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A Jászapáti  Kígyó Dojo Harcművészeti Sportegyesület, Dr. Nagy-Hinst István 
Hanshi  vezetésével 17 versenyzőt  nevezett be és a színvonalas mezőnyben  3 

arany, 10 ezüst, 10 bronz  érmet, valamint  6 negyedik helyezést ért el.

A menyasszonyok az idén is szépek lesznek. Az Evelyn Ruhaszalon  Esküvői kiállításán az érdeklődők biztosan találtak a családi rendezvényükhöz való kínálatot.

Pálya-Mû díjasok 2011-ben

Esküvõ 2011

Megkezdődött a rejtvényfejtő szezon. Képünk az idei első verseny előtt készült 
a könyvtárban.

Március 8. Nõnap

� Jászapáti általános és �lapfokú 
Művészeti Iskola Tehetségért Alapít-
ványa a február 5-én rendezett jóté-
konysági estjén köszöntötte a város-
ból elszármazott egykori diákjait, akik 
az élet valamely területén kiemelkedő 
eredményt értek el. A díjakat Pócs Já-
nos polgármester, országgyűlési kép-
viselő, Utasi László igazgató és Berente 
Éva a kuratórium elnöke adták át. 

Tudomány kategóriában a Pálya-
Mű-díjat Dr. Király Beáta kapta.

Bea 1990-ben végzett a Damjanich 
úti Általános Iskolában, majd a gimná-
zium után a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen Debrecenben, matematika-
fizika szakon szerzett diplomát, 2004-
ben Doktori (PhD) fokozatot szerzett 
magfizika tárgyban. 2003- tól kutató-
ként dolgozik a Magyar Tudományos 
Akadémia Atommagkutató Intézet-
ében Debrecenben. Kutatási témája az 
atommagokban végbemenő un. mag-
reakciók létrejöttének valószínűségé-
nek mérése. Ezen ismereteknek széles-
körű a felhasználási területe: az orvos-
lásban felhasznált radioaktív izotópok 
előállításától, a gépkocsi motoralkatré-
szeinek kopásvizsgálatán keresztül, a 
jövőbeli energiatermelő fúziós reaktor 
megtervezéséig.

Művészet kategóriában a Pálya-Mű-
díjat Kökény Richárd kapta.

Richárd. 1974-ben született, általá-
nos iskolai tanulmányait is itt végez-
te. A középiskolát a helyi gimnázium-
ban kezdte, 17 évesen került a Magyar 
Állami Népi Együttesbe, s ennek okán 
középiskolát váltott, s az Eötvös József 
Gimnáziumban érettségizett Budapes-
ten. Ezután megszerezte az alapfokú 
„C” kategóriás néptánc oktatói képesí-
tést, majd elvégezte a Magyar Táncmű-
vészeti Főiskolát, néptánc-pedagógus 
szakon. A békéscsabai Szólótánc Fesz-
tiválon egymás után háromszor nyerte 
el az „Aranysarkantyús táncos” címet, 
amely jogot adott az „Örökös Arany-
sarkantyús táncos” cím viselésére. Tíz 
évvel később, mint a fesztivál zsűrijé-
nek elnöke tért vissza oda.

1994-ben a Művelődési Minisztéri-
um a „Népművészet Ifjú Mestere” cím-
mel tüntette ki. 

1990-től vesz részt a Magyar Álla-
mi Népi Együttes munkájában, elő-
ször táncosként, később asszisztens-
ként, jelenleg a tánckar vezetőjeként. 
Tíz éve a bemutatók táncainak kore-
ográfusaként is.

Az elmúlt évben a kulturális minisz-
ter „Harangozó Gyula”-díjjal tüntette 
ki, amely hazánkban a táncművészek 
legnagyobb elismerése. Két hónappal 
ezelőtt „A Magyar Állami Népi Együt-
tes Örökös Tagjává” választották. 

Közélet kategóriában a Pálya-Mű-
díjat Tajti Erzsébet kapta. 

Böbe születésétől a Jászságban 
él és dolgozik. Szakmáját, a varrást, 
nem szigorú iskolai körülmények kö-
zött szerette meg, hanem nagymamája 
és nagynénje tanították. A viseletkészí-
téshez még gimnazistaként 1987-ben 
kezdett hozzá, amikor nem volt a tánc-
csoportban madocsai ruha. Érettségi 
után alapos gyakorlati és szakelméleti 
képzést kapott a Jászapáti Szakmun-
kásképző Iskolában, ahol a szakma ki-
váló tanulójaként szabadult fel. Ez az 
intézmény tíz évig volt a munkahelye 
is. A tanítás mellett szerzett szakokta-
tói, majd kulturális - oktatási mene-
dzser diplomát.

2000-től egyéni vállalkozóként ké-
szít néptánccsoportoknak színpadi vi-
seleteket és egyéni megrendelőknek et-
no - folk stílusú ruhákat. 1995-től részt 
vesz a jász viselet újraélesztésében, 
mely Hortiné Dr. Bathó Edit vezeté-
sével folyik a Jász Múzeumban.

Folyamatosan szervez hagyomány-
ápoló rendezvényeket, kiállításokat, 
népi ruhabemutatókat és népszerű-
síti a népművészet örök értékeit a fi-
atalok körében. Munkájáért Jászapá-
ti Városért Díjjal és Déryné Kulturális 
Díjjal jutalmazták, 2010-ben az or-
szágos Élő Népművészet kiállításon, 
a Hagyományok Háza zsűrije visele-
teit Ezüst Oklevéllel értékelte.

Sport kategóriában a Pálya-Mű-
díjat Tajti József kapta, aki Jászapá-
tin született 1943-ban. Általános is-
kolai tanulmányait helyben végezte. 
1958-ban  Budapesten szakipari ké-
pesítést szerezett. 1965-től - 1976-ig a 
Budapesti Honvéd labdarugója volt. 
A kilenc év alatt 135 élvonalbeli mér-
kőzésen húzhatta magára a Honvéd 
szerelését. Eközben gépipari techni-
kusi végzettséget és különböző szintű 
edzői, majd a Testnevelési Egyetemen 
szakedzői diplomát szerzett. Ezután 
a Videoton, a Csepel, a Dunaferr és a 
BVSC csapatainak vezető edzője volt. 
1996 - 2006-ig a Magyar Labdaru-
gó Szövetség Szakmai és Edzőkép-
ző Központjának vezető instrukto-
raként tevékenykedett.

A egykori általános iskolások ma sikeres emberek: Dr. Király Beáta,  
Tajti Erzsébet, Kökény Richárd és Tajti József köszöntése báli maskarásokkal. 

A báli 
műsorban 

az iskolások 
szerepeltek 
táncaikkal,

…és a 
tanárnők 
énekkara 

nagy sikerrel.
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 Az előre egyeztetett időponttól 
(2011.02.10) eltérő időben került 
sor a képviselőtestületi ülésre. Ér-
dekes, furcsa, és az előző évektől 
eltérő, hogy egyes megválasztott 
képviselők később tudták meg az 
időpontváltozást, mint a sajtó il-
letékesei, akik viszont nem tagjai 
a képviselőtestületnek. 

Ismét sok és szerteágazó, össze-
sen 28 témát hirdetett meg a pol-
gármester úr, de ezt megelőzte dr. 
Lengyel Györgyi államtitkár as-
szonynak, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kormányhivatal ve-
zetőjének, kormánymegbízottnak 
bemutatkozása és tájékoztatója. 
Elmondta, nagyon takarékos, pu-
ritán, 830 fős hivatal foglalkozik 
ezután a megyei közigazgatási té-
mákkal. Azt is elmondta, állam-
polgár-és kliensbarát az új szer-
vezet, amely átvesz sok regionális 
feladatot, amit valószínűleg job-
ban fognak csinálni, mint ahogy 
az eddig ment. Szimpatikus és 
meggyőző beszédét az árnyalta 
csak, hogy kérdések feltevésére 
még csak lehetőséget sem adott, 
holott mindenben a gyors intézke-
dést ígérte. Lett volna olyan, ami-
nek megoldását már a helyszínen 
megtehette volna.

Az első napirendi pont a hagyo-
mányos két ülés között történt 
eseményekről való polgármes-
teri illetve a két alpolgármeste-
ri beszámoló volt, s ez akár ese-
mények nélküli is lehetett volna, 
ha nem lett volna közben a köz-
meghallgatás. Mivel a közmeg-
hallgatáson néhány erősen szemé-
lyeskedő hangnemű (és talán pon-
tatlanul megfogalmazott) utalás 
Birkás Ferenc képviselőtársun-
kat is érintette, a tisztázásra irá-
nyuló kérdésére szintén ilyen stí-
lusú választ kapott, amely aztán 
érintette a volt polgármestert és 
a helyi sportkör elnökségét illet-
ve a munkáját. Ez a hangnem, és 
a függőben, válasz nélkül maradt 
kérdések rányomták bélyegüket 
az ülés további menetére.

Erősen frusztrált, nyomott volt 
a légkör, bár mindkét fél igyeke-
zett a korrekt párbeszédre. A le-
járt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentéssel 
egyetértettünk, kivéve a TRIO tv 
illetve a SZIVÁRVÁNY STÚDIÓ 
Kft. együttes működését, illetve 
az internetes sugárzást nem tar-
tottuk megnyugtatónak (a testü-
leti ülések nézettsége internetre 
kerülése miatt véleményünk sze-
rint 70-90 %-al fog csökkenni). 
Az átruházott hatásköri intézke-

désekről szóló előterjesztést el-
fogadtuk. 

A napirend után következő kér-
dések, bejelentések szokatlanul 
nagy száma mutatja, hogy igen 
sokan érdeklődnek a város lakói 
közül az önkormányzatban vég-
zett munka iránt, és sokaknak 
van szükségük segítségre. Az ta-
lán meglepő lehet, hogy segítsé-
get csak a baloldaltól kértek eddig 
a lakosok. A bizalmat köszönjük, 
minden kérdést híven tolmá-
csoltunk, s az esetek nagy több-
ségében a polgármester úr, illetve 
helyettesei pozitív választ adtak 
a kérdésekre. Azt el kell ismerni, 
vannak olyan természetű dolgok, 
amiknek a megoldásához több idő 
kell, de teljesen elutasító választ 
egy kérdezőnek sem kell közve-
títenünk. Nyugtalanságot kel-
tett és kelt jelenleg is a lakosság-
ban az, hogy az elmúlt hetekben 
megsokszorozódott a kóbor ebek 
száma, ehhez hatékonyabb intéz-
kedést kértünk. Továbbítottuk a 
mozgássérültek, a karácsonyi ün-
nepségen fellépők, a vízdíjcsekk 
olvashatóságának problémáit, a 
Sportegyesülettel kapcsolatosan 
felmerült aggodalmakat és még 
sok egyebet. Elismerően szóltunk 
viszont a mammográfiai vizsgá-
latok pozitív visszhangjáról (ami 
azonban már előző évben, évek-
ben is volt városunkban), és kér-
tük, ha lehet, terjesszék ki a szű-
rést a más nőgyógyászati vizsgá-
latokra is.

A bejelentések között dr. Kal-
már Pálné pontosította a közmeg-
hallgatáson elmondottakat a helyi 
gimnázium történetét illetően, ez 
viszont nem befolyásolja, hogy a 
következőkben egyházi vagy vilá-
gi gimnázium lesz-e az intézmény. 
Mivel sokan nem tudják, hivatalos 
iratok bizonyítják, hogy soha ed-
dig az 1912-ben alapított nem volt 
egyházi gimnázium, azt a Vallás 
és Közoktatási Minisztérium, te-
hát állami szerv alapította és igaz-
gatóját az állam képviseletében 
Ferenc József osztrák császár és 
magyar király nevezte ki. 

A 2. napirendi pontnál kifogá-
soltuk, hogy a Nemzeti és Etni-
kai Jogok Országgyűlési Biztosa 
ajánlására a helyi képviselőtes-
tületnek egy általános és meg-
foghatatlan javaslatot terjesztett 
elő a Vallási- Oktatási, Kulturá-
lis és Civilkapcsolatok Bizottsá-
ga, mi szerint az ajánlásokat ille-
tően „a lehetőségekhez mérten az 
abban foglaltakat figyelembe ve-
szi.” A helyzet Jászapátin túlmu-

tat az adott konkrét ügyön, és ez 
nagyon komoly, az egész település 
jövőjét érintő, nagyon tervszerű 
és nem egyszerűen adminisztra-
tív (esetleg ismét két általános is-
kola, de másként szervezve) tenni-
valókat követel. Nagyon közel az 
az idő, amikor azt kell kijelenteni, 
már mindennel elkéstünk ebben 
az ügyben. A nagyon korai szocia-
lizációt és integrációt megkerülni 
nem lehet, különösen azért nem, 
mert az általános iskola minden 
típusán a kompetenciamérések 
kritikán aluli teljesítményt mu-
tatnak akkor, amikor az általános 
iskola szakembergárdája kitűnő, 
pedagógiailag, módszertanilag 
képzett, az oktatás iránt elkötele-
zett. Tehát egész Jászapáti további 
jövője függ az általa fenntartott is-
kolája színvonalán. És persze azon 
is, mennyit költ az önkormányzat 
a művelődésre, a kultúrára.

A 3. napirendi pontnál a 2010. 
évi költségvetést 7:2 arányban el-
fogadta a testület, ezúttal különö-
sebb vita nélkül. Nem volt ilyen 
egyszerű a 4. napirend, a 2011. évi 
költségvetés megvitatása. Alap-
vetően a koncepcióval nem értet-
tünk egyet. Az bárkivel előfordul-
hat, hogy egy költségvetési pontot 
nem fogalmaz meg teljes körülte-
kintéssel, így a nem helyben ta-
nuló általános iskoláskorúak tan-
könyvtámogatása (12. pont) illet-
ve a 11. pontban megfogalmazott 
polgármesteri elv, mi szerint min-
den jászapáti gyermek egyformán 
fontos, ellentétbe került, de ezt a 
javaslatunkra készséggel korri-
gálták az előterjesztők, bár a helyi 
általános iskolának a másik irá-
nyú korrigálás kedvezőbb lett vol-
na. Az már a számokból látható 
volt, hogy a nagy vesztes a költség-
vetésben az általános iskola (ha 
nem élveznek előnyt más iskolák-
kal szemben), a bölcsőde, az óvo-
da, ahonnan munkaerőt kell elbo-
csátani, és a kultúra, a művelődés 
minden területe. Az, hogy a nyug-
díjba és előnyugdíjba vonuló sze-
mélyek státuszát nem engedték 
betölteni, megszüntették, és hogy 
nem történt egynél több elbocsá-
tás a könyvtárban és a művelődé-
si házban illetve kapcsolt része-
iben, az csak annak köszönhető, 
hogy az új igazgató és a költség-
vetés-készítők a munkaidő 25%-
os csökkentésében egyeztek meg. 
Ebbe kényszerűen belementek a 
dolgozók is (ha nem akarták el-
veszteni munkahelyüket), mert 
még a 75%-os fizetés is több, mint 
a semmi. Csak ez az éhenhaláshoz 

sok, a megélhetéshez kevés. Ráa-
dásul több esetben főiskolát vég-
zettekről van szó, olyanokról, akik 
Jászapáti hírnevét más városok-
ban, itthon és külföldön is öreg-
bítették (Hétszínvirág együttes 
és a színjátszókör vezetője – töb-
bek között). A művelődési ház téli 
bezárását még meg lehet indokol-
ni, de azt, hogy a kultúra és okta-
tás-nevelés területén több embert 
elbocsássanak vagy erősen csök-
kentett fizetéssel kényszerítsenek 
munkára, azt nem. 

Ugyanakkor a politikai állások 
száma a polgármesteri kabinet 
létrehozásával három fővel meg-
növekedett, s még további 3 fős 
növekedést terveztek, tehát össze-
sen hat adminisztratív dolgozóval 
többre lesz szükség. Bár a polgár-
mester úr azt ígérte, a 6 fős növe-
kedés ellenére a személyi kiadá-
sok jelentősen csökkennek, s er-
re a csökkenésére választ fogunk 
kapni, ez a válaszadás nem tör-
tént meg. Kíváncsian várjuk, ho-
gyan történhet az meg, hogy a lét-
szám növekszik, a személyi kiadás 
csökken. 

Az idei költségvetés nyertesei 
mindenekelőtt tehát a polgár-
mesteri-politikai kabinet tagjai, 
és a korábbi előterjesztések sze-
rint azok a vállalkozók, akik több 
személyt foglalkoztatnak és fej-
leszteni tudnak, az orvosok, akik 
egyszerre két helyről kapják meg 
a rezsiköltséget (OEP és Önkor-
mányzat), a vesztesei a fiatalok, 
a szegények, a közalkalmazottak 
egy része. Véletlenül sem szeret-
nénk azt kommunikálni, hogy saj-
náljuk azoktól a pénzt, akik most 
jól jártak, inkább azt, ne csak ők 
legyenek nyertesek, hanem egy-
féle konszenzus alapján azok is, 
akik most csökkentett órában és 
csökkentett fizetésért kényszerül-
nek dolgozni, esetleg elbocsátást 
elszenvedni. Ennél a napirend-
nél újra szóba került a különbö-
ző egyesületek támogatása, nem 
kis politikai felhanggal. A vitát is-
mét a sportegyesület támogatása 
váltotta ki, amelyről kiderült, el-
nökfüggően változhat a támoga-
tás mértéke. Mivel ez most még 
konkrétan nem bizonyítható, csak 
reménykedünk abban, hogy e té-
ren nem a politika dönt, hanem az  
ésszerűség. 

A szokásoknak megfelelően a 
költségvetést 5:4 arányban meg-
szavazták azok, akik igazságos-
nak tartották a közalkalmazotti

(folytatás a 3. oldalon)

Tájékoztató Jászapáti város képviselőtestületének 2011. február 8-i üléséről
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Köszönjük mindazok segítségét, akik felajánlásaikkal hozzájárultak a 

Tehetségért Alapítvány jótékonysági estjének sikeréhez!
Lékó Béláné, Pócs János, Borbás Zoltán, Önálló Óvodai Intézmény, Öreg 

Táncosok, Szántai Attila, Urbán István, Birkás Ferenc, Füle István és ne-
je, Ludányi Méhészet, Super mag - Berente Sándor, Vincze László és ne-
je, Urbán Tamás és családja, Jászné Gulyás Szilvia, Kert Mester 2005 Kft, 
TI-LA Sport, Urbánné és Társa Kft, Urbán Attila és neje, Szabari Vince és 
neje, Speed Kerékpárszaküzlet, Földi Sándor, Centrum Jászapáti Kft, Ag-
rocentrum, Fa-Bak Italkereskedés, Kerepesi János és neje, Király Károly-
né, Mihályi László elektromos, háztartási és villamos gépszerelő, Mihályi 
Lászlóné Centrum ABC, Berki Bertalan, Rózsafa Faipari Vállalkozás, Já-
szapátiak Baráti Egyesülete, Szalkári Rózsa, Barkácsbolt,Budai Jánosné 
– fazekas, Kátai István, Jász Vendéglő, Carmen Divat, Gulyás Róbert Val-
ter, Lívia Szépségszalon, Kovács víz-,gáz-, fűtésszerelvény bolt, Tajti Csa-
ba Fém Koffer Kft, Pádár Cukrászda, Oroszné Bagi Judit, Éden Büfé, Nász 
Zoltán, Tábori  Istvánné – Tuppervare, Nyitrai Ferencné- Sirály Papír-
bolt, Jász-Opál Kft, Power Kereskedés, Balla Virágüzlet, Zsuzsanna Virág-
üzlet, Antal József és neje, Kreol Stúdió – Káplárné Nagy Margit, Bagi Je-
nő és Baginé Urbán Piroska, Káli István és Káliné Bagi Ibolya, Ádám Mik-
lósné – Bonbon Édesség, Urbán Csaba képviselő, Budai László vállalkozó 
és neje, Senográcki Miklós, Borbás Ferenc – Rádius, Lóczi István és neje, 
Nagy József és neje, Dr. Vecséssy Zsuzsanna, Téba Tüzép, Jász Sütőház, 
Jász László, Gecse Mária, Majtényi Ágnes, Dr. Liszák János, Dobra Lajos, 
1.e, 1.f, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d,  3.a, 3.b, 3.c,4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.c, 6.b, 6.c, 7.c, 7.b,  
8.a, 8.b, 8.d, 8.e osztályok,  Urbánné Váradi Franciska, Molnárné Szikszai 
Klára, Schmidtné Hiczfel Erzsébet, Szabó Dénes, Vágó Lászlóné, Nagypál 
Tamás, Nagypálné Nagy Mónika, Nagy Ildikó, Lénártné Emri Ildikó, Gu-
lyás Ferenc, Szabó Lajos és neje, Fülöpné Fridrich Enikő, Kálmán Zsolt, 
Kőrösiné Márkus Melinda, Szabari Ferenc, Mihályi Miklós, Antal Zoltán, 
Borics László, Báder Csaba, Tajti Erzsébet, Halaj László, Halaj Mária, Pal-
lagi Imre, Nagy Sándor, Kalmár István, Pádár Tibor, Király Csaba, Borics 
Tamás, Berente Terézia, Nagypál István, Gyenes Béla, Bugyi László, Urbán 
Péterné, Kalmár István, Szabari Vince, Bodnár Attila, Nagy Miklós, Agócs 
Ferenc, Balla Imre, Jász Csaba, Kerék Csaba, Bugyi Beatrix, Cseh Gellért, 
Béres Zsuzsanna, Tajti Gábor.

Jelentkezzen 

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



Kedves Rejtvényfejtők!
Ahogy telnek-múlnak a téli na-

pok, egyre többet gondolunk a 
tavaszra, titkon már arról álmo-
dunk, hogy újra rügyeznek, vi-
rágba borulnak a fák, a kertek, ki-
virul körülöttünk a világ. Vannak 
olyan növények, amelyek már ko-
ra tavasszal életre kelnek és virá-
gaikkal hirdetik, hogy bizony vé-
ge a télnek.

Vízsz.: 1. Község Pest megye 
déli részén, Ceglédtől 18 km-re. 
13. Beküldendő. A boglárkafé-
lék családjába tartozó kora tava-
szi növény, latin neve Anemone. 
Magyarországon négy faj honos, 
bogláros, berki, erdei és hármas-
levelű. 14. Keresztül. 15. Feke-
te István műve egy megsebesült 
gólyáról. 16. Mozgatórugója. 18. 
Rövid idegen férfinév. 20. Súly-
arány, röviden. 22. Rangjelző 
előtag. 23. Oroszország leghos-
szabb folyója. 24. Hangtalan, zaj-
talan, csendes. 26. Beküldendő. 
Alacsony vagy középmagas ko-
ra tavaszi évelő, latin neve Helle-
borus. Nálunk három faja ősho-
nos, kisvirágú, pirosló és illatos. 
28. Kicsinyítőképző. 30. Fontos 
szerv a fejben. 32. Hímnemű ál-
lat. 33. Tantál vegyjele. 36. Ételt 
felszolgáló. 38. Beküldendő. Ap-
ró virágú, hagymás növény, feb-
ruár végén már nyílik. Latin ne-
ve Eranthis Hyemalis, téliké-

nek is nevezik. 40. Római 49. 41. 
�ej nélküli bot! 42. Éneklőhang. 
43. Határozórag. 44. Kaptár. 46. 
Szobrozó, veszteglő. 48. Ket-
tős betű. 50. Olyan iskolai osz-
tály, szekció , ahol az ének taní-
tás megemelt óraszámban törté-
nik. 54. Berkesi András könyve. 
Egy elbeszélést, egy kisregényt és 
egy regényt fűz össze ebben a kö-
tetben a műfaji hasonlóság.

Függ.: 1. Központi Statisztikai 
Hivatal. 2. Kecses erdei állat. 3. 
Személyedre, választékosan. Tűt 
és cérnát használ, varr. 5. Hang-

talan sál! 6. Konyhakerti növény, 
több fajtája ismert. ( lopó, sütő, 
spárga) 7. Esőcsatorna, csurgó. 8. 
Hátrafelé mozgó. 9. Mézes köze-
pe! 10. Telesport. 11. … ce. Kr. e. 4. 
században élt kínai filozófus, aki-
ről nem tudni biztosan valós sze-
mély volt-e vagy csak legenda. 12. 
Fagylaltot eszik. 17. Beküldendő. 
Alacsony növésű, lágy szárú, kora 
tavaszi növény, latin neve Primu-
la. Több fajtája ismert. 18. Vasár-
nap kora délutánonként az Echo 
Tv műsorán látható kutyákkal, il-
letve tenyésztésükkel foglalkozó 

műsor. 19. Kémiai elem, nemes 
gáz, vegyjele Ne. 21. Eleven. 23. 
Egyek külterületi település része, 
12 km-re a községtől, csak pár 
ember lakja. 24. Csak félig nyel! 
25. Sor egynemű betűi. 27. Ket-
tős betű. 29. Deszkával vagy sö-
vénnyel körülkerített hely szar-
vasmarhák, juhok, lovak részére. 
31. Van ilyen zsák is! 32. Helyha-
tározó rag. 34. Keleti férfinév. 35. 
A főszereplők mellett kisebb sze-
repet alakító színészek jelzője, de 
van ilyen telefonállomás is. 36. 
Személyed. 37. Fegyvert használ. 
39. Szigetország Dél-Európában, 
Szicíliától délre. 41. Van esze, ér-
telmes. 43. Vég nélküli eszme! 45. 
Mondat eleme. 46. Kánaán része! 
47. Oka, betűi keverve. 48. Cosi-
nus, röviden. 49. Osztrák és tö-
rök gépkocsik jelzése. 51. Tova. 
52. Gallium vegyjele. 53. Az ABC 
kezdő betűi. 

Beküldendő: A vízsz. 13, 26, 38 
és függ 17. számú sorok megfejté-
se. A januári rejtvény megfejtése: 
….akkor bő termés várható. …..s 
a nők épp ellenkezőleg. 

A megfejtéseket a Jászapái Vá-
rosi Könytárba kérjük eljuttatni, 
április 20-ig.

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

A könyvet átveheti a könyvtár-
ban: Pataki Józsefné, Jászapáti.

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

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

A Csecsemő imája
Mottó: Megérkeztem 

Alighogy születtem 
Még szólni nem tudok
Anyukám, apukám
Írjatok helyettem

Írjátok, hogy eggyel
Több a létszám,
Ha majd szeretni kell
Gondoljatok énrám. 

Ebben az évben csak olyan imákat fogok összeszedni, amelyek 
végig követik az emberi fejlődést. Most a csecsemőkor követke-
zik. Azokról az élő gyermekekről, akik már szerencsésen megér-
keztek erre a világra, beteljesítve az élet egyik legnagyobb cso-
dáját, a születést. A gyermekáldást Isten adja nekünk szülőknek. 
Mindent el kell követnünk az ő egészséges felnövekedésükért.

Bölcs teremtőnk, évente emberek millióit hívja életre. Sok-
félék ezek a gyerekek, mint ahogy a születési, és családi körül-
ményeik is nagyon eltérőek. Jó lenne, ha mindannyian egysé-
ges lehetőségekkel indulnának az életbe, mert mindegyikük elé 
végtelen távlatokat tűzött ki az Úr. Aki nekünk szülőknek is új 
célt ad általuk, és új fejlődési lehetőséget is. Azzal pedig, hogy el 
kell számolnunk, mire neveltük, mit mulasztottunk el vele kap-
csolatban, egyre növekszik a felelősség is. Nem beszélve arról, 
minden a születéssel kezdődik. Így fogalmazódik meg egy „mo-
dern versben”: 

Samu Gábor: Bordó- rózsaszín napon.

„Szétszakad a báránying huzata
zuhatagból gyolcs- terek
megfúlnak a nyögések
Cseppek a szemalabástromból
A megkönnyebbülő sóhaja
Ó e perc értéke és mámora
Felzokog az új ember
Rést üt a kövült csendben
Füzér övezi mosolyokból. „

Akkor a fájdalmak között még nem gondoljuk, hogy a nekünk 
ajándékozott kis élettel bizony még fájdalmasabb utat kell be-
járni, évek, évtizedek alatt. Végezetül hallgassuk az imádságos 
lelkületű költőt

Mécs László: A királyfi három bánata 

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
Messiás-mutató különös csillagok, 
Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot, 
De anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
Mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét, 
Úgy ajándékozta anyasága tejét, 
Hogy a földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja honnan, palástot kerített, 
Aranyos palástot vállamra terített, 
Fejem fölé mosolygást derített.

Kisbabájukat nevelő édesanyáknak ajánlva:
Z. S.-né

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

4.999.000.-

létszámcsökkentést és a köz-
tisztviselői létszámnövekedést. 
Mi nem.

Az 5. napirenddel gyorsan vé-
geztünk, a szociális ellátásokról 
szóló rendeletet olyan szabályok 
rögzítik, amelyek kevés szabad 
mozgást adnak. A családi esemé-
nyek díjazását is elfogadtuk. 

A 6. napirendnek a-tól sz-ig tar-
tó alpontjai voltak. Az első elő-
terjesztés a Városüzemeltető Kft 
ügyvezetői állására kiírt pályázat 
elbírálása volt, amely kapcsán ki-
fogásoltuk, hogy nem kaptuk meg 
a többi pályázatot, sőt, a bizott-
ság jelöltjének pályázatát is csak 
kérésünkre mutatta be az elnök. 
Eddig ez nem így volt. Az orvos-
jelöltekkel személyesen is meg-
ismerkedhettünk, a Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatójelöltje-
inek összes anyagát megkaptuk a 
bírálatokkal egyetemben, ez most 
itt nem történt meg. Természete-
sen bízunk a bizottság előkészítő 
munkájában, de a felelősségteljes 
döntéshez több információra van 
szükségünk. A helyi, általunk is 
ismert Bodnár Attila kinevezését 
megszavaztuk, de jó néven vet-
tük volna, ha a szerződősébe fog-
lalt feladatnövekedéssel együtt já-
ró fizetésnövekedés arányairól is 
hallhattunk volna valamit. Elfo-
gadtuk a Városüzemeltető Kft te-
vékenységi körének bővítését, a 
polgármesteri kabinet kialakítá-
sát viszont már megosztva csak 5 
igen, 3 nem, 1 tartózkodással fo-
gadta el a képviselőtestület. 

Módosítottuk a testületi ülések 
időpontjait azért, mert a TRIO tv 
helyett másik cég szolgáltatja az 
ülések rögzítését. 

A Jászsági Ivóvízminőség-javí-
tó Önkormányzati Társulás társu-
lási megállapodásának tervezetét 
megvitattuk és elfogadtuk. Elfo-
gadtuk az óvoda Alapító okiratát. 

Két területen van módosítás, az 
autista gyerekek és a megisme-
rő funkciók vagy a viselkedésza-
varos gyerekek nevelése került be 
új feladatként. A polgármester úr 
biztosított arról, hogy van az in-
tézménynek szakképzett pedagó-
gusa erre a területre. 

A jegyzői állásra a pályázati ki-
írás feltételeit elfogadtuk, egyben 
várjuk a tájékoztatást, hol tart az 
előző jegyző munkaügyi pere. 

A polgármester előterjesztése 
szerint az általános iskola torna-
termének felújítása kapcsán fel-
merült a műszaki tartalomtól va-
ló eltérés vélelme, ezért ellenőr-
zést javasolt, a felülvizsgálatot egy 
debreceni cég kapta meg 160.000 
ft+ áfa értékben. 

Elfogadtuk a közmunkaprog-
ram tervét, és fenntartásokkal 
fogadtuk az Új Néplap megbízá-
sát a Hírmondó elkészítésére, mi-
vel a vállalási árat és a kötelező-
en plusz pénzért megvásárolandó 
10 Néplapot túl drágának talál-
tuk (A Hírmondó újságra a 2010-
es évre 2010 év elején betervezett  
összeg majdnem a háromszorosá-
ra emelkedett! Ezen kívül egy Pol-
gármesteri Hivatalnak miért kell 
10 példány a Néplapból?).

Az ülésen megbizonyosodhat-
tunk arról, hogy a nagy vihart ki-
váltott Pecsenye-féle számszaki 
és törvényességi ellenőrzés még 
nagyon aggályosnak, sőt bűncse-
lekményre utalónak tartotta a 
Szivárvány óvoda átadása körü-
li eseményeket, később ezt a ko-
rai vádat ejtették a jegyző hivatal-
vesztése ügyében, most úgy tűnik, 
ott törvénysértés nem történt. Ezt 
fontosnak tartjuk megjegyezni.

Jászapáti, 2011. február 15.
Birkás Ferenc MSZP

Borics László független
Dr. Kalmár Pálné független

Urbán Csaba MSZP
önkormányzati képviselők

Tájékoztató Jászapáti város 
képviselőtestületének 2011. február 8-i 

üléséről (folytatás a 2. oldalról)

A jászok egy százaléka 
Az elszármazott jászságiakat és az otthon élőket összekapcsoló 

szervezet, a Jászok Egyesülete ezúton kéri és előre is köszöni az Ön 
és családtagjai személyes támogatását. 

Szervezetünk a személyi jövedelemadó egy százalékát újabb 
hagyományápoló kiadványok megjelentetésére, rendezvények - köz-
te a Jász Világtalálkozó - megvalósítására fordítja. 

Jászok Egyesülete: adószám: 19666024-1-41 

1537 Budapest 114 Pf. 367. 
info@jaszokegyesulete.hu, www.jaszokegyesulete.hu
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Nagy lakossági érdeklődés kí-
sérte a január végén megtartott, 
- szokásosnak mondható - az 
önkormányzat által meghirde-
tett közmeghallgatást. Először 
a polgármester tekintett vissza 
az elmúlt négy hónapban végzett 
munkára, és sikeresnek értékel-
te többek között az Adventi ren-
dezvényeket, az árvíz és iszap ká-
rosultaknak nyújtott pénzügyi 
támogatást, a közbiztonság ja-
vulását, a jászberényi kórház-
hoz közvetlenül induló autóbusz 
járatok februártól történő beve-
zetését. Szólt a megújuló önkor-
mányzati internetes honlapról, 
az új formátumú Önkormányzati 
Hírmondóról, és kiemelt feladat-
ként a munkahelyteremtésről. 
Azon dolgoznak, hogy létrejöj-
jön egy pellet  illetve műanyagot 
alapanyagként felhasználó, épí-
tőanyagokat gyártó üzem váro-
sunkban. A folytatásban  Dobro-
si Péter őrsparancsnok elmondta, 
hogy januárban az őrs területé-
ről 13 főt helyeztek előzetes letar-
tóztatásba, amire eddig még so-
ha nem volt példa, Kordisz Csaba 
a patrióta kártyáról tartott tájé-
koztatót, de nem említette, hogy 
mikortól várható a bevezetése és 
eddig melyik 19 vállalkozás csat-
lakozott városunkból, és milyen 
kedvezményeket biztosítanak. A 
közfoglalkoztatás lehetőségeiről 
Illés Péter foglalkoztatási mene-
dzser nem túl rózsás képet fes-
tett, mert ebben az évben, rövi-
debb munkaidőkben és sokkal 
kevesebb embert tud előrelát-
hatólag foglalkoztatni az önkor-
mányzat, mint az előző években. 
A város 2011-es várható költség-
vetéséről Borbás Zsolt bizottsági 
elnök szólt nagyon szűkszavúan, 
de megköszönte mindazoknak a 
munkát, akik a tervezésben köz-
reműködtek. Elmondása szerint 
a költségvetés fő összege 3,7 mil-
liárd forint körül várható, mely 
annak köszönhető, hogy a Regio 
Kom Társulás jelentős pályázata 
is városunk költségvetésében van 
tervezve. A következő évek fejé-
lesztéseiről a főállású alpolgár-
mester beszélt. Összefoglalta az 
előző önkormányzat időszaká-
ban megnyert és megkezdett fej-

lesztéseket, továbbá ismertette 
azt a három pályázatot – térfi-
gyelő rendszer bővítése, számí-
tás technikai fejlesztés a polgár-
mesteri hivatalban, strandfürdő 
komplex gyógyturisztikai fejlesz-
tése – amelyet az önkormányzat 
benyújtott. A hosszúra nyúlt tá-
jékoztatók után lakossági észre-
vételek és kérdések következtek, 
amelyek szóvá tették a követke-
zőket:

- Kritikával illették a hó elta-
karítás késlekedését a kerékpár-
utakról, a csapadékvíz elvezető 
árkok karbantartását, az István 
király út takarításának minősé-
gét. A jogos észrevételekre Bor-
bás Zoltán alpolgármester az ala-
csony közfoglalkoztatotti létszá-
mot hozta fel indokként, egyben 
megígérte, februártól változások 
várhatók.

- Kérték a Bem Apó út aszfalt-
jának javítását, a belvízelvezető 
árok kialakítását a Lehel úton, és 
annak a lehetőségét, hogy a Moz-
gássérült Egyesület tagjai vált-
hassanak 14 napos fürdő bérle-
tet.

A kérések megvizsgálására, és 
a lehetőségek szerinti megoldás 
végrehajtására szintén az alpol-
gármester adta meg a választ.

- Több hozzászóló is kritikával 
illette a megemelt iparűzési adót, 
a jelentős képviselői tiszteletdí-
jat, a művelődési ház időszakos 
bezárását, a drasztikus szolgálta-
tási díjemeléseket, a Könyvtár és 
Művelődési Központ dolgozóinál 
végrehajtott munkaidő csökken-
tést. Ellentmondásokra hívták 
fel az önkormányzati vezetők fi-
gyelmét a város hitelképességét, 
a kistérségi bölcsőde működé-
sét, a pellet üzem és a termálvíz 
további hasznosításának lehető-
ségét illetően. A polgármester vá-
daskodó reakciója nem biztos, 
hogy megnyugtatta a hozzászó-
lókat. (A közmeghallgatás jegy-
zőkönyve a könyvtárban megte-
kinthető.)   

Sz-n

Nagy lakossági érdeklődés kísérte 
a közmeghallgatást

„20 éve együtt”
A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Tehetségért 

Alapítványa II. 5-én rendezte meg jótékonysági estjét. 

Ez a rendezvény nevezetes évforduló is volt egyben. 20 éve annak, 
hogy Lékó Béláné, az egykori István Király Általános Iskola egyik 
vezetője felvetette az alapítvány létrehozásának gondolatát. 

A megvalósítás óta ezt a pedagógusok, szülők és támogatók együtt-
működését összehangoló alapítványt  több kuratóriumi tag is segí-
tette. A bál megnyitásakor az ő tevékenységüket köszönte meg elő-
ször a kuratórium mostani vezetője, Berente Éva. 

Az alapítvány elindítója, Lékó Béláné beszédében az együttmű-
ködés fontosságának kiemelése mellett büszkén és nem kevés meg-
hatottsággal emlékezett arra, hogy 

ez az alapítvány rendezett először jótékonysági bált Jászapátin. 

Ezt azért is tartotta kiemelt jelentőségűnek, mert új színteret 
adott az iskolafenntartó, a tantestület, a szülők és a támogatók kö-
zötti jó kapcsolat ápolására.  

Ezt követte a Pálya-Mű díjak átadása. Ez a mára már 3 éves 
hagyomány példát szeretne mutatni a mostani tanulóknak, 

hogy iskolájuk falai közül is kerülhetnek ki olyan diákok, akik  
tartalmas életpályát futhatnak be. Az idei díjasok Sport kategóri-
ában Tajti József, Közélet kategóriában Tajti Erzsébet, Művészet 
kategóriában Kökény Richárd és Tudomány kategóriában Dr. Ki-
rály Beáta. 

A díjazottak számára meglepetésműsorral, egy vidám farsangi 
kavalkáddal készült Kökény Richárd egykori néptánccsoportja, 

amelyet még annak idején Kökény Erzsébet vezetett.

A közönséget a továbbiakban különböző táncprodukciókkal szó-
rakoztatták az iskolánk tanulói a legkisebbektől a legnagyobbakig, 
Schmidtné Hiczfel Erzsébet és Bálint Éva Linda felkészítésével. 

Sőt még az iskola pedagógusai is megmutathatták, hogy tudnak 
táncolni és énekelni. Báderné Bérczi Ágnes koreográfiájának és Dr. 
Liszák János zenei vezetésének köszönhetők ezek a produkciók.

A vacsorát a 20 éves jubileum alkalmából születésnapi torta zár-
ta, majd kezdődött a hajnalig tartó táncmulatság.

A rendezvény szervezői ezúton is szeretnék megköszönni a fel-
ajánlott támogatásokat, az előkészítésben nyújtott önzetlen segí-
tő munkát, és nem utolsó sorban minden résztvevő jelenlétét, akik 
velünk együtt ünnepeltek.

A Tehetségért Alapítvány kuratóriuma

Elkezdődött a Jászsági Kistérségi Helyi 
Közösség Egyesülete működési területén a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) álta-
lános felülvizsgálata. 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program Irá-
nyító Hatósága 6/2011. (II.4.) közlemény-
ében elrendelte a jelenleg érvényben levő 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizs-
gálatát. Az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program keretében készülő Helyi Vi-
dékfejlesztési Stratégiák  (HVS) elsődleges 
célja a helyi fejlesztési igények felmérése és 
azokra olyan válaszok megfogalmazása, me-
lyek hozzájárulnak a vidék sajátosságainak 
megfelelő fejlesztéséhez, valamint elősegí-
tik a LEADER és egyéb források hatékony 
felhasználását.

A dokumentum időszakos felülvizsgálata, 
annak frissítése biztosítja, hogy az adott LE-
ADER Helyi Akciócsoport által lefedett tér-
ség folyamatosan változó fejlesztési igényeit 
valóban tükröző alapdokumentum legyen. 
Továbbá hozzájárulhat a LEADER program 
2007-2013 programozási időszakon átnyúló 
folytatásának megalapozásához is.

A JKHK Egyesülete 2011. február 16-án 
tartotta meg a HVS felülvizsgálatával kap-
csolatos indító értekezletét és megválasztás-
ra kerültek a tervezői csoport tagjai. A ter-
vezői csoport feladata lesz a tervezőmunka, 
ötletek gyűjtése, segíteni a térség leghatéko-
nyabb fejlesztési irányainak kidolgozását. 
A HVS véglegesítéséhez várjuk az Ön ötle-
tét is, ehhez nem kell mást tennie, mint egy 
projektgyűjtő adatlapot kitölteni megvaló-
sítani kívánt ötletének adataival és azt alá-
írva eljuttatni az egyesülethez. Az adatlapot 
letöltheti az egyesület honlapján is (www.
jkhk.hu). Tervezzünk együtt!

A felülvizsgálat tervezett ütemezése
1.szakasz: HVS általános felülvizsgálata
A HACS-ok számára a HVS általános fe-

lülvizsgálatára a 2011.02.07. – 2011.03.18. 
közötti időszak áll rendelkezésre az aláb-
biak szerint.

2011.02.07. – 2011.02.20.: HVS általános 
felülvizsgálat indító megbeszélés. A tervezői 
csoport kijelölése.

2011.02.15-ig: Projektötlet-gyűjtés és 
a HVS általános felülvizsgálat meghir-
detése.

2011.02.15. – 2011.03.04.: Fórumok tar-
tása. A HVS jövőképe, célkitűzései, intézke-
dései. Projektötlet-gyűjtés.

2011.03.07. – 2011.03.11.: HVS dokumen-
tum véglegesítése (tervezői csoport) és jóvá-
hagyása (HACS általi jóváhagyás).

2011. 03.16. –2011.03.18.: HVS dokumen-
tum IH-hoz való benyújtása elektronikus 
formában.

2.szakasz: Projektötletek jóváhagyása, 
célterület tervezés:

2011.03.11. – 2011.03.27.: Tervezői cso-
port és HACS döntés a beérkezett projek-
tötletekről. HPME katalógus összeállításá-
nak megkezdése.

2011.03.28. – 2011.04.20..: HPME kataló-
gus véglegesítés. IH egyeztetés. HPME kata-
lógus jóváhagyása. HPME-k IIER-ben rög-
zítése. HPME katalógus Excel formában va-
ló benyújtása az IH-hoz.

2011.04.30.: HPME katalógus megjelené-
se a LEADER rendelet alapján kiírt Pályá-
zati felhívásban.

2011.06.30. – 07.30.: LEADER pályáza-
tok tervezett benyújtása (a LEADER ren-
delet hatályba lépését követő 60 napot kö-
vetően)

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgo-
zása nyilvános, tárgyalási joggal bárki részt 
vehet azokon a kapcsolódó fórumokon, meg-
beszéléseken. Várunk minden olyan érdek-
lődőt, akinek javaslata, ötlete van, szeret-
ne bekapcsolódni a térség fejlesztési elkép-
zeléseinek megvitatásába, és hozzájárulni 
egy hosszú távú fejlesztési elképzelés lét-
rehozásában.

A HVS felülvizsgálat aktuális állapotá-
ról, az egyeztető megbeszélések időpont-
járól, települési fórumokról a www.jkhk.
hu honlapunkon folyamatos tájékoztatást 
nyújtunk. 

A HVS felülvizsgálat folyamatáról, aktu-
ális állapotáról és az ezzel kapcsolatban fel-
merülő kérdésekről az Egyesület Munka-
szervezete készségen áll az Önök rendelke-
zésére a következő elérhetőségeken:

Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2.  
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com  
Telefon/Fax: 57/443-570

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00 - 19.00 óra 
Kedd-Péntek: 8.00 - 17.00 óra

Elkezdődött a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete működési területén  

a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) 
általános felülvizsgálata

Őszi Anita 
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A szakmai  szakszervezet ajánlásával!

Biztonsági őr,
testőr, 

vagyonőr 

tanfolyam indul márc. 
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 jászberényben.

Tel.: +36-30-981-19-12 
Fazekas Imre
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Fegyvervizsga 1 nap alatt!
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Tisztelt Vásárló!

Továbbra is a teljes tej és tejtermék 
választékot kínáljuk!

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

E-mail: jasztej@invitel.hu

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

Kálmán Zsolt 
 3 0 / 9 8 5 - 5 6 2 9

A Centrum Jászapáti Kft.  
– a Jászapáti 2000. Mg. ZRt. cégcsoportjának tagja – továbbra is széles 

árukínálattal várja  
régi és új vásárlóit nemcsak a 

CENTRUM CBA ABC-ben 
(Jászapáti, Velemi E. út 5-7.; Tel.: 57/570-725), hanem a 

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

Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja! 

A mindennapok megoldása CBA A CENTRUM CBA ABC melletti 

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

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

a hagyományőrző termékek egyikével.

Tisztelt Partnereink!
Cégünk integrátori tevékenység végzésével 

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

Hívjon minket!
Jászapáti 2000. Mg. ZRt.

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

CENTRUM JÁSZAPÁTI KFT.
AGROCENTRUM 

BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT

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

hidraulika csövek, gumiáruk, vas- acéláruk, fóliák. 

Tel.: 57/441-158, fax: 441-163

Jászinvest ZRt.
Keresse	fel	rendszeresen	
ABC-áruházainkat,	ha

JÓT, JÓ ÁRON
szeretne	vásárolni!

Kéthetente több mint 150 féle terméket kínálunk 

akciós áron, 

figyelje hirdetéseinket, olvassa szórólapunkat!

Keresse  
COOP-MÁRKATERMÉKEINKET!
Jó minőség, kedvező ár és még nyerhet is!

A nyeremény akcióban való részvétel 

feltételeiről az akciós szórólapunk tájékoztat.

A Magyar Kultúra Lovagja lett Dr. Suba Györgyé

A rejtvény megfejtése: reneszánsz kori zenemû

Az Enigma – vagy a szférák zenéje új életre kel?

„A kulturális örökség 
ápolása érdekében kifejtett 

életművéért”

a Magyar Kultúra Lovagja cí-
met kapta 2011. január 22-én Dr. 
Suba Györgyné, Kocsis Julianna, 
nyugalmazott népművelő, aki 15 
éve Jászberényben él, de a jász-
pátiakhoz azóta is ezer szállal kö-
tődik.

Élete a kortársaihoz hasonló-
an indult, tenni akarása, ener-
giája azonban mindig több volt 
az átlagnál. Tette a dolgát, de az 
élért eredményei mindig többre 
sarkallták. 

Hálával emlegeti: „Az értelmes 
munkákhoz mindig találtam se-
gítőkre úgy a munkahelyemen, 
mint a közösségekben. Csak ve-
lük együtt lehetett ilyen sokirá-
nyú munkát végezni.„

Néhány adat, a teljesség igénye 
nélkül dr. Suba Györgyné Kocsis 
Julóka életéből.

1939-ben született, az általá-
nos iskola után szeretett volna to-
vább tanulni, de legidősebb test-
vérként munkába kellett állnia, 
hogy a család terhét enyhítse. 

A tsz-ben dolgozott három 
évig. 1956-ban, amikor lehetősé-
ge nyílt, jelentkezett a kecskemé-
ti kertészeti szakiskolába, majd 
technikusi minősítést szerzett. 

Az iskola befejezése után ha-
zajött dolgozni a tsz-be, brigád-
vezető lett a kertészetben. Köz-
ben férjhez ment. Két fiút nevel-
tek föl.

A munka mellett elvégezte a 
debreceni Tanítóképző Főiskola 
népművelő - könyvtár szakát.

A tanítóképző befejezése után 
a tsz-ben, mint oktatási, művelő-
dési, és szociális ügyintéző dol-
gozott. 

A 70-es években belföldi or-
szágjárási tanfolyamot végzett, 
majd idegenvezetői vizsgát tett 
német-magyar nyelven.

Ezekben az években aktív köz-
reműködésével indult a cserekap-
csolat az akkori NDK Globig ne-
vű településének termelőszövet-
kezetével, amelyben 1200 fő vett 
részt összesen. Később az osztrák 
és francia testvérvárosi kapcsolat 
feladataiban is részt vett. 

1990-ben nyugdíjba ment. 
Napjainkban még mindig dol-
gozik, mint a Vándorfy János 
Honismereti szakkör titkára, a 
Jászapátiak Baráti Egyesületé-
nek tagja, a Jászok Egyesülete 

jászberényi szervezetének titká-
ra, Szomszédolók Baráti Köré-
nek vezetője. A jászberényi Ke-
resztény Értelmiségiek Szövet-
ségét férjével együtt vezetik. Az 
utóbbi tizenöt évben a férjével 
együtt végzik - sok más mellett 
-  a helytörténeti vonatkozású 
könyvek szerkesztését, kiadását. 
Tevékenységük eredménye tíz év 
alatt tíz könyv megjelentetése. 
Jelenleg a német-magyar kapcso-
lat 25 éves történetét, a honisme-
reti szakkör alapításának 35 éves 
történetét  írja és a háborús em-
lékekből készülő könyvet szer-
keszti. 

Lovagias tetteiért a Falvak Kul-
túrájáért Alapítvány elismerését 
kapta. Gratulálunk és további jó 
munkát kívánunk!

Sz-n

Január elején egy művészettörténettel fog-
lalkozó újság honlapján olvashattunk egy cik-
ket, ami nemcsak mint tudományos felfede-
zés érdekes, hanem egyik honfitársunk si-
keres kutatási eredményéről is szól. Az már 
önmagában is különleges dolog, hogy Ná-
polyban egy templom, az 1400-as években 
épült Gesù Nuovo homlokzatán lévő szimbó-
lumok rejtélyét sikerült megfejteni. A cikkből 
megtudhattuk, hogy a kutatásban a jászapá-
ti származású orgonaművész, Réz Lóránt is 
részt vett, az ő nevéhez fűződik a „rejtvény” 
megfejtése, ami egy 45 perces reneszánsz ze-
nemű kottája.

A művész-tanár városunkban vezeti az 
énekkart, Egerben tanít a főiskolán, fenn-
maradó idejében Nápolyban tölt egy-egy he-
tet… de azért sikerült elcsípni néhány szóra 
az új kutatási munkájával kapcsolatban.  Kí-
váncsi voltam, hogyan jutott tudomására a 
„kottába csomagolt templom” ?

- Szegedi diák korom óta gyakran jártam 
Olaszországban, hangversenyeken vettem 
részt, nagyon megszerettem az országot is. 
Néhány éve a fejembe vettem, hogy megta-
nulok olaszul.  Az ottani orgonák kiváló mi-
nőségűek, több orgonaversenyen is szere-
peltem sikerrel, de meghívtam kollégákat 
Magyarországra is koncertezni.  Így szak-
mai kapcsolatokra tettem szert. Tagja let-
tem a Budapesti Olasz Kultúrintézetnek, ahol 
megismerkedtem Vincenzo de Pasqale művé-
szettörténésszel. Ő keresett meg tavaly a Gesù 
Nuovo templom homlokzatával kapcsolat-
ban. 2002 óta dolgoztak nápolyi tudósokkal 
a projekten és arra a következtetésre jutottak, 
hogy a szimbólumokból valamilyen zenét le-

het kiolvasni. Megkaptam Vicenzotól a fal áb-
ráját egy hatalmas papíron az összes szimbó-
lumokkal, arámi-görög írásjelekkel. (Arámi 
volt Jézus anyanyelve is). Nekem a feladatom 
az volt, hogy keressem meg a jelzések alapján 
a szolmizációs hangokat - amikor a kottát még  
nem ismerték, a betűkkel jelölték a hangokat, 
a hangmagasságokat. 

- Mint egy rejtvény megfejtése?
- Igen, de kellett egy olyan olvasási módot, 

vagy módokat találnom, amivel értelmes ze-
nét tudunk kiolvasni belőle. Néhány hónap 
munka után - jobbról balra haladva, lentről 
felfelé olvasva a jeleket-, találtam egy szép 
dallamot, ami gregorián stílusú és a zenei 
szabályoknak is megfelel. 

- Mikor lesz hallható a felfedezés?
- Az olaszok úgy látszik komolyan gondol-

ják, mert március 19-re Nápolyban már  kon-
certet tűztek ki a szervezők és egy lézeres ve-
títéssel együtt meg is szólal majd a zenemű. 
Két dallamnak szöveget is találtam, amit Kó-
ródi Anikó fog énekelni latinul, valamint ter-
veim szerint Liszt Ferenc 23. zsoltára is meg-
szólal, a Liszt-évre való tekintettel.

- Hogyan lett a dallamhoz szöveg is? Ez már 
a művész fantáziája?

- Ez az én intuícióm. Egy közismert zsol-
tár szövegével próbáltam ki a dallamot és 
szóról szóra, hangról hangra egyezett a szö-
veg és a dallam. 

- Mi a további terve a „rejtvénnyel”?
- Néhány hete tovább kutakodtam és kijöt-

tek a Fibonacci számok, az aranymetszés sza-
bálya. Ezek is bizonyítják, hogy jó a feltéte-
lezésem, ezeket a jeleket így kell összeolvas-
ni. Eddig három olvasási kulcsot találtam. A 

legújabb kutatási eredményem az, hogy a fa-
lat a 9 szféra egységére is fel lehet osztani. (A 
görögök elképzelése szerint 9 szféra alkotta 
a világegyetemet. A szférák az égitestek pá-
lyái, amelyek összecsengése a harmónia, a 
szférák zenéje. Ebben a korban a geocentri-
kus világképben gondolkodtak, és a görögök-
nél a filozófia-matematika-zene-csillagászat 
egy tudományt alkottak.) Ennek a világegye-
tem-elképzelésnek az első ábrázolását éppen 
Nápolyban lehet látni, egy szobor formájában. 
Ezt mindenképpen fel fogom használni a ze-
néhez. A 9 égitest, a 9 szféra, a 9 múzsa, a 9 an-
gyali kórus, ez az összekapcsolódó dolog adta 
az ötletet: mindegyiknek meg fogom alkotni 
a saját zenei tételét, amibe belefoglalom a fal-
ból nyert dallamot. Szerintem egy mai XXI. 
századi fül számára is élvezhető műnek kell 
születnie majd ebből a felfedezésből.

- Ezek szerint a kutatás eredménye egy új 
zenedarab megszületésének bölcsője lett?

- Szerintem ez egy életen át tartó munka 
lesz számomra, hogy a dolog végére járjak. 
Még több kutatást kell végezni, még vannak 
plusz jelek a szimbólumok alatt,  - az égre né-
ző, piramis alakú köveken - amik biztos, hogy 
jelképeznek még valamit. 

Sajnos az első mű nem lesz tökéletes, de fel-
hívja rá a figyelmet, - és nekem kell majd elő-
ször publikálni.

A történelmi magyar – nápolyi kapcsolat 
a zenében folytatódik tehát, a királyi elődök 
után. A jászapáti származású Réz Lóránt or-
gonaművész az új láncszem ebben. Biztosan 
hallunk még róla…

Sz-n



SZÜLETTEK:
Mihályi Szandra   I. 01.
Gőz Friderika   I. 07.
Csortos Veronika  I. 08.
Nagy Enikő   I. 09.
Zsuzses Szebasztián János I. 13.
Esvég Laura   I. 18.
Kállai Richárd Rikárdó  I. 26.
Tóth Emese   I. 30.
Darai Péter   II. 01.

ELHALÁLOZTAK:
Tajti Istvánné Illés Ilona élt 96 évet
Deli Jánosné Kakuk Katalin élt 64 évet
Sinkó-Káli Imre   élt 86 évet
Farkas János   élt 84 évet
Gutai István   élt 70 évet
Stupek Istvánné 
 Nagypál Terézia  élt 95 évet
Kállai Barnabás   élt 47 évet
Demeter Sándor   élt 65 évet
Kiss Istvánné Patócs Mária élt 93 évet
Kalló József   élt 55 évet
Tomli Istvánné Gömöri Erzsébet élt 71 évet
Ádám István   élt 76 évet
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Anyakönyvi hírek  

02. 10 óra Cukorbetegek klubja
07. 15 óra Rejtvényklub 
Városi rejtvényfejtő Egyéni verseny
12. 8,30 óra Játékdélelőtt
14. 14 óra  Nyugdíjas klub
14. 14,30 óra  Minigyöngy
21. 15 óra Rejtvényklub 
Városi rejtvényfejtő  Egyéni verseny
26. 8,30 óra Játékdélelőtt
26. 9 óra Csipkeverő-kör 
Húsvéti ajándékcsipke készítése

28. 14 óra  Nyugdíjas klub
14,30 óra  Minigyöngy
14 óra Vakok és csökkentlátók klubja
Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény: 
Üvegfújók kiállítása

A kiállítások megtekintéséhez be 
kell jelentkezni a Vágó Pál Helytör-
téneti Gyűjtemény ablakába kihelye-
zett telefonszámon, vagy érdeklődni 
lehet a 441-071-es telefonszámon.

A programok szervezői a vál-
toztatás jogát fenntartják. Ér-
deklődni lehet a 441 071 és a 441 
081 telefonszámon. A Színjátszó 
kör a bemutató előadását beteg-
ség miatt elhalasztotta.

2-án, 17 óra Főzőklub
3-án, 14 óra Színjátszó köri 
foglalkozás
5-én: 14.30-kor: 
MŰSOROS NŐNAPI rendezvény - a 
Jászkör Egyesület szervezésében. 
Fellép: a 4-es Metró  együttes és 
Beregi Péter, Heller Tamás.
7-én, 17 ó: Városi vegyes kar 
próbája
8-án, 15 ó: Nótakedvelők klubja
9-én, 15 ó: Élményklub
10-én, 14 óra: Színjátszó köri 
foglalkozás

14-én, 7 órától az iskolák ünnepi 
műsorai
17 óra: Városi vegyes kar próbája
15-én, 9.30 óra Városi ünnepség
16-án, 17 óra Főzőklub
17-én, 14 óra Színjátszó köri fog-
lalkozás
21-én, 17 óra Városi vegyes kar pró-
bája
22-én, 15 óra Versbarátok köre
23-án, 10 és 12 óra Filharmóniai 
előadás a középiskolásoknak: Régi 
Zene Együttes
24-én, 13.30 óra Az őskor a hőskor – 
zenés előadás kisiskolásoknak
17 óra Színjátszó köri foglalkozás
28-án, 17 óra Városi vegyes kar pró-
bája
30-án, 17 óra Főzőklub
31-én, 14 óra Színjátszó köri 
foglalkozás

  

POWER
Műszaki kereskedés

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

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!
Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Épületfelújítások, karbantartások:
Gipszkartonszerelés, festés mázolás, ácsmunkák  

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

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

épület körüli burkolatok, járdák, kocsibeállók készítése

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

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

Stb Kreatív Hobbi üzlet ajánlata

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

Tavaszi dekorációk érkeztek!

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

RendőRségi híRek
január 21.
Bejelentést tett Jászapátin egy helyi lakos, akinek lakásának mel-

léképületéből gázpalackot, és egy női kerékpárt tulajdonított el isme-
retlen tettes. A bűncselekménnyel okozott kár: 15.000 Ft., rongálá-
si kár nem keletkezett. A bejelentést követő nap a kollégák két helyi 
férfit állítottak elő a Jászapáti Rendőrőrsre, mivel megalapozott volt 
a gyanú, hogy a bűncselekményt ők követték el. A lakásukon tartott 
házkutatás során több bűncselekményből származó dolog is lefogla-
lásra került. A két elkövető összesen 8 bűncselekmény elkövetésével 
volt megalapozottan gyanúsítható, kihallgatásukra sor került. A bűn-
ügyi őrizetbe vételüket követően a Törökszentmiklósi fogdába kerül-
tek elszállításra, a Jászberényi Városi Bíróság előzetes letartóztatá-
sukat elrendelte. 

 január 24.
Egy Volvo típusú autóbusz vezető oldali ablakát feszítette ki szom-

batra virradóra az elkövető, majd bemászott a fülkébe és onnan a 
jegykiadó automatát kasszástul magával vitte. A lopással okozott 
kár 100.000 Ft. 

 január 28.
Kora este két helybeli ment be csütörtökön az egyik vendéglátóhely-

re Jászapátiban. Kevés ideig bent tartózkodtak, majd kimentek. Az 
ott lévőknek gyanúsak voltak, ezért utánuk mentek. Éppen azt látták, 
amint egyikük elhajt az épület előtt lévő lezáratlan kerékpárral. Köz-
ben társát fülön csípték és értesítették a rendőrséget. Azonban nem 
sokkal később a biciklit a tolvaj visszavitte jogos tulajdonosához. Ám 
nem ússzák meg büntetésüket, mindkét fiatalkorú ellen lopás miatt 
indult eljárás a Jászapáti Rendőrőrsön.

 január 31.

Táska tolvajok a jászságban is

Egy 79 éves asszony kezéből akarta kitépni a fiú a táskát szomba-
ton délelőtt a Balajti utcában. A sértett nem akarta elengedni, de az 
elkövetőnek csak sikerült megszereznie a zsákmányt, miközben a né-
ni a betonárokba esett és összetörte magát. Az elkövető elmenekült 
a helyszínről. Az idős asszony 8 napon túl gyógyuló orrcsonttörést 
szenvedett. A rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, tanú-
kutatást és rövidesen sikerült is az elkövető nyomára akadni. Egy 16 
éves aszódi nevelőintézetben lakó fiút elő is állítottak, aki el is ismer-
te a cselekményt. A fiút őrizetbe vették. 

Őrizetbe vették a fa-tolvajt

Egy 40 éves férfi vágott ki 120 kg súlyú akácfát a Jászdózsa irányá-
ba vezető földút melletti területről. Az elkövető elismerte tettét, őt 
szabálysértési őrizetbe vették. 

Néhány gondolat és adat településünk 
2010. évi időjárásáról

Észlelői tevékenységem ideje alatt, 1972-től azt tapasztaltam, hogy 
az emberek az adott időjárással soha nem voltak elégedettek. Hol a 
sok eső, hol a nagy aszály, hol a meleg, hol a hideg idő miatt panasz-
kodtak. Egy biztos, az idén nem akadt olyan épeszű ember, aki gyak-
ran énekelte volna ezt a nem is olyan régi sláger szövegét: „Add már 
Uram, az esőt!” Kérés nélkül is volt benne jócskán részünk. 

Egész évben az elektronikus és a nyomtatott sajtó is a sok csapa-
dékról és annak káros következményeiről tájékoztatott, s ez igaz szin-
te az egész ország területére. Nem kell nagy utat megtennünk ahhoz, 
hogy ne találkozzunk viszonylag nagy kiterjedésű belvizes területtel 
itt közvetlen térségünkben is. 

A Jászapátira vonatkozó legfontosabb időjárási adatok, az észlelő-
füzetek 1947-ig visszamenően állnak rendelkezésemre, amelyekből 
a csapadék mennyisége és formája is nyomon követhető. A rögzített 
tények alapján állítom, hogy 1947-től az elmúlt évig a legcsapadéko-
sabb időjárás a 2010. esztendő volt, összesen 892,9 mm hullott. Ezt a 
mennyiséget előzőleg leginkább az 1999.év közelítette meg, akkor a 
csapadék összértéke 814,2 mm volt. 

A fentiekben ismertetett adatok tükrében természetes, hogy a 2010. 
év kiemelkedik a tenyészidőszak alatti csapadékmennyiség tekin-
tetében is, ennek összege 584,9 mm, és annak havi átlaga is magas, 
97,4 mm. Az év során két hónapban (májusban és szeptemberben) hul-
lott 100 mm-t meghaladó mennyiségű csapadék, 30 mm alatt is csak 
két hónapban mértem csapadékot: márciusban és októberben. 

Érdekességképpen felsorolok néhány adatot:
700 mm fölötti csapadék mindössze 5 évben hullott: 

• 1952-ben 756,0 mm
• 1955-ben 766,6 mm
• 1966-ban 742,1 mm
• 1973-ban 735,4 mm
• 2005-ben 768,4 mm

Az is meglepő, hogy 500-600 mm közötti csapadékmennyiséget is 
csak 12 évben mértek. Ez azért is érdekes, mert a Magyarország Nem-
zeti Atlasza szerint térségünk éves csapadékátlaga 550-600 mm. Te-
hát az évek többségében az átlagot sem értük el. 

Az elmúlt 63 évben 1992 produkálta a legkevesebb csapadékot, min-
dössze 290,8 mm-t. Talán sokan emlékeznek arra, hogy az 1980-as, 
90-es években milyen gyakran használták az „elsivatagosodás” kife-
jezést. Napjainkban inkább a „felmelegedés” szó használata a gyako-
ribb. Az automatizált mérőházak felszerelése, elterjedése és a gazda-
sági válság miatt a hagyományos észlelés 2011-től Jászapátin megszű-
nik az Országos Meteorológiai Szolgálat részére, a hőmérséklet napi 
mérése már korábban megszűnt. A Közép-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság részére az észlelést (a csapadékmérést) 
a következő évben is folytatom.

Jászapáti, 2011. január 24.
Dr. Kalmár Pál, észlelő

EmlékEzés
Szívünkben nagy fájdalommal emlékezünk szerető férjem 

Budai lászló 
Jászapáti Táncsics út 23. sz. alatti lakos halálának második évfordulójára.

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Itt hagyom szívetekben emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.
Álljatok meg a síromnál csendesen,
Ne feledjetek el soha – sohasem.”

Szerető feleséged, lányaid, vejeid, unokáid és dédunokáid

köszönEtnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak,  

szomszédoknak, barátoknak, és ismerősöknek, akik 

Demeter sándor
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,  

és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló Demeter család

EmlékEzés 
major Józsefné  
Berdó Julianna

Halálának első évfordulójára

„Pihenj te drága szív,
Megszűntél dobogni,
Szerető jóságod nem fogjuk feledni.”

Családod
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