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Újra lesz Élményklub, ezúttal a művelődési házban. Az év első hónapjában 
Urbán Péterné a napfényes Korfura kalauzolta vendégeit. Megkóstolhatták 
a kis görög sziget jellegzetes gyümölcsét a kumkvatot és egyéb csemegéket, 
járhattak Sissy királyné palotájában, láthatták a csodás Kék barlangot – és 

ehhez csak a klubba kellett elmenniük.

Januárban Bognár Mária jászárokszállási foltvarró művész kiállítása vonzotta 
a látogatókat a Vágó Pál Múzeumba. Kökény Gáborné erre az évre is minden 
hónapban más művészeti ág képviselőjét tervezi meghívni a múzeum kiállító 

termébe: Február 9-től Kovács László hevesi amatőr festő képeit láthatjuk.

A III. Évbúcsúztató teremlabdarúgó torna győztes csapata.  
(teljes cikk a 11. oldalon) 

A JÁSZAPÁTIAK BARÁTI EGYESÜLETE
2011. február 26-án 18:30 órai kezdettel

a Városi Művelődési Házban

 

 amelyre szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját!

A RENDEZVÉNYEN FELLÉPNEK:
Rácz Aladár Zeneiskola Növendékei

Jászapáti Városi Vegyeskar
Hétszínvirág Táncegyüttes, Bon Bon Együttes

A bál díszvendége: Dr. Suba Györgyné
a Magyar Kultúra Lovagja

Kiállítás: Szalkári Rózsa festményeiből
JABE eddig kiadott könyveiből

Báli fotók készítése: a Varga Fotó közreműködésével

A talpalávalót egész éjszaka a Fantasy Zenekar biztosítja.

A vacsorát a JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola  
és Kollégium Vendéglátó Tanközpontja szolgáltatja.

Dekoráció: Ibolya Virág - Jászberény
A jótékonysági műsoros est és a bál

minden kedves résztvevőjének kellemes szórakozást kíván  
a rendezőség: Borbásné Budai Valéria, Csőke Józsefné, Dr. Győri Gyula,  

Kálmán Zsolt, Kis Beáta, Lóczi Miklós, Mihályi Mónika,  
Szabóné Nagy Enikő, Tajti Erzsébet, Urbán Péterné. 

Fő támogatóink:
Jászapáti 2000. Mg. ZRt., Jásztej ZRt.,  

Centrum Jászapáti Kft., Com & Com Bt.,
Air-Patrol Kft., Jász-Sütőház Kft., Jász-Consulting Kft.,  

Rádius Bt., Szalkári Rózsa

Információ-jegyvásárlás: Jászapáti 2000. Mg. ZRt.
székházában: Mihályi Mónika, Kis Beáta, tel.: 57/440-516

Tombolatárgyakat, felajánlásokat köszönettel elfogadunk.

A tombolasorsoláson értékes nyeremények!

Belépőjegy: 5.000,- Ft/fő,
2011. február 21-ig 6 főtől 4.000.- Ft/fő, támogatói jegy: 1.000.- Ft/fő

A rendezvény teljes bevétele  
az egyesület kulturális tevékenységét szolgálja.

Képek  
a Magyar Kultúra napjáról

Az idén először színesítette az ünnepi 
műsort a Zöld Pont Környezetvédelmi 

egyesület helyi csoportjának 
kiállítása gyermekrajzokkal, a 2011-

es Év madarát a széncinegét, és az Év 
fáját, a tiszafát bemutató tablóival -   

a környezetkultúra részeként.

A Mini tárlat – a vizuális kultúrából adott ízelítőt.

Szabari Katalin Prohászka Ottokár 
versét szavalta.

Pintér Anikó a Rácz Aladár zeneiskola növendéke klarinéton játszott.

Eltűnt a fekete 
tábla és a kréta 

az általános 
iskolából. 

(Elektronikus 
táblák segítik 
a tanulást c. 
cikkünk a 3. 

oldalon)

A Magyar Kultúra napján 
sztárvendég volt a Kormorán 
együttes tagja Géczi Erika, aki 
dalaival ezúttal is elvarázsolta 

a közönséget. A helyi művészeti 
csoportok színvonalas 

műsora méltó keretet adott 
az ünnepségnek. (cikkünk a 6. 

oldalon.) 

Újévi koncert a gimnáziumban
A gimnázium 
dísztermében 

nagysikerű koncertet 
szervezett a Rácz 

Aladár zeneiskola, 
ahol Váradi László, 

a Zeneakadémia 
Ifjú Tehetségek 

tagozatának 
tanulója is fellépett. A 
jászkiséri fiatalember 

zeneiskolánk volt 
zongorista növendéke, 
Liszt, Chopin és Bartók 

műveket játszott.
Zeneiskolánk vonós kvartettjének előadása is méltó volt arra, hogy a város büszke legyen  

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

Egész évben BUDMIL  
és egyéb ruházati termékek,

sportfelszerelések, sporteszközök 
és sportcipők – közületeknek is.

Nyitva: H–P: 13–17, Szo.: 8–12.

Lancost  Adidas  Errea  Kronos NikeUHL Sport  

�z önkormányzati ülések nyil-
vánosak, de a rendkívüli ülések-
ről a tv nem tájékoztat, ezért fon-
tosnak tartjuk, hogy azok, akik 
nem tudtak megjelenni az ülésen, 
de érdeklődnek a témák iránt, tá-
jékoztatást kapjanak az ügyekről. 
Erre több alkalommal felkérést 
is kaptunk, aminek igyekszünk 
eleget tenni.

Az első napirend zárt ülésnek 
indult, de részben nyílt ülés lett 
belőle. A megüresedett házior-
vosi állásra érkezett pályázatokat 
bírálta el a testület. Dr. Völgyi Ist-
ván alpolgármester nagyon rész-
letes és körültekintő bevezetője 
után a két pályázatot igen részle-
tesen megvitattuk, meghallgat-
tuk a pályázókat, több kérdést 
tettünk fel nekik, és meghallgat-
tuk dr. Pál István háziorvos vé-
leményét is. Sok körülményt, de 
elsősorban a jogszabályi előírá-
sokat figyelembe véve a pályáza-
tokat sikertelennek nyilvánítot-
tuk, s a polgármester úr a legrövi-
debb időn belül új pályázatot ír ki. 
A területért felelős alpolgármes-
ter úr mindenkit megnyugtatott, 
hogy a körzetekben a betegek el-
látása az új orvos alkalmazásáig 
is zavartalan lesz. Ebben mind-
annyian reménykedünk.

Az előterjesztések között az el-
ső a kóbor ebek befogásáról és 
szakszerű ellátásáról rendelke-
zett. A megbízást a Mihályi Ist-
ván által jegyzett GEMI-SCOR-
PIO SECURITY Kft. kapta. Több 
kérdést tettünk fel neki a szak-
szerű és az állatvédelemnek meg-
felelő befogást, tartást, őrzést, és 
elszállítást illetően. Mivel a cég 
a mezőőri feladatokat is elvállal-
ta, beleértve az önkormányza-
ti területeken a falopásokat is, 
nem lesz könnyű dolga, különö-
sen akkor, ha még hosszú lesz a 
tél. Megnyugtató, hogy a befogott 
kutyákról fénykép készül, ezeket 
felteszik a város internetes hon-
lapjára, hogy a véletlenül elkó-
borolt ebeket a tulajdonosok vis-
szaválthassák. Szerintünk nincs 
mindenkinek internete, aki eset-
leg elvesztheti a kutyáját, ezért 
más módon is szeretnénk a hir-
detést megoldatni, pl. az Önkor-
mányzati Hivatal belső hirdető-
tábláján vagy más módon. Az el-

kóborolt állatok tartásának díja 
van, ezt meg kell fizetni. A díjak-
ról később tájékozódhatnak az 
érdeklődők az Önkormányzat-
nál.   

A második előterjesztés Jászla-
dány várossá nyilvánításához tá-
mogató javaslat kérése volt. Sze-
rintünk erkölcsi kötelességünk 
az, hogy ha ez fejlődést jelenthet 
egy település életében, akkor a tá-
mogatást meg kell adni, így itt is 
egyhangú szavazattal elfogadta a 
testület az előterjesztést.

Vitát a következő napirend 
sem váltott ki, a téma Jászsági 
Többcélú Társulási Megállapo-
dás felülvizsgálatának jóváha-
gyása volt. Ehhez kapcsolódott az 
Együttműködési Megállapodás 
és Támogatási szerződés minta 
elfogadása, ami inkább formális 
volt, hiszen minden társult tagot 
érint, nem kizárólag Jászapátit. 

Nagy vitát váltott ki viszont 
a háziorvosi, a házi gyermekor-
vosi illetve a fogorvosi szolgálat 
területi ellátási kötelezettséggel 
történő ellátására létrejött meg-
bízási szerződések módosításá-
ra illetve kiegészítésére készült 
előterjesztés. Mindenekelőtt egy 
1998-ban keltezett leírat szöve-
gének értelmezésében nem ér-
tettünk egyet, ami a változtatást 
igazolta volna. Meggyőződésünk 
szerint a szóban forgó rendelet 
éppen az ellenkezőjét sugallja, 
de nem vagyunk jogi szakértők, 
így csak a véleményünket mond-
hattuk el, illetve módosító javas-
lattal éltünk. A módosító javas-
latunkat 5:4 arányban elvetet-
te a jobboldali többség. A döntés 
szerint a város önkormányzata 
az orvosi rendelő „közüzemi dí-
jait (víz, gáz, elektromos ener-
gia, folyékony- és szilárd hulla-
dékszállítási díj, a továbbiakban 
rezsiköltség) valamint a takarí-
tás költségeit 2011. január 1. nap-
jától kezdődően teljes mértékben 
megtéríti.” Az orvosok viszont a 
telefon és az internet díját szám-
lázás után térítik az önkormány-
zatnak. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy az orvosok díjazásával ál-
talában az érintettek elégedetle-
nek, azt mi sem tartjuk megfele-
lőnek. Egyetértünk azzal, hogy az 
államközpontilag díjazza jobban 

orvosait. Mégis mi a mindenna-
pok kemény gazdasági nehézsé-
gei miatt azt szerettük volna, ha 
ezek közül csak egy rész (a folyé-
kony és szilárd hulladék, szállí-
tási díj, takarítás) tételeit vállal-
ja át az Önkormányzat, éppen a 
mindenkit sújtó, Jászapátin pe-
dig különösen erősen jelentkező 
gazdasági válság miatt, amikor 
az orvosoknál lényegesen keve-
sebbet kereső, esetleg egyetemi 
diplomával rendelkezők is ko-
moly megszorításokat kénytele-
nek elviselni, ez a visszafogott-
ság kedvezőbb fogadtatásra talált 
volna. Nem visszautasítani akar-
tunk, csak mérséklést és fokoza-
tosságot kértünk, de nem sikerült 
elfogadtatni a javaslatunkat. Ha 
ez az igen jelentős támogatás azt 
jelenti, hogy nemcsak az orvosok, 
hanem a betegek közérzete is ja-
vul, ha könnyebben lehet orvost 
szerződtetni, akkor természete-
sen el fogjuk ismerni, hogy nem 
nekünk volt igazunk. Ha a mos-
tani két pályázat helyett sokkal 
több, minden törvényi előírás-
nak megfelelő pályázat fog be-
futni, akkor érdemes ekkora ál-
dozatot hozni minden jászapáti 
lakosnak. A gazdasági helyzet-
re való tekintettel a szerényebb 
támogatás számunkra most, eb-
ben a gazdasági helyzetben elfo-
gadhatóbb lett volna.

Nem tudtuk támogatni az ön-
kormányzati ülésekről szóló tv-
s tájékoztató és a Jászapáti Hír-
mondó megváltozott struktúrá-
ját sem, de kénytelenek vagyunk 
elismerni, hogy a polgármester 
úr és általános helyettese ez ügy-
ben sokat tárgyalt az illetékesek-
kel. Reméljük azonban, hogy a 
korrekt tájékoztatás a továbbiak-
ban is megmarad. Az ülésekről a 
közvetítés rövidebb lesz, csak az 
első napirendi pont a kérdésekkel 
és bejelentésekkel jelenik meg vá-
gatlanul, a többi napirend, előter-
jesztés pedig szerkesztett formá-
ban, vágottan kerül a nézők elé. 
�z interneten azonban az ülések-
kel egy időben mindenki nyomon 
követheti a teljes anyagot.

 A sokak által megkedvelt Hír-
mondó nagy valószínűséggel 
ugyanolyan sokoldalú lesz, mint 
volt korábban.

Az utolsó napirend arról 
szólt, hogy az önkormányzat 
300.000.000 azaz háromszáz-
millió Ft összegre kívánja emel-
ni a 200 millió forintos jelenlegi 
folyószámlahitel keretet. Az elő-
terjesztés szerint erre a pénzre 
a folyó pályázatok sikeres előfi-
nanszírozása és egyebek miatt is 
szükség van. Urbán képviselő ki-
vételével támogattuk, hogy a pol-
gármester a hitelfelvétel ügyében 
eljárjon. Nem mellékesen meg-
jegyzendő, hogy az elmúlt évek-
ben a 150 millió forintos, majd 
2010 nyarán 200 millió forintra 
megemelt hitelkeret ezen kiadá-
sokra fedezetet nyújtott! 

� tények kedvéért le kell írni, 
hogy Jászapáti városa gazdasá-
gi helyzete a 2011-es évben nem 
fog javulni.  Az önkormányza-
tok, így városunk önkormány-
zata is csökkenő állami támoga-
tást kap ebben az évben az elője-
lek szerint, tehát minden fillérre 
szükség van, és a lehető legés-
szerűbb takarékosságra kell tö-
rekedni minden téren.  

A polgármesteri választási 
programban is szerepelt – igen 
helyesen - a város közbiztonságá-
nak javítása. Képviselőként tud-
juk, milyen erőfeszítéseket tesz 
és tett ebben az ügyben a polgár-
mester úr, ennek ellenére súlyos 
bűncselekmények, rongálások, 
gépkocsi-feltörések, lopások, 
betörések történtek az utóbbi 
időkben. A felderítés %-a javult 
ugyan, de a lakosság közérzete 
e téren nem változott. helyesel-
tük és megszavaztuk a polgár-
mester javaslatát a nyomraveze-
tői díj kitűzésében, amivel egy 
súlyos bűncselekmény felderíté-
sét kívánta szolgálni. Ehhez az 
összeghez a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Rendőr-főkapitány-
ság is hozzájárul. A nyomraveze-
tői díj összege 100.000 Ft. 

Végül megköszönjük, hogy ér-
deklődéssel olvassák tájékozta-
tónkat, köszönjük a visszajelzé-
seket.

Jászapáti, 2011. január 18.

Birkás Ferenc MSZP
Borics László független

Dr. Kalmár Pálné független
Urbán Csaba MSZP

önkormányzati képviselők

Tájékoztató a 2011. január 13-án megtartott  
rendkívüli képviselőtestületi ülésről

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság őszi szezonját a 11. helyen 
záró felnőtt labdarúgó csapat tagjai februárban kezdik meg a felké-
szülést a tavaszi folytatásra. A több mint két hónapos szünet nem te-
lik azonban passzív pihenéssel, mert a keret tagjai különböző csapa-
tokban részt vesznek a Jászszentandráson zajló teremlabdarúgó baj-
nokságban, és a különböző tornákon.

A közös felkészülés január utolsó vasárnapján veszi a kezdetét, ami-
kor is szakosztály értekezleten egyeztetik a felkészülés menetét a baj-
noki rajtig. A vezetés jelenleg nem tud olyanról, hogy valaki a távozás 
gondolatával foglalkozna a játékosok közül, és a csapat megerősíté-
se is csak a helyi fiatalokkal lehetséges. Változás viszont, hogy edző-
jük, Lódi László a Szolnoki MÁV utánpótlás labdarúgó csapatainak a 
szakmai igazgatója lett.  Az edzőmérkőzések tervezése folyamatosan 
zajlik, és a költségek kímélése érdekében Jászszentandrással, Jászki-
sérrel, Jászfényszaruval várhatóak mérkőzések, melyek időpontjairól 
plakátokon keresztül értesülhetnek az érdeklődő sportbarátok. .

A szakosztály és az egyesület vezetősége számára is fontos felada-
tok jelentkeztek az elmúlt hónapokban, mert kísérletet kellett tenni 
a pénzügyi helyzet stabilizálására. Ennek keretében a Városi Sport-
egyesület Elnöksége részletesen tájékoztatta városunk polgármeste-
rét, Pócs Jánost az egyesület és a szakosztályok működési feltételei-
nek gondjairól, kérve az önkormányzat támogatását és olyan szpon-
zorok keresésének segítését, akik szívesen áldoznak anyagiakat arra, 
hogy 2011-ben is tudjanak működni a szakosztályok. 

Sz.L.

III. Évbúcsúztató teremlabdarúgó torna

Februárban kezdik  
a felkészülést a labdarúgók

Pillanatkép a teremtornáról.

Megyénk több városában nagy 
népszerűsége van az év végi 
sportrendezvényeknek, ezen be-
lül pedig a teremlabdarúgásnak. 
Szerettük volna, ha Jászapáti is 
bekapcsolódik a sorba egy szín-
vonalas rendezvénnyel, ezért in-
dítottuk el 2008-ban a viadalt.

Mondhatjuk, már hagyomán-
nyá vált, hogy karácsony és újév 
között a Mészáros Lőrinc Gimná-
zium és Szakképző Iskola torna-
csarnokai adnak otthont az évbú-
csúztató teremlabdarúgó torná-
nak. A rendezvény népszerűségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint-
hogy 18 együttes küldte el neve-
zését az egész napos megméret-
tetésre. Városunkból tíz csapat 
nevezett. A Jászságból Jászszen-
tandrásról, Jászkisérről, János-
hidáról, Jászberényből, sőt még 
Visontáról és Gyöngyösről is ér-
keztek indulók. Így két tornacsar-
nokban bonyolítottuk le a mérkő-

zéseket, ahol már kora reggeltől 
rúgták a labdát.

A csapatokat négy csoportba 
sorsolva először csoportmérkő-
zéseket játszottak, így eldőlt a 
csoporton belüli sorrend. Dél-
után pedig a helyosztó mérkő-
zések következtek. Célunk volt, 
hogy a csapatok a nap folyamán 
minél többet játszanak, ezért a 
helyezések eldöntése mindkét 
helyszínen folytatódott. A felső-
házi döntőre a gimnáziumi torna-
csarnokban került sor. Ide a cso-
portok első két helyezettje jutott 
tovább és az 1-8. helyezésekért 
mérkőztek. Az alsóházi döntőt a 
szakképző iskola új tornacsarno-
kában játszották ahol a 9-18. he-
lyezés eldöntése volt a feladat. A 
tornán 57 mérkőzést kellett meg-
vívni ahhoz, hogy késő estére ki-
alakuljon a helyezési sorrend.

Egész nap népes szurkolótábor 
kísérte figyelemmel a mérkőzése-
ket és színvonalas, sportszerű já-

tékot láthattak. Elmondhatjuk, 
hogy rendezvényünk több száz 
embert mozgatott meg, akik vi-
dáman, sportosan búcsúztak az 
óévtől. 

A támogatóknak köszön-
hetően egyik csapat sem ma-
radt ajándék nélkül. Az új-
ság hasábjain keresztül is 
szeretnénk köszönetünket kife-
jezni a rendezvény támogatásáért:  
Bon-bon cukrászda, Borbás pék-
ség, Eurocorn pékség, Guri piz-
zéria, Ínyenc cukrászda, Ital 
diszkont Demény Gáborné, Já-
szinvest ZRT., Jászapáti Város 
Önkormányzata, Jász-Sütőház 
Kft., Jásztej ZRT., Jazz-Steak 
Kft., JNSZM Mészáros Lőrinc 
Gimnázium és Szakképző Isko-
la, Pócs János országgyűlési kép-
viselő, polgármester, Rádius Bt., 
Regio-Kom Kft., Téba Tüzép, Ur-
Fa Kft.

Reméljük a 2011. év búcsúzta-
tását hasonló színvonalon tudjuk 

megrendezni, addig is minden-
kinek sportolásban, mozgásban 
gazdag évet kívánunk.

A torna végeredménye:

1. Euro Trans-ex
2. Hájos Trans
3. Elektroház
4. Jász-Vasút
5. Stop Dog
6. Red Scorpions
7. Sofőrök
8. JH Junior
9. Gimnázium
10. Benzin Motoros Mikulás
11. Jászapáti Kisebbség
12. Club Hisztéria
13. Dream Team
14. Kalács
15. Ülő Bika
16. No Name
17. Akác Köz
18. Visonta SC

Urbán Ferenc, 
Veleczki János



Kedves Rejtvényfejtők!
A rejtvényben az alábbi idézet 

folytatását fejthetik meg, mely 
Szent János tollából származik.

Mindenki számára megszívle-
lendő, próbáljunk e szerint élni! 

„ Aki szeretetben él, nem büsz-
ke, nem akar másokon uralkodni, 
nem halljátok soha, hogy hibáztat-
na vagy gúnyolna másokat. Nem 
kutat mások szándékai felől, nem 
hiszi azt, hogy ő jobban cselek-
szik, mint mások és soha nem tart-
ja többre magát embertársainál.” 
Folytatása a rejtvény vízsz. 1, 29, 
26 és függ. 24 számú soraiban.

Vízsz: 1. Beküldendő. Az idé-
zet folytatásának első része. 12. 
Rafinált, furfangos,fondorlatos. 
13. Egyszerű körülmények között 
egyedül élő, magányos ember. 
14. Termést betakarító. 16. Szén 
és oxigén vegyjele. 17. Ezüstfehér 
színű, jól kalapálható nehézfém, 
vegyjele Sn. 18. Eltűr, elvisel, kiáll. 
19. Jegyzék, lajstrom, felsorolás. 
21. Hangtalan satu! 22. Azonos 
magánhangzók. 23. Kettős betű. 
24. Fiatalok körében elterjedt kö-
szönés. 26. Beküldendő. Az idézet 
folytatásának harmadik része. 29. 
Beküldendő. Az idézet folytatá-
sának második része. 31. Gáláns, 
nagyvonalú, bőkezű, adakozó. 33. 
Szám, méret angolul. 35. Egység 
része! 36. Kiejtett betű. 37. Folyó 
a Csíki havasokban, Bákó megye 

területén. 38. Névelővel, lusta, 
naplopó, tétlenkedő. 39. Krónika 
eleje! 41. Magánhangzók az ABC 
elejéről. 43. Hun egynemű betűi. 
44. Idegen férfinév. 46. 1949-ben 
készült magyar játékfilm, Keleti 
Márton rendezésében. 49. Rövid 
bevezetés a mű elején, melyben a 
szerző a mű céljáról, megírásának, 
kiadásának körülményeiről ad tá-
jékoztatást. 

Függ: 1. Nagy és heterogén nép-
csoport a Közel-Keleten és Észak-
Afrikában. 2. Kör alak. 3. Egyes 

élőlények elsődleges nemi jelle-
ge. 4. Sapienti … , bölcsnek elég ( 
latin mondás). 5. Férfinév, április 
10-én van a névnapja. 6. Közelre 
mutató névmás. 7. Erbium vegy-
jele. 8. Női név becézve. 9. Szap-
panmárka. 10. Zene egyik fele! 11. 
Alphonse de Lamartine verse. 15. 
A késő középkori és az újkori pa-
rasztság alsó rétegéhez tartozó 
személyek, akik nem rendelkez-
tek saját kezelésben levő földdel, 
ezért pénzbeli és terménybeli fi-
zetésért végeztek munkát a gaz-

daságokban. 20. Csavar, forgat. 
21. Fejvédő eszköz. 22/a. Csator-
na, csurgó. 23. Hangtalan tél! 24. 
Beküldendő. Az idézet folytatásá-
nak befejező, negyedik része. 25. 
Római 50, 100 és 5. 26. Van ilyen 
fánk is. ( finom cukrász sütemény) 
27. Bosszús indulatszó. 28. Veri, 
püföli. 30. Rangjelző előtag. 32. 
Osztrák és svéd gépkocsik nem-
zetközi jelzése. 34. Könyvek vé-
gén olvasható összegzés. 37. Pénz-
ügyi tranzakciót végző, számláról 
másik számlára összeget folyósí-
tó. 38. Amerikai-kanadai énekes, 
dalszövegíró és zenész. (Paul) 39. 
Szennyeződés, piszok. 40. Három 
oxigén atomból álló instabil mole-
kula. 42. Azonos magánhangzók! 
43. Biológiában az egyik nem. 45. 
Rőzse nagyobbik fele! 47. Holland 
gépkocsik nemzetközi jelzése. 48. 
Autonóm terület, röviden. 49. Eu-
rópa Kupa.

Beküldendő: Vízsz. 1, 29, 26 és 
függ. 24 számú sorok megfejté-
se. A decemberi rejtvény megfej-
tése: „Legszebb álma mégis az, 
hogy mindenki szívébe költöz-
zék be szent karácsony ünnepén 
a béke.”

Vásárlási utalványt nyert: Ábel 
Károly, Jászapáti.

A megfejtéseket a Könyvtár cí-
mére kérjük elküldeni: március 
20-ig.

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 magzat imája
Ez a cím nemrégen jutott eszembe. A múlt hónapban a legöre-

gebbekről volt szó, most essék a legfiatalabbakról, akik még meg 
sem születtek. Úgy gondoltam keresek hozzá idézetet, de nem ta-
láltam megfelelőt. Ezért összeszedtem magam és egy imát írtam, 
mely talán a tabuk falát döngeti, mégis fájdalmas tény: Az abortu-
szokon kívül is minden tizedik magzat valamilyen okból elmegy. 
Erre az eshetőségre hogyan készüljünk fel? Még átolvasás köz-
ben rájöttem, ez is az élet sokfélesége, hogy nem tudhatjuk mi-
lyen próbatételek várnak még ránk. Mi, akik megismerhettük a 
teremtett világ szépségét, akár 80 éven felül is részt vehetünk a 
fejlődésében - azt hisszük csak ez lehet a teljes élet.

A miért, keresése helyett, érdemesebb elgondolkozni azon, men-
nyire megerősödhetünk a hitünkben egy ilyen esemény által. Min-
dig lesz tovább jövő, a legmélyebb lelkiállapotból már csak felfelé 
van. Nekünk ajándék az a boldog idő, amit tervezgetéssel, vára-
kozással töltöttünk, míg a kis lélek ugyanazt az életutat járja be, 
mint a megszületettek. volt benne fejlődés, sőt céljuk is biztosan 
volt. Csak sajnálatosan rövid idő alatt kellett megtenniük.

�orrás:  Lukáts Márta: Virágok imája c. könyvből A százszor-
szép imáját az élet átírta

Az elvetélt magzat imája 
Halvány pírban túl korán kinyíltam, 
Ó, én buta azt gondoltam,
Hogy üde keskeny szirmommal
Már a nagyokhoz hasonlítok.
Pár hónapja, már hogy élek
Ma boldog vagyok, örüljetek vélem, 
Hogy ilyen pirinyó láthatatlan alakban
Gyönyörködtetek anyám hasában,

Nem lehetek csupán felelőtlenség,
Hisz TE alkottál ilyen széppé!
Én örülök, hogy remekműved
Csöppnyi csodái közül való vagyok,
És hogy kincsedet ilyen parányi életbe is 
Belepréseled. Boldogan élek, csak a hely kicsi,
Nagyon vágyom már a fényre, anyám ölelésére.
Megsürgetem a dolgokat, miért várnék hónapokat?

Ha napsugaras arccal megérkezem, majd felsírhatok-e én?
Nem könnyebb lenne később, nagyobb súllyal ISTENKÉM?
De ha hívsz, vagy ha kell, életem, 
Mint egy krajcárt elvetem.
S biztosan ott leszek tiéiddel,
Mert bizonyára rám is gondoltál,
Amikor azt mondtad: 
„Ilyeneké a mennyek országa!”
 Ámen.

És egy ilyen imával talán könnyebben megy a veszteséget el-
szenvedő szülőknek, hogy elfogadják az elfogadhatatlant, hogy 
„Isten adta, Isten elvette, majd lesz helyette másik.”

- Ne hibáztassák magukat, vagy az orvosokat, ez a dolog min-
denki felett áll.

- Ne fojtsák el a gyászt, a bánatot- sírjanak, szomorkodjanak 
nyugodtan.

- Imádkozzanak értük, „a meg nem született gyermekeikért” 
is rendszeresen, 

- Ha nincs más baj, bízzanak benne, hogy a következő már egész-
ségesen születik meg. „És a Péterke sírján jóformán még ki se zöl-
dült a fű, mikor már itt a gyerek, az ágy lábába temetett.” (Móra 
Ferenc: Ének a búzamezőkről)

Kisbabájukat elvesztett anyáknak ajánlva:                      Z. S.-né

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

4.999.000.-

A Jásztánc Alapítvány felhívása
Jászapáti legeredményesebb civil kultúraszervező csoportja a Jásztánc 

Alapítvány, 15 éve folyamatosan a hagyományőrzés szolgálatában.
2011-től új kuratóriumának kiemelt céljai:
- Helyi és kistérségi gyermek és családi programok szervezése a né-

pi kultúra elemeire alapozva
- Határon túli magyar kapcsolatok (Csíkmenaság, Kéménd) erősítése 

a kézművesség, néptánc, népzene, népviselet témakörökben.
- A jászsági hagyományok továbbörökítése, kutatása, népszerűsíté-

se a fiatalok felé.
Kérjük adója 1%-a felajánlásával támogassa tevékenységünket!
ADÓSZÁMUNK: 18825798-1-16
2011. évi nagy rendezvényeink
- nyári hagyományőrző napközi
- Kézműves kiállítás
- „Hagyományos szakmák – Szakmai hagyományok” őszi kulturá-

lis hét
További információ:  Jásztánc Alapítvány, 5130 Jászapáti, István ki-

rály út 8. www.jaszsarok.hu

Digitális táblák segítik a tanulást
Városunk önkormányzata sikerrel pályázott az általános iskolai ok-

tatás fejlesztésére. A digitális táblák felszerelése a legújabb oktatási 
módszerek alkalmazását biztosítja a gyerekek számára ez év február-
jától. A több mint 3 éve indult projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult 
meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében. Az átadási ünnep-
ség keretében egy számítástechnika órát láthattak a vendégek, ahol a 
gyerekek játékosan ugyan, de már egy igazi számítógépes programot 
készítettek. A tanároknak is nagy kihívás az új módszer megtanulá-
sa és tanítása, kicsit több munkával is jár, de a gyerekek nagyon élve-
zik, és könnyen tanulják az új technikát. A fiatalabbak még nehezen 
érik el a digitális tábla kezelő pontjait, de mire megnőnek és elhagy-
ják az iskolát, olyan tudásra tesznek szert, amivel a későbbi tanulmá-
nyaikat alapozzák meg. Az iskolai fekete táblát és krétát lassan el le-
het felejteni, már csak néhány tanteremben maradt belőle. A jásza-
páti általános iskola ezzel a megyében azon kevés helyek közé került, 
ahol a legkorszerűbb technikával tanulhatnak a diákok.                    Sz-n

Tájékoztató
A Jászság-i kistérségben élők tűzbiztonságának növelése, valamint 

a Jászberény-i Tűzoltóságon szolgálatot teljesítők munkakörülménye-
inek javítása, segítése, fejlesztése és támogatása céljából 2010. év de-
cemberében létrehozásra került a

 „JÁSZBERÉNYI TŰZOLTÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYA”
Az Alapítvány célja elsősorban a Jászberény Város Önkormányzata 

Hivatásos Tűzoltósága munkájának elősegítése, támogatása, különö-
sen az alábbi célok megvalósítása érdekében: 

- A tűzvédelmi tevékenység támogatása, elősegítése,
- A tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás és megelőzés mű-

ködési feltételeinek biztosítása, fejlesztése,
- A tűzvédelemmel kapcsolatos megelőző, felvilágosító, tájékoztató, 

oktató, szervező tevékenység támogatása,
- Tűzvédelemmel kapcsolatos jelzésfogadó rendszer működési felté-

teleinek fejlesztése, korszerűsítésének támogatása,
- Tűzoltóság tagjainak a fizikai, pszichikai felkészítésének, kondíci-

ójuk fenntartásának támogatása, 
- Hazai és nemzetközi, testvérvárosi tűzoltókapcsolatok ápolása, fej-

lesztése, aktív és nyugalmazott tűzoltók szociális támogatása,
- Elhunyt tűzoltók hozzátartozóinak támogatása,
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és úgy gondolja, hogy Alapít-

ványunk nemes céllal jött létre, ezért szívesen támogatná működésün-
ket, úgy következő számlaszámra várjuk támogatását. 

Számlaszám: 69500132-11022853-00000000
Székhely: 5100 Jászberény, Jákóhalmi u. 11/a. sz.
Kérem segítsen, hogy mi is segíthessünk.
Tisztelettel:

FÓZER  TIBOR 
tűzoltó alezredes, parancsnok, kuratóriumi elnök
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Jászsági fejlesztés és munkahelyteremtés a LEADER-rel
A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egye-

sülete LEADER Akciócsoport teljes területét 
a Jászberényi kistérség — Jászberény város 
kivételével — képezi. Az Egyesület az akció-
terület önkormányzatainak, civil szervezete-
inek és vállalkozásainak együttműködésével 
alakult meg 2008-ban. Azóta elsősorban a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium (volt FVM) által 
meghirdetett Leader program helyi koordi-
nálásában vesz részt. A 49 alapító tag meg-
alkotta a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, 
amelynek mentén a térségben zajló ÚMVP 
III. és IV. tengely — Leader — fejlesztések-
ben közreműködnek. A munkaszervezet Já-
szapátin található irodája, Leader - pályázati 
információs központként, a hét minden mun-
kanapján áll az ügyfelek rendelkezésére. Azt 
vallják, hogy a vidékfejlesztési törekvéseknek 
az összefogásokon kell alapulnia. 

Az egyesület a 2009-ben 3 alkalommal hir-
dethetett pályázati felhívást a rendelkezés-
re álló több, mint 1 milliárd forintos térsé-
gi keretösszeg lehívására, amelyre összesen 
77 kérelem érkezett. Döntéshozó testületük 
hatáskörébe tartozott dönteni a benyújtott 
kérelmek támogathatóságáról. Ennek értel-
mében 2010 őszéig összesen 36 db támoga-
tási határozatot küldhettek ki pályázók részé-
re. (Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-

ram (ÚMVP) III. tengely 15 db, ÚMVP IV. 
tengely 21 db). 

A megvalósított projektekkel kapcsolatos 
összefoglalók az egyesület honlapján (www.
jkhk.hu) olvashatók. A megvalósult ÚMVP 
III. tengely pályázatok kapcsán falusi szállás-
helyek felújítása, elavult, korszerűtlen játszó-
terek helyett  európai uniós feltételek szerint 
megépülő játszóterek várják a kikapcsolódás-
ra vágyó gyermekeket, ahol biztonságosan 
szórakozhatnak. Emellett templomok újul-
hatnak meg, települések faluképe javulhat. 
A LEADER támogatásoknak köszönhetően 
elsősorban civil szervezetek, vállalkozások, 
illetve települések önkormányzatai valósít-
hatják meg elképzeléseiket. 

A munkaszervezet információi alapján tu-
dathatjuk, hogy a programok folytatása a jö-
vőben is biztosított, a megmaradt keretös-
szegre várhatóan 2011 tavaszától lehet majd 
pályázni, amikor megújulva folytatódik az 
ÚMVP program. — A lezárult LEADER tár-
sadalmi vita eredményeként várják a pályá-
zati rendszer egyszerűsödését, a támogatá-
si kérelmek gyorsabb feldolgozását. Szeret-
nék a jövőben is a munkahely megtartó és 
lehetőség szerint munkahelyeket teremtő be-
ruházásokat támogatni, főként a hátrányos 
településeken. A jövőben is részt kívánnak 

venni értékeink felkutatásában, a térség fej-
lesztésében. 

A LEADER és vidékfejlesztési források te-
rületén azonban problémák mutatkoztak, 
ezek részletei számos kritikát kaptak és kap-
nak ma is. A pályázók bonyolult, túlbürok-
ratizált eljárásrend szerint, indokolatlanul 
hosszadalmas döntési folyamat után tudják 
csak megvalósítani elképzeléseiket. A LEA-
DER program egyszerűsítése, problémáinak 
kijavítása érdekében elkészült egy a prog-
ram javítását szolgáló tanulmány. A tanul-
mány alapján kialakított vitaanyag — amely 
a www.mnvh.eu oldalon olvasható — tartal-
mazza a LEADER program átalakítását cél-
zó főbb területeket. Várjuk a térség szereplő-
inek véleményét. 

További információ: 
Jászsági Kistérségi 

Helyi Közösség Egyesülete

Székhely: 5130 Jászapáti, 
Velemi Endre út 4-6. 

Iroda: 5130 Jászapáti, 
Tompa Mihály u. 2. 

Tel/fax: 06/57-443-570  

E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com 
Web: www.jkhk.hu 

    

Húsz éve, 1990. december 14-én jegyezte be 
a Fővárosi Bíróság „A  Jászságért” Alapítványt, 
922. sorszám alatt. 

A közhasznú alapítvány célja, hogy támogassa 
és ösztönözze azokat a kezdeményezéseket, me-
lyek a nemzeti (jász és jászsági) kulturális örök-
ség megőrzését és gyarapítását szolgálják. 

Működésének két évtizede alatt több tízmillió 
forintot fordított ösztöndíjakra, hagyományápoló 
kiadványokra, rendezvényekre. Évente egyszer, 
az idén, 2010-ben tizenkilencedik alkalommal 
adományozta az egymillió forinttal járó Jász-
ságért Díjat. 

„A Jászságért” Alapítvány első elnöke Hamza 
D. Ákos festőművész volt, 1993-tól ezt a tisztsé-
get dr. Csányi Sándor közgazdász, az OTP Bank 
elnök-vezérigazgatója tölti be. 

Az alapítvány tevékenységéről további ada-
tokat találhat a www.jaszokegyesulete.hu hon-
lapon.

A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület (MME) a széncinegét válasz-
totta a 2011-es év madarának. 

A széncinege (Parus major) hazánk egyik 
legelterjedtebb énekesmadara, mindenhol 
költ, ahol mesterséges vagy természetes fé-
szekodúkat talál. 

Kedveli az idősebb tölgyeseket, fenyve-
seket, de a mezőgazdasági területeken, vá-
rosi parkokban és kertekben is elterjedt. A 
széncinege pont gyakorisága miatt nyerte 
el ezt a „kitüntető” címet, hiszen megmu-
tatja, hogy a lakosság részvétele a madár-
védelemben meghozza eredményét. A sok 
ezer kihelyezett mesterséges odú, a sok tíz-

ezer téli madáretető mind hozzájárult a faj 
sikeréhez.

� Nyugat-Magyarországi Egyetem szak-
emberei úgy döntöttek, hogy 2011-ben a ti-
szafa legyen az év fája, ezzel is elősegítve 
az ősi élőhelyek hatékonyabb megőrzését. 
Hazánkban a tiszafának már csak két ős-
honos előfordulásáról tudunk. Az egyik a 
Bükk hegységben Ómassa és Lillafüred fö-
lött van, ahol a sziklás részeken mindössze 
néhány példány él.

2011 az Erdők Nemzetközi Éve
Az Egyesült Nemzetek Szervezete most 

kifejezetten az erdők fontosságát, azok 
fenntartható kezelését és megőrzését sze-
retné kiemelni a nemzetközi évvel.
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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 Centr��� C�a a�C 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.

  

 

 
 

 

 

www.egyunkigyunk.hu

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parancsnokság vonulásainak statisztikai adatai:
Tűzesetekhez: 2010. 2009. 2008. 2007.
illetékességi területre 93 165 187 347
Káresethez:
illetékességi területre 335 131 285 231
Téves riasztás, vaklárma 119 108 111 111
Összesen : 547 404 583 689
Tűzesetekhez:
más parancsnokság területére 30 34 36 106
Káresethez:

más parancsnokság területére 42 2 4 24
Összesen : 72 36 40 132
Mindösszesen: 619 440 623 821

Tűzvizsgálatot igénylő 
esetek előfordulási helye 2010. 2009. 2008.

lakás és személyi ingatlan 12 11 12
mező- és erdőgazdálkodás 1 3 3
közlekedés 4 1 0
ipar 1 2 0
egyéb 1 2 0
összesen 19 19 15

A tűzkeletkezési okok az alábbiak szerint alakultak:
Keletkezési okok 2010. 2009. 2008.
Elektromos áram 2 0 1
Robbanás 1 0 1
Nyílt láng 6 12 6
Öngyulladás 0 0 0
Technológiai hiba 0 1 1
Hőtermelő berendezés 1 0 0
Dohányzás 2 0 1
Egyéb 1 1 1
Ismeretlen 6 5 4
Összesen 19 19 15

Közvetlen  
autóbuszjáratok 
a jászberényi kórházhoz 
2011. február 1-től az alábbi járatok a 

Jászberény kórház II. megállóhely érin-
tésével közlekednek Jászberény Jásztel-
ki elágazás és Jászberény aut. áll. megál-
lók között. A kerülés miatt a járatok nem 
érintik a Jászberény Szabadság tér meg-
állót. (OTP sarok) 

Jászberény aut. áll. indul 12:55-kor (a 
kórház érintésével) Jászapátira - mun-
kanapokon:

Jászberény aut. áll. indul 13:20-kor (a 
kórház érintésével) Jászapátira -  szabad- 
és munkaszüneti napokon

Jászberény aut. áll. indul 16:05 órakor 
(a kórház érintésével) Jászapátira mun-
kanapokon 

Jászapátiról indul 10:00-kor a kórház 
érintésével Jászberény aut. állomásra -  
naponta.

Jászapátiról: 08:15 -kor a kórház érin-
tésével Jászberény aut. állomásra -  mun-
kanapokon

Jászapátiról: 08:05-kor a kórház érin-
tésével Jászberény aut. állomásra -  sza-
badnapokon.

Valamennyi autóbusz a Jászszentand-
rás – Jászapáti – Jászberény útvonalon 
közlekedik.

(forrás: A Jászkun Volán Közlekedési 
Zrt. honlapja: www.jaszkunvolan.hu )

Vonulások:
2010-ben a Jászberényi Tűzoltóság vo-

nulási adatai az elmúlt évekhez képest is-
mét növekedést mutat. Ebben az évben, 
a korábbi évekhez hasonlóan az időjárási 
viszonyok jelentősen befolyásolták a vo-
nulási számot. 

Tűzvizsgálat:
A 2010. évben az ügyfél kérelmére 40 

alkalommal adtunk ki hatósági bizonyít-
ványt, ami összességét tekintve az elmúlt 
évvel közel azonos számú. 

Az elmúlt évben 19 tűzesetben kellett 
vizsgálatot lefolytatni a tűzvizsgálók-
nak. A vizsgálatot igénylő tüzesetek kö-
zül 6 esetben maradt a keletkezési ok is-
meretlen. 

Szakhatósági tevékenység:
A gazdasági visszaesés hatására az ügy-

iratok száma még mindig kis mértékben 
csökkent az előző évekhez képest. A szak-
hatósági tevékenységünkhöz tartozó jog-
szabályok elmúlt években történő folya-
matos változása miatt is csökkent a tűzol-
tóság közreműködésének száma. 

(részletek a 2011. január 11-én tartott 
sajtótájékoztató anyagából.)

Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága

Statisztikai adatok a 2010-es évről



ÚJSZÜLÖTTEK:
Oláh Ferenc Tibor XII.04.
Farkas Fruzsina Klára XII.04.
Duka Mária Kamilla XII.09.
Gömöri Alexandra XII.17.
Mezei Márkó Viktor XII.19.
Jónás Mihály  XII.21.
Molnár Zsombor Róbert XII.26.
Gulyás Barbara Katalin XII.28.

ELHUNYTAK:
Zagyi József (Jásziványi lakos) élt 53 évet.
Birkás Józsefné Szabó Ilona   élt 76 évet.
Urbán Béláné Borbás Terézia élt 77 évet
Urbán Pálné Lóczi Margit  élt 86 évet.
Sás Károlyné Nagy-Szép Margit élt 86 évet.
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Anyakönyvi hírek 

2. 10 óra Cukorbetegek klubja
7. 15 óra Rejtvényklub Rejtvény-

fejtők napja Csapatverseny
12.  8,30 óra Játékdélelőtt
14. 14 óra Nyugdíjas klub
14. 14,30 óra 
Minigyöngy

21. 15 óra Rejtvényklub Városi 
rejtvényfejtő verseny 

Egyéni verseny
26. 8,30 óra Játékdélelőtt
26. 9 óra Csipkeverő-kör 
Gyöngyök befűzése a csipkébe
28. 14 óra Nyugdíjas klub
28. 14,30 óra  Minigyöngy

2-án, 17 ó: Főzőklub
3-án, 14 ó: Színjátszó-köri próba /
My Fair Lady/
5-én, 19 ó: Az általános iskola „Te-
hetségért Alapítványának” bálja
7-én, 17 ó: Városi vegyes kar pró-
bája
8-án, 15 ó: Nótakedvelők klubja
9-én, 15 ó: Élményklub
10-én, 10 és 12 ó: Filharmóniai elő-
adás a középiskolásoknak
11-én, 10.30 ó: Róka Kata és a Cso-
dapapucs – előadás ovisoknak
12-én, 10 ó: ESKÜVŐ ’2011 – kiál-
lítás, vásár és bemutató
13-án, 14 ó: Színjátszó-köri próba 
/My Fair Lady/

14-én, 17 ó: Városi vegyes kar pró-
bája
16-án, 17 ó: Főzőklub
18-án, 12.30 ó: Filharmóniai elő-
adás az általános iskolásoknak
21-én, 17 ó: Városi vegyes kar 
próbája
22-én, 15 ó: Versbarátok köre
24-én, 14 ó: Színjátszó-köri próba 
/My Fair Lady/
26-án, 19 ó: JABE – bál
28-án, 17 ó: Városi vegyes kar 
próbája
A múzeumban február 9-től KO-
VÁCS LÁSZLÓ hevesi festő képei 
láthatók

  
 

Jelentkezzen 

motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2011. február 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!

Jászapáti rendőrségi hírek

Pályázati felhívás a 2011. évi Jászságért Díjra 
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa ala-

pított Jászságért Díj huszadik alkalommal történő kiírását. 
E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság 

kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett. A díj 
adómentes összege: 1.000.000 forint. 

A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a ku-
ratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt. 

A javaslatok benyújtásának határideje: 2011. február 28. A Jászságért 
Díj átadására a 17. Jász Világtalálkozón kerül sor Jásziványon.  A javas-
latokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: 

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma 1537 Budapest 114 Pf. 367. ala-
pitvany@jaszokegyesulete.hu

2010. december 16. 
Próbált elővigyázatos lenni az 

a jászapáti férfi, aki éjszakára te-
hergépkocsijával beparkolt há-
zának udvarára. Azonban a jár-
művet nyitva hagyta és reggelre 
abból 300.000 Ft értékű háztar-
tási cikkeket pakoltak ki isme-
retlenek.

2011. január 3.
Az ünnepek között fosztotta 

ki az ismeretlen tolvaj a felújítás 
alatt álló házat. A tulajdonos az 
óév utolsó estéjén észlelte, hogy 
házának ajtaját befeszítették, és 
onnan LCD Tv-t, számítógépet, 
porszívót és ruhaneműket vittek 
el. A lopással okozott kár, több 
mint 200.000 �t. 

2011. január 12. Sikeres elfogá-
sok a Jászságban.

Hétfőn délután egy erdész, lo-
pásról tett bejelentést a rendőr-
ségre. Megállapítást nyert, hogy a 
Jászapáti külterületén lévő tölgy-
erdőben négy személy engedély 
nélkül kivágott három tölgyfát és 
azt megkísérelték kerékpárjuk-
kal elszállítani. A rendőrök két 
elkövetőt a helyszínen, másik két 
társukat a későbbiek során fogták 
el és állították elő a rendőrségre. 
A helyi lakosú férfiakat gyanúsí-
totti kihallgatásuk mellett őrizet-
be vették. A házkutatások során 
egyiküknél nagyobb mennyisé-
gű kocsányos tölgyfát találtak és 
foglaltak le a rendőrök. A rend-
őrség vizsgálja, hogy az elköve-
tők összefüggésbe hozhatók-e az 

elmúlt héten történt ugyan ebben 
az erdőben elkövetett falopások-
kal kapcsolatban. Az elmúlt na-
pokban közel 2,5 M Ft értékben 
loptak el az erdőből értékes, öreg 
kocsányos tölgyfákat.

(részletek a JNSZ MRFK PR és 
Kommunikációs Csoport anya-
gából)

2011. január 21.
Bejelentést tett Jászapátin 

egy helyi lakos, akinek lakásá-
nak melléképületéből gázpalac-
kot, és egy női kerékpárt tulaj-
donított el ismeretlen tettes. � 
bűncselekménnyel okozott kár: 
15.000 Ft., rongálási kár nem 
keletkezett. A bejelentést köve-
tő nap a kollégák két helyi férfit 
állítottak elő a Jászapáti Rend-
őrőrsre, mivel megalapozott volt 
a gyanú, hogy a bűncselekményt 
ők követték el. A lakásukon tar-
tott házkutatás során több bűn-
cselekményből származó dolog 
is lefoglalásra került. A két elkö-
vető összesen 8 bűncselekmény 
elkövetésével volt megalapozot-
tan gyanúsítható, kihallgatásuk-
ra sor került. A bűnügyi őrizetbe 
vételüket követően a Törökszent-
miklósi fogdába kerültek elszállí-
tásra, a Jászberényi Városi Bíró-
ság csütörtökön előzetes letartóz-
tatásukat elrendelte. 

Fazekas-Füzesi Nóra
 r. fhdgy.

Jászberényi 
Rendőrkapitányság

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

Stb Kreatív Hobbi üzlet ajánlata

Gobelin minták és hímző, varró cérnák, cipzárak,  
gyöngyfűző kellékek, rövidáru bővült választékkal kapható.

Farsangi készülődéshez kiegészítők kaphatók,  
valamint damaszt abroszok is.

Jászapáti, Árvai u.2/A
Nyitva: hétfőn, kedden, szerdán, pénteken: 
8-12-ig és 13-17 óráig, csütörtökön : 8- 12-ig

Színvonalas műsor  
a ��agyar Kultúra napján

Hagyomány már városunk-
ban, hogy a legfiatalabb ünne-
pünket is köszöntjük. Az idei 
annyival volt más, mint a többi, 
hogy személyesebben kezdődött, 
a város polgármestere, az Alsó-
Jászság országgyűlési képviselő-
je csodálatos, festővászonra illő 
virágcsokorral és kedves szavak-
kal köszöntötte Szalkári Rózsát, 
Jászapáti szülöttét, a festőt és 
művész-tanárt, aki ebben az év-
ben ünnepli 75. születésnapját. A 
művész mini-tárlattal lepte meg 
a közönséget. 

A leghíresebb magyarul író ka-
tolikus költő, Prohászka Ottokár 
Kő az úton című versét mély át-
éléssel Szabari Katalin adta elő. 
Az ünnepi beszédet Kiss János az 
önkormányzat �allási, �ktatási, 
Kulturális és Civil Kapcsolatok 
Bizottságának elnöke mondta.

A műsorban bemutatkozott a 
Rácz Aladár Zeneiskola növen-
déke, Pintér Anikó, aki  Mozat 
klarinét quintet átiratát, a Lar-
ghetto c. művét adta elő. A zenei 
szólamokat finoman, lágyan köz-
vetítette, a hangszer tulajdonsá-
gaira érzékenyen reagált, a nem 
könnyű darabot művészi színvo-
nalon szólaltatta meg. Nagy kö-
zönségsikert aratott előadásával. 
Zongorán kísért Nagy Ilona zon-
goratanárnő.

Géczi Erika – mint mindig – 
most is valódi művészi élmény-
hez juttatta közönségét. A Kor-
morán együttes szólistájaként sa-
ját és együttese műveit adta elő, 
személyesen is köszöntve dalai-
val Szalkári Rózsát. A Honfogla-
lás című film betétdala mindig, 
így most is nagy sikert aratott, 
a közönség néhol együtt énekelt 
vele. Előadása azt bizonyította, 
hogy az igazi magyar kultúra so-
ha nem választható el a legne-

mesebb európai kultúrától. Az 
értékes magyar mű egyben eu-
rópai is. 

A műsor zárása a Városi Ve-
gyeskar előadása volt. Réz Ló-
ránt orgonaművész karnagy nagy 
gonddal válogatta ki az előadás-
ra szánt műveket. A népdalokat, 
feldolgozásokat szépen, a több-
szólamú műveket is igényesen, 
a belépésekre külön ügyelve ad-
ták elő. Látszott az énekkaron az 
összeszokottság, a sok gyakorlás, 
a bizalom a karnagyban. És lát-
szott az arcukon öröm is, amit az 
éneklés okozott nekik. S talán az 
is, tudták, nekünk, a hallgatók-
nak is örömet szereznek előadá-
sukkal. Műsoruk állandó hang-
szeres kísérője, Balog József zon-
goraművész most is együtt élt az 
énekkarral.

Szavaló és zenész, énekes és 
zongorakísérő, a műsorszámok 
közlője, mind dicséretet érdemel. 
A vastapsot mindenképpen meg-
érdemelték. �s a köszönetet is a 
művészi élményért.

Az est a legszebb magyar művel 
zárult. A Magyar Kultúra Napja 
a Himnusz születésnapjára em-
lékezés. A hallgatóság és az elő-
adók együtt énekelték el mind-
annyiunk közös kincsét, nemzeti 
himnuszunkat. Ebben mindenki 
egyetérthet: 

„Isten áldd meg a magyart, 
 Jó kedvvel, bőséggel
 Nyújts feléje védő kart,
 Ha küzd ellenséggel;
 Bal sors akit régen tép,
 Hozz rá víg esztendőt,
 Megbűnhődte már e nép
 A múltat s jövendőt!

Dr. Kalmár Pálné


