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Megkezdte próbaüzemelését a Jászapáti 2000 Mg. Zrt. Biogáz Üzeme. 
Látkép a 31-es út felől, előtérben a pihentető tározókkal

Az élő rész, a biogáz készítése a három nagy tartályban zajlik.  
Kívül a munkások a  tereprendezést és a térburkolatokat készítik

A biogáz üzem vezetője Fekete Róbert az üzem technikai részét mutatja,  
a gázmotort. (Cikkünk a 4. oldalon.)

Jáger Sándor igazgató és Müller Attila termelési vezető a JÁSZTEJ  
régi és új termékeiről tájékoztatta lapunkat. ( Teljes cikk a 4. oldalon.)

(Térségünk újabb nyertes projektjeiről olvashatnak a 9. oldalon)

A tartalomból
2. oldal:  
Beszámoló a képviselő-testület 
áprilisi üléséről

3. oldal: Mustármag

A Föld Napján a levegőről

4. oldal: Régi és új termékek a 
JÁSZTEJ-nél

Elindult a biogáz üzem  
a Jászapáti 2000. Mg. Zrt.  
Telepén

5. oldal:  
Kritikán alul vagy fölül 
Egy korszak lezárult

6. oldal:  
Agrár hírek

Rendőrségi hírek

7. oldal: Rendezvények

Anyakönyvi hírek

9. oldal: jabb nyertes projektek 
a Jászberényi Kistérségben

10. oldal: Rejtvény

11. oldal:  
Úszásoktatás.  
Sporttábor.

Próbaüzemel a biogáz-üzem Új Jásztejtermékek

Park Jásziványban

A Föld Napja alkalmából a város több pontján megszépültek a közterek. 
Képünkön a könyvtár dolgozói kertészkednek a belső udvarban.

A Költészet Napja alkalmából Mihályi Jánosné a könyvtárban a diákoknak 
és a nyugdíjas klubban szervezett író-olvasó találkozót, ahol a mai magyar 

irodalom egyik képviselőjével, Zsíros Simon Mária költő és előadó művész 
verseivel, életútjával ismerkedhettek az érdeklődők.

A Művészetek Házában Dr. Ádám Balázs kutatóorvos tartott előadást  
a környezetegészségügy témakörében a levegőről.

A Föld Napjára kiállítással is készült az idén 10 éves Zöld Pont 
Környezetvédelmi Egyesület ( Cikkünk a 3. oldalon olvasható.)

Április elején megújult a Hősök terén álló I. Világháborús emlékmű,  
Bankos István vállalkozó keze nyomán. A következő feladatként a hősök 

neveit tartalmazó táblák felújítását is elvállalta.

Pongó Gabriella első kiállítását egykori rajztanára nyitotta meg.  
(Írásunk az 5. oldalon.)

Április közepén elkészült a CBA előtti terlet parkosítása
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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  

Április hónapban csak egy al-
kalommal – április 21-én – ülése-
zett városunk képviselő testüle-
te és ezen, valamennyi képviselő 
részt vett. A tárgyalt napiren-
di pontokról, azok megvitatásá-
ról és elfogadásáról, a képvise-
lői véleményekről Birkás Fe-
renc önkormányzati képviselőt 
kérdeztük.

- Hány napirendi pontot tár-
gyaltak meg ezen az ülésen?

A meghívóban előzetesen a 
polgármester 5 fő napirendi pon-
tot, és ezeken belül nagyon sok 
megtárgyalandó témát jelzett, 
amelyeket az ülés elején továb-
biakkal egészített ki. A napirendi 
pontok tárgyalása közben Borbás 
Zsolt ügyrendi javaslatára nem 
tárgyaltuk a műfüves labdarúgó 
pálya bérleti díjának csökkenté-
sére beadott kérelmet.

- Az első napirendi pontban a 
tisztségviselők által – polgár-
mester, alpolgármesterek – vég-
zett munkáról, a korábban ho-
zott határozatok végrehajtásá-
ról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről kaptak tájé-
koztatót a képviselők, és itt fo-
galmazhatták meg kérdéseiket, 
bejelentéseiket is. Mit emelne ki, 
ezekből?

Az önkormányzat vezető tiszt-
ségviselői által részünkre előze-
tesen eljuttatott tájékoztatóhoz 
több kérdést tettünk fel. Érdek-
lődtünk, hogy miért nem zaj-
lik munka a Margaréta Óvodá-
nál, milyen tárgyalások zajlot-
tak a gyógy turisztikai fejlesztés 
terén, hol tart a napelem gyár 
esetleges építésének előkészíté-
se. Kalotai Zoltán műszaki osz-
tályvezető szerint a Margaréta 
Óvodánál hiányos műszaki in-
formációk miatt telekhatár mó-
dosításra van szükség, és ez kö-
rülbelül egy hónapos, határidő-
csúszást eredményezhet. Borbás 
Zoltán alpolgármester véleménye 
szerint jók az esélyeink, hogy si-
keres legyen a turisztikai pályá-
zatunk. A polgármester szerint 
100 főt foglalkoztathat a megépü-
lő napelem gyár, amely előkészí-
tő fázisban van. 

Ezen napirendi pont kapcsán 
érdeklődtem miért nem töltöttük 
be a IV. számú háziorvosi körze-
tet, amikor egyébként a márciu-
si ülésünkön elfogadtuk Dr. Szöl-
lősi Szilvia pályázatát. Ismertet-
tem azokat a leveleket, amellyel a 
doktornő megkeresett engem, és 
bemutatta, hogy a pályázati ki-
írással ellentétes szerződést kí-
nált neki az önkormányzat veze-
tése. Ezt Ő nem tudta elfogadni, 
mert csak 1 évre szólt a szerződés 
a pályázati kiírásban szereplő ha-

tározatlan idővel szemben. Meg-
ítélésem szerint érdemi választ 
nem kaptam felvetésemre.     

- A második napirendi pont-
ban a Pénzügyi, Tulajdonosi és 
Vagyonkezelői Bizottság egyik 
tagjának felmentéséről, és az új 
tag megválasztásáról tárgyal-
tak. Miért volt erre szükség?

 A Bizottság nem képviselő tag-
ja, Bertalan Zoltánné felmenté-
sét kérte, mivel a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Osztályán köz-
tisztviselőként dolgozik. Kérését 
a testület elfogadta és bizottsági 
tagsága alól, felmentette. A bi-
zottság folyamatos és határozat-
képes működése érdekében új ta-
got választottunk Mihályiné Fa-
ragó Éva személyében.

- Ezen az ülésen tárgyalták 
város 2010. évi pénzügyi tervé-
nek végrehajtását. Mi jellemezte 
2010-ben a gazdálkodást? 

Az elmúlt évben is a kötelező és 
önként vállalt feladatokat el tud-
ta látni önkormányzatunk, az in-
tézmények működése biztosítva 
volt, fejlesztéseket tudtunk vég-
rehajtani hazai és Európai Uni-
ós forrásokból. A gazdálkodás 
zavartalan biztosításához folyó-
számlahitelt használtunk fel.

-A negyedik napirendi pont-
ban önkormányzati rendelete-
ket módosítottak. Melyek voltak 
ezek, és milyen tartalmi változá-
sok történtek a rendeletekben?

Négy rendeletet módosítot-
tunk, mégpedig a képviselő-tes-
tületi hatáskörök átruházásáról, 
a 2011. évi költségvetésről, és a 
védőnői körzetekről szóló ren-
deleteinket kisebb mértékben, a 
szociális ellátásról szólót pedig 
a lakosságot jelentősen érintő-
en. Ezen rendelet módosításánál 
a kamatmentes önkormányza-
ti kölcsön nyújtásának feltéte-
leit teremtettük meg a követke-
zők szerint: 

„Kamatmentes szociális köl-
csön állapítható meg annak a 
személynek, akinek legalább há-
romhavi lakáshitelből, vagy la-
káscélú felhasználáshoz kapcso-
lódó deviza alapú hitelből eredő 
hitelhátraléka halmozódott fel, 
és emiatt, a megnőtt pénzinté-
zeti hiteltartozás miatt, létfenn-
tartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, melyet más 
módon nem küszöbölhet ki. 

A kamatmentes szociális köl-
csön abban az esetben nyújtha-
tó, ha a kérelmező jövedelmi vi-
szonyait figyelembe véve a csa-
ládban az egy főre eső jövedelem 
a mindenkori öregségi nyugdíj-
minimum 200 %-át, egyedülálló 
személy esetében 350 %-át nem 
haladja meg. 

 A kamatmentes szociális köl-
csön összege: maximum 300 e Ft 
lehet, melyet 12 hónap alatt ha-
vi egyenlő részletekben fizet vis-
sza az adós.”

- Az  előterjesztések között sok 
témát tárgyaltak. Milyen dön-
téseket hozott a képviselő-tes-
tület?

Az Egyesített Szociális In-
tézmény vezetésével – az intéz-
ményvezetői pályázat sikeres el-
bírálásáig-

Jász Vincze Lászlónét bíztuk 
meg, aki jelenleg is az intézmény 
dolgozója. Nyugdíjazás miatt vis-
szavontuk a Városi Bölcsőde ve-
zetőjének, Kóczián Imrénének a 
vezetői megbízatását.

Támogatta a testület a Jász-
sági Többcélú Társulás alapító 
okiratának módosítását, a Jász-
sági Szolidaritási Alap létreho-
zását, a Városüzemeltető Kft. 
tevékenységi körének parkoló 
üzemeltetéssel való bővítését – 
a Gyöngyvirág úti parkolót fog-
ják üzemeltetni- és megnöveltük 

a cég tőkéjét 10 millió forinttal. 
Felhatalmaztuk a polgármestert 
szerződés kötésére Dr. Vaszary 
Péterrel, a IV. sz. háziorvosi kör-
zet ellátására május 30-ig, és el-
fogadtuk Dr. Kelemen Sándor in-
gatlan felajánlását.(Az ingatla-
non az önkormányzat végeztetett 
bontási munkálatokat és a fel-
merült költségek fejében kaptuk 
meg az ingatlant.). 

Döntöttünk arról is, hogy fel-
mondjuk az OZIRISZ Vendéglá-
tó Kft.-vel a szolgáltatási szerző-
dést, mert a polgármester sze-
rint aránytalanul súlyos terhet 
jelent az önkormányzat részére. 
Csökkentettük a törlesztő részle-
tet azoknál a lakosoknál, akik ko-
rábban vásároltak lakást az ön-
kormányzattól a Velemi  út vé-
gén és az Ilona úton.   

  sz-s   

Tájékoztató városunk önkormányzatának áprilisi üléséről

Vidéken is választható a FŐGÁZ
2011. április 13-án 6 órától Budapest mellett már ország-

szerte tíz megyében érhetőek el a FŐGÁZ szolgáltatásai az 
egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók számára. A szol-
gáltatási terület kibővítésével egyidőben, a jelenlegi és jöven-
dő fogyasztók minél színvonalasabb kiszolgálása érdekében, a 
jogszabályi kötelezettségeket túlteljesítve, a társaság új ügyfél-
szolgálati irodákat nyit, illetve fiókirodákban biztosítja a lehe-
tőséget az ügyintézésre. Így a FŐGÁZ április második felétől 
telefonon, emailben, postai úton, interneten és immár szemé-
lyesen is a vidéki ügyfelek rendelkezésére áll. 

A társaság meglévő, hat budapesti ügyfélszolgálati irodája 
mellett Gyömrőn, Debrecenben, Nyíregyházán és Szolnokon 
nyit új, önálló ügyfélszolgálat irodát. Egerben, Miskolcon, Sal-
gótarjánban, Gyöngyösön és Kazincbarcikán az ügyfelek az 
ÉMÁSZ ügyfélszolgálati irodáiban, míg Budaörsön, Dunake-
szin, Dunaharasztiban, Gödöllőn, Gyálon, Nagykátán, Pilis-
vörösváron, Szentendrén és Vácott az ELMŰ ügyfélszolgálati 
irodáiban kereshetik fel április második felétől a FŐGÁZ-t. 
április 13-ától a FŐGÁZ a 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet szerint 
területi alapon meghatározott egyetemes szolgáltatási árakat 
alkalmazza. 

A FŐGÁZ reményei szerint szolgáltatói engedélyének kiter-
jesztésével az ezen területeken lakó vidéki fogyasztók előtt is 
megnyílik annak a lehetősége, hogy olyan szolgáltatót választ-
hassanak, amely a leginkább megfelel igényeiknek.

A FŐGÁZ-ról: A 155 éves múltra visszatekintő FŐGÁZ 
Zrt. több mint 800.000 fogyasztó energiaigényét elégíti ki nap 
mint nap. A FŐGÁZ cégcsoport több éves, országos kiterjedt-
ségű gázkereskedelmi tevékenységével és egyetemes szolgál-
tatói tapasztalatával biztosítja ügyfelei számára a színvonalas 
és folyamatos energiaszolgáltatást. A FŐGÁZ sikeres, a piaci 
liberalizáció kezdete óta folyamatosan stabilan, eredményesen 
működő, magyar többségi tulajdonú vállalatcsoport.

Fővárosi Gázművek Zrt.
Sajtóinformáció:1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Tel.: 

(06 1)482-1519  www.fogaz.hu

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 Rendez-
vényház
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 megren-
delõi számára igényes, magas színvonalú 
szolgáltatást nyújt, legyen az bármely 
egységünkben, vagy külsõ helyszínen.

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

Ön elképzeli, mi megvalósítjuk!
Vállaljuk: 

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

Bíró László
terület- és településfejlesztési szakmérnök
független műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

ifj. Bíró László szerkezetépítő mérnök, statikus
Mobil: 06 /30 205-1191, 06 /30 639-3565
E-mail: jaszepuletes@gmail.com, Fax: 06/57 655-264

Úszásoktatás!
...indul a jászapáti strandon 2011. július 11-től és 
25-től kéthetes kurzusokban Gulyás László és 
Urbán Ferenc testnevelő tanárok vezetésével. 
Úszni tudóknak további úszásnemek elsajátítása 
és edzés. A mozgásszervi betegségek kezelésére 
gyógyúszás. 
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a 
30-597-4651 -es telefonszámon lehet.

NAPKÖZIS SPORTTÁBOR
A szünidő tartalmas, élményekkel teli eltöltéséhez 2011. augusztus 8–12-ig 
egész napos napközis sporttáborba várjuk a mozogni a vágyó gyermekeket 
és fiatalokat. A tábor programjából: kerékpározás, kerékpártúra, termé-
szetjárás, erdei túra, strandolás, lovaglás, kézműveskedés, néptáncoktatás, 
labdajátékok, tábortűz. 
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni Urbán Ferenc testnevelő tanártól 
lehet a 30-597-4651 -es telefonszámon.

Mindenkert
Épületfelújítások, karbantartások:

Gipszkarton-szerelés, festés, mázolás, ácsmunkák  
(tetőjavítás, kerti faház és díszkút, gyermekhomokozó)

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

Zöldterület kialakítása és kezelése:
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: 20/441-46-80
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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.

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

4 999 000 Ft

Kedves Rejtvényfejtők!
Május első vasárnapja Anyák 

napja. Mi édesanyák, féltjük, óv-
juk gyermekeinket születésüktől 
fogva életünk utolsó percéig. Az 
anya ragaszkodás, az anya szere-
tet, az anya gondoskodás, az anya 
elválaszthatatlan egység a gyer-
mekkel. Az anya életében kétség-
telenül a gyermek a legdrágább. 
Amíg kicsik addig szükségük is 
van erre az anyai „védelemre”, ké-
sőbb már lehet, hogy a túlzott ag-
gódás néha terhükre válik. And-
rew Matthews tollából származó 
idézet nagyon szépen megfogal-
mazza mi is a szeretet. 

,,Akkor szeretünk valakit, ha 
megadjuk neki a szabadságot, 
hogy az legyen ami szeretne len-
ni, ott legyen ahol szeretne len-
ni. Akkor szeretünk valakit, ha 
megengedjük neki… folytatása a 
rejtvény vízsz.1 és függ. 22 szá-
mú soraiban. 

vízsz. 1. Beküldendő. Az idé-
zet folytatásának első része. 12. 
1849. október 6-án kivégzett 13 
honvédtiszt ( vértanú) jelzője. 13. 
Mennydörgéssel, villámlással kí-
sért heves nyári zápor. 14. Idegen 
női név.  15. Apróra vágott hús-
ból és zöldségből készült fűsze-
res étel. 16. Időegység. 17. Olasz, 
svéd és osztrák autók nemzetkö-
zi jelzése. 8. Sporteszköz, a váll, 
illetve a felkar felett kell eldob-
ni. 19. Azonos mássalhangzók.  
20. Grammy-díjas fiatal amerikai 

énekesnő, dalszerző (sz: 1986.) 
művészneve Lady ….. 21. Arra a 
személyre, választékosan, költői 
kifejezéssel. 23. Igen, oroszul. 24. 
Miként egyik fele! 26. Keni hang-
zói. 27. A sorból nekifutamodó, a 
többséget lehagyó. 28. Rádium 
vegyjele.  29. Vasipari termékei-
ről ismert svéd cég rövidített ne-
ve. 30. Dátumrag. 31. Azonos ma-
gánhangzók. 34. Angol főnemesi 
cím, grófnak megfelelő rangot je-
löl. 37. Csak a végén reng! 38. Eu-
rópa édesvizeinek második leg-
nagyobbra növő halfaja.  40. Ár-
nyékos, hűvös. 42. Hézag.  44. Az 
egésznek hányada. 45. Zsarolás 
céljából fogvatartott személy. 46. 

Tapasztalá, érzékelé.  48. Nem a 
lakásban, hanem az udvaron.

 függ. 1. Jó a füle, érzékeli a 
hangokat.  2. E nyelv tanulása kö-
telező iskolai tantárgy volt a kö-
zelmúltban. 3. Bács-kiskun me-
gyei község, Bajától délkeletre. 4. 
Ady Endre egyik írói álneve 5. Téli 
sport. 6. Hegedűs Géza 1953-ban 
írt regényének címe. 7. Népies já-
ték, de szleng kifejezéssel nőre is 
használt megnevezés.  8. Idejét-
múlt, régi. 9. Kettőzve, kisdedek 
felügyelője, gondozója. 10. Név-
elővel, nagy kiterjedésű állóvíz. 
11. …zianizmus, René Descartes 
francia filozófusnak és követői-
nek tanítása. 15. Hosszabb idő-

szakot felölelő, szerteágazó cse-
lekményű, sok szereplőt bemu-
tató mű,az epika vezető műfaja.  
18. Gallium vegyjele.  20. Füzes-
gyarmati Gyógy és Wellness szál-
loda ( Thermal Hotel …) 21. Télen 
teszi a tó jege. 22. Beküldendő. 
Az idézet második befejező ré-
sze. 23. Oktalan, esztelen, esze-
ment. 25. Egyik évszakunk, me-
lyet mindig nagyon várunk. 26. 
Egyenlő, mindegy, egyre megy. 
32. Hiánytalan, ép, teljes, komp-
lett, sértetlen. 33. Cseh férfinév, 
egy ismert táncdalénekes neve is 
( Gott). 35. Határozórag. 36. Ke-
mény, hegyes és szúrós bőrképlet 
egyes növényeken, pl. kaktuszo-
kon. 39. Relé hangzói, keverve! 
40. Megye és folyó Kínában. 41. 
Rossz minőségű talaj. 43. Csak 
középen eszes!  45. Tudományos 
diákkör. 47. Gyümölcsből kifa-
csart folyadék. 48. Kémiai elem, 
vegyjele Sn.

 Beküldendő: A vízszintes 1, 
és  függ. 22 számú sorok meg-
fejtése.

A márciusi rejtvény megfejté-
se: Szellőrózsa, hunyor, télteme-
tő, kankalin. A megfejtéseket a 
Jászapái Városi Könytárba kér-
jük eljuttatni, július 20-ig.

A helyes megfejtést beküldők 
között a NOVUM Kiadó ajándék 
könyvét sorsoltuk ki.

A könyvet átveheti a könyvtár-
ban: Balla Nándor, Jászapáti.

Nagypál Istvánné 

Keresztrejtvény
Az iskolás gyerekek imája

Mottó: „De ne fussatok! Fogjátok föl a csecsemők programját!” 
„Ego memet in ardua fixi!”- „Én a kemény életet választottam magam-
nak!” (idézet Regőczi István: az Isten vándora, című könyvéből.)

Az élet mindig hoz meglepetéseket, a megszületett gyermek, 6 
–7 évesen iskolába kerül. Ott előbb utóbb részesül hitoktatásban, és 
meg kell tanulja, a legszebb imáinkat: a Miatyánkot, az Üdvöz légyet, 
a Hiszek egyet. Templomba járóként megfigyeltem azt, hogy a diák-
mise után szinte repülnek a gyerekek be a sekrestyébe, ahol a mise-
látogatási füzetbe a részvételt bepecsételik. Jó látni, hogy kezdenek 
felnőni, értelmük kinyílik és már komolyabb dolgok felől is érdeklőd-
nek. Ebben az életkorban lehet-e már a gyermekre bízni, hogy akar 
templomba járni? Nagy az öröm, amikor a gyermekek 3 évi hitoktatás 
után végre első áldozáshoz járulhatnak. Az nagyon szép, valódi ün-
nep Isten és az emberek színe előtt letett eskü. Ami mindig sokakat 
vonz be a templomba. Kevés olyan szülő van, aki büszkeségében, meg 
nem hatódik. Emlékszünk ilyenkor a saját első áldozásunkra, egy- két 
szép pillanatra csetlő- botló kamaszkorunkból, Isten keresésre a saját 
életünkből. És ahogy ma itt állhatunk, az oltár előtt kézen fogva ra-
gyogó szemű gyermekünkkel. Elönt a hála, és a büszkeség: köszönöm 
Istenem! És bizalommal a szívünkben, hogy őt talán egy szebb életre 
hívja Jézus, együtt imádkozzuk:

(Egy régi szentképről idézett imádsággal: Lelkiáldozás)
„Édes Jézus, te nagy Király,
Kis ostyába rejtezve
Eljöttél, hogy a szívembe szállj
S enyém lehess örökre.
Hiszem, hogy te Istenem vagy,
Égnek, földnek királya.
Reménylek, mert szerelmed nagy, 
S szíved üdvöm kívánja. 
Szeretlek is jobban miként
Bármit e nagy világon!
Hogy bűnömmel bántottalak, 
Szívem mélyén sajnálom.
Bocsáss meg, ó édes Jézus,
Feledd el, hogy vétettem!
Jöjj el ismét, jöjj szívembe, 
Maradj mindig énvelem!”

A szíves invitálás ellenére sem sok gyerek marad ezek után is a 
templom közelében. Ezzel letudottnak tekintjük a hitoktatást, jobb 
esetben a bérmálásig kitart a lendület, aztán pipa. És az első áldozás-
kor még oly meghatódott anyukák tárgyilagosan felteszik a kérdést, 
na mi következik? Az egyházi esküvő! Hol van az még!? Talán mond-
juk, a vasárnapi misét rendszeresen látogatókra, „Hogy nekik mennyi 
idejük van!” És telnek az évek, így is felnőnek a gyerekek… Van valaki, 
aki nem ezt várja tőlünk, aki a kemény életet választotta magának! 
(lásd mottó) Isten segítsen bennünket, hogy meg tudjuk adni gyer-
mekünknek a szabad választás lehetőségét, és a gyermekünk köteles-
ségei között a templomba járást elfogadja. A felnőtt életre szóló hit, 
úgyis ajándék lesz számára. Kérjük segítségét bátran!

Az elsőáldozók szüleinek ajánlva, megértéssel: 
Z. S-né

A Zöld Pont Környezetvédelmi 
Egyesület Mihályi Sándorné vezetésé-
vel, a Föld Napja alkalmából a környe-
zetegészségügyről szervezett előadást 
a Művészetek Házában dr. Ádám Ba-
lázs kutatóorvos közreműködésével, 
amit színesített az idén 10 éves Egye-
sület életét bemutató kis kiállítás is. 

A fiatal szakember a rendezvényen 
környezetünk egészségre káros hatá-
sairól beszélt, elsősorban a  levegőről, 
a légszennyezés méréséről és a lehet-
séges védekezésről.

Rögtön az előadása elején meglepte 
a hallgatóságot az a tény, hogy a vidé-
ki városok levegője sem olyan tiszta, 
mint ahogy korábban hittük. Például 
a Jászberényben mért adatok szerint 
az elmúlt évben a levegőben lévő nit-
rogén-oxid és szálló por mennyisége 
a határértékeket néhány esetben meg 
is haladta. 

A szennyező anyagok egy része ter-
mészetes úton kerül a levegőbe (pl: vi-
rágpor), de az ipar, a közlekedés és a 
háztartások (fűtés, hulladékégetés) 
közismerten káros anyag kibocsátás-
sal járnak. Ha a légmozgás nem se-
gíti a légcserét, az emberi szervezet-
re is hatással van. Az első ilyen esetet 
1930-ban Belgiumban jegyezték fel, 
ami 60 halálesetet okozott. 

A szennyezett levegő (füstköd = 
szmog) emberi egészséget károsító 
hatásairól elmondta, hogy heveny tü-
netként fejfájás, kötőhártya gyulladás 
jelentkezhet, súlyosabb esetben köhö-
gés, mellkasi fájdalom, hányinger. Ha 

az ember hosszabb ideig kénytelen el-
szenvedni a levegőben lévő szennye-
ződéseket, például foglalkozásából 
adódóan, - légzőszervi betegségek, a 
keringési rendszer megbetegedései, és 
daganatok keletkezése is bekövetkez-
het.  (Megjegyezte, hogy az orvostan-
hallgatókat már úgy oktatják, hogy a 
betegségek okait is derítsék fel a gyó-
gyítás mellett.)

A fiatal kutató orvos szerint a meg-
előzés felé vezető út első lépése az in-
formáció. Az Országos Légszennyez-
ttségi Mérőhálózat  adatai ma már az 
Interneten elérhetőek, ha a határérté-
ket meghaladó adatot mérnek, kötele-
ző  a lakosság figyelmeztetése.  (www.
kvvm.hu/olm)

Az előadás után az érdeklődők to-
vábbi beszélgetésre is ottmaradtak a 
Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesü-
let rendezvényén.

Szponzorok voltak: Pádár Cuk-
rászda, Eurocorn, Borbás Zsolt, Jász-
tej, Katona Zoltán, Szőllősi Zoltán. 
Kiállítók voltak: Kondor Ferencné- 
báb, Szalkári Rózsa - festmény Deli 
Julianna - festmény, Mihályi Imre- 
foto, Mihályi Sándor - foto, Mihályi 
Zoltán - fafaragás, Kálmán József - 
fafaragás, Orosz Ferencné - kézimun-
ka, Majtényi Ágnes - foltvarrás, Berki 
Ferencné - tojásfestés, Andrási Róbert 
tanuló - fafaragás, Oroszné, Bagi Ju-
dit - kézimunka, Általános Iskolai ta-
nulók munkái.

Sz-n

A Föld Napján – a levegőről

Jó? Rossz? Így történt
„Bár napi tizenkét órát dolgoztunk, fiatalok voltunk, fel sem vettük a 

munkát. A roma brigádban jól éreztem magam, úgy is mondhatnám, játék 
volt a munka. Pedig nehéz és veszélyes munkát végeztünk. A savszigete-
lő munka egészségre ártalmas és veszélyes volt. De a romák értelmes jó 
kedélyű rugalmas emberek. Miközben keményen dolgoztunk, állandóan 
készen álltunk a hülyéskedésre….

Általában négy és fél napot dolgoztunk. Pénteken utaztunk haza, ki-
ki a maga otthonába. A nagyobb része Jászapátin lakott. Szombaton es-
ténként a kultúrházban, a selymes körben, a munkáskörben és nyáron 
a jösszében is táncmulatságot rendeztek, amit ki nem hagytunk volna. 
Leginkább a kultúrházba jártunk. A háború előtt ipartestület volt és ak-
kor minket oda be nem engedtek volna. Most viszont oda mehettünk, aho-
vá akartunk. Ekkor a Zsiga volt a legjobb barátom. Roma gyerek volt és 
együtt mentünk vele szórakozni. A roma-magyar ellentét természetesen 
már akkor is megvolt, pedig több vegyes házasság is volt. Akik vidékre 
jártak dolgozni azok általában romákkal is együtt dolgoztak és azoknak 
nem volt semmi bajuk egymással. Akiknek bajuk volt a romákkal, azok 
nem is ismerték őket….

Ez az írás bemutató a Jó? Rossz? Így történt című könyvből, amit 
az a Berdó Sándor írt, aki 1950-től 1972-ig több mint harminc roma 
származású és kb. ugyanannyi nem roma származású emberrel járta 
az országot, akik nagyobbrészt jászapátiak, jászkisériek, jászberényiek 
voltak. Az ország 33 városában dolgozott egy-egy város több gyárában, 
a főváros 35 gyárában.

A könyv kapható a Zöldpatikában.

RESTORE: a motorfelújító adalék
Felújítja, fokozza a kopott motor hengernyomását 
Visszaállítja a tömítettséget a dugattyúgyűrű és  
a hengerfal között, csökkenti az olajfogyasztást és az üzem-
anyag fogyasztást, javítja az indítást, növeli a teljesítményt

7 Galán Kft. 1192 Budapest, Géza u. 11. (30)-970-8242 
www.restor-eu.com
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a Magyar Gasztronómiai Egyesület leg-
újabb alapanyag tesztjén a JÁSZTEJ 

20%-os tejföl sikeresen szerepelt. A  Gerbaud 
Ház sörpincéjébe rendezett zsűrizésen 14 nagy-
üzemi és házi készítésű tejfölt kóstoltak meg a 
szakemberek, és a jászsági termék vitte el a pál-
mát. Részletes adatok a Bűvös Szakács blogjá-
ban az Interneten vannak.

A lapok szűkszavú tudósítását kiegészítendő 
kerestem fel a helyi üzem a Jásztej Zrt. igazgató-
ját, Jáger Sándort, aki új munkatársával, Mül-
ler Attila  termelési vezetővel együtt épp a leg-
újabb termékük forgalmazásának indításával 
voltak elfoglalva.

Jáger Sándor igazgató úrtól megtudtam, hogy 
az üzem indulása, 1969 óta készítenek a Jásztej-
nél tejfölt, szinte hagyományos termék már. A 
teszt sikere után több helyről is pozitív vissza-
jelzések érkeztek, egyértelműen jót tett az üzem 
hírnevének. A finom tejföl elsősorban a jó minő-
ségű alapanyagnak és a több évtizedes gyártási 
tapasztalatnak köszönheti sikerét.

Az alapanyagot, a tejet a cég tulajdonosainak 
telephelyeiről szállítják. (Jászárokszállás Kos-
suth 2006 Zrt. Jászapáti 2000 Mg. Zrt. Jászföld 
Mg. Zrt. Jászladány.) Ez adja a 90%-át az alap-
anyag mennyiségnek, a többi 10% származik a 
környékbeli magán gazdaságokból, családi és 
kistermelőktől. Éves viszonylatban 20 millió 
liter tehéntejet dolgoznak fel.

A teszten a CBA üzleteiben kapható tejföl sze-
repelt. A JÁSZTEJ a termékeivel (ami nemcsak 
tejfölt jelent),  750-800 árusító pontont szol-
gál ki, mondta el Jáger Sándor, - ezek egy része 
kereskedelmi egység, a másik része különböző 
nagyüzemi konyhák, ahová pályázatok útján 
nyílt lehetőségük a beszállításra. Tehát nemcsak 
a Jászságban, a nagyobb üzletláncok polcain, a 
főváros kisebb-nagyobb üzleteiben  találkozha-
tunk a Jásztej emblémával ellátott termékekkel, 

de jelen vannak a kereskedelem révén az egész 

országban is, hiszen a  JÁSZTEJ ZRt. A saját ter-

mékeikkel együtt, társüzemi forgalmazásban  

230-240 féle tejtermék cikk-elemet forgalmaz. 

A régi termék, a tejföl sikerét szerettem volna 

körbejárni, de beláttam, hogy a cég vezetője szá-

mára ugyanolyan kedves mindegyik.

A beszélgetés végén részese lehettem a leg-

újabb termék kóstolásának is.

A fél literes JÁSZTEJ kakaó egy  együttműkö-

dés eredménye, hiszen a gyártás nem a jászapáti 

üzemben zajlik, csupán a legfontosabb, az alap-

anyag és a termék fejlesztés itteni. A kakaós tej 

április 19-től kapható az üzletekben. Finom, jó-

ízű, kellemesen kakaós és nem túl édes. 

A hagyományos termékeket ismerjük, hasz-

náljuk, meg kell kóstolni az újat is. 

Hasonló sikeres karriert kívánunk ennek a 

terméknek is!
Sz-n

A hírnek jártunk utána a Zrt 
munkatársainál. 

Urbán Miklós gépészeti vezető és 
Fekete Róbert üzemvezető, környe-
zetgazdálkodási agrármérnök vol-
tak a beszélgető partnereim. 

Urbán Miklós már szinte az öt-
let születésétől figyelemmel kísérte 
a biogáz üzem létrejöttét. Tőle tud-
tam meg, hogy 7 évvel ezelőtt vet-
ték fel a kapcsolatot az első olyan 
céggel, amelyik az állattenyésztés 
melléktermékeit áramtermelésre 
hasznosítja. Évekig tartó tanulmá-
nyozás, számolgatás következett, 
amikor aktuálissá vált a dolog, mi-
vel az Európai Unió előírása sze-
rint, a keletkező trágyát kezelni kell 
valahogyan. Így döntöttek a Zrt. ve-
zetői a hasznosítás mellett. 

Az Uniós támogatású trágyake-
zelési pályázatba belefért a biogáz 
üzem is. 2006 márciusában adtunk 
hírt a Jász Újságban arról, hogy el-
készültek a tervek, indulhat az en-
gedélyezési eljárás.

3db 1500m3-es acéltartály épült, 
ahol a gázképződés (fermentálás) 
zajlik, plusz egy vasbeton utó-
fermentáló, és 4db egyenként 
5000m3-es végtározó, ahol a vég-
termék tárolása történik, mielőtt 
kikerülne a termőföldekre. Ezen kí-
vül szivattyúk és keverő berende-
zések az alapanyaghoz, számtalan 
csővezeték, föld alatt és felett, a fo-
lyadék és a gáz szállításához, vala-
mit a biológiai rész végén a techni-
kai rész, az áramtermelő gázmotor 
és végül a transzformátor, ahonnan 
az áramot továbbítják. A bonyolult, 
félig automatikus rendszer közvet-
lenül 2-4ember munkáját igényli, 
de a kapcsolódó feladatok, a szállí-

tástól a környezet karbantartásáig 
sokkal többet.

A megszerzett elméleti tudást, az 
építés után a próbaüzemi tapasz-
talat megszerzése követte, mondja 
Urbán Miklós, aki minden fontos 
eseményt feljegyzett: 2010. novem-
ber 30-án kezdték feltölteni bio-
gáz üzem első fermentáló tartályát. 
A tél, a hideg időjárás lassította a 
folyamat beindulását, de január-
ban már a termelt gázt használták 
a rendszer melegítésére. 2011. már-
cius 2-án elindult a gázmotor és 10-
én csatlakozott először a hálózatra. 
Áprilisban már 100MWh áramot 
adtak át a  MAVIR-nak.  

 Az üzem beindulásától Fekete 
Róbert, a fiatal agrármérnök kap-
csolódott be a munkába, üzemve-
zetőként. A próbaüzem elindulása 
óta, szinte éjjel-nappal az egymás 
közt csak  „vastehénnek” nevezett 
üzem működését figyeli. Az ottho-
ni számítógépén nyomon tudja kö-
vetni a rendszert, de egy biológus 
szakember is segíti a munkát. 

Azért nevezik így, mert ugyanaz 
zajlik le benne, mint egy igazi tehén 
gyomrában. Az „etetés” a biológiai 
hulladékkal történik, fokozatosan, 
mint a növendék állat, kap több-
több táplálékot, attól függően, hogy 
a keletkező baktériumok mennyi-
re aktívak, „éhesek” és ha megindul 
a gázképződés, jön a „szellentés”, 
vagyis a keletkező metán gáz meg-
hajtja az áramtermelő motort. Kez-

detben még „csemegéket” is kap, 
hogy a belső működés beinduljon, 
kellő számú baktérium termelőd-
jön: a sertés és szarvasmarha trá-
gyán kívül silót, gabonaszárítóból 
származó tisztítóüzemi porlást, da-
rát. A működésnek folyamatosnak 
kell lennie, hiszen a baktériumok 
akkor érzik jól magukat, ha az alap-
anyag ellátás folyamatos, mint más 
élő szervezetnél - a gázkihozatal is 
akkor a legjobb.

Még csak egy fermentor tartály 
üzemel 100%-kal a háromból, de a 
számítások szerint lesz elég bioló-
giai hulladék az Zrt  telepein. 

Egy év alatt 48 000 tonna alap-
anyagot hasznosíthat majd az 
üzem. A 637 kW-os gázmotor vár-
hatóan 4700 megawattóra elektro-
mos energiát állít elő egy év alatt, 
optimális esetben. 

(Csak összehasonlításképpen: 
egy átlagos háztartás  havi elekt-
romos energia fogyasztása kb: 
300kWh körül van, vagyis órán-
ként kb. 2 lakóház havi villanyáram 
igényét termeli meg teljes kapaci-
tással működve.)

Az előállított és fel nem hasz-
nált „zöld” áramot az ország háló-
zatába táplálja a rendszer, amiért 
a Zrt. zöld áram díjat kap. A pályá-
zat szerint, hét és fél évig kapják a 
megemelt díjat a termelt áramért, 
ezalatt meg kell térülnie a beruhá-
zásnak, utána a szabad piaci érté-
kesítés következik. 

Fekete Róbert üzemvezető el-
mondta, hogy a biogáz üzem megol-
dást jelent a trágyakezelésre, emel-
lett csökkenti a keletkező ózon-
károsító metángáz kibocsátást, 
valamint  a keletkező végtermé-
kek alkalmasak talajerő pótlásra. 
(A végtermék egy zöldesbarna bi-
ofolyadék, ami kiválóan alkalmas 
talajerő utánpótlásra, hat hónap pi-
hentetés és - bevizsgálás – után.) 

Az előállított elektromos áram 
plusz bevételi forrás. A keletkező 
hő is hasznosítható, aminek  egy 
része a rendszer önfenntartásához 
kell - (ezeket a fermentorokat fűte-
ni kell, 38-40 fok hőmérsékleten 
gyorsítják meg a gáz kihajtását a 
folyadékból), de a felesleget a ser-
téstelepen fűtésére vagy hűtésére 
használhatja a cég, attól függően, 
hogy mit  épít rá a későbbiekben. 
Ez a biogáz üzem sikeres működé-
sén múlik majd. 

Sikeres működés esetén szám-
talan további lehetőségeket is kí-
nál a biogáz üzem, a külföldi példák 
alapján, (feldolgozóipari hulladék 
hasznosításától az autók biogázzal 
tankolásáig.)

Új feladatot, kihívást jelent a 
mezőgazdasági szakembereknek a 
nagyüzemi mezőgazdaság új ága, 
a környezetvédelem és a megújuló 
energia előállítása.

Most még csak próbaüzem zaj-
lik, ennek megfelelő izgalmakkal, 
odafigyeléssel és precizitással, hi-
szen nagy a felelősség, sok múlhat 
a jó kezdésen. 

Az eddigi eredmények nagyon 
biztatóak.

Sz-n
(Folytatása következik)

Elindult a próbaüzem, már 
áramot termelt a Jászapáti 
2000 Mg. Zrt Biogáz Üzeme

Régi és új termékek 
a Jásztej kínálatában

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS 
KIKÉPZŐ KÖZPONT

biztonsági őr, testőr, 
vagyonőr

Intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést indít
A szakmai szakszervezetek ajánlásával!

Május 14-én 
jászberényben és jászapátiban.

+36-30-981-20-45

Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdők jelent-
kezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Gyors elhelyezkedés!

Fegyvervizsga 1 nap alatt! 

 NE HIGGY az átverőknek! 
ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!

Fnysz: 01022-2010

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengely- falumegújítás és 
fejlesztés; turisztikai tevékenységek ösztönzése; mikrovállalkozások létrehozása és fej-
lesztése; vidéki örökség megőrzése) 2. körös pályázati kiírása 2009. december végén zárult 
le. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületéhez  az ismételten meghirdetett négy 
jogcímre a benyújtási időszakban a jogosult 15 település közül 8 településről nyújtottak be 
összesen 11 db pályázatot.

A JKHK Egyesületének munkaszervezetétől megtudtuk, hogy két jogcím esetében 
2011. március 30-án kipostázásra kerültek a támogatói határozatok. A Falumegújítás- és 
fejlesztés jogcímre beadott 3 projekt támogatásban részesült, melyről a határozatokat az 
érintettek át is vették. 

Jászivány Község önkormányzata pályázatot nyújtott be „Játszótér felújítása 
Jásziványon”. Köztudott, hogy Jászivány települése nem rendelkezik olyan játszótérrel, 
ami megfelelne a hatályos EU-s szabványoknak, ezért egy 600 m2 területen épül majd a 
játszótér, mely karbantartott terület fákkal, bokrokkal, jelenlegi állapotában elbontandó 
régi játszószereket tartalmaz. Az EU-szabványosított játszótérhez új térkő burkolatú járda 
kerül kialakításra. Az EU-szabványosított játszótéren hinta, homokozó, lánchíd, mérleg-
hinta, torony, rugósjátékok, kisvonat és mozgáskorlátozottak számára készült eszköz (for-
góka) lesz telepítve. A játszóeszközökön kívül padok, asztal, és hulladéktárolók kerülnek a 
játszótérre. A fejlesztés várhatóan még a 2011. július elején, a XVII. Jászok Világtalálkozója 
előtt befejeződhet.

pusztamonostor Község önkormányzata „Pusztamonostor játszóterének 
felújítása” címmel nyújtott be pályázatot ugyanezen jogcímre. Pusztamonostor település 
játszótere jelenleg nem felel meg a hatályos EU-szabványoknak, a kijelölt területen kultúr-
ház található, ám a telek nagy része kihasználhatatlan, 50 méterre a Szabadság utca túlol-
dalán óvoda üzemel. Így a játszótér (jelenleg két használaton kívüli hintaállvány áll rajta) 
a gyerekek számára kiváló szórakozási lehetőséget nyújthat a jövőben. Az EU-szabványo-
sított játszótéren csúszda, hinta, homokozó, mérleghinta és rugósjáték kerül telepítésre, 
valamint padok és hulladékgyűjtők. Az elavult eszközök bontásra kerülnek.

Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot adott be „EU szabványo-
sított játszótér építés Jászszentandráson” címmel. A játszótér építésével a jelenlegi 
park megszépülne. A játszótérhez térburkolat (járda) kerül kialakításra, emellett a kör-
nyezet rendbetételére kerül sor a tervezett füvesítéssel. Az EU-szabványosított játszótéren 
mászóka, hinta, mérleghinták, hajó, rugósjáték és fogyatékkal élők számára készül eszköz 
(forgóka) kerülnek telepítésre. A játszóeszközökön kívül padok, asztal, és hulladéktárolók 
lesznek még.

A Vidéki örökség megőrzése jogcímre beérkezett két pályázat, melyek szintén támoga-
tásban részesültek. A projektek révén két templom és egy parókia épülete kerül felújításra a 
Jászság területén. Jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus Egyházkö-
zség „Templom, parókia felújítása” címmel nyújtott be pályázatot az adott jogcímben. 
A tervezett fejlesztés keretében a jászfelsőszentgyörgyi templombelső falfestésére, freskók 
javítására, belső bútorzat felújítására kerül sor, valamint a templom kertben található ke-
reszt is megújul. A parókia épületének esetében sor kerül annak homlokzati hőszigetelé-
sére, nyílászárók cseréjére, burkolatcseréjére, részleges akadálymentesítésére, a kerítés, 
valamint a parókia előtt található járda felújítására. A templom épülete és a parókia helyi 
védelem alatt áll. Jászfelsőszentgyörgy község 2012-ben ad helyet a Jászok Világtalálkozó-
jának, így különösen fontos az önkormányzat számára is, hogy a központban lévő épületek 
megújuljanak. A fejlesztés valamennyi lakos érdekét szolgálja, nemcsak a hívő, templomba 
járó emberekét.

Jászdózsai Római Katolikus Egyházközség pályázatot adott be „Szent Mihály 
templom felújítása” címmel. Jászdózsa központjában található az 1782-ben, barokk stí-
lusban épült műemlék templom, amely a település legrégebbi és legjelentősebb építménye, 
a helyi kulturális örökség része. A fejlesztés során a templom tetőszerkezetének felújítását 
tervezi az egyházközség, a teljes tetőfedés elbontásra kerül, új bádogos szerkezetet kap a 
templom és a villámvédelem is megújul.

A nyertes pályázatokról bővebb információt az egyesület honlapján tudhatnak meg, a 
www.jkhk.hu címen, a „Nyertes pályázatok” menüpont alatt. Pályázati lehetőségek nyílnak 
meg a 2011-es eszezendőben is, aktuális felhívások is elérhetőek az egyesület honlapján.

További információk a következő elérhetőségeken:
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete  Ügyfélfogadás:  Iroda: 5130 

Jászapáti, Tompa Mihály u. 2.   H:800–1200; 1300–1900  Tel/Fax: 06-57/443-570 K-P: 800–
1200; 1300–1700  E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com  Web: www.jkhk.hu 

Újabb nyertes projektek  
a Jászberényi kistérségben
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Tisztelt Vásárlóink!
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 CENTRUM CBA ABC melletti 

Papír-írószer Boltban
helyi jellegű termékek (hímzett terítők, kerámia tárgyak, csipkék, 

bőrdíszművek stb.) forgalmazását kezdtük meg!
Egy-egy ünnep alkalmával gondoljon szeretteire és lepje meg őket 

a hagyományőrző termékek egyikével.

Tisztelt Partnereink!
Cégünk integrátori tevékenység végzésével 

 több évtizedes tapasztalatra alapozva segíti az Ön 
mezőgazdasági tevékenységét vetéstől az értékesítésig.

Hívjon minket!
Jászapáti 2000. Mg. ZRt.

57/440-156; 30/250-2822;
 www.jaszapatimgzrt.hu

CENTRUM JÁSZAPÁTI KFT.

AGROCENTRUM 

BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT

Műtrágyák, vetőmagok, vegyszerek,  
munkagépek és alkatrészek, csapágyak,  

hidraulika csövek, gumiáruk, vas- acéláruk, fóliák. 

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.

Sokkolóan hatott az általá-
nos iskola dolgozóira, hogy be-
iratkozás előtt az iskola munká-
ját negatívan értékelő sorok je-
lentek meg a Jász Újságban. A 
bonyolult és hosszú mondatból 
az átlagolvasónak a következők 
keltették fel a figyelmét: „… az ál-
talános iskola minden típusán a 
kompetenciamérések kritikán 
aluli teljesítményt mutatnak…”. 
Ez nem igaz, sőt! 

  
A régió kompetenciamérésért 

felelős vezetőjét kértük fel arra, 
hogy értékelje az iskola teljesít-
ményét. Erről egy ötven oldalas 
szakértői vélemény készült, ami 
egészen más képet mutat.  (A tel-
jes anyag megtekinthető az isko-
la honlapján http://apatiiskola2.
uw.hu .) Néhány gondolatot pe-
dig szeretnénk az újságolvasók-
kal is megosztani: 

,,Hazai és nemzetközi tanul-
mányok mind alátámasztják, 
hogy a tanulók háttere, ottho-
ni körülményei jelentős mérték-
ben meghatározzák képességeik, 
eredményeik alakulását. Semmi 
nincs akkora hatással a gyermek 
fejlődésére, mint a saját szülei, 
habár az oktatási intézmények 

egyik fő feladata éppen a hátrá-
nyos helyzetű gyerekek tanulási 
esélyeinek javítása. Éppen ezért 
a telephely (iskolaépület) teljesít-
ményének megítélésekor a csa-
ládi hátteret is figyelembe véve 
tettük mérlegre a tanulók ered-
ményeit.

 6. évfolyam, matematika
A családiháttér-index és a tel-

jesítmény kapcsolatát vizsgálva 
megállapítható, hogy  jobban tel-
jesített az iskola annál, mint ami 
a családi háttér alapján várható 
lett volna. 

. Megállapítható, hogy az isko-
la csökkentette a tanulók indulá-
sakor meglévő hátrányait, a diá-
kok közti különbségeket. 

   A telephelyek átlageredmé-
nyeinek összehasonlítása során 
megállapítható, hogy az iskola 
teljesítménye az országos átlag 
közelében helyezkedik el. A telep-
helyek méretét tekintve, a kis lét-
számú, városi általános iskolák 
között is a felső középmezőnyben 
teljesített. A 238 hasonló mére-
tű városi intézményből mindös-
sze 45 intézményben értek el jobb 
teljesítményt.

Az eredményességnek sok oka 
lehet: a telephely felszereltsége, 

a tanárok felkészültsége, a tanu-
lók motiváltsága; felzárkóztató, 
képességfejlesztő program be-
vezetése.

A korábbi évek teljesítményei-
ről megállapítható, hogy a 2010. 
évi teljesítmény mindegyiktől 
statisztikailag kimutathatóan 
magasabb.

2008-as évi méréstől követő-
en, a mérési azonosítók beveze-
tésével, az elmúlt 3 év tanulói-
nak eredményei hasonlíthatók 
össze, a telephely egymást követő 
években ugyanazon évfolyamon 
elért teljesítményével. A képes-
ségeloszlásokat vizsgálva, jelen-
tős mértékű átlagjavulást figyel-
hetünk meg. 2010-ben a jobban 
teljesítők aránya megnőtt, a kö-
zépmezőny a jobb képességűek 
felé tolódik el. Az átlag javulását 
okozhatja:

• több tanuló kiemelkedően tel-
jesített, ami megemelte az átlag-
eredményt 

• alsó tagozat jó előkészítő, fel-
ső tagozat fejlesztő munkájának 
eredménye

• sikeres, a leszakadók felzár-
kóztatását célzó képességfejlesz-
tő program működése.

   6. évfolyam, szövegértés

   Az intézmény a családi háttér 
alapján várható eredményt pro-
dukálta. Ebben az esetben, ami-
kor a telephely átlagát nagyban 
befolyásolja a gyengén teljesítő 
tanulók nagy hányada, (az 1. szint 
alatt 9,5%, ami négyszerese az or-
szágos megoszlásnak) az elért tel-
jesítmény kimagasló pedagógiai 
munkának ítélhető.

   A 2010-es kompetenciamé-
rés szövegértés eredménye lé-
nyegesen magasabb a 2009-as 
év eredményénél, és közel ha-
sonló a 2008-as teljesítmény-
hez. A tanulók tudása homogé-
nebbé vált, ami az ilyen nagy ké-
pességbeli különbségnél jelentős 
eredmény. „

 Természetesen nem gondol-
juk azt, hogy hibátlanul dolgo-
zunk. Ezért folyamatosan kér-
jük a gyerekek, szülők, szakér-
tők véleményét, és az így feltárt 
hiányosságokat próbáljuk orvo-
solni. A gyerekek, szülők, szakér-
tők, és a fenntartó önkormányzat 
véleménye szerint nem is ered-
ménytelenül. 

Az általános iskola dolgozói

KRITIKÁN ALUL, VAGY FÖLÜL?!

UTCAKÉPEK
Pongó Gabriella  

első kiállítása 
A jászapáti fiatal rajztanárnő először mutatta be 

munkáit és éppen a hazai közönség előtt. Pongó 
Gabriella  jelenleg az egri Eszetházy Károly Főis-
kola mester szakát végzi. Képein, fotóin,szokatlan 
módon, nemcsak a  „festő ecsetjére való” témák je-
lennek meg, hanem például az utca, a maga csu-
pasz valójában, olyan berendezési tárgyakkal, 
amit naponta látunk és talán észre se vesszük. 

A kiállítás megnyitóján egykori általános iskolai 
tanára, Bugyi Ilona így beszélt munkáiról.

„ Olyan apró részletek ragadják meg a figyel-
mét, amelyek mellett más simán elmegy: a leko-
pott vakolat, a berozsdásodott esőcsatorna eset-
leges színfoltjai, repedései, az utcabútorok pl. a 
szemetes rácsainak ritmusa, a háttérben a falfir-
ka – festői témát jelentenek Gabriellának.  …” a 
magad módján látod a világot, ahogy más ember 
nem, Ez egy ajándék, hogy megláthatod a szépsé-
get és a borzalmat a hétköznapi dolgokban.” Cas-
sandra Clare gondolataival lehet jellemezni Gabi 
beállítottságát.”

A tanárkodás mellett szeretne majd továbbra is 
festeni, fotózni.

Sok sikert kívánunk tervei megvalósításához!
Sz-n

Tájékoztatom a Városi Vöröskereszt tagsá-
gát, hogy 2011. január 1-től elnöki tisztségem-
ről egészségi okból lemondtam. A továbbiak-
ban e feladatot Nagy József Miklósné látja el, 
aki eddig a megválasztott helyettesem volt.

40 év hosszú idő. Ezt a feladatot az aktí-
vákkal és a vezetőségi tagokkal együtt igye-
keztem becsülettel ellátni. A város vezetősé-
gétől minden segítséget megkaptam. Köszö-
nöm Török Sándor Polgármester Úrnak, hogy 
több évtizeden keresztül segítette a Vörös-
kereszt munkáját. Ebben az időszakban kez-
dődött, hogy anyagi támogatást is kaptunk, 
ami lehetőséget adott arra, hogy egyedülál-
ló idős betegeket látogassunk, véradó ünnep-
ségeket rendezzünk, ahol átadásra kerültek a 
véradó kitüntetések és megvendégeltük vér-
adóinkat. Mégegyszer köszönöm Török Sán-
dor Úrnak a segítséget és nyugdíjas éveihez 
kívánok jó egészséget és hosszú életet. Vá-
lasztás után Szabó Lajos Úr is folytatta a tá-
mogatást és értékelte a Vöröskereszt sokré-
tű feladatát, rendezvényeinket látogatásával 
megtisztelte. Csatlakozott a véradók táborá-
hoz is, példát mutatva a fiataloknak. Köszö-
nöm neki is a segítséget, további munkájához 
sok sikert és egészséget kívánok.

Április 7-én az a megtiszteltetés ért, hogy 

meglátogatott Oláhné Birkás Ilona, Demeter 

Sándorné, Szatmári Károlyné, Agócs László-

né, Himpliné Juhász Judit, a számomra leg-

kedvesebb virággal és ajándékkal fejezték ki 

irántam való szeretetüket. Ezt a napot soha 

nem felejtem el. Köszönöm nekik.
Szép Ernő versével köszönök el:

Úgy szeretnék a szegény világnak  
valamije lenni,
Nap, akitől kezdenek a házak reggel  
melegedni.
Vagy a csillag az esthajnalcsillag,  
aki az első az égen,
Kinek minden cselédek örülnek  
a borult vidéken.
Vagy az álom, betegek meg bénák  
amelyben elpihennek,
Melyben se bánat, se szégyen,  
se a bűn nem szenved.
Furulyaszó, mely az erdőn túlról késő este 
reszket,
Szomorúfűz, aki meghallgatja  
a kis fakeresztet.

Nyitrai Istvánné Vöröskereszt Elnöke

Egy korszak lezárult
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Jelentkezzen 

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

T á j é k o z T a T á 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

A Városi Könyvtár 
programajánlata

A Művelődési Ház 
programajánlata

2011. április 
● Kiskorú veszélyeztetésének bűntette mi-

att indult eljárás egy helyi férfi ellen, aki már-
cius 22-én a délelőtti órákban lakásában meg-
verte volt élettársát és annak kislányát, akik 
nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülése-
ket szenvedtek.

● Egy 44 éves férfi feljelentést tett lányának 
volt élettársa ellen, aki március 28-án a délutá-
ni órákban családi házának udvarára engedély 
nélkül bement, a feleségét meglökte, majd a lá-
nyát is bántalmazta, illetve a bejárati ajtó ab-
laküvegét ököllel beverte. A sértett magánin-
dítványt terjesztett elő magánlaksértés elkö-
vetése miatt. 

● Április 1-én reggel 7 óra körüli időben két 
ismeretlen személy hatolt be egy jászapáti lakos 
ingatlanába, majd ott a nyitott melléképületből 
láncfűrészt, gázpalackot és kapcsolószekrénye-
ket akartak eltulajdonítani, mely cselekményük 
közben tettenérésre kerültek. Az ügyben egy fi-
atalkorú és egy felnőtt korú helyi lakos került 
előállításra, akik cselekményüket elismerték. 
A sértett részére okozott 80.000 Ft. kár lefog-
lalással megtérült. Az ügyet április 26-án bíró-
ság elé állítás keretében tárgyalja a Szolnok Vá-
rosi Bíróság. 

● Bejelentés érkezett a Jászapáti Rendőrőrsre 
április 9-én a délelőtti órákban, hogy egy lakat-
lan ingatlan udvarán tartózkodik egy személy. 
A bekerített helyre a nyitott kapun ment be az 
elkövető és onnan különféle tűzifát kívánt eltu-
lajdonítani. A férfit a kiérkező rendőrök a hely-

színen tetten érték. Az elszámoltatása során egy 
szatyorban különféle fémhulladékot találtak, 
melyről megállapították, hogy az üres lakóin-
gatlan mellett található telepről származnak. A 
helyi férfi cselekményét elismerte, esetében ha-
tóságunk bíróság elé állítást tervez. 

● Egy 25000 Ft. értékű kerékpárt tulajdoní-
tottak el egy helyi iskola udvarából április 11-
én. Az ügyben végzett adatgyűjtés során meg-
állapítást nyert, hogy a bűncselekmény elköve-
tésével megalapozottan gyanúsítható egy helyi 
férfi, aki a kihallgatása során a cselekményt el-
ismerte. Tekintettel arra, hogy korábbi bünte-
téséből január hónapban kedvezménnyel sza-
badult és jelenleg több büntetőeljárás is folya-
matban van ellene, őrizetbe vételére került sor. 
A 72 óra időtartam alatt bíróság előtt felelt cse-
lekményéért. A Jászberényi Városi Bíróság a ke-
rékpárlopás miatt 7 hónap letöltendő szabadság-
vesztésre ítélte. 

A bolti lopásokkal szemben a kisebb üzletek 
kiszolgáltatottabbak, mint a bevásárlóközpon-
tok, hipermarketek, hiszen nem áll rendelkezé-
sükre a modern és drága biztonsági technológia. 
A bűncselekmények megelőzése, illetve felderí-
tése végett az alkalmazottak részére az alábbi-
akat javasoljuk:  

- Kísérjék figyelemmel a boltban megjelenő, 
gyanúsnak ítélhető személy mozgását. 

- Gyanús lehet, ha valaki zavartan viselkedik, 
észlelhetően konkrét cél nélkül érkezik az üzlet-
be, és a viselkedése, öltözéke eltér a megszokot-
tól. A gyanús jelenségről a lehető leghamarabb 
értesítsék a munkahelyi vezetőt (helyi rendőri 
szervet, polgárőrséget). 

- Gyengülő vásárlói forgalom (nyitás, zárás, 
ebédidő) esetén ne hagyják magukra kollégáju-
kat, sőt fokozzák éberségüket. 

- A nagyobb összegű pénzkezelést minden 
esetben a vásárlói forgalomtól elzárt helyen vé-
gezzék.

Bűncselekmény esetén a rendőrség a feljelen-
tés megtételekor, illetve azt követően a tanúki-
hallgatás alkalmával kérni fogja az eltulajdoní-
tott értékek listáját, azok sorszámát (mobiltele-
fon esetén IMEI számot), gyári és/vagy típus 
számot, egyedi azonosításra alkalmas jellem-
zőit. Nagymértékben segítheti a felderítést, ha 
az üzlethelységben lévő értékekről korábban 
készült fénykép vagy videó felvétel, melyet be 
tudnak mutatni a rendőrségnek. Ebből adódó-
an célszerű a vagyontárgyakról ún. „házi-lel-
tárt” készíteni.

Amennyiben bűncselekmény elkövetését ész-
lelik, kérjük tegyenek bejelentést a legközeleb-
bi rendőri szervnél, vagy hívják a 107-es, 112-es 
rendőrségi hívószámok valamelyikét!                              

Fazekas-Füzesi Nóra 
r. fhdgy. 

Jászberényi Rendőrkapitányság

a jászapáti 
rendőrségi hírei

2-án, 17 óra Városi vegyes kar pró-
bája
3-án, 15 óra Nótakedvelők klubja
5-én, 17 óra Színjátszó köri foglal-
kozás
8-án 16 órakor  MY FAIR LADY be-
mutató előadás.
Jegy elővételben kapható a műve-
lődési házban.
9-én, 17 óra Városi vegyes kar pró-
bája
11-én, 17 óra Főzőklub
12-én, 17 óra Színjátszó köri fog-
lalkozás
16-án, 17 óra Városi vegyes kar pró-
bája

17-én, 15 óra Versbarátok köre
19-én, 17 óra Színjátszó köri fog-
lalkozás
23-án, 17 óra Városi vegyes kar pró-
bája
25-én, 17 óra Főzőklub
26-án, 17 óra Színjátszó köri fog-
lalkozás
Június 4-én,   9 ó-tól  Városi Gyer-
meknap a sportpályán (egyeztetés 
alatt!)
30-án, 17 óra Városi vegyes kar pró-
bája
31-én, 15 óra Nótakedvelők klubja.

Május 2. 15 óra Rejtvényklub Városi 
rejtvényfejtő verseny  Egyéni verse-
ny
 május 4. 10 óra Cukorbetegek klubja
május 9. 14 óra  Nyugdíjas klub
május 9. 14:30 óra  Minigyöngy
május 16. 15 óra Rejtvényklub Városi 
rejtvényfejtő verseny  Egyéni verse-
ny
május 16. 9 óra Rendhagyó iro-
dalomóra Szabadságharv korának iro-
dalomtörténete Jász-Nagykun Szol-
nok megyében
május 21. 8,30 óra Játékdélelőtt
május 21. 9 óra Csipkeverő-kör Szélc-
sipkék, betétcsipkék.
május 23. 14 óra  Nyugdíjas klub
május 23. 14,30 óra  Minigyöngy
május 25. 14 óra Vakok és csökkent-
látók klubja

május 30. 15 óra Rejtvényklub Városi 
rejtvényfejtő verseny  Egyéni verse-
ny
május 31.  PAPÍRSZÍNHÁZ 
PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDE-
TÉsE
június 01. 10 óra Cukorbetegek klub-
ja
A program szervezők a változtatás 
jogát fenntartják. Érdeklődni lehet a 
441 081  telefonszámon.

VÁGÓ PÁL HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
 A kiállítások megtekintéséhez be kell 
jelentkezni a Vágó Pál Helytörténe-
ti Gyüjtemény ablakába kihelyezett 
telefonszámon, vagy érdeklődni le-
het a 441-081 vagy a 441-071-es tele-
fonszámon.

A jász kulturális örökség ápo-
lásában feladatot vállaló Jászok 
Egyesülete 2011. március 19-én 
ünnepelte fennállásának 20. év-
fordulóját.

Az ünnepségen díszoklevelet ve-
hettek át eredményes és önzetlen 
tevékenységükért mindazok, akik 
a Jászságban élők és az onnan 

elszármazottak kapcsolatának 
ápolása érdekében a legtöbbet 
tették. 

Városunkból a következő sze-
mélyek kaptak elismerést:

Budainé Szalkári Rózsa,
dr. Győri Gyula,
Kiss János 
Kladiva Imre.

Elismerések a Jászok Egyesülete jubileumán (helyesbítés)

SZÜLETTEK:
Farkas Alex  2011. III. 7.

Nagy Tamás Márk  2011. III. 27.

Nagy Zsolt  2011. III. 30.

Király Zelmira  2011. IV. 3.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Sike József – Kállai Anikó 2011. III. 19.

ElhalálozTak (Jászapáti lakosok):

Nagy Ferencné  élt 70 évet
 Lóczi Julianna
Fehér Gábor  élt 56 évet  
Gasparik István  élt 62 évet  
Duka Gáborné  élt 59 évet  
 Oláh Julianna
Berente Balázs  élt 75 évet  
Budai István  élt 59 évet
Nagy Mihályné  élt 68 évet 
Mihályi Mária
Borza Tiborné  élt 53 évet
 farkas aranka
Farkas János  élt 76 évet

Agrárhírek
Az egységes kérelem (terü-

letalapú támogatás) benyúj-
tása

Kérelmet az a mezőgazdasági 
termelő nyújthat be, aki földhasz-
nálati nyilvántartásba a 2011. jú-
nius 9.-i dátum szerinti állapot-
nak megfelelően bejegyzett föld-
használó.

Az ügyfél az egységes kérelmét 
2011. május 16-ig ügyfélkapun ke-
resztül, elektronikus úton nyújt-
hatja be. Az egységes kérelem ügy-
félkapus azonosítással az MVH 
(Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal) www.mvh.gov.hu in-
ternetes honlapján található elekt-
ronikus űrlap kitöltő szolgáltatás 
segítségével nyújtható be. A kérel-
meken módosítást szankciómen-
tesen május 31-ig lehet végezni, ez-
után –június 9-ig- viszont már a tá-
mogatási összeg csökkentésével jár 
a módosítás. Az MVH az ügyfél ré-
szére az elektronikus szolgáltatás 
használatához a szakmai segítsé-
get, illetve a technikai feltételeket 
a Magyar Agrárkamara által mű-
ködtetett ügyfélszolgálati hálózat 
útján – térítésmentes szolgáltatás-
ként biztosítja.

A Nemzeti agrárkár-enyhí-
tési rendszerről 

A 2008. évi CI. törvény célja a 
mezőgazdasági termelők befizeté-
séből és az állam ezzel legalább azo-
nos összegű költségvetési támoga-
tásából keletkező pénzügyi forrás 
létrehozása, amely a befizető mező-
gazdasági termelők körében az ele-
mi kár okozta károk részbeni meg-
térítésére. A gazdálkodó szerve-
zetnek vagy egyéni vállalkozónak 
minősülő mezőgazdasági termelők 
e törvény erejénél fogva a használa-
tukban lévő termőföld alapján kö-
telesek részt venni a nemzeti agrár-
kár-enyhítési rendszerben. 

A mezőgazdasági őstermelőnek 
minősülő mezőgazdasági termelő 
közokiratba, vagy teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt nyi-
latkozattal határozatlan időre kö-
telezettséget vállalhat kárenyhítési 
hozzájárulás fizetésére. A nyilatko-
zat legkésőbb a területalapú támo-
gatási kérelem jogszabályban meg-
határozott benyújtási határidejé-
ig 2011. május 15-ig tehető meg. A 
kárenyhítési hozzájárulás mérté-
ke a kárenyhítési hozzájárulás fi-
zetésére kötelezett mezőgazdasági 
termelő használatában levő termő-
földterület után évenként és hektá-
ronként 800 Ft, amit a tárgyév jú-
nius 30-áig kell befizetni.

A Kormány nyilvános határozat-
ban dönthet az összes kárenyhíté-
si hozzájárulást meghaladó össze-
gű többlet költségvetési hozzájáru-
lás biztosításáról.

Tejtámogatás - különleges 
hátrányok kezeléséhez kap-
csolódóan

Megjelent a 62/2011. (IV. 4) szá-

mú MVH közlemény, a tejterme-

lőket sújtó különleges hátrányok 

kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi 

különleges támogatás igénybevé-

telének feltételeiről.

A tejtermelőket sújtó különleges 
hátrányok kezelését szolgálja az a 
támogatás, melyre a tejtermelők 
egy része jelentkezhet 2011. május 
16-ig. A kérelmet postán kell eljut-
tatni a területileg illetékes Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatalhoz.

Budai Gábor 
ügyfélszolgálati tanácsadó

felhívás Ebben az évben ünnepeljük az 56-os forradalom 55. év-
fordulóját. Ebből az alkalomból a Nagy Imre Társaság Jászberényi Szer-
vezete felhívással fordul a Jászságban élőkhöz a forradalommal kapcsola-
tos emlékek összegyűjtése érdekében. Várjuk a Forradalmi Bizottságokkal, 
Munkástanácsokkal, Nemzetőrséggel kapcsolatos vagy egyéb visszaemlé-
kezéseket, leírásokat a kortársaktól vagy leszármazottaktól. 

Az anyagokat a Jász Múzeum (5100 Jászberény, Táncsics Mihály út 5.) 
címére kérjük feladni. A korabeli iratok, dokumentumok, fényképek érté-
kesek lehetnek a Múzeum gyűjteménye számára. A beküldött anyagokat 
szakszerűen feldolgozzuk. Tájékoztatást kérhetnek az 57/412 732 telefon-
számon vagy a godaz@pr.hu e-mailen. 

Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezete

POWER
Műszaki kereskedés

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

Kesse AKCIÓs AJáNLATAINKAT!
Aura-hitelkártyát is elfogadunk!


