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ÁDVENT JÁSZAPÁTIN 2010

 A Városi Vöröskereszt kitüntetett tagjai. Véradókat köszöntöttek című 
írásunk a 3. oldalon.

A Jászapáti 2000 Mg. Zrt. kitüntetett Véradói.

 Az Év Sportolói 2010-ben. Cikkünk a 11. oldalon.

Miszlai Beatrix és díjnyertes ruhái a Gödöllői Divatversenyen.  
A ruhákhoz készült ékszer is csipke. (A farmer-kék ruhát a barátnő viselte  

a bemutatón.)  Riport a 4. oldalon.

Vállalkozók fenyőfája 2010. Cikk a 9. oldalon

Ádventi vásár a főtéren.

Élő állatok, forralt bor, vásár, rendezvények, zene és ádventi fények varázsoltak 
ünnepi hangulatot  karácsony előtt a városban.

A Rácz Aladár Zeneiskola karácsonyi hangversenyt rendezett a gimnázium aulájában.
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Tájékoztatás a december 16-i önkormányzati ülésről
hosszú, közel hétórás ülésen 

33 témát tárgyalt az önkormány-
zat. � zárt ülésen személyi kérdé-
sekben döntött, ezek hivatalos is-
mertetése, nyilvánosságra hoza-
tala a polgármester úr feladata. � 
képviselők a legtöbb kérdésben 
egyetértettek, egyhangú szava-
zással fogadták el a két ülés kö-
zötti tájékoztatót, a lejárt határ-
idejű határozatokról szóló jelen-
tést és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló tájékoz-
tatót. Nehezményeztük, hogy az 
önkormányzat új ügyvédje szinte 
biankó-felhatalmazást kapott, a 
már most prognosztizálható költ-
ségnövekedést nagyon megterhe-
lőnek tartjuk a jelen költségve-
tési lehetőségekhez képest. Nem 
vitatjuk a szakértelmét, a munka-
végzését, de az átalánydíjon felüli 
munkavégzését jobban körül kel-
lene határolni.

Az első komolyabb vita a 2010-
14 évi gazdasági program kap-
csán alakult ki. �egjegyzem, a 
vita mindvégig korrekt, nyugodt 
légkörű volt, a célja a kérdés több 
oldalról való megközelítése és az 
árnyalás volt. Egységes szöveg 
elfogadására, vagyis az eredeti 
előterjesztés minimális módo-
sítására sem került sor, ezért a 
baloldali képviselők igennel nem 
tudtak szavazni. Az előterjesz-
tésben megfogalmazottak nagy 
részével egyetértettünk, pl. tá-
mogatjuk a bűnözés visszaszo-
rítását, a helyi vállalkozók tá-
mogatását, a termálkincs jobb 
kihasználását, a szelektív hulla-
dékok háztól történő elszállítá-
sát, a vízellátás korszerűsítését, 
azt, hogy a �olán egyes járatai 
Jászberényben a Kórház mellett 
álljanak meg illetve onnan in-
duljanak, s a megújuló energia-
források felhasználását, a járá-
si szerepre való felkészülést, az 
�páti-kártya bevezetését, de ál-
talában hiányoltuk a jelen hely-
zet elemzését, a kiindulópontot, 
ahonnan a fejlesztések elindul-
nak, a korábbi önkormányzat 
városfejlesztési eredményeinek 
elismerését, a programok rész-
letesebb, mélyebb, elemzőbb ki-
dolgozását, a megvalósítás ho-
gyanját, azt, hogy túlságosan 
is  általánosságokban fogalma-
zott a program. � város lakos-
ságmegtartó erejének növelése, 
a közösségépítés, az identitástu-
dat erősítése, a munkahelyterem-
tés szándéka helyes, de csak álta-
lánosságokat tartalmaz, mellőzi 
a konkrét elképzeléseket. Pedig 

vannak ilyenek, pl. a �olán járat 
jászberényi kórházig érkezése il-
letve onnan indulása már megva-
lósultnak tekinthető. A program 
továbbfejlesztéséhez, konkrétab-
bá tételéhez a segítségünket fel-
ajánlottuk. Nem értetünk egyet 
azzal, hogy a dokumentum a ko-
rábbi önkormányzatnak a város 
élhetőbbé tétele érdekében tett 
erőfeszítéseit, a megvalósult be-
ruházásokat (déli városrész re-
konstrukciója, kerékpárutak, or-
vosi rendelő, autóbusz-pályaud-
var, szennyvízhálózat kiépítése 
és korszerűsítése, óvoda-felújí-
tási program, stb…) koncepció 
nélküli és átgondolatlan fejlesz-
téseknek nevezte, az eredménye-
ket negligálta. Ezért nem szavaz-
tunk igennel a program egészére, 
részletekben pedig nem volt lehe-
tőség a szavazásra.

� továbbiakban nem értet-
tünk egyet, és ezért vagy tar-
tózkodtunk vagy nemmel sza-
vaztunk azokra az előterjeszté-
sekre, amelyek vagy a lakosság 
egészére vagy annak egy részé-
re adó vagy más formában na-
gyobb terhet róttak ki. Sajnos, a 
négy szavazat a rendeletek élet-
belépésének megakadályozásá-
ra nem volt elég. Soknak talál-
tuk az inflációt meghaladó eme-
lést, még akkor is, ha bizonyos 
kényszerítő erők hatnak az árak 
emelésére. Nem értettünk egyet 
a helyi rendeletben szabályozott 
lakásvásárlási támogatás csök-
kentésével, az iparűzési adó kö-
zel 50%-os emelésével (1,4%-ról 
2%-ra), a szemétszállítási díjak 
10,8%-os, az ivóvíz-szolgáltatás 
19,7%-os emelésével még akkor 
sem, ha tudjuk, bizonyos kor-
szerűsítések elengedhetetlenül 
szükségesek, s ezek pénz nélkül 
nem oldhatók meg. Meggyőző-
désünk szerint a helyi lakosság 
jelenlegi kritikus anyagi helyze-
te több terhet, emelést - az ed-
dig is alacsony életlehetőségek 
további drasztikus romlása nél-
kül - nem tud elviselni. Kivárást 
és türelmet reméltünk. örömmel 
üdvözöltük, hogy a szennyvízdíj 
az idén nem emelkedik.

Kiemelkedően jónak tartjuk és 
az elismerés hangján szóltunk az 
Egyesített Szociális intézmény 
vezetőjének és munkatársainak 
munkájáról, az óvodák és az ál-
talános iskola beszámolója kap-
csán a nehéz körülmények között 
(sok hátrányos helyzetű illetve 
halmozottan hátrányos helyze-
tű, veszélyeztetett gyermekek ne-

velése) végzett színvonalas mun-
káról. �egjegyeztük, hogy az ál-
talános iskola fenntartása ilyen 
ellátmány biztosításával túl sok-
ba kerül az önkormányzatnak, 
az alpolgármester úr költsége-
ket racionalizáló, belső tartalé-
kok feltárását kérő javaslatát tá-
mogattuk.

�ggodalommal tölt el bennün-
ket, hogy még nem sikerült a Trió 
tv-vel megállapodást kötni az ön-
kormányzati ülések közvetítésé-
nek illetve az �páti hírmondó 
adásainak további folytatására. 
Elmondtuk, hogy Jászapáti la-
kossága megszokta és megsze-
rette ezeket a közvetítéseket, vár-
ja az adásokat. A szerkesztőség 
munkájával elégedettek a hely-
beliek, a tájékoztatás egyik fon-
tos formájának tartják. �i ma-
gunk is reménykedünk abban, 
hogy az anyagi természetű kér-
désekben sikerül megegyeznie 
az Önkormányzatnak és a Trió 
tv-nek. Bízunk a két fél kollektív 
bölcsességében és kompromis-
szumkészségében.

A még hátralévő határozati ja-
vaslatokat elfogadtuk. Ezek az 
önkormányzat i. félévi munka-
tervéről, a köztisztviselők tel-
jesítménykövetelményeinek ki-

emelt céljairól, az ivóvízminő-
ség-javító pályázatról, a három 
település társulásának alapító 
okirata módosításáról, ingatla-
nok bérléséről és eladásáról, fel-
ügyelő bizottságba tag delegá-
lásáról szóltak. Nagy örömmel 
üdvözöltük a városi honlap meg-
újításának, használhatóbbá téte-
lének tervét. 

Minden erőnkkel azon va-
gyunk, hogy a lehető legtöbb kér-
désben együttműködjünk, véle-
ményünkkel az előterjesztéseket 
más oldalról is megvilágítsuk, ár-
nyaltabbá tegyük, a városért vég-
zett munkát ne akadályozzuk, 
ugyanakkor az idősekért, a sze-
gényekért, az alacsony jövedel-
műekért és önhibájukon kívül 
hátrányba szorult városlakókért 
szót emeljünk, és nagyon várjuk 
már azt az időt, amikor - bármi 
apró dolgot is - a másik oldal a ja-
vaslatainkból elfogad. 

Az ülés a közelgő karácsony és 
a boldogabbnak remélt új év kö-
szöntésével zárult. 

Birkás Ferenc MSZP
dr. Kalmár Pálné független

Borics László független
Urbán Csaba MSZP

önkormányzati képviselők

Jászapáti Város Egyesített Szociális Intézménye 
pályázatot hirdet

területi védőnő munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Pályázati feltételek: főiskola, védőnői oklevél. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. 

február 1. napjától tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Tóth Lajosné nyújt, a 0657/ 443-239,  vagy 0630/ 9646-686 

telefonszámon.A pályázatok benyújtásának módjáról a kozigal-
las.hu oldalon tájékozódhat

* * *

Jászapáti Város Egyesített Szociális Intézménye 
pályázatot hirdet 

szociális gondozó munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Pályázati feltételek: szociális gondozó, ápoló
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. február 1. napjától tölthető 

be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth 

Lajosné nyújt, a 0657/ 443-239, vagy 0630/ 9646-686 telefon-
számon. A pályázatok benyújtásának módjáról a kozigallas.hu 
oldalon tájékozódhat.

Erőemelő-hírek

Az Év Sportolói 2010-ben
�z év végén rendezett ünnepségen az ön-

kormányzat elismerésben részesítette a vá-
ros sportolóit.

Különböző kategóriákban kaptak elisme-
rő oklevelet.

Női felnőtt kategóriában
i. díjat  kapott Sisa Dorottya. � Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gim-
názium DSK tagjaként tájfutásban ért el si-
kereket. �z Erdész Európa Bajnokságon, Dá-
niában, rövidtávon 5. helyezést ért el és tagja 
volt a 3. helyezett magyar váltó csapatnak is. 
Ebben az évben több megyei versenyen dobo-
gós helyen végzett.

ii. díjat kapott Takács hedvig a Kígyó Dojó 
Harcművészeti Sportegyesület tagja. A Kem-
po Európa Kupa eredményei: három arany 
és egy ezüstérem. �rszágos Bajnokságon két 
arany és két ezüstérem.

iii. díjat kapott: �ihályiné Keresztesi 
Anett a női kézilabda csapat megszervezésé-
ért és a strandkézilabda gólkirálynője volt, 
a  teremkézilabda csapattal dobogós helyet 
ért el.

ifjúsági leány kategóriában:
i. díjat kapott Bartus Petra a JNSZ �egyei 

Mészáros Lőrinc Gimn. DSK tájfutója, aki a 
sportágában a legmagasabb, aranyjelvény 
minősítést szerzett. Az összetett magyar baj-
nokságon a  4. helyen végzett.

ii. díjat kapott Utassy Dominika a Jásza-
páti �SE Úszó és Triatlon szakosztály tag-
ja. Eredményei közül néhány: �egyei Diák-

olimpia Szolnok 100m-es mellúszásban 1. 
hely. Országos Diákolimpia Hódmezővásár-
hely 100m-es mellúszásban 4. hely. „Chal-
lenge 2010” Nemzetközi úszóverseny �ng-
liában: 1. hely.

iii. díjat kapott Zagyi Renáta a Kígyó Do-
jó Harcművészeti Sportegyesület tagja, a ki 
a Kempo Európa Kupán a korosztályában öt 
arany és  egy ezüstérmet szerzett. �rszágos 
Bajnokságon három arany és két ezüstérem 
birtokosa ebben az évben.

Férfi felnőtt kategóriában
i. díjat kapott Takács �ndrás a Kígyó Dojó 

h.S. tagja. Eredményei Kempo Európa Ku-
pa: három arany érem, �rszágos Bajnoksá-
gon két arany és két ezüstérem.

ii. Díjat kapott Kálé Csaba a �amilya SC Já-
szapáti csapat tagja, aki első helyezést ért el az 
Országos felnőtt Erőemelő Magyar Bajnoksá-
gon és az Országos Felhúzó Gálán.

iii. Díjat kapott Urbán istván aki a �amilya 
SC tagjaként első lett az Országos Erőemelő 
Junior �agyar Bajnokságon és az �rszágos 
Felhúzó Gálán. 

Ifjúsági fiú kategóriában:
i. díjat kapott Kascsák Tibor a Kígyó Dojó 

h. S. tagja, aki a Kempo Európa kupán három 
aranyérmet szerzett, az �rszágos Bajnoksá-
gon négy arany és két ezüstérmet szerzett. 

ii. díjat kapott Nagy �erenc a Jászapáti 
Sport Klub Sakk szakosztályának verseny-
zője. Az alig egy éve sakkozó gyerek, szor-
galmával és tehetségével a Diákolimpia me-

gyei döntőjén 2. helyezést ért el, és szépen 
szerepelt több országos és megyei szintű ver-
senyen is.

iii. Díjat kapott Németh �drián, a Jásza-
páti �SE Úszó és Triatlon Szakosztály tagja. 
Eredményei: �egyei Diákolimpia mellúszás-
ban 1. hely, gyorsúszásban 2. hely.

Csapat kategóriában:
i. díjat kapott a Jászapáti �SE Tenisz csapa-

ta. � csapat 2. helyezést ért el a 2010-es csa-
patbajnokság ob III. osztályának G-csoport-
jában. � csapat tagjai: Németh Csaba, �olnár 
�evente, �ódos Tamás, �ezei �iktor, Bartók 
Béla, Lajkó Gábor, Sződi Szabolcs,  dr. Orosz 
Róbert, Bende Zsolt, Kormos Róbert, Né- 
meth istván, Dancsó �árk. 

II. díjat kapott a JNSZ Megyei ML Gimn. 
DSK tájfutók 16-os csapata. �z országos Baj-
nokságon 3. helyezést ért el. Tagjai: �éhi 
�nett, Szentes Dóra, Bartus Petra.

III. Díjat kapott a kígyó Dojó harcművé-
szeti csapat .

Az Év Edzője:
i. Béres Zsolt. 10 éve foglalkozik Jászapátin 

az erőemelő sportággal, mint edző és verseny-
ző. Többszörös magyar bajnokokat nevel.

ii. Juhász Szilveszter. � Jászapáti Sport 
Klub úszó szakosztályának megszervezése és 
működtetése az ő érdeme, valamint a Sport 
Klub úszóinak felkészítése, sikeres verseny-
zőkké nevelése.

iii. Dr. Nagy-hinst istván.

2010.november 13-14-én, �rosházán került megrendezésre  
a Felnőtt Erőemelő Országos Magyar bajnokság.

A Famílya sc. Csapata a következőképpen teljesített: 
60 kg-ban Bolyós Tímea Guggolásban 3.-ik, Fekve nyomásban 5.-

ik, �elhúzásban 3.-ik, az összetett eredménye pedig 230kg volt, így a 
dobogó 3.-ik helyét foglalhatta el.

67,5 kg-os súlycsoportban Kirilla Szilvia Guggolásban 3.-ik, Fek-
ve nyomásban 3-ik, Felhúzásban 150 kg-os teljesítményével az első 
helyen végzett. Így a 327,5 kg-os összeredménye a 3. helyezést hoz-
ta neki.

56 kg-ban Kálé Csaba Guggolásban első, Fekve nyomásban 2.-ik, 
Felhúzásban első, így az összetett 372,5 kg-al a dobogó első helyét 
foglalhatta el.

75 kg-ban Serleg Zoltán Guggolásban 4.-ik, Fekve nyomásban 7.-
ik, �elhúzásban 5. helyen végzett, így az összetett eredményével az 
527,5 kg-al az 5. lett.

75 kg-ban Béres Zsolt Guggolásban 2.-ik, Fekve nyomásban 3.-ik, 
�elhúzásban 2.-ik lett, összetett eredménye 560 kg, így a dobogó 3.-
ik helyét szerezte meg.

100 kg-ban Orosz Gábor Guggolásban 8.-ik, Fekve nyomásban 7.-ik, 
�elhúzásban 8.-ik, összetett eredménye 397,5 kg, amivel a 7.-ik lett.

125 kg-ban Gavaldik Zsolt Guggolásban 4.-ik, Fekve nyomásban 4.-
ik, �elhúzásban 4.-ik összetett 507,5 kg-os eredményével 4.-ik lett.

+125 kg-ban Urbán István Guggolásba n 3.-ik, Fekve nyomásban 
6.-ik, �elhúzásban 3.-ik, összetett 622,5 kg-os eredményével a 4.-
ik lett.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek, Béres Zsolt-
nak. 

Külön köszönet az utazásban segítőknek, Serleg Zoltánnak, Juhász 
�ttilának és Béres �erencnek.

Béres Zsolt

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  



Kedves Rejtvényfejtők!
� rejtvényben az óév utolsó 

napjához, illetve újév napjához 
kapcsolódó népi megfigyeléseket, 
hiedelmeket fejthetnek meg. 

vízsz��: 1. Beküldendő. A né-
pi időjósok szerint az északi szél 
hideg, a déli enyhe telet hoz. ha 
szilveszter éjszakáján esik az eső, 
reggel pedig fénylik a nap, akkor 
nem lesz jó termés, de ha egyfor-
ma éjszaka és reggel az időjárás... 
folytatása a rejtvényben. 12. Té-
len teszi a tó jege. 13. � feladatok 
időrendi elvégzésére előre elké-
szített tervezet, leírás. 14. Ritka 
férfinév. 16. Végek nélküli mon-
dás! 17. hajó hátsó része. 18. Baj-
nok, dalia, vitéz. 21. Szeszes ital 
tréfásan. 22. �eszteség, ártalom. 
24. Az Országgyűlés volt elnöke, 
egyéni képviselő, szakpolitikus. 
(Katalin) 27. hangtalan kohó! 
28. Esős időben használt, vizes 
földdel szennyezett lábbeli jelző-
je. 30. Riadó, idegen szóhaszná-
lattal. 32. �lphonse de �amar-
tine verse. 33. Nem hagy békén, 
háborgat, piszkál. 35. Tea, be-
tűi keverve! 37. Rosta, szűrő. 39. 
hang és más információ mágnes-
szalagon történő tárolására alkal-
mas készülék, a felvételek vissza-
játszására is alkalmas. 41. Ödön 
egyik fele! 43. Gyümölcsből vagy 
zöldségből kifacsart nedv, ital. 45. 
�zonos magánhangzók az �BC 
elejéről. 46. Kereskedelmi rövi-
dítve. 48. Féltő, védő, vigyázó. 50. 

�i, oroszul. 52. Ennivaló, eledel. 
55. �látámaszt,bizonyít. 57. Cso-
koládéval bevont, cukor masszá-
ból álló, dióval, mandulával vagy 
gyümölccsel ízesített apró édessé-
gek. (neve egy francia szakácshoz 
kötődik). 60. Kalevala egyik fele!

függ��: 1. Termést betakarít. 
2. Üzlet része, a termékek bemu-
tatására szolgál. 3. �an ilyen nad-
rág is. 4. Yoko…. , japán képzőmű-
vész, zenész, dalszerző, John Len-
non özvegye. 5. Kellemetlen, rossz 
szagú. 6. � harmadik személyt. 7. 
Tápláló, egészséges ital. 8. Kiej-

tett mássalhangzó. 9. hiányosan 
rontó! 10. …. sana in corpore sano, 
latin közmondás („ ép testben ép 
lélek”) 11. �z egyén, a csoport vagy 
a társadalom tevékenységének in-
dítéka, amelyet szükségleteik ki-
elégítése ösztönöz. 15. Néma lé-
ha! 19. Verset előadó. 20. 1991-ben 
alapított cég, mely többek között 
lakásriasztó rendszerek kiépíté-
sével, távfelügyelettel foglalkozik. 
( �ulti …..) 23. Rádium vegyje-
le. 25. Becézett női név. 26. Betűt 
vet. 28. Beküldendő. A népi hie-
delem szerint január elsején nem 

mindegy, hogy kit engedünk elő-
ször a lakásba: A férfiak szeren-
csét hoznak ………folytatása a rejt-
vényben. 29. Kedveskedő, becéző 
megszólítás a férfi részéről a sze-
retett hölgy felé. 31. Gyümölcsöt, 
zöldségfélét különleges nedves-
ségelvonó eljárással kezel, szárít. 
34. Névelővel, állóvíz. 36. Francia 
író, költő, akadémikus. Munkás-
ságát 1921-ben irodalmi Nobel-
díjjal ismerték el. ( �rance, 1844-
1924.) 38. Kettőzve, cukormázzal 
bevont puffasztott rizs, édesség. 
40. Azonos betűk. 42. Színész-
nő, főleg szinkronszerepeiről is-
mert. ( �nnamária, sz:1948.) 44. 
�va becézve. 47. Spanyol labda-
rúgóklub. (…. �adrid) 49. ..mog, 
zsörtölődik, magában perlekedik. 
51. Orosz férfinév. 53. Azonos ró-
mai számok. 54. Idegen női név. 
56. Névelővel, kemény anyag. 58. 
Pihe egynemű betűi. 59. Európa 
Kupa.

Beküldendő: �ízsz. 1 és függ. 
28 számú sorok megfejtése. � no-
vemberi rejtvény megfejtése: „ … 
leszaggat minden éket, szétdúl 
minden szépet a  novemberi éj.”

� megfejtéseket a �árosi 
Könyvtárba kérjük eljuttatni feb-
ruár 20-ig. � helyes megfejtést be-
küldők közül a nyertes a Jászok 
Egyesülete ajándékaként kapja, 
Szále �ászló �z én Jászságom cí-
mű kötetét. A könyvet átveheti a 
könyvtárban: Jász �iklósné, Já-
szivány.              Nagypál Istvánné
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Keresztrejtvény

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

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

A dédnagymama imája
�orrás: Pajor András: Csendes Tanúság 
(Édesanyák és más anyai hivatást betöltők imakönyvéből) 

Köszönöm Uram, hogy engedted meglátnom
unokám kisgyermekét és hogy idős éveimet
még ilyen csodálatos örömmel
ragyogtad be. Köszönöm, hogy van még 
erőm hasznosan részt venni az életükben, és 
főként, hogy megtartottad köztük a szeretet
légkörét, ezért ilyenkor az egész nagy család, 
együtt örülhet az új családtag érkezésének.
Áldd meg e kicsiny gyermekek életét, Uram,
Ki tudja, milyen idők jönnek, min kell
keresztül mennie, míg az enyémhez hasonló
magas életkorig eljut? hányszor próbálják 
majd eltéríteni Tőled, hányan okoznak majd 
neki csalódást, és fájdalmat, de Te maradj 
mellette mindig kegyelmeddel, hogy minden 
nehézség közepette beléd kapaszkodhasson, 
óvd meg egészségét is, hogy az élet 
próbatételeiben hűséges és erős 
keresztényként helytállhasson, 
és azt a családi békét, amelybe most érkezik, ő is 
minden erejével igyekezzen fenntartani! Ámen.

Erről az imádságról a jövő jutott eszembe. Olyan lesz-e, ami-
lyennek várjuk, vagy hallgassunk az idősebbre, és minden es-
hetőségre készüljünk fel? Még olvasás közben rájöttem, nem et-
től kell félnünk, ez az élet szépsége, hogy nem tudhatjuk mi vár 
ránk, és gyermekeinkre, az idén! �rdemesebb máson gondolkoz-
ni, és hinni hogy akármilyen is, de lesz jövő, nekünk csak el kell 
fogadnunk. �s egy ilyen imával könnyebben is megy. 

Köszönjük a 70- 80 éves férfiaknak, nőknek, akik közül sokan 
már dédpapák és dédnagymamák. Hogy Isten kegyelméből-

-  élnek értünk, -
-  aggódnak, értünk, 
- imádkoznak értünk. 
Mi mindebből mit tehetünk meg? - Imádkozhatunk. Rendsze-

resen, hogy majd az ő korukban  mi is így tehessünk.
Az én dédnagypapámnak, és még élő nagymamámnak tarto-

zom sok köszönettel:                                                                       Z. S.-né

Inflációt jelentősen meghaladó mértékben 

növekednek a közszolgáltatási díjak 
2011-ben városunkban, de nem növekszik a szennyvíz díj.

Városunk képviselő-testülete decemberi ülésén elfogadta a következő 
évben fizetendő lakossági és közületi közszolgáltatási díjakat. Szakítva 
az előző évek hagyományával, az inflációt jelentős mértékben meghala-
dóan emelkednek 2011-ben  a közszolgáltatási díjak. Lakosság által fize-
tendő közszolgáltatási díjak a következők lesznek:

A, Kukás háztartási hulladék ártalmatlanítási, begyűjtési és szállítá-
si díja:

80 literes edényzet esetében 10.190 �t + Áfa /év/ 
heti egyszeri szállítás 
110 literes edényzet esetében 11.520 �t + Áfa /év/ 
heti egyszeri szállítás
240 literes edényzet esetében 23.040 �t + Áfa /év/ 
heti egyszeri szállítás
(�z emelkedés mértéke 2010-hez képest 10,8%-os)
B, Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvíz díja 268 

�t/m3 + Áfa .(�z emelkedés mértéke 2010-hez képest 19,7%-os)

Jó hír, hogy 2011-ben nem emelkedik a szennyvíz díj!  
( A lakosság részéről 420 Ft/m3 bruttó díjat kell továbbra is fizetni.)

Közel ötven százalékkal növekszik  
az iparűzési adó mértéke,  

és bevezetésre kerül  
a magánszemélyek kommunális adója 2011-től.

Városunk képviselő-testülete decemberi ülésén módosította a helyi 
adókról szóló rendeletét. Megszüntette az üdülő épületek után fizeten-
dő adót (törvényi változás tette kötelezővé) és az ideiglenes jelleggel vég-
zett tevékenység után fizetendő iparűzési adót a piaci és vásározó kiske-
reskedelmet folytatók esetében. Jelentősen megemelték viszont az ipar-
űzési adó mértékét, amely 2011-ben 2% lesz.(Az elmúlt években ennek az 
adónak a mértéke 1,4% volt.) Új adónemet is bevezetett az önkormány-
zat, mégpedig a magánszemélyek kommunális adóját. �z adó évi mérté-
ke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 16.000 Ft. Mentes az 
adó alól a lakás, a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jo-
ga, az üres telek, és az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület. 

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

4.999.000.-

Tisztelt Kalmárné Asszony!
Nagy örömmel olvastam a Jász 

Újságban megjelent ,,�ágó Pál em-
lékezetére,, írásának címét. � cím-
ből arra következtettem, hogy Vágó 
Pál munkásságát méltatja az olda-
lon keresztül, de tévedésem már az 
első bekezdés olvasása közben be-
bizonyosodott! Rá kellett jönnöm, 
hogy az írás nem csupán a festő-
művész munkásságának méltatása 
céljából íródott, mert helyt kapott 
benne csipkelődés, kritika, nem-
tetszés nyilvánítás, stb. �z egyéb-
ként nagyszerű írás sokat veszített 
értékéből az oda nem illő megjegy-
zések miatt!

Tisztelt �sszonyom! �zt gondo-
lom a városnak nem kellett volna 
,,szervezetten tisztelegni,, �ágó Pál 
halálának 75,-ik évfordulóján. �an-
nak kerek évfordulók amikor ünne-
pelni valóban szervezetten kell, de 
ez az év nem volt kerek. A festő ne-
vét viselő iskola tanulóinak viszont 
illő évente emlékezni a névadóra, 
Ennek időpontját, helyét,a megem-
lékezés mikéntjét, lehetett volna a 
lakossággal tudatni, - úgy mint az 
Ön Jász Újságban megjelent írását- 
hogy aki akar elmehessen az iskola 
megemlékezésére.

Remélem nem az késztette az 
írása Újságban való megjelenteté-
sére, sőt az újságcikk postaládák-
ba történő behelyeztetésére, hogy 
felhívja a város lakóinak figyelmét 
arra, hogy a város jelenlegi vezeté-
se nem tiszteli a művészt, és nem 
büszke városa szülöttére. Bizonyá-
ra nem felejtette még el Ön sem a 
Művész halálát követő fél évszá-
zadot is meghaladó semmibevé-
telét. Emlékeznünk kell városunk 
művész szülöttjére, de az ünnep-

lése gyakoriságával nem lehet pó-
tolni a sok éven át tartó feledését. 
Ezt a hiányt a néhány éve szabadon 
megtartható emlékezések nem pó-
tolhatják!

Vágó Pál szülőháza múzeumként 
csak a 60-as évek óta üzemel, - ami-
nek elindításában Bistey �ászló és 
Szikszai Gábor tevékenykedett. Az 
időpontot illetően remélem jó az 
információm, azt viszont tudom, 
hogy a múzeumban évekig a Szü-
leim �ágó Pál festménye díszlett, 
de hogy az kié volt azt csak keve-
sen tudhatták.

Tisztelt �sszonyom!- családunk 
nagy tisztelője a művész Úrnak, 
ami a Nagyszüleim barátságának 
is köszönhető. Nem véletlen, hogy 
a Nagyszülők ökrei vitték utolsó út-
jára �ágó Pált. Ezért is merem azt 
mondani/Írni, nem volt tiszteletlen 
az Önkormányzat az Ön által elkép-
zelt ünneplés mellőzése miatt. 

Engedje meg hogy azt mondjam, 
az viszont bűn, hogy a volt kaszinó 
falára festett �ágó Pál festményt - 
a művész saját magát festette meg 
lepkehálóval a kezében, amint a vi-
rágos réten egy leányt akar a háló-
jába befogni -, valamint a műterme 
falán lévő freskót is levakarták, be-
vakolták, vagy nem tudom mit tet-
tek vele. hát ez az igazi veszteség, a 
művész munkájának megsemmisí-
tése, amit az emlékezések sokasága 
sem hoz vissza!

�ajjon azt gondolták a �ágó Pált 
elfeledtetők, hogy az embert aláz-
zák meg tetteikkel? Nem, az ország 
lett szegényebb két művészi alko-
tással.

Jászapáti, 2010. dec. 2.
Dr. Hárskuti Lászlóné, 

szül. Dósa Iréne

válaszlevél dr�� Kalmárné asszony a Jász Újság ��1��� 
novemberi számában megjelent írására
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KRESZ a bicikliseknek isCsipkés siker
A kerékpárutakon történő

KöZlEKEdéS  
legfontosabb szabályai

Városunkban is működik néhány éve ke-
rékpárút, nem árt ismerni az erre vonatko-
zó legfontosabb szabályokat, a biztonságos 
közlekedés érdekében. A szabály-pontokhoz 
Birkás Ferenc szakoktató fűzte hozzá meg-
jegyzéseit.

1. � gyalog és kerékpárúton kizárólag gya-
logosan, mozgáskorlátozott személy kere-
kes székkel és kétkerekű kerékpárral lehet 
közlekedni.

�ind a gyalogosok, mind a kerékpárosok a 
részükre kijelölt részen kötelesek haladni.

Ezt KRESZ tábla jelzi, ahol egymás mel-
lett fut a gyalogos úttal.

2. � kerékpárúton a kerékpárosok maxi-
mum 20 km/h sebességgel közlekedhetnek. 
� gyalogosok csak a részükre kijelölt részen 
haladhatnak, a kerékpárosokat nem akadá-
lyozhatják. 

� motoros kerékpárral is csak ez a sebes-
ség megengedett.

3. A gyalog- és kerékpárúton közlekedők, 
amennyiben nincs „elsőbbségadás kötelező” 
jelzőtábla kihelyezve számukra, folyamato-
san haladhatnak és keresztező utakon átha-
ladva elsőbbségük van, de az útkereszteződé-
sekhez érve győződjenek meg arról, hogy ré-
szükre az elsőbbséget megadták.

A kerékpárral közlekedőknek sem árt is-
merni néhány KRESZ táblát!

4. �jszaka és korlátozott látási viszonyok 
között a kerékpárt elől és hátul ki kell világí-

tani, valamint fényvisszaverő prizmákkal el-
látni, továbbá az említett időszakban lakott 
területen kívül a kerékpárosnak kötelező lát-
hatósági ruházatot viselni.

5. A gépjárművezetők, amennyiben keresz-
tezik bármely módon a kerékpár utat, kötele-
sek elsőbbséget biztosítani az ott közlekedők-
nek, amelyet az ott kihelyezetett „elsőbbség-
adás kötelező” jelzőtábla vagy a kanyarodási 
szabály ír elő.

6. Kerékpár és gyalogúton - forgalmi okból 
történő megállást kivéve – járművel megáll-
ni és várakozni tilos.

Pl: kereszteződéshez érkezve az elsőbb-
ségadásnál történő meggyőződés, körülte-
kintés csak úgy történhet biztonságosan, ha 
a kerékpár vagy gyalogúton áll meg az autó, 
mert a kereszteződés beláthatósága csak on-
nan lehetséges

7. Amennyiben kijelölt gyalogos-átkelőhe-
lyen vezet át a kerékpárút, az áthaladás előtt a 
kerékpárról le kell szállni és a kerékpárt tol-
va, gyalogosan kell áthaladni.

�ás városban vannak még ilyen helyek, ná-
lunk nincs. � kerékpárút jelzése a burkolatra 
is fel van festve, ahol úttesten halad  át.

8. �mennyiben a gyalog és kerékpárút mel-
lett lévő úttesten „kerékpárral behajtani ti-
los” jelzőtábla van kihelyezve, ott kerékpár-
ral közlekedni tilos.

�hol kerékpárút van, ott az úttesten nem 
szabad kerékpározni. Néhányan még mindig 
nem tudatosították ezt. 

9. � kerékpárúton a kerékpárosok részére 
kijelölt sáv jobb oldalán kell haladni azért, 
hogy a szemből érkező kerékpáros mellett 
biztonságosan el lehessen haladni. 

Nem a gesztenyéket és az aknafedlapokat 
kerülgetve, szlalomozva…

10. Körforgalomba akkor hajthat be a ke-
rékpáros, ha azt jelzőtábla nem tiltja, ilyen 
esetben a körforgalomba jobbra tartva kell 
behaladni és kihaladás előtt karjelzést kell 
adni.

ha elkészül a körforgalom, tábla fogja je-
lezni, addigra érdemes megismerni a jelző-
táblákat. A gyerekek osztályfőnöki órán, vagy 
a szüleiktől tanulhatnak erről, de az idősek, 
akik sose tanultak KRESZT – veszélyezte-
tik magukat és a járművezetők közlekedé-
sét is, ha nem ismerik vagy nem figyelnek a 
jelzésekre.

11. �mennyiben a kerékpárút az úttesten 
keresztben halad át, úgy a kerékpárosnak le 
kell szállni, és az úttesten át kell gyalogosan 
tolnia járművét, majd a kerékpárút folytatá-
sában újból felülhet arra. Erre egyébként el-
sőbbségadás kötelező jelzőtábla és kerékpár-
út vége jelzőtábla is figyelmeztethet. 

ha burkolati jel nincs felfestve, vagy ha a 
főútvonalon (31-es út) halad át, mindenkép-
pen le kell szállni és tolni kell a kerékpárt az 
áthaladás során.

�hol nincs kerékpárút, ott is fontos két 
szabályt ismerni, úgy, mint az autósoknak: 
a” jobbkéz szabály”-t és a „kanyarodási sza-
bály”-t. 

Szívesen segítek bárkinek az ismeretek 
bővítésében, a biztonságos közlekedés ér-
dekében.  (Birkás Ferenc szakoktató.)

Vállalkozók Fenyőfája 2010
A hagyományoknak megfelelően immár 14.-ik alkalommal díszíti a Vállalkozók Fe-

nyőfája Jászapáti főterét. Most is köszönetet mondunk azoknak, akik anyagi támogatá-
sukkal vagy tevőlegesen részt vettek a fenyőfa fölállításában.

Király istvánné, �illamossági Szaküzlet- �ihályi �erencné, Szempont �ptika �otó- 
Ádám �árta, C�R�EN Divatáru- Soós �ajosné, B�NB�N Cukrászat- Ádám �iklós-
né, ZÖ�DP�TiK�-�ptika- Tóth istvánné, Nagy istvánné fodrász, Kazai Józsefné fod-
rász, Magyar Diána fodrász, Ádámné Nagy Marianna Műkörmös, FANTÁZIA Ruházati 
Ker.-�uzsi �erencné, KiSKED�ENCEK Állateledel Szaküzlet, E��D-��K ingatlanköz-
vetítő -Tajti Ibolya, TI-LA Sport-Kónya Tiborné, FIBRI Bolt- Andrásiné Miklós Julian-
na, SIRÁLY Papír-írószer- Nyitrai Ferencné, KÖNYVESBOLT-Tajti Miklós, BAGI Bútor-
ház Kft.- Bagi Jenőné, KALMÁR Fűszer-csemege- Kalmár Rozália, VARGA FOTÓ- Var-
ga Józsefné, Kalmár Redőny-reluxa- Kalmár Tibor, a VOLÁNBUSZ Jászsági nyugdíjas 
csoportja, KOVÁCS Víz-gáz-szer. Szaküzlet- Kovács Zoltán, FREYA Szépségszalon- Goj-
sza �árti, Nyitrai �drienn, Tajtiné Tarkó �ónika, ��RT-K�� Kft, �ester 3-as Szak-
üzlet- Gyenes Balázs, MF-MIX Kft. – Mihályi Gábor, EUROCORN Kft.- Nagy Béláné, 
BS-6200 Bt.- Balogh Sándor, KÉK KÍGYÓ Kft. – dr. Czifra László, ÁMBRA Kft.- Király 
istvánné, �rosz istván, �arkas Tibor, �arkas istván, Király istván, Boros Árpád, Bódi 
Sándor, Bibók Béla, Jászapáti Tűzoltók, Borbás Kft.

Élelmiszerlavina  
a rászorulókért

25 millió forint értékű tartós élelmiszer gyűlt 

össze az idén harmadik alkalommal elindított 

�lelmiszerlavina jótékonysági akció keretében. 

� �agyar �lelmiszerbank Egyesület és a Syn-

genta közös kezdeményezésének köszönhető-

en a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászapá-

tiban 250 élelmiszercsomagot osztottak szét a 

rászorulók között. A jászapáti székhelyű Bor-

bás-Ker Kft. támogatóként csatlakozott a prog-

ramhoz és búzával illetve napraforgóval járult 

hozzá az akcióhoz.

�z �lelmiszerlavinából kapott élelmiszert a 

Kamillinánus közösség munkatársai osztották 

szét  munkanélküliek és családjaik, idősek, nagy-

családosok és a létminimum alatt élők között. 

Véradók köszöntése
� hagyományt kissé megbontva köszöntötték az év végén városunk 

véradóit. Külön ünnepséget szervezett a �árosi és a Jászapáti 2000 
�g. Zrt. �öröskeresztes Szervezete.

�ind a két rendezvényen közös volt, hogy köszöntötték a véradó-
kat, és kitüntetéseket adtak át a többszörös véradóknak, és a jó han-
gulatú beszélgetést a finom vacsora is segítette.

Tízszeres véradók: Gyenes Attila, Andrási Jánosné, András Róbert, 
Bugyi Béla, Léhi László, Király Ildikó, Pető Tamás

húszszoros véradók: Béres Zsolt, �arkas �lórián, Kálmán Sándor, 
�ihályi Erika 

Huszonötszörös véradók: Tajti Miklósné, Takács József, Farkas Gá-
bor, Zachar �erenc

harmincszoros véradók: Deli János, Ádám imre, Pongó istván, 
Bugyi Gábor 

Negyvenszeres véradók: Birkás Jánosné, Demeter Péter, Tajti �ik-
lós, �aragó Pál

Ötvenszeres véradók: Balla �ászló, Báthor �ászló
hatvanszoros véradók: Zsemberi �ajos, Bolyós József, Koczka  

�ttila, Bugyi �ászló
hetvenszeres véradó: �arkas �erenc

Stb Kreatív Hobbi üzlet ajánlata
Gobelin minták  

és hímző, varró cérnák,  
cipzárak, gyöngyfűző kellékek, 

rövidáru bővült választékkal kapható.

Jászapáti, Árvai u.2/A
Nyitva: hétfőn , csütörtökön : 8- 12-ig 

kedden, szerdán,pénteken : 8-12-ig, 13-17 óráig

Mindenkert
épületfelújítások, karbantartások:

Gipszkartonszerelés, festés mázolás, ácsmunkák  
(tetőjavítás, kerti faház és díszkút, gyermekhomokozó)

Bádogosmunkák, eresz- és szennyvízcsatornák készítése
Lakatosmunkák (kerítéskészítés, meglévők javítása, stb.)

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

épület körüli burkolatok, járdák, kocsibeállók készítése

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

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

� helyi csipkés asszonyoktól 
kaptam hírt újabb sikerükről. 
Ezúttal egy fiatal diáklány nyert 
versenyt a csipkéivel. � jászszen-
tandrási �iszlai Beatrix a JNSZ 
Megyei Mészáros Lőrinc Gimná-
zium, Szakképző Iskola és Kollé-
gium harmadéves diákja, a „�a-
gyar csipke régen és ma” címmel 
meghirdetett Gödöllői Divatver-
seny, első és második díját is el-
nyerte, hétköznapi viselet kate-
góriában. 

� november végén történt ese-
mény alkalmából Bettivel és ta-
náraival az iskola tanműhelyében 
beszélgettünk a versenyről, a csip-
kéről és további terveiről. 

Gratulálok a sikerhez! Honnan 
az érdeklődés a csipke iránt?

- Divat- és stílustervezést ta-
nulok, már harmadik éve. � vert 
csipkével két éve, az első tanév 
során találkoztam. Gyakorlati 
tanárom Gazsiné Erzsike hívta 
meg hozzánk �mbrus �ndrásné 
Jutka nénit, hogy mutassa be ne-
künk a kézimunkák csínját-bínját, 
az azsúrozást, hímzést és a vert 
csipkét. � csipke nagyon érde-
kesnek tűnt az egész osztály szá-
mára, többségünk ki is próbálta, 
ám amikor én kerültem sorra, ott 
is maradtam a csipkeverő párna 
előtt. Jutka néni rögtön meg is hí-
vott a soron következő csipke dél-
előttre, azóta is minden hónap-
ban eljárok ebbe a kellemes kis 
társaságba csipkézni. � verseny-
ről is Jutka nénitől hallottam és 
a tanáraimmal megbeszélve, be 
is neveztem.

Mennyi idő volt a ruhák elké-
szítésére?

- �któberben kezdtem a terve-
zést a csipkéhez, a ruhák akkorra 
már jórészt megvoltak, mert ezek  
a vizsgamunkám részei is egyben. 
� farmer ruhára teljesen saját ter-
vezésű csipke került, a lila ruhára 
egy orosz tulipán mintát készítet-
tem el. A minta tervezésétől a ru-
hára varrásig (természetesen kéz-
zel), több mint 100 óra telt el. 

�z iskola hogyan tudott segí-
teni?

- � teljes ruhánál, a nevezési 
díj és utazási költség előteremté-
séig Gazsiné Erzsike és Nyitrainé 
�arika segítettek. � csipkéhezl a 
jászapáti szakkörből Ambrusné 
Jutka nénitől kaptam tanácsot.  
� versenyen az iskola is nyert ve-
lem, mert több tízezer forint érté-
kű méterárut kapunk majd. Már 
alig várom, mik lesznek benne! 

Ilyen előzmények után nem le-
het kérdés, miről szól majd a szak-
dolgozatod?

- Természetesen a vert csipke a 
témája. �kszereket, karácsonyfa 
díszeket is készítek csipkéből, már 
több kiállításon szerepeltem ve-
lük. � vizsgához még egy alkalmi 
ruhát is kell készítenem, aminél a 
darázsolás technikát fogom majd 
használni, - most tervezzük a ta-
náraimmal az anyagokat. Ezeken 
kívül egy látványterv és hét terv-
rajz is kell a vizsgára. Szeretnék 
még maradni az iskolában, vagy 
megbukni – viccesen ezt tervez-
tük az osztálytársakkal, mert jó 
ide járni –, de a női szabó szak-
mát is megtanulni mindenkép-
pen. �ásik tervem, hogy a német 
mellett a japán nyelvvel is szeret-
nék majd foglalkozni, nemcsak 
azért, mert szépek a rajzfilmjeik, 
hanem azért, mert Európában a 
divattervezőik nagyon elismer-
tek és sikeresek.

A beszélgetés végén Gazsi And-
rásné Erzsike elmondta, hogy na-
gyon jó Bettivel és az osztálytár-
saival foglalkozni, érdeklődő-
ek, szeretik leendő szakmájukat. 
Készülnek vizsga-divatbemuta-
tójukra, de közben próbálja őket 
bevonni a város művészeti életébe 
is azzal, hogy a színjátszó kör leg-
újabb darabjához, a �y �air �a-
dy szereplőinek jelmez terveket 
készítenek és a ruhákat is a tan-
műhelyben varrják. 

Sz-n

A rejtényfejtő között ebben az évben is kisorsoltuk Szalkári Rózsa festményét.  
A nyertes Bábikné Molnár Rozália, akinek gratulálunk, megköszönve a 

művésznő felajánlását. A képet a rejtvények készítője,  
Nagypál Istvánné adta át.
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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, �elemi E. út 5-7.; Tel.: 57/570-725), hanem a 

CBA CENTRUM STOP ABC
Áruházban (Jászapáti, Kossuth �. út 2-8.)!

amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja! 

� mindennapok megoldása CB� a Centr��� 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.

Tisztelt Asszonyom!
�ilyen érdekes ez a világ, mennyi minden ki-

olvasható  egy cikkből. Soha még ennyi gratulá-
ló levelet, telefonhívást nem kaptam, mint éppen 
ennek a cikknek a kapcsán. ha hiszi, ha nem, az 
elkeseredés és a szomorúság íratta velem 
ezt a cikket, s ha egy másik színű önkormány-
zat lett volna, amelyik megfeledkezik a megem-
lékezésről, a cikk akkor is megszületett volna, 
ugyanezzel a kritikai éllel. Nem nagy ünnepséget 
vártam volna el, az valóban elég ötévente (nem 
mintha a művész nem érdemelné meg, de tudom, 
a diákoknak, tanároknak milyen nagy munká-
ba és sok időbe kerül a felkészülés), hanem egy 
szót vagy egy szál virágot, netalán koszorút. En-
nyit Jászapáti leghíresebb díszpolgára minden-
képpen megérdemel mindenkor.  

�ágó Pálhoz sok mindenkinek van személyes 
vagy családi kötődése Jászapátin, így nekem is. 
Nagymamám sógora, vagyis a nagybátyánk volt 
az a Busay Balázs, aki �ágó Pál mellett segéd-
kezett hosszú éveken át, maga is festő. Sok Vá-
gó Pál-képet az ő másolatában ismertem meg, 
amíg eredetiben nem láthattam. Nagymamám-
nak, a testvérének, édesanyámnak, s általa ne-
kem is vannak családi emlékeim, anekdotáim 
�ágó Pálról, ezért is érezhetem magam hozzá 
közel. Még Sárgapusztát is, ahol sok időt töltött 
együtt a két család. 

Gimnáziumi igazgatóként 29 év alatt megta-
nultam, mit köszönhet ez az iskola �ágó Pálnak.  
Engem is bánt, hogy a �ágó-kertet ismeretle-
nek széthordták, a művészt megbecsülni csak 
későn kezdték, az okok ismertek, de el nem fo-
gadhatóak. �zt nem tudom, kinek volt érdeke 
a cikket bedobni kéretlenül bárhová is, gondo-
lom azoknak, akik maguk nem mertek válaszol-
ni rá, de Önt erre képesnek és alkalmasnak gon-
dolták. Nagyon sajnálom, hogy nem azt érezte 
ki a cikkből, ami a lényege: Vágó Pálra érdemes 
és illik emlékezni, sőt ez a kötelességünk. Azt is 
mondhatnám, ünnepi alakalom nélkül is�� 
hogy brutális képrombolók mit tettek tönkre a 
műteremben, a kaszinó falán, azt nem tudom, 
de elhiszem Önnek, és egyetértek azzal, hogy a 
barbárság mindig barbárság marad, akármilyen 
színt is ölt és akármikor történik is. De ami még 
megmaradt, azt óvni, védeni kell. 

Remélem, a következő években több figyel-
met fog kapni – csendes megemlékezéssel - a 
nem teljes évforduló is. S akkor már megérte, 
hogy a cikk megszületett. 

Talán ennek a néhány sornak az olvastán elhi-
szi, hogy �ágó Pálról alkotott véleményem és az 
iránta érzett tisztelet nem önkormányzatfüggő, 
még ha azt valaki úgy is akarja látni.

Tisztelettel: 
dr. Kalmár Pálné

címzetes igazgató

Arizona Steak House
5100 Jászberény, Serház u. 1.  
Tel: 06 57 412 042; 06 20 5170173

Aranysas Étterem
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11. 
Tel: 06 57 402 189; 06 20 5172705

Andrássy Thermál Hotel***
5130, Jászapáti, Gyöngyvirág út 24. 
Tel.: 06 57/540-580 
E-mail: thermal-jaszapati@vnet.hu

Andrássy 
Rendezvényház
5100 Jászberény, Rákóczi út. 59. 
Tel.: 06 70 4595999

River Étterem és Bowling Club
5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 15. (Börtönudvar)
Tel:06 57 407 500

www.egyunkigyunk.hu

A jászberényi székhelyû JAZZ-STEAK 
Kft négy étterem, egy szálloda, és egy 
rendezvényház sikeres üzemeltetésével, 
valamint több mint 10 év tapasztalattal 
a vendéglátásban garantálja, hogy 
megrendelõi számára igényes, magas 
színvonalú szolgáltatást nyújt, legyen 
az bármely egységünkben, vagy külsõ 
helyszínen.

Vállaljuk vállalati és magán jellegû 
rendezvények, esküvõk, fogadások, 
protokoll étkezések, több ezer fõs céges 
családi napok, konferenciák, tréningek 
teljes körû lebonyolítását.

válaszlevél
A Jászapáti Általános és Alapfokú Művé-

szeti iskola Tehetségért �lapítványa 2011. 
február első szombatján megrendezi hagyo-
mányos báli estjét!

Az előző években útjára indult a Pálya- Mű 
díj, amelynek odaítélésével olyan személye-
ket tüntettünk ki, akiknek életútja Jászapá-
tiról indult, esetleg ide kötődik még ma is, 
s „sikeres” életüket gyermekeink elé köve-
tendő példaként állíthatjuk. A hagyományt 
folytatni szeretnénk, ám az idei évtől váro-
sunk lakosságát kérjük, hogy a jelölés nemes 
feladatát vegyék át tőlünk. 

A díj kategóriái a következők: közélet, tu-
domány, sport, művészet. A jelöltek nevét, 
rövid indoklással, kérjük az alapítvány kura-
tóriumának eljuttatni 2011. január 15-ig.

Segítségüket előre is köszönjük!

tehetségért alapítvány 
Kuratóriuma
Elérhetőség:  Tehetségért Alapítvány 
5130 Jászapáti
istván király u. 2.
Tel:   06/30-531-33-05

Felhívás!
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3. 14 óra Nyugdíjas klub
3. 14,30 óra �inigyöngy
05. 10 óra Cukorbetegek klubja
15. 9 óra Csipkeverő-kör
15. 8.30 óra Játékdélelőtt
17. 14 óra Nyugdíjas klub
17. 14,30 óra  �inigyöngy
29. 8,30 óra Játékdélelőtt
31. 14 óra Nyugdíjas klub

31. 14,30 óra  �inigyöngy
FIGYELEM! Megfelelő számú 

jelentkező esetén,  angol nyelv 
előkészítő tanfolyam indul. Ér-
deklődni lehet a könyvtárban. 
Rejtvényklub programjának egyez-
tetése később történik. Telefon: 
57/441-081 

Tájékoztatásul közöljük a régi ta-
gokkal és az érdeklődőkkel, hogy a 
könyvtári Élményklub a jövőben a 
művelődési házban fog működni, 
az első foglalkozás: január 12-én, 
16 órakor lesz.

Két új klubot is tervezünk indíta-
ni: a nótakedvelőknek: január 19-
én, 16 órakor, a versbarátoknak: ja-
nuár 26-án, 16 órakor lesz az első 
foglalkozás. Az érdeklődők jelent-
kezését kedvenc nótájukkal, illetve 
versükkel szeretettel várjuk!
12-én, 14-16 ó.: �egyesáru vásár
16 ó.: ����N�K�UB
19-én, 9-12 ó.: �egyesáru vásár
16 ó.: Nótakedvelők klubja
22-én: A MAGYAR KULTÚRA 
N�PJ�, � Rácz �ladár Zeneisko-

la koncertje –  Váradi László köz-
reműködésével
26-án, 16 ó.: �ersbarátok klubja
29-én, 8.30 ó.: Őrző-védő tanfo-
lyam megbeszélése

Hétfőnként 17-19 óráig a Váro-
si �egyes Kar próbái. Szerdánként 
Főzőklub (két hetente) 14-16 óráig 
a �ogyasztóvédelmi ügyelet

Csütörtökönként 14-18 óráig a 
Színjátszó Kör próbái, 13-16 órá-
ig a Groupama Garancia Biztosí-
tó ügyelete.

� �ágó Pál helytörténeti �úze-
umban január 8-tól  ���T��RRó  
KiÁ��ÍTÁS (patchwork) tekint-
hető meg.

Jelentkezzen 

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

REndőRSégI híREK
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖZLEMÉNYE

Jól halad a Damjanich úti tornaterem felújítása,  
jelenleg a padló lakkozása zajlik.

Közel 40 000 000-ós fejlesztés az általános iskolában

Hónapokon keresztül zsarolt egy idős bá-
csit egy 27 éves férfi. A rendőrök tetten érték 
az elkövetőt.

Még ez év áprilisban egy Jászapátin élő 81 
éves bácsi összeismerkedett egy helyi lako-
sú 27 éves férfival. A rövid ismeretség után a 
fiatal férfi többször kért kölcsön pénzt a bá-
csitól különböző okokra hivatkozva. Majd az 
egyik nap a 80 éves férfi a postaládájában egy 
fenyegető tartalmú levelet talált. Nem sokkal 
később a fiatal ismerőse jelent meg nála és kö-
zölte, hogy tud a levélről, de mint „Jó„ barát 
havi 60.000 Ft-ért cserében megvédi Őt.

� megriadt sértett hónapokon keresztül 
fizetett. Novemberre közel ½ M Ft-tal gaz-
dagította a zsarolóját. Az idős férfi ekkor ös-
szeszedte magát és feljelentést tett a rend-
őrségre.

A rendőrség zsarolás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt nyomozást indí-

tott az ügyben és december 2-án a Jászapá-
ti Rendőrőrs bűnügyi szolgálata tetten is ér-
te az elkövetőt. 

Az egyébként büntetlen előéletű helyi lako-
sú férfit őrizetbe vette a rendőrség és kezde-
ményezték előzetes letartóztatását.

Pásztorné Kovács Ágnes 
r.főhadnagy
sajtószóvivő

December 3.
Korábban már hírt adtuk arról, hogy a Já-

szapátin elkövetett sorozatos gépkocsi-feltö-
résekkel megalapozottan gyanúsítható egyik 
fiatalkorú személyt a rendőrök november 2-
án visszaszállították a Szolnoki Gyermekvá-
rosi Intézetbe. A 15 éves fiú másnap ismétel-
ten megszökött és újabb bűncselekményeket 
követett el. �z elmúlt héten a jászapáti rend-
őrök elfogták, az elszámoltatása során továb-

bi 11 gépkocsi-feltörés bűncselekményt is-

mert be. Mivel az elkövető az intézeti nevelés 

alól folyamatosan kivonja magát, illetve az el-

járás során újabb szabadságvesztéssel bünte-

tendő bűncselekményt követett el, valamint 

az előzetes letartóztatás feltételei fennállnak, 

őrizetbe vételére sor került. 

December 10.

� vasárnapi Jászapáti vásárban egy jászdó-

zsai hölgy táskájából emelte ki és tulajdoní-

totta el a pénztárcáját ismeretlen személy. � 

tárcában lévő 54.000 Ft. készpénz és két da-

rab bankkártya eltulajdonításával 56.500 �t. 

lopási kár keletkezett, az ügyben a helyi kol-

légák megkezdték a nyomozást. 

Jászberényi Rendőrkapitányság

� Nemzeti �ejlesztési Ügynökség az Új �agyarország �ejleszté-
si Terv Társadalmi infrastruktúra �peratív Program keretében pá-
lyázatot írt ki „� pedagógiai, módszertani reformot támogató infor-
matikai infrastruktúra fejlesztése tárgyában. Jászapáti �áros Ön-
kormányzata és az iskola dolgozói megvizsgálták a pályázatban rejlő 
lehetőségeket, melynek segítségével 100%-os uniós támogatással sze-
rezhetők be korszerű, a XXI. Század technológiájának megfelelő esz-
közök, egyebek között az oktatás módszertani megújulását elősegí-
tő digitális táblák. A pályázat 2007-ben került benyújtásra,  a pályá-
zat megírásában az iNN�-Quest Kft. Nyújtott hathatós segítséget. � 
projektet a Humán Erőforrás Operatív Programok Irányító Hatósá-
ga támogatásban részesítette, s ez Jászapáti �áros Önkormányzata 
által  közel  40.000.000 �t-nyi digitális tábla, laptop, asztali számí-
tógépek beszerzésére adott lehetőséget az iskola számára. Az eszkö-
zök szállítója a Nádor Rendszerház K�T. 

� projekt megnevezése:
Új iKT módszerek alkalmazása a tanítási órákon
Projektazonosító: Ti�P-1.1.1-07/1-2008-0340
� projekt végrehajtására az iskola és Jászapáti �áros Önkormány-

zata projektmenedzsmentet hozott létre, ami az eszközök felszerelé-
séért, valamint az új módszerekkel való oktatás fenntarthatóságáért 
felelős. Az E-táblák beüzemelése várhatóan még az idén befejeződik, 
ugyanúgy a pedagógusok felkészítése az új készülékek használatára. � 
tanév során a nevelők bemutató órákat is tartanak az új technikák al-
kalmazásával. Reményeink szerint a digitális táblák a tudás megszer-
zésének új, hatékony eszközévé válnak a jászapáti iskoláskorú gyer-
mekek nevelésének folyamatában, és az oktatást még színvonalasabbá 
teszik  a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában.

Bemutató tanítás az általános iskolában, ahol mostantól digitális táblák  
és a modern technika segítik a diákok tanulását és tanítását.

Jászárokszállás és Vidéke
Körzeti Takarékszövetkezet Jászapáti Kirendeltsége

minden Ügyfelének
Sikerekben gazdag Boldog Újesztendőt kíván.

MegeMlÉKezÉS
Ezúton tudatom Jászapáti és Jászladány lakosaival,  

hogy szeretett édesanyám, gyermekeim nagymamája,

Verbőczi Miklósné 
szül. király Jusztina 

83 éves korában, 2010. december 16-án Budapesten elhunyt.
Valamint itt kívánunk megemlékezni Édesapám: 

Verbőczi Miklós 
11. halálozási évfordulójáról / elhunyt Bp. 1999. január 26

Nagynéném Mihályi balázsné 
szül. király Valéria 

2. halálozási évfordulójáról  
(elhuny Szolnok, 2008. december 20.) 

NYUGODJATOK BÉKÉBEN !
Verbőczi Attila és Családja

levélcím:  1096 Bp. Sobieski 35.

A Városi Könyvtár 
programajánlata

A Művelődési Ház 
programajánlata


