

Lezárult a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) tervezés első szakasza

Vállaljuk: 
- lakó, kereskedelmi, és ipari épületek teljes körű 
 építőipari tervezését
- meglévő épületek felújítási, korszerűsítési, 
 bővítési terveinek elkészítését
- beruházások lebonyolítását
- kivitelezési munkák műszaki ellenőrzését
- pályázatokhoz szükséges dokumentációk készítését
- részletes költségkalkulációk készítését
- építkezések felelős műszaki vezetését
- építmények statikai ellenőrzését

Bíró László
Terület és Településfejlesztési szakmérnök
Független műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

ifj. Bíró László
Szerkezet - építőmérnök, statikus

Elérhetőségeink:
Mobil: 06/30 205-1191, 06/30 639-3565
E-mail:jaszepuletes@gmail.com, Fax: 06/57 655-264

Jelentkezzen 

motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!

	   
  
 Tanfolyam indul: 2011. április 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, kényel-
mes 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
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Tisztelt Vásárló!

Továbbra is a teljes tej és tejtermék 
választékot kínáljuk!

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

E-mail: jasztej@invitel.hu

s z á m í t á s t e c h n i k a 
t e l e k o m m u n i k á c i ó 
irodatechnik a- szerviz

Kálmán Zsolt 
 3 0 / 9 8 5 - 5 6 2 9

a 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 CentrU�� 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 kisgyermek, amit hall, el-
felejti, amit lát már inkább meg-
jegyzi, de amiben tevékenyen ő is 
részt vesz, az bizonyára bevéső-
dik az emlékezetébe.” 

(Kodály Zoltán)
Egy újfajta projektet indítot-

tunk iskolánkban. Ezt a prog-
ramot egy hónapra terveztük, a 
medvéhez kapcsolódó időjósló 
nap, február 2-a köré szervezve.

A minden gyer-
mekhez közel ál-
ló maci figurában 
olyan motívumot 
találtunk, amely 
kulcsa lehet egy a 
tantárgyakat ös-

szefogó komplex tudásnak. Ez a 
motívum átszövi egész életüket, 
a mesék, versek világától a zené-
ken, filmeken, játékokon át talál-
kozhatnak vele.

Az általános iskola 1-2. évfolya-
mát érintették ezek a programok, 
melyek osztályszinten valósultak 
meg. A csoportok kedvükre vá-
logathattak a felkínált lehetősé-
gek közül.

Úgy gondoltuk a téma sokré-
tű feldolgozásából sokféle ered-
mény születhet. Célunk az volt, 
hogy a gyerekek használják ed-
dig megszerzett képességeiket, 
készségeiket tudásuk megmuta-
tására, valamint új tudáselemek-
kel szélesítsék azokat. Ezzel elér-
tük, hogy különböző érzékszervi 
csatornákon keresztül szereztek 
hasznos ismereteket. Tevékeny-
ségekbe ágyazottan tanultak egy-
mástól, tapasztalták meg saját ér-
tékességüket. 

 A következő tevékenységek, le-
hetőségek közül válogathattak a 
tanulócsoportok:

− medvéről szóló irodalmi, is-
meretterjesztő szövegek feldol-
gozása

− információgyűjtés, önálló fel-
adatvégzés könyvtárhasználat, in-
ternethasználat során adatok, ké-
pek keresése medvéről

− medvék életéről információ-
szerzés diavetítés során

− medvével kapcsolatos időjósló 
hagyományok, szólások, közmon-
dások gyűjtése, értelmezése

− februári jeles napok feldolgo-
zása kiselőadások formájában

− medvefigurák készítése kü-
lönböző technikák alkalmazásá-
val

− hangszerkészítés természetes 
anyagok felhasználásával

− medvés dalok, versek, mon-
dókák tanulása

− kiállítás készítése osztályon-
ként a gyűjtött plüssmacikból, 
macis tárgyakból, ismeretterjesz-
tő anyagokból, képekből stb.

Ezek az együttes tevékenységek 
színesítették az iskolai élet min-
dennapjait, gazdagították a ta-
nulók ismereteit, a közösségi ér-
zés erősödéséhez, a közösségi ma-
gatartás fejlődéséhez is nagyban 
hozzájárultak.

Ezúton is köszönjük a segítő 
szülők, hozzátartozók támoga-
tását!

A tavaszi időszakot is hasonló 
programokkal szeretnénk majd 
változatosabbá tenni. 

Gyárfás Róbertné

Hónapok óta szájról-szájra terjed a hír, hogy egy országos népmű-
vészeti pályázatán sikerrel szerepeltek a jászapáti alkotók. 

A hír igaz, a Néprajzi Múzeum Élő népművészet kiállításán októ-
ber óta ott vannak a legjobbak között Tajti Erzsébet, Borbásné Budai 
Valéria és Ambrus Andrásné munkái is. Tajti Erzsébet ruhája ezüst 
oklevelet is nyert. 

A kiállítást megnézve, jóleső érzéssel töltött el, hogy a sok szép hasz-
nálati tárgy, lakásdísz, függöny, bútor, csipke, hímzés között, méltó 
helyen a mi jász viseletünk is ott lehet -  olyan alkotások között, ame-
lyek a hagyományos népművészetből merítenek, de a mai környeze-
tünkbe is beilleszthetőek. 

Az egyik alkotót, Borbásné Valikát kértem beszélgetésre, a sike-
res szereplés ürügyén, aki az ipari iskola szakoktatója volt,  a Roko-
lya Varróműhely tagja, most a gyermekei nevelésével van elfoglalva, 
mégis úgy érezte indulnia kell ezen a pályázaton. 

- Az Állami Népi Együttes koncertjét néztük meg a barátaimmal a 
Hagyományok Házában, ott olvastam először a felhívást és Tajti Bö-
bének ajánlottam, hogy próbáljuk meg. Elég vakmerő ötletnek tűnt, 
- mondja nevetve - mert akkor még az ikrek nem jártak óvodába és 
úgy, mellettük dolgozni, háztartást vezetni nagyon nehéz, még ha a 
mamák segítenek, akkor is. De belevágtunk.

Rögtön lázas kutatás kezdődött, mert ha valaki ilyen versenyre ké-
szül, és ha néprajz, akkor mélyen vissza kell nyúlni a gyökerekhez, 
amihez segítség kell. Böbével és Hortiné Editkével  a Jász Múzeum 
gyűjteményét áttanulmányoztuk és kialakult a két-két ruha elképze-
lése a jász viseletek alapján. Rajzok, fotók készültek a varrási megol-
dásokról és a díszítésekről, motívumokról, amelyeket tovább akar-
tunk vinni a mi ruháinkon. Teljes viseleteket készítettünk: alsószok-
nya, viganó, kecele, pruszlik, zsinóros kabát, keszkenő.  Az anyagok 
és a kellékek beszerzése sem volt egyszerű feladat. Böbe sokat segí-
tett, mert ő jobban ismeri az üzletek kínálatát. A néptáncos ruhák ké-
szítésekor már találtunk zsinórost, aki szép dolgokat készített, Bö-
be ötvös gombokat és csatot is használt a ruhájához, a csipkét ko-
rábban kapta és most fel tudta használni. A keszkenőket Ambrusné 
Jutka néni hímezte.

- A sikeres előzsűrizés után jöhetett csak a Néprajzi Múzeum meg-
mérettetése. Az Internetről tudom, hogy közel tízezer tárgy érkezett 
a pályázatra és 1700 alkotást válogattak be a kiállításra - igazán szép 
siker. Honnan ered az elkötelezettséged a népművészet iránt?

-  Talán akkor kezdődött, amikor az a bizonyos rókaprémes öltö-
zetet elkészült az első Jász Világtalálkozóra, amit  a férjemmel vi-
seltünk- ennek már 17 éve. Még gyerekként tetszett meg a varrás, az 
unokatestvéreimmel sokat varrogattunk, azért is választottam ezt a 
szakmát. Az iskolában, amikor ez első diákomat elvittem egy orszá-
gos versenyre, ott is viseletet választottunk - és az első három díjat el 
is hoztuk, Böbével és egy másik kolléganőmmel együtt. 

Nagy hatással volt rám a férjem nagypapája is, aki mindig nagyon 
ragaszkodott a hagyományokhoz. Amikor Editkével a múzeumban 
kapcsolatba kerültünk, csak megerősített, hogy közel áll hozzám a 
népművészet. Szeretem a népzenét is, a barátainkkal is ez hozott ös-
sze. Sokat jártunk a táncház találkozókra, a Jászkiséri Pendzsomra. 
(Egyébként ezt a nevet Böbe adta a rendezvénynek. Neki mindig van-
nak ilyen ötletei, csak sose híreszteli.) 

- Az elmúlt év a kutatással, tervezéssel, varrással, versennyel telt. 
Mi az idei feladat?

- Most a Jász Világtalálkozóra, Jásziványra készülünk, és a nagy 
feladat a jászkapitányi viselet lesz, ugyanis a férjemet választották a 
következő jászkapitánynak. Erre az alkalomra és a következő év köz-
szerepléseire készülve, hagyományos öltözeteket varrok majd, mélyen 
visszanyúlva a gyökerekhez.

A nagy könyvek már ott vannak Valika asztalán, lázasan folyik a 
kutatás a tervezgetés.

Hamarosan láthatjuk.
(Addig is, aki csak teheti, látogassa meg, a Néprajzi Múzeumban az 

Élő Népművészet kiállítást, április 25-ig nyitva lesz. Különleges él-
mény azt a sok szép dolgot ott együtt látni.)                                          Sz-n

20 éves a Jászok Egyesülete
Újkori, rendszerváltás utáni alapításának napra pontosan 20. évfordu-

lóján emlékezni és ünnepelni gyűltek össze az otthon maradt és az elszár-
mazott jászok Budapesten, a Hadtörténeti Múzeumban március 19-én, 
ugyanis 1991. március 19-én alakult újjá az Egyesület, elsősorban dr. Do-
bos László kezdeményezésére, de a munkában elévülhetetlen érdemeket 
szerzett és azóta is sokat dolgozik minden jászok ügyéért Győző Gyula és 
Csányi Sándor, az OTP vezérigazgatója is. Színes és szép, megható emlé-
kező program fogadta az ünneplőket, jász bandérium, katonai tisztelgés és 
jelentés, koszorúzás a jász huszárok emlékművénél, majd Vágó Pál - hu-
szárokat idéző - monumentális pannója alatt tiszteletadó és az utókor há-
láját is közvetítő, a közeli és a távoli múltra is emlékező beszédekkel folyta-
tódott a műsor Rékasi Károly gyönyörű szavalata után. Dr. Dobos László, 
a Jászok Egyesülete ügyvivő testületének elnöke elismerő díszokleveleket 
adott át azoknak a személyeknek, akik az elmúlt 20 évben sokat tettek a 
jász identitás megőrzéséért, továbbviteléért, átadásáért. A helyiek közül el-
ismerést vehetett át Kladiva Imre főesperes, címzetes kanonok úr, Szalká-
ri Rózsa festőművész, Molnárné Szikszai Klára ny. tanár és Kiss János, ny. 
igazgató, Jászapáti képviselőtestületének tagja, bizottsági elnök. Jászapáti 
város nevében a város polgármestere, Pócs János országgyűlési képviselő 
helyezett el koszorút a jász huszárok emlékművénél. Jász-Nagykun-Szol-
nok Megye önkormányzatát Borbás Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke, Já-
szapáti önkormányzatának tagja, bizottsági elnök képviselte. 

Jászapáti, 2011. március 21. Dr. Kalmár Pálné



Születtek:

Farkas László  II. 07.
Kállai Ildikó Angyalka II. 13.
Rózsavölgyi �ruzsina ii. 15.
Nagypál Gábor  II. 17.
Nagypál Péter  ii. 22.

elhaláloztak:

Cseh Károlyné  élt 60 évet
Nagy �árta
Rusvai Miklósné  élt 76 évet
Bolyós Erzsébet
Ádám Miklósné  élt 80 évet
 Kocsis �ária Terézia
Juhász István  élt 75 évet
Bollók �iklósné  élt 58 évet
 Urbán Katalin
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Anyakönyvi hírek  

04. 15ó: Rejtvényklub Városi 
rejtvényfejtő
Egyéni verseny
06. 10ó: Cukorbetegek klubja
09. 8,30ó: Játékdélelőtt
11. 14ó: Nyugdíjas klub
11. 14,30ó: Minigyöngy
18. 15ó: 
Rejtvényklub 
Városi rejtvényfejtő
Egyéni verseny
23. 8,30 ó: Játékdélelőtt
23. 9ó: 
Csipkeverő-kör 
Szélcsipkék, betétcsipkék.

27. 14ó: 
Vakok és csökkentlátók klubja

������ április 3-án (vasárnap) 
9 órakor 
a Damjanich János Múzeumban, 
(Szolnok, Kossuth tér 4., 
i. emelet)

CSALÁDI NAP
A Rákóczi-szabadságharc 
és a szatmári béke 
300. évfordulója alkalmából.

(www.djm.hu)

4-én, 17 óra 
Városi vegyes kar próbája
5-én, 15 óra 
Nótakedvelők klubja
7-én, 17 óra 
Színjátszó köri foglalkozás
9-én, 16 óra 
Szeressük egymást… 
 a Görbe János Színkör előadása
11-én, 17 óra 
Városi vegyes kar próbája
13-án, 17 óra Főzőklub
14-én, 17 óra Színjátszó köri 
foglalkozás

18-án, 12.30 óra 
Filharmóniai előadás 
az általános iskolásoknak
17 óra Városi vegyes kar próbája
19-én, 15 óra Versbarátok köre
20-án, 10.40 óra 
Bátor, mint a nyúl 
mesejáték ovisoknak
21-én, 17 óra 
Színjátszó köri foglalkozás
27-én, 17 óra Főzőklub
28-án, 17 óra 
Színjátszó köri foglalkozás

  

POWER
Műszaki kereskedés

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

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!
Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Épületfelújítások, karbantartások:
Gipszkartonszerelés, festés mázolás, ácsmunkák  

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

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

épület körüli burkolatok, járdák, kocsibeállók készítése

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

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

KOZMA BÉLA  2. évfordulójára

Elvesztettük azt
Kit nagyon szerettünk
Jókedvünket, nyugalmunkat
Veled elvesztettük.
Üres már a lakás
Nincs ki hazavárjon,
De szívünkben itt élsz,
Mert hiányzol nagyon.

Gyászoló családod

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  

Nyolc évet töltöttünk el együtt. Nyolc éven át küzdöttünk együtt 
az egészségért, az elviselhető hétköznapokért, a méltóságteljes halá-
lért. Eközben sokakkal megszerettük egymást, voltak akik nem sze-
rettek. Ez így természetes. Nem azért mentem el, mert harag vagy 
vita lett volna közöttünk. Az élet sora alakult így.

Köszönöm, hogy bár aggódtak saját orvosi ellátásuk miatt, engem 
együttérző, támogató jóindulatukkal halmoztak el. Szívből kívánom 
Önöknek, hogy nálam sokkal jobb háziorvosuk legyen a jövőben!

Köszönettel, Tisztelettel:                                   Dr. Viktor Ludmilla

Az első osztályosok beíratása
2011.	április	19-én	kedden,	és	április	20-án	szerdán	délelőtt	8-12	

óráig	és	délután	13-17	óráig	lesz	a	48-as	Iskola	épületében	(Vele-
mi	Endre	u.17.)	Kérjük	a	kedves	szülőket,	hogy	a	beíráskor	hozzák	
magukkal	a	gyermekek	anyakönyvi	kivonatát,	óvodai	szakvélemé-
nyét	az	iskolaérettségről,	és	egyéb	vizsgálati	eredményét	(ha	van	
ilyen),	lakcímkártyáját!																														       Utasi László, igazgató

 
FŐ TÁMOGATÓK: 
AIR-PATROL Kft., Centrum Jászapáti Kft.: AGROCENTRUM, CBA 

CENTRUM ABC, CBA CENTRUM STOP ABC, COM & COM 2005. 
BT., Jász-Sütőház Kft., Jász-Agro Kft., Jászapáti 2000. Mg. ZRt., Jász-
Consulting Kft., JÁSZ-GABONA Szövetkezet, JÁSZ-NOL Szövetkezet, 
Jásztej ZRt., JÁSZ-TÉSZ Kft., Nagyrédei Agrár Kft., Nagyrédei Sző-
lők Kft., PÁDÁR CUKRÁSZDA, RÁDIUS BT., Szalkári Rózsa

TÁMOGATÓK és tombolatárgy felajánlók:

André Józsefné, Bacsa Mihályné (Margitka), Bábikné Molnár Ro-
zália, Bagi János és családja, Béres Ferenc, Berki Bertalan, Birkás Fe-
renc, Bódiné Bagi Éva, Bonbon Édességbolt, Borbás Ferenc és család-
ja, Borbás Zoltán, Borics László és felesége, Bögi és Bíró család, Bor-
zák Terézia, Budainé Nyitrai Anikó, Dobra Lajos, dr. Farkas Ferenc és 
felesége, dr. Kalmár Pálné, dr. Szekeres Imre, ÉDEN BüFÉ - Kovács 
Mariann, Fehér Istvánné, Fodor Emese, Fantasy Zenekar – Németh 
András, Gazsó László és barátai, Halaj László és családja, Horti Ist-
ván és családja, Ilonka Boldizsár, Jáger Sándor, Jászapáti Városi Ve-
gyeskar, JNSZM Mészáros Lőrinc Gimn. és Szakképző Isk. és Koll., 
JNSZM Mészáros Lőrinc Gimn. és Szakképző Isk. és Koll. Vendég-
látó Tanközpontja, Jóbarátság Nyugdíjasklub, Józsa Zsolt, Kalmár 
Ákos, Kálmán Zsolt, Kamilliánus Közösség, KEREKUDVAR Kézmű-
vestár, Kert-Mester 2005. Kft., Kiss Jánosné, Kiss László és felesége, 
Kovács András és felesége, Kökény Gábor és felesége, KREOL STÚ-
DIÓ - Káplárné Nagy Margit, Lajkó András, Lénárt Mihály és felesé-
ge, Lóczi Miklós, Menyhárt Imréné, Mihályi Erika, Mihályi László-
né, Mihályi Mónika, Mihályi Pál, Mihályi Szabolcs, Mihályiné Gulyás 
Franciska, Muskátli Népdalkör, Nagy Edit, Nagy János, Nagy Lász-
ló, Nagyné Illés Ildikó, Nagypál Sándor, NAPSUGÁR WALDORF Is-
kola – Jászszentandrás, Nász Zoltán és felesége, Őze Erzsébet, Pádár 
László és családja, Pálinkás János, Pálinkásné Balázs Tünde, Pócs 
János és családja, Pongóné Illés Magdolna, Rácz Aladár Zeneisko-
la, Simon Gábor, Solymosi Géza és családja, Szabó Dávid, Szabó Dé-
nes, Szabó Lajos, Szabóné Nagy Enikő, Szabóné Tajti Katalin, Szöllő-
si Gábor, Szutor Imre és családja, Szűcs Péter, Takács Józsefné, Tari 
András, TI-LA Sport, Urbán Ilona, Urbánné és Tsa Kft., Urbán Lász-
ló és Urbán-Lóczi Zsuzsa, Vágó Zsuzsa, Városi Vegyeskar, Zacharné 
Ádám Terézia, Zachar Ferenc

Ezúton is köszönjük, hogy felajánlásaikkal segítették a 15. alka-
lommal megrendezett jótékonysági estünket!

JABE elnökség

 

	 		

	
	 		

	
	
	
	
	 	

	

Jászapáti rendőrségi hírek
2011. március 22.
Feljelentés tett egy Parkerdő utcai lakos ismeretlen személy ellen, 

aki március 7-én családi házának ajtaját kifeszítette és onnan kész-
pénzt, valamint arany ékszert tulajdonított el 50.000 Ft. értékben. A 
rongálással okozott kár: 10.000 Ft.

Március 10-én 11.00 óra körüli időben tett bejelentést egy helyi la-
kos, miszerint a Kisjárási utca egyik épületének bekerített udvarán 
álló járműveiből ismeretlen személy lakatlevágás módszerével akku-
mulátort és rézkábeleket tulajdonított el. Az elkövető cselekményé-
vel 200.000 �t. kárt okozott a sértett részére. 

Három jászapáti lakos ellen indult büntetőeljárás, akik március 
18-án a reggeli órákban egy tanya portájáról akácfaoszlopot és vas-
lemezt tulajdonítottak el. Az elkövetőket a kollégák a helyszíntől 200 
méterre elfogták, majd a Jászapáti Rendőrőrsre előállították. A cse-
lekményükkel okozott 2.000 Ft. a helyszínen megtérült. Az elköve-
tők a cselekmény elkövetését elismerték, esetükben hatóságunk bí-
róság elé állítást tervez. 

Az elmúlt időszakban a Jászság területén az időskorú lakosság sé-
relmére több bűncselekményt is elkövettek, melynek során főként a 
megtévesztés játszott szerepet. Az elkövetők idős emberekhez csen-
getnek be és különféle indokokkal pl. rosszullétre hivatkozva kérnek 
bebocsátást a lakásokba. Leggyakrabban valamely hivatal, vagy köz-
üzemi szolgáltató alkalmazottjának adják ki magukat és különböző 
kitalált indokokkal pénzt kérnek az áldozattól. Az elkövetők általá-
ban olyan szituációkat alakítanak ki, amelynek révén a külvilág elől 
elzárt helyre terelik a sértetteket, így ők azonnali, gyors segítségre 
nem számíthatnak. Általában többedmagukkal érkeznek, és a sér-
tett figyelmét elterelve tulajdonítják el az értékeket. 

Kérjük az állampolgárokat, hogy ne higgyenek a megtévesztő ígére-
teknek, ne engedjenek illetéktelen személyeket a házukba! A kapukat, 
bejárati ajtókat tartsák zárva! Csak azt a formaruhával vagy megfelelő 
szolgálati igazolvánnyal rendelkező személyt bocsássák be, aki a be-
lépés jogosságát megfelelően igazolta! A bebocsátott személyeket le-
hetőség szerint ne hagyják magukra a lakásban, értékeik ne legyenek 
szem előtt és legyenek minden idegennel szemben óvatosak! 

Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
Jászberényi Rendőrkapitányság


