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A hónap eseményei képekben

A hónap eseményei képekben

Füle István és fia részt vett Budapesten az Országos Mezőgazdasági 
Kiállításon cégük termékeivel. (Írásunkat az 5. oldalon találják.)

A Jász Sütőház Kft. kiállítói standja az OMÉK-on

Megújult a Vágó Pál Múzeum. A felújítás során minden helyiségben 
kicserélték a padlóburkolatokat, a kiállító teremben  

Szalkári Rózsa felajánlására réz csövek vannak elhelyezve,  
ahová a képeket könnyebben fel lehet helyezni.

Gyertyák és virágok 
Vágó Pál festőművész 

sírjánál.  A művész 
halálának 83. 

évfordulóján  koszorút 
helyeztek el a Vágó 
Pál Emlékbizottság 

nevében dr.Vágó 
Pálné Judith 

asszony és  dr. Túri 
József, valamint 

az önkormányzat,  
az általános és 

középiskola,  
a képviselő-

testület baloldali 
képviselőcsoportja 

és a művelődési ház 
nevében.

1956-ra emlékezett a város.  
Az ünnepi műsorban a gimnazisták a korabeli helyi eseményeket játszották el.

Hangverseny a Zenei Világnapon.  
A képen a Rácz Aladár Zeneiskola aranyminősítést szerzett fúvós zenekara.

Szalkári Rózsát köszöntötte a város, valamint művészbarátai,  
tanítványai és rajongói.  

Nap-futás a Damjanich úton ( cikk a 11. oldalon)

A Kerek Udvar Kézműves Tár felhívására az idén is ötletes 
töklámpások készültek.

 Kukorica morzsoló a Hagyományos szakmák – Szakmai hagyományok rendezvényén,  
közben a felnőttek a Tökjó csárdában táncot tanultak és kóstolták a sötőtökből készült csemegéket. 
(Receptek a 11. oldalon.)
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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  

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.

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

Túl szűk a családi fészek?

Változtasson! Készüljön a költözésre,  
felújításra az OTP Lakástakarék segítségével!
Most díjmentesen nyithat számlát 48 hónapos hűségvállalás esetén.
Akciós időszak: 2011. szeptember 1-jétől november 30-ig.

További előnyök:

• 30% állami támogatás, magánszemélyeknek évente maximum 72 000 Ft (feltételektől függően: EBKM 
állami támogatással: 5,43–14,28%, EBKM állami támogatás nélkül: -0,23–2,86%),

• kamatadó mentesség,

• több családtag szerződéskötése esetén az elérhető állami támogatás megtöbbszörözhető.

A jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körű. A lakástakarékpénztári szerződés 
részletes leírását és a további feltételeket az OTP Bank fiókjaiban és az OTP Lakástakarék honlapján  
(www.otplakastakarek.hu) közzétett Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

06 1 3666 888
www.otplakastakarek.hu • www.otpbank.hu

otp lakástakarék

Díjmentes 
számla-
nyitás!

Valahogy ott lüktet a fejemben, mint valami 
erőteljes dobszóló.

magyar vagyok, ahogyan ezt belém nevelték. 
S igenis büszke vagyok arra, hogy tudom, mi-
lyen finom is a gulyásleves vagy hogy milyen 
szép is a herendi porcelán. Büszke vagyok Do-
bóra, Rákóczira és a történelmünkre. Hisz min-
dig is voltak szépségei a magyar történelemnek, 
de igazságtalanul sokat szenvedtünk.

S vajon hogy jövök én a képbe? miért vagyok 
én magyar?

Vajon csak azért, mert szülőföldem ez a ki-
csiny ország, s magyar ember nemzett? va-
jon ez elég?

Kicsi állam vagyunk, s nem azért nincs egy-
séges kép a nemzetünkről, mert a méret a lé-
nyeg, hanem mert elvesztette régi fényét.

S hol vannak a modern Petőfik, új Széché-
nyik? 

Hol marad a magyarság lüktető ritmusa? 
Csak a népzenében él, vagy a szívekben is?
nem érzem, hogy magyar vagyok, mert az 

ember csak megszületik, harcol, majd meg-
hal. De nem a nemzetért harcol, mert az nincs. 
Számomra nincs. hisz egymás ellen harcolunk 
és nem egymásért, s az emberek kapzsik ah-
hoz, hogy ez megváltozzon, s kilépjünk a mó-
kuskerékből.

Szeretnék egy darabja lenni a piros-fehér-
zöld kirakósnak, de mintha az nem is lenne, s 
árnyai vagyunk csak más országoknak.

látom a nemzeti és a közelmúltat, a gyerek-
korom, abban a házban megbújva, ahol felnőt-
tem, de ha igazán a dolgok mögé nézek, csak 
a múlt van jelen. A jelen és a jövő homályos 
és szinte egyenlő a semmivel, s már fáj, hogy 
hallom a szívemben a dallamot, de átélni azt 
nem tudom.

De vajon ha elme    gyek, hogy máshol jobban 
éljek, megtalálom azt, amit keresek? 

vagy csak pénz lesz és dicsvágy? mert azzal 
nem találok otthont, csak üres, kegyetlen, rideg 
világot? hát most mit tegyek?   Tudom, hogy ide 
tartozom, s minden idefűz, azonban azt nem tu-
dom, hogy a jövő is itt van-e?

Talán, ha elmegyek, megtapasztalom mi-
lyen a veszély, az önmagunkra utaltság s meg-
találom a honvágy erős kontrasztját, könnyebb 
lesz a döntés.

hisz ember vagyok, s ez egyetlen életem, sze-
retném kiélvezni, nem végigrohanni rajta egy 
őrült rendszerben, hajkurászni a pénzt.

eddig sem voltam gazdag, nem láttam más 
földeket, s hogy mi a jobb, majd az élet mond-
ja meg.

Lilianne.

EGY TIZENÉVES SZEMÉVEL
Menjek vagy maradjak?

„a magyar huszárság 400 éve  
vágó pál emlékbizottság”

Kiemelkedően közhasznú nonprofit alapítvány 

2010. évi egyszerűsített éves beszámolója
Mérlegadatok  (1000 forintban)   2009. év  2010. év
Tárgyi eszközök    200  110
forgó eszközök   321  265
Ebből pénzeszköz   321  265
eszközök összesen   521  265
Saját tőke    521  99
Jegyzett tőke   50  50
lekötött tartalék   713  276
eredmény    -242  -501
források összesen   521  375
eredmény levezetés

Bevételek    
miniszterelnöki támogatás  1.000  -
alapítói támogatás   100  -
Pályázati támogatás   300  -
Egyéb bevétel   580  296
Összes bevétel   1.980  296
Összes ráfordítás   2.222  797
eredmény    -242  -501

Kulturális örökségünk megóvása a kiemelten közhasznú alapítvány 
– Emlékbizottság – célfeladata a magyar múlt hagyományainak gondos 
ápolása, megóvása, megismertetése, közkinccsé tétele.

Közösségi, társadalmi tevékenységet folytató misszió: Vágó Pál nagy-
jelentőségű művészetének hazai és nemzetközi bemutatása. A korábban 
megjelent Vágó Pál Almanach és a Díszalbum kapható még Jászapátin dr. 
Túri József úrnál. Mindkét mű a festő műveinek, rajzainak gyönyörű rep-
rodukcióit tartalmazza. Értékes ajándék lehet karácsonyra is.

Dr. Vágó Pálné emlékbiz. elnök
Dr. Túri József emlékbiz. elnökh.

Dr. Szmetana Béla kuratórium elnök

Szeretnél segíteni a rászoruló 
gyerekeknek?

ha igen, akkor a megunt játékodat hozd 
el a Jászapáti, hold utca 3. szám alá.  a vá-
rosi vöröskereszt eljuttatja karácsonyra a 
rászoruló gyerekeknek.

Tisztelettel: Nyitrai Istvánné

Alapítványi beszámolók
a baráti Kör alapítvány Jászapáti, vasút u. 

2. ( adószám: 19220354-1 -16) köszönetet mond 
mindazoknak, akik 2010-ben SZJa-juk 1 %-át 
részünkre felajánlották.

az átutalt összeget : 458.735 ft-ot az alapí-
tó okirat alapján az alábbiak szerint használ-
tuk fel:
Ösztöndíj:   259.000 Ft
Cserekapcsolat:                32.920 Ft
filharmónia:     41.400 ft
Jutalomkönyv:                 42.205 ft
Tanulmányi verseny:     83.230 ft
összesen:  458.755 ft

A Jövő Szakemberéért Alapítvány Jászapáti, Vas-
út u. 4.( adószám:18832471-1-16 ) köszönetet mond 
mindazoknak, akik 2010-ben SZJA-juk 1 %-át részünk-
re felajánlották. Az átutalt összeget (114.084 Ft-ot) 
és a 2009. évi maradványt (78.455 Ft-ot) Összesen : 
192.539,- ot  az alapító okirat alapján az alábbiak sze-
rint használtuk fel: Tanulmányi versenyek:  192.539t

az alapítvány kuratóriuma. a Somos andrás ala-
pítvány Jászapáti, Hősök tere 9.  (adószám: 18832220-
1-16 ): köszönetet mond mindazoknak, akik 2010-ben 
SZJA-juk 1 %-át részünkre felajánlották. az átutalt 
összeget (38 780 ft-ot) az alapító okirat alapján 
az alábbiak szerint használtuk fel:

Szakmai képzési díj támogatása tanulónak 
38.780ft

Az alapítvány kuratóriuma

A Magyar Diáksport Napja rendezvényt hos-
szas előkészület után rendeztük meg. Plakátokat 
készítettünk a rendezvény népszerűsítésére, az 
iskolarádióban hívtuk fel tanulóink figyelmét a 
közelgő eseményekre. A rendőrséggel egyeztet-
tük a verseny időpontját és útvonalát.

Délelőtt folyamán a tanulóink kipróbálhatták 
magukat különböző sportágakban, foci, kézilab-
da, kosárlabda, tollaslabda, labdás-, kerékpá-
ros- és más ügyességi feladatban. A testnevelők 
munkáját segítették pedagógusaink, technikai 
személyzet, szülők, rendőrség és polgárőrség. A 
futást több helyszínen bonyolítottuk le, ugyan-
is több intézményegységben tanulnak diákja-
ink. az alsósok a hozzájuk közeli velemi úton 
futottak, míg a felső tagozatos diákok a Damja-

nich úton. Tanulóink örültek a sportolási lehe-
tőségnek. Fogadásokat kötöttek, hogy ki tudja 
legyőzni testnevelő tanárát a futásban.  A rajtot 
zenés bemelegítés előzte meg. Rendőri felveze-
tés, biztosítás mellett indultak déli 12-kor a gye-
rekek a 2011 m teljesítésére. A futás  végeztével 
apró ajándékkal kedveskedtünk a korcsoport 
győzteseinek. Az első helyezettek A Magyar Di-
áksport Napja 2011 méteres futás győztese fel-
iratú pólót kaptak.  ezúton is gratulálunk a 2011 
m-t  teljesítőknek ! 

A díjazottak :
2. k.cs. lány : 1. Lankasz Petra, 2. Dányi Zsa-

nett, 3. Urbán viktória 
Fiú: 1. Kis Dorián, 2. Urbán László, 3. Mihá-

lyi bence.

3. k.cs.  Lány: 1. Dajka Cintia, Farkas Henri-
etta, 3. Dobra Henrietta 

fiú:1Tajti  bálint,2.  Pikács Zsolt,3. nagy  vil-
mos

4. kcs: lány: Ungvári  Diána ,Herczeg Boglár-
ka ,3. Csőke  Luca. 

Fiú: 1.Pádár Gergő, 2. Urbán Ádám, 3. Kecs-
kés Patrik

Napsütés, jó hangulat jellemezte az eseményt. 
a gyerekek véleménye szerint kár, hogy nincs 
minden nap Magyar Diáksport Napja. Örültünk 
a  nagy létszámú  érdeklődőnek és részvételnek 
ezen az  országosan rendezvényen .

Szervezők

A MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA 2011. SZEPTEMBER 30.

A hagyományos szakmák - 
Szakmai hagyományok ren-

dezvény Tökjó Csárdájában a szer-
vezők  könnyen, gyorsan készíthető 
sütőtökös ételekkel lepték meg kö-
zönségüket. A fiatalok és időseb-
bek meglepően sok édes és sós ételt 
kóstolhattak. Az egyik kísérletező 
kedvű készítő, Nagy Böbe elmond-
ta, hogy csak sajnálni tudja azo-
kat, akik azért éheznek, mert nem 
tudnak főzni. Szerinte csak ötlet és 
fantázia kell hozzá, mert valamit 
mindig találunk a hűtőben vagy a 
kamrában.

Ilyenkor ősszel például sütőtö-
köt.

a csemegék mindegyike az inter-
net segítségével, de egy kis hozzá-
adott fantáziával születtek.

mindegyiket meg lehet próbálni 
elkészíteni, mert nagyon finom!

Tökös-mákos lepény Deli Juli-
annától:

hozzávalók: 15dkg darált mák, 
15dkg cukor, kb. 20dkg sütőtök 
lereszelve, 1 citrom reszelt héja, 1 
vaníliás cukor, 2 tojás, 1dl tej, fél 
dl étolaj, fél cs. sütőpor, kb. 15dkg 
liszt. 

habosra keverte a vajat és a to-
jást, hozzáadta a tejet és az olajat, 
majd a lereszelt tököt is, miután 
a levét kinyomta. Végül a lisztet, 
mákot és a fűszereket keverte be-
le. lapos tepsiben kb. 25-30 per-
cig sült.

Tökös sós mártogató (dip)  nagy 
Böbétől:

Hozzávalók: kb. 40dkg felkoc-
kázott sütőtök, 1 pritamin papri-
ka apróra kockázva. 1 kis fej hagy-
ma apróra vágva, 1 kiskanál csí-
pős (chili) paprika, só, bors, pici 
cukor. a hagymát és a tököt a cu-
korral puhára párolta, hozzáadta 
a paprika kockát, a csípős papri-
kát, kicsit tovább párolta, majd, fű-
szerezte és kihűtve  pirítóssal vagy 
puha kenyérrel fogyasztható már-
togató lett belőle. 

Mézes-tökös muffin Bíró Mari-
annától:

hozzávalók: 15dkg liszt, 10dkg 
cukor, 10 dkg vaj, 10dkg langyos 
méz, kb.20dkg reszelt sütőtök, 2 
tojás, 

1-1tk fahéj-szegfűszeg-gyömbér-
szercsendió őrölve, 1 citrom reszelt 
héja, 1 tk sütőpor, csipet szódabi-
karbóna.

a vajat a langyos mézzel, tojással 
és cukorral habosra keverte, hozzá-
adta a tököt és a lisztet a többi fű-
szerekkel. A muffin formákba tölt-
ve közepes hőfokon 25-30 percig 
sütötte. 

 a rendezvényen táncház követ-
kezett az ételek kóstolása után, ami 
a felvett kalóriák egészséges fel-
használását és jó szórakozást je-
lentett a résztvevőknek.

Sz-n 

Tökjó csárda



Novemberi mustármag
 A haldokló imája!

Mottó: „Könyörtelen a féltés pokla, Tűznek bokra, szi-
porkák csokra, Merítsd bár sistergő habokba, a tenger alatt 
is lobogna…” (Én. 8, 6-7)  

e megjelenés idején november 2.-án épp halottak napja 
lesz.  idén egy családi esemény is aktualitást ad, az imámnak. 
A földi élet végső állomása: a halál. Az ember vágya inkább 
a szenvedés nélküli, és a könnyű halál. De ez csak vágy. Már 
halottam buszon:” Ha nem voltunk szép fiatal halottak, ak-
kor most már csúnya öreg halottak leszünk.” Az, hogy csúnya, 
még rendben is van, hát hogy nézzen ki egy ember, olyankor. 
De mi van a többivel; a betegséggel, a fájdalommal, a szenve-
déssel?

 A kislányom szerint, a fél évvel ezelőtti fényképen még 
nem volt olyan ráncos a dédi mama. hát igen, még akkor az 
értelem szikrája látható kék szemében, és a felejthetetlen mo-
solygás, széppé teszik az arcát, még ha ráncos is. Ő azt érdem-
li–e, hogy egy lefüggönyözött, kórházi szobában egyedül várja 
a halált. erre vágyik? vagy, hogy saját otthonában, vele legyen 
az egész család, e nehéz órákban.  Az otthon ápolás nagy fel-
adatát a gyermekei közösen vállalták.  Állapota súlyos, amikor 
a halandó test lassan feladja küzdelmet, a lélek lassan kisod-
ródik a biztonságos folyómederből, a nyílt tengerre. Ahogy ott 
úszik, pörög egyre jobban, eltávolodik a parttól, ott a dolgok-
nak már csak tükörképe látható. Ami megtévesztésig hasonlít 
ugyan az igazi dologra, de, ha beleesik egy kő, a víztükrön ke-
letkező koncentrikus körök megzavarják a látványt. És abba ő 
is belezavarodik, olyankor.

nem engedi el még valami, amit el kell intéznie, vagy részese 
akar lenni még valaminek. Ha meglátogatom, a tőle kapott pil-
lanatok derűje az, hogy mindig zokognék, amikor nála vagyok. 
De amint eljövök tőle, rájövök, hogy megfejtettem egy titkot. 
még most is ad, ilyen állapotban is képes adni. ez milyen óri-
ási ajándék, hogy ne elvigyen magával, hanem adjon még egy 
lökést az élethez, egy kézszorítást, egy csókot. Nekünk el kell 
őt engedni, hogy a testi folyamatok befejeződjenek. És békét 
találjon végre a lelke, a Teremtőnél.

Félelmei jogosak, hisz eddig olyan sokfelé kellett neki figyel-
nie, hogy magára csak kevés idő jutott. Most, hogy fordult a sor-
sa, már másra nem képes, csak aggódni. Számomra így alakult 
ki a haldokló imája, a mottó 4 sorát ismételve.

„Könyörtelen a féltés pokla, 
Tűznek bokra, sziporkák csokra, 
Merítsd bár sistergő habokba, 
a tenger alatt is lobogna…” 

 Édes istenem!
országodban nekem már, jobb volna.
megnyugodni, pihenni, vágyom! 

„Amikor körülvesznek engem a halál gyötrelmei, 
rám találnak az alvilág veszedelmei, 
Szorongatásba és nyomorússágba jutottam.” 
   (Zsolt. 116, 2-3)
Csak ennyit legyek képes kérni:
- Uram szabadíts meg engem!

S te irgalmasan engeded még látnom enyéimet,
Hogy azután, útra kelhessek az örök haza felé.
Sokat megértem, sok minden történt utamon. 
hiszem, hogy Te segíthetsz már csak a bajomon!

 „adj uram örök nyugodalmat neki, 
És az örök világosság fényeskedjék neki. 
nyugodjon békében, 
Jézus, mária szent nevében. amen”

Z. S. -né
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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

TEAHÁZ –Lelkünk titkai
Szellemi frissesség idősebb korban is

Kedves Rejtvényfejtők!
a rejtvényben Csokonai vi-

téz Mihály November című 
versének egy részletét fejthe-
tik meg.
„Eljött már november didergő hó-
napja,
hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadozva vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza
A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza.
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel
A fázékony Auster havat is hány széj-
jel.” … folytatása a rejtvény vízsz. 1, 
31,18, 51 és függ. 50 számú soraiban.  

vízsz. 1. Beküldendő. a 
vers folytatásának első ré-
sze. 12. arra alá … ( henglné 
Kovács Melinda 1997-ben meg-
jelent könyvének címe, de egy 
népdal sora is) 13. Személyes 
névmás. 14. Csak az elején zo-
kog! 15. Utótagjaként a csavar 
szó is szerepelhet. 16. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei telepü-
lés vásárosnamény szomszéd-
ságában. 18. Beküldendő. a 
vers folytatásának harma-
dik része.  

22. francia arany. 23. Tova.  
24. Előadó röviden. 26. Tiltó-
szó. 27. Keresztül. 29. Magot 
földbe hint. 31. Beküldendő. 
a vers folytatásának máso-
dik része. 34. Táncdal éne-
kesnő (Koncz) 35. Kötőszó.  36. 
asztácium vegyjele. 37. Kecses 

erdei állat.  39. Végek nélküli pi-
ta!  40. Kehely közepe!  42. Jár-
dát a hótól megtisztít. 46. város 
Pest megyében a Duna partján. 
48. Gyerekeknek íródott fabula. 
49. Kiejtett mássalhangzó. 50. 
Kicsinyítő képző.  51. Bekül-
dendő. a vers folytatásá-
nak negyedik része.

függ. 1. Betűk az ABC ele-
jéről. 2. Nyílt piac és árúcsar-
nok főleg a keleti népeknél. 3. 
lop, csen, eltulajdonít. 4. ha-
tározórag. 5. Fej nélküli ton-
hal! 6. Nyüstöl, koptat, rongál. 
7. Egy fajta fűtési energia be-
kerülési költsége. 8. Az a sze-

szes ital, mely már kellő pince-
kezelésben részesülvén egész-
ben vagy részben kifejlődött. 9. 
Súlyarány. 10. … péni, jupi né-
ni (egy kiszámoló kezdő szava)  
11. lányok, asszonyok. 17. Pus-
kát használ. 18. hosszú ideig, 
sokáig. 19. Könyvet lassan, ta-
goltan olvasó. 20. fokozatosan 
gyarapodó, szaporodó. 21. he-
verő, pamlag, fekhely. 25. Név-
elővel, apró lyukú rosta, szűrő.  
26. Kérdőszó. 27. Portéka. 28. 
Becézett női név.  29. Egészség-
ügyi hozzájárulás, rövid ismert 
neve. 30. Önzés nagyobbik fele! 
32. Kondér, bogrács.   33. hang-

talanul feszül. 38. Névelővel, 
két párosujjú, hátán púpot vi-
selő patás állat. 39. 1974-ben 
Algériában született váltósú-
lyú bokszoló (Kamel) 40. ilyen 
a kézzel festett húsvéti tojás. 41. 
A tetejére.  43. Ritka férfinév.  
44. Névelővel, rovarevő, tüs-
kés éjszakai állat. 45. francia 
filozófus, természetkutató és 
matematikus. ( Descartes)  46. 
Szilaj, féktelen.  47. Duplázva 
szép, kedves, bájos a legkiseb-
bek nyelvén. 50. Bekülden-
dő. a vers folytatásának 
ötödik sora.  52. Zita egyne-
mű betűi. 53. Hangtalan kád!  
54. Keres emil monogramja. 

Beküldendő: A vízszin-
tes 1, 31, 18, 51 függ. 50  szá-
mú sorok megfejtése.

a szeptemberi rejtvény meg-
fejtése: Virágkarnevál, Bada-
csony, hidivásár, Szent istván 
nap

A megfejtéseket a Könyvtár-
ba kérjük eljuttatni: 5130 Já-
szapáti, velemi út 2. – decem-
ber 20-ig.

A helyes megfejtést beküldők 
között a novUm Kiadó aján-
dék könyvét sorsoltuk ki.

a könyvet átveheti a könyv-
tárban: bordás lászlóné, Já-
szapáti.

Nagypál Istvánné 

Keresztrejtvény

Bevezető: 
Kedves Olvasóink!
Új rovatunkban a lelki egész-

séggel, az ember belső életének 
kérdéseivel foglalkozunk. Mintha 
csak egy csésze forró tea mellett ül-
nénk egy barátságos ismerőssel. A té-
mák az emberi kapcsolatok, a félel-
meink, a tanulás, a szenvedélyeink, a 
stressz, a pozitív gondolkodás, az ön-
ismeret, a kreatív munka, de továb-
bi témákat a kedves Olvasó is szóba 
hozhat. Fiatal pszichológusunk, Koll-
ár Katalin, családi kapcsolatai révén 
kötődik városunkhoz. 

Szeretettel ajánljuk írásait.

Erik H. Erikson (1902–1994) egy 
német származású elismert pszicho-
lógus úgy gondolta, hogy az ember 
személyisége egész életen át fejlődik. 
Ennek a fejlődésnek a lelki állomá-
sait, jellegzetességeit vizsgálta köze-
lebbről. Nyolc „életciklust” állapított 
meg a csecsemőkortól egészen az idős 
korig. Az időskor szakaszában az ad-
dig megszerzett tudás, tapasztalatok,  
a bölcsesség a kincs, és egyben lehető-
ség arra, hogy életünkre visszatekint-
ve megtapasztaljuk saját egységessé-
günket, személyiségünk kifejlettsé-
gét. ebben az életkorban szerencsés 
esetben van család, aki körbe vesz. a 
gyermekeket, unokákat nézve felidéz-
zük saját múltunkat, megosztjuk ve-
lük azt a tudást, amit aztán ők őriz-
nek majd drága emlékekként. ezek 
a történetek sokszor elevenebben je-
lennek meg az ember memóriájában, 
mint az aktuális események. Sokszor 
halljuk, esetleg mi magunk jegyez-
zük meg: „pontosan tudom mi történt 
40 éve azon a napon, de nem emlék-
szem hová tettem az újságot 5 perc-
cel ezelőtt.”Éppen ezért fontos, hogy 
testünket-lelkünket frissen tartsuk 
és a jól megérdemelt pihenés idősza-
kát aktívan, változatosan töltsük. Eh-
hez jelent játékos segítséget például a 
kersztrejtvény, amivel gyakorolni le-
het a  hosszú távú memóriában tárolt 
tudás felidézését, a térbeli tájékozó-
dást és a szóbeli készségeket is. mind-
emellett új dolgokat is tanulhatunk. a 
legjobb élményt talán a csoportos fel-
adatok nyújtják. ehhez helyszínt ad-
hat a nyugdíjas klub, vagy egy baráti 

közösség. A résztvevők körben ülnek 
és egy labdát dobálnak. akinek dob-
ják, annak feltesznek egy kérdést, pl. 
mi a kedvenc színe, mit csinál szíve-
sen szabad idejében..stb. ez a játék ja-
vítja a koncentrációt és jobban megis-
merhetik egymást anélkül, hogy tola-
kodóak lennének. 

Egy másik szellemes feladat lénye-
ge, hogy valaki mond egy szót. a so-
ron következő játékos rávágja azt, ami 
az eszébe jut és így tovább, majd, ami-
kor körbeér és mindenki mondott egy 
szót, abból kell egy történetet alkot-
ni. Így segítjük az emlékezést, a szó-
kincs megtartását, a történetalkotást 
és a logikus gondolkodást. nem utol-
só sorban némi humorral fűszerezve 
remek történetek kerekedhetnek a vé-
letlenszerű szóláncból.

Egy másik játék a rímfaragásról 
szól. Az egyik résztvevő mond egy szót 
és a többiek feladata, hogy arra rímet 
találjanak, majd egy 2 soros versikébe 
foglalják. Pl: „álom” a szó, erre rímel 
az, hogy „látom”. Így a versike: csuk-
va a szemem, mégis látom/ez nem le-
het más, csak az álom.

Remélhetőleg a feladatok során so-
kat nevetnek, ez akár bemelegítés is 
lehet az arctornához: az arc tornáz-
tatása során a vér és a nyirokkeringés 
felgyorsul az arc bőrében is. A rend-
szeresen végzett arctorna kifinomul-
tabbá, kifejezőbbé teszi a mimikát és 
hozzájárul a beszéd érthetőségének 
fenntartásához. Egy érzelmeket ku-
tató pszichológus szerint, ha a felső 
ajkunkra helyezünk egy ceruzát és a 
kezek segítsége nélkül próbáljuk meg-
tartani, akár úgy, hogy odaszorítjuk 
az orrunkhoz, akaratlanul is mosoly-
ra áll a szánk. 

Próbálják ki! hiszen az ember so-
sem öreg a játékhoz! 

Kollár Katalin
(A Jász Újság elérhetőségei: postai: 

5130 Jászapáti, liliom út 20. e-mail: 
jaszujsag@invitel.hu

telefon: 06-57-440-801.)

Októbervégi dél
Még minden nagyszerű,
miről beszélgetünk,
de nincsen már derű,
mely úgy marad velünk,
mint asztalon virág,
hol villanyfény a nap,
vagy régi zongorák
a fáradt kéz alatt,
mely úgy idézi még
az elhagyott zenét, 

mint hosszúlángú év
a bor ízében ég.
Sem asztalon virág,
se ládában levél,
csak az néz így miránk,
ki emlékeknek él,
és ő is csak fanyar
októbervégi dél,
már szerelmet se vall,
de másról sem beszél.
                             Szuly Gyula
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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

POWER
Műszaki kereskedés

Jászapáti, Kossuth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565 

KESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Arizona Steak House
5100 Jászberény, Serház u. 1.  

Tel: 06 57 412-042; 06 20 5170-173

Aranysas Étterem
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11. 

Tel: 06 57 402-189; 06 20 517-2705

Andrássy Thermál Hotel***
5130, Jászapáti, Gyöngyvirág út 24. 

Tel.: 06 57/540-580 

E-mail: thermal-jaszapati@vnet.hu

Andrássy  
Rendezvényház
5100 Jászberény, Rákóczi út. 59. 

Tel.: 06 70 4595-999

River Étterem és Bowling Club
5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 15. (Börtönudvar)

Tel:06 57 407-500 www.egyunkigyunk.hu

A jászberényi székhelyű JAZZ-STEAK 
Kft. négy étterem, egy szálloda, és egy ren-
dezvényház sikeres üzemeltetésével, vala-
mint több mint 10 év tapasztalattal a ven-
déglátásban garantálja, hogy megrendelői 
számára igényes, magas színvonalú szolgál-
tatást nyújt, legyen az bármely egységünk-
ben, vagy külső helyszínen.
Vállaljuk vállalati- és magánjellegű rendez-
vények, esküvők, fogadások, protokoll-ét-
kezések, többezer fős céges családi napok, 
konferenciák, tréningek teljes körű lebonyo-
lítását.

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 LEADER-támogatások részle-
tes feltételeit tartalmazó 76/2011. 
(VII. 29.) VM rendelet, alapján  
LEADER-pályázatokat lehet be-
nyújtani közösségi célú fejleszté-
sek, vállalkozási alapú fejlesztések, 
rendezvények, képzés, jogcímeken 
belül elérhető helyi támogatások 
elnyerésére, a Jászsági Kistérségi 
Helyi közösség Egyesülete (JKHK) 
tervezési területén. 

az Új magyarország vi-
dékfejlesztési Program Irá-
nyító hatósága (ÚmvP ih)  
a 99/2011. (VIII/2.) közlemény-
ében található pályázati fel-
hívásban hirdetette meg azt a  
10 célterületet, amelyekre a fenti 
jogcímeken belül lehet pályázni a 
Jászberényi kistérség érintett te-
lepüléseiről:

1. Jászsági nonprofit szervezetek 
célszerinti tevékenységéhez kap-
csolódó eszközök beszerzése

2. Köz- és településbiztonság fej-
lesztése

3. Szabadidős és sporttevékeny-
ségek, szolgáltatások fejlesztése

4. helyi megújuló-energia ága-
zat fejlesztés, energiatakarékos 
rendszerek kialakítása

5. Természeti és kulturális örök-
ség megőrzése

6. belvízi védekezés eszközbe-
szerzés támogatásával

7. helyi vállalkozások támoga-
tása

8. Turisztikai tevékenységek ösz-
tönzése

9. Hagyományőrző programok 
és a jász identitás motiválása ren-
dezvények keretein belül

10. helyi szektorok képzésének 
támogatása

a Jászsági Kistérségi helyi Kö-
zösség Egyesülethez, mint Helyi 
akciócsoporthoz összesen 104 pro-
jekt adatlap érkezett be a megadott 
határidőre, melyből a JKHK Egye-
sülete Helyi Bíráló Bizottsága vala-
mennyit támogatott. 

Támogatott Projekt adat-
lapok megoszlása települési 
bontás szerint:

A JKHK Egyesülete 2011. októ-
ber 13. - 17. között 4 tájékoztató fó-
rumot tartott a LEADER pályá-
zatok benyújtásának technikai és 
tartalmi követelményeiről. A fó-
rumon számos projektgazda volt 
jelen, akiknek bemutatásra került 
az elektronikus felület gyakorlati 
használata. A fórumokon résztve-
vők számára ismertetésre kerültek 
azok a tartalmi és formai követel-
mények, melyek elengedhetetle-
nek a megfelelő pályázati anyag be-
nyújtásához. 

A JKHK Egyesülete ügyfélfoga-
dási időben várja azokat a projekt-
gazdákat, akiknek segítségnyúj-
tásra van szüksége a pályázatok 
feltöltésével, összeállításával kap-
csolatban. (Csak azon szerveze-
tek, természetes személyek nyújt-
hatnak be pályázatot, akik koráb-
ban projekt adatlapot nyújtottak 
be.) amennyiben bármilyen kér-
dése van a LEADER pályázatok-
kal kapcsolatban kérjük, keresse 
fel az Egyesület munkaszervezetét 
az alábbi elérhetőségeken:

Jászsági Kistérségi helyi Kö-
zösség 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

az elektronikus beadás egy új 
rendszer, amellyel a pályázók eb-
ben a formában eddig még nem ta-
lálkozhattak. Az ÚMVP IH az ügy-
felek érdekét és az esélyegyenlő-
séget szem előtt tartva a pályázat 
benyújtási időszakot 2011. novem-
ber 15-ig meghosszabbítja, tekin-
tettel arra, hogy az ügyfeleknek 
most első alkalommal van lehető-
sége  pályázataikat kizárólag elekt-
ronikus formában benyújtani. 

Megvalósult projektek – 
Pusztamonostor játszóteré-
nek felújítása

A napokban került átadás-
ra az elkészült játszótér, ame-
lyet ünnepélyes keretek kö-
zött adott át a település pol-
gármestere, sári ferenc a 
gyerekeknek.

Pusztamonostor Község Önkor-
mányzata 2009-ben nyújtott be pá-
lyázatot az Európai Mezőgazdasá-
gi Vidékfejlesztési Alapból (EM-
VA) III. tengely falumegújításra és 
–fejlesztésre nyújtandó támogatás 
keretében elnyerhető támogatásra. 
a játszótér kialakítását célzó pályá-
zat sikeres volt, így 3 636 866 forint 
nettó támogatásra vált jogosulttá 
az önkormányzat.

eddig az itt lakó gyermekek 
csak otthon, vagy az óvoda terü-
letén játszhattak. Az óvoda terüle-
te azonban nem áll mindig nyitva 
a gyerekek előtt és az ott található 
eszközök csak az óvodás korosztály 

igényeinek felelnek meg. Ezzel a fej-
lesztéssel viszont most lehetőséget 
biztosítunk a település valamennyi 
fiatalja számra, hogy egy európai 
színvonalú játszótéren tölthessék 
a szabadidejüket. az uniós szab-
ványoknak megfelelő játszóeszkö-
zöket a művelődési ház parkjában 
helyezték el, a régi köztéri játszótér 
szomszédságában.

A fejlesztés során az EU-szab-
ványosított játszótéren csúsz-
da, hinta, homokozó, mérleghin-
ta és rugósjáték került telepítés-
re. A játszóeszközökön kívül padok 
és hulladékgyűjtők kerültek kihe-
lyezésre. a beruházás keretében 
a játszóteret különböző telepített 
parkelemekkel, padokkal, szeme-
tesekkel tették komfortosabbá. 
a játszóeszközök egy elpusztult 
tölgyfát vesznek körbe, amelyről 
Sári ferenc a község polgármeste-
re elmondta, hogy a fa törzsét em-
lékként hagyták meg, mivel a tölgy-
fát akkor ültették, amikor a parkot 
létrehozták. 

 
a polgármester véleménye sze-
rint a település élhetőbbé lesz az-
által is, hogy a gyermekek már egy 
biztonságos helyen tölthetik a sza-
badidejüket. A játszótér fejlesztésé-
vel és eszközeinek cseréjével olyan 
családbarát közösségi tér jött lét-
re Pusztamonostoron, amely meg-
teremti az alapjait a barátságos la-
kókörnyezetnek. A község vezetője 
hozzátette, hogy az önkormányzat 
az oktatási, nevelési intézmények-
kel együttműködve játszótéri rend-
őrséget kíván életre hívni. A ját-
szótéri rendőrséget természetesen 
gyerekek alkotnák, akik őrködné-
nek a játszótér rendjén, felügyelné-
nek a szabályok betartására, óvnák 
az eszközöket.

Módosult a LEADER-pályázatok benyújtási határideje  
(2011. iX. 30–2011. Xi. 15.)
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Október 6-án bensőséges talál-
kozón vehettek részt az iroda-

lom iránt érdeklődők a helyi könyvtár-
ban. Mindig ünnep az, ha a hétközna-
pok monotóniáját megszakítja valami 
rendkívüli esemény, ha a művészetek 
közelébe kerülhetünk mi, akik szeretjük, de nem műveljük a művé-
szetek egyik ágát sem. Ezt az alkalmat azonban most különösen ki-
vételesnek érezhettük, hiszen olyan személlyel találkozhattunk, aki 
egy ideje meg-megjelenik városunkban, hoz nekünk valami értéket, 
leginkább könyvet, kutatómunkájának újabb eredményét, gyümöl-
csét, s ez az ajándék aztán hosszú időre megszépíti hétköznapjainkat. 
Másrészt a fiatalok zenével, a felnőttek verssel köszöntötték a „het-
venkedő” vendéget és a megjelent közönséget.

Először 2001-ben találkozhattunk vele, akkor adta ki Kladiva 
imre c. kanonok, esperes, plébános szívhez szóló ajánlásával Pájer 
antal válogatott verseit Szent lant címmel. magyar szakos tanárként 
én akkor alig tudtam valamit Pájer antalról. Tudtam, hogy Jászapá-
tin volt plébános, itt temették el, a sírja mellett heti rendszerességgel 
elmentem, azt is tudtam, hogy írt verseket, de költészete teljesen is-
meretlen volt előttem. Amit ma tudok, sőt tudunk Pájer Antalról, azt 
dr. Lisztóczky László tanár úrnak köszönhetjük. Tőle tudjuk, hogy 
Petőfi Sándor nagyra becsülte költészetét, egyszer fel is akarta ke-
resni Egerben az akkor még papnövendéknek gondolt költőtársat, de 
végül is nem találkoztak, viszont a későbbi nagy költő lelkesen kimá-
solta egy almanachból a költőtárs verseit. Ilyent nagyon ritkán tett 
meg, ismerjük negatív véleményét az almanach-költőkről. Főleg a 
Szittyavirágok szonettciklust szerette volna megköszönni Pájernak, 
akit ma méltán nevezünk Lisztóczky tanár úr szóhasználatával az 
egyházi költészet Petőfijének. 

Büszkék lehetünk arra, hogy Pájer Antal 1862-től 1881-ig Já-
szapátin teljesített papi szolgálatot, versei, egyéni hangú és ma is 
érvényes szónoklatai révén értékes irodalmi munkásságot hagyott 
hátra. S hogy ezek a művek nem maradtak a levéltárak poros polcain 
és elfelejtett régi folyóiratok megsárgult lapjain, hogy ezeket az érté-
kes, irodalmi értékkel bíró műveket a mai fiatalság pl. szóbeli érett-
ségi tételként is feldolgozhatja tanárai segítségével, az egyértelműen 
Lisztóczky tanár úr érdeme, mert felhívta a figyelmünket Pájer An-
talra, erre a kiváló személyre és esztétikai értékeket hordozó művei-
re. nem hangosan, harsányan, de elkötelezetten, elhivatottan, meg-
szállottan, olyan tiszta belső hittel, ami mindenkit megfogott, aki őt 
akkor és később is hallhatta. Mert a legutolsó alkalom nemcsak Pájer 
antalról szólt, hanem lisztóczky tanár úrról is, aki most töltötte be 
hetvenedik életévét. a tudósnak, a kutatónak emléket állítottak ba-
rátai, kutatótársai egy nagyon szép kiállítású emlékkönyvvel, ő ma-
ga pedig az utolsó szalmaszál címmel jelentette meg a közelmúltban 
írt tanulmányait, alkalmi írásait, amikből kettőt fel is olvasott. Egy 
humorosat, ami azért néhol szomorú is volt, s egy, a szív legmélyéig 
hatoló, csöndes, profán imának is beillő, megható emlékezést a fele-
ségről, a közelmúltban elhunyt hűséges társról, akiről a könyv borí-
tóján szívszorítóan, így emlékezik: „legszebb álmom az, hogy gyer-
mekeinket maga köré gyűjtve vár rám az Ég kapujában.” Ennél szebb 
vallomást feleség nem kaphat, férj nem írhat. Természetesen szól a 
kötet a nagy „szerelem”, Dzsida Jenő, valamint Ady, József Attila és a 
többiek költészetének megtartó erejéről. 

Csak egyről nem beszélt. Arról, ő mit adott másoknak. Főleg a 
tanítványainak. Büszke lehet arra, hogy a tanítványai sokat átvettek 
tőle, mert nem maradhattak hatás nélkül szavai, gesztusai. Lisztócz-
ky tanár úrnak kisugárzása van, s ezt érezték a volt tanítványai és a 
jelenlévők is valamennyien. Ez a kisugárzás, a tisztesség, az erkölcsi 
tartás, a következetesség, az értékek feltétlen tisztelete az az örökség, 
amit jelen lévő és jelen nem lévő tanítványainak átadott, s akik közül 
annak idején négyen is a munkatársaim lehettek a gimnáziumban. 

S hogy velük nem zárult le a hatás, azt 
bizonyítja, hogy elhozták diákjaikat is, 
hogy a tanítványok tanítványai is tanúi 
lehessenek egy kivételes ember csen-
desen megünnepelt születésnapjának, 
eddigi munkássága összegzésének. 

Szemérmesen azt is elárulta, hogy ismét gyakrabban jár Jászapátira, 
mert Kladiva plébános úrral és dr. Győri Gyula ny. igazgatóhelyettes 
úrral azon dolgoznak, hogy Pájer nagy botrányt kiváltó egykori tet-
téhez köthető, de ugyanakkor kivételes erkölcsi nagyságát is mutató 
eredeti iratokat a nagyközönség számára elérhetővé tegyék.

Kívánjuk, még sokáig éljen erőben, egészségben, hogy ez az 
újabb vállalása is megvalósulhasson, s ezzel gyarapodhassék Jásza-
páti irodalmi értékeinek bemutatása. 

nekem márai szavai jutottak eszembe a Tanár Úrról: 
„az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek 

ügye felé fordulunk… Ember vagy, tehát embermódra és az emberek 
között kell élned. embermódra élsz, ha igazságosan élsz. ha minden 
cselekedeted és szavad alján a szándék van: nem ártani az emberek-
nek. Néha csak azzal, hogy nem hallgatod el az egyszerű igazságokat. 
néha csak azzal, hogy nem mondod tovább, amit mások hazudnak. 
néha csak azzal, hogy nem mondasz igent, mikor mindenki kiabál: 
»igen, igen”«. egy életen át, következetesen nem beleegyezni abba, 
ami az emberek hazugsága, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag 
hangosan és mellveregetve tiltakozni ellene. a halálos ágyon csak 
akkor pihenhetsz nyugodtan, ha minden nap, minden öntudatoddal 
az igazságot szolgáltad.”

Meggyőződésem, Lisztóczky tanár úr az igazságot szolgálta eddi-
gi életútjával, munkásságával, tanításaival. 

Dr. Kalmár Pálné

Találkozás  
egy kivételes emberrel

motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 
Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2011. november 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 KEDVEZMÉNY T BIZTOSÍTUNK!
oKéV-szám: 05-0136-03

a Füle István és Fia Kft. húsfel-
dolgozó üzeme az utóbbi években 
látványosan fejlődött. Rendsze-
resen megjelenő színes reklámja-
ival új termékeit, akcióit népsze-
rűsíti. Az üzem épületében felújí-
tásokat, fejlesztéseket hajtott és 
hajt végre. Termékeivel az idén 
eljutott az Országos Mezőgazda-
sági Kiállításra is. a családi vál-
lalkozás eredményeiről alapító 
tulajdonosával, idősebb Füle Ist-
vánnal beszélgettünk.

- Hogyan lett hentes, hogyan 
került a szakmába?

- egész más szakmában kezd-
tem, ács-parkettásnak tanultam, 
technikumot is végeztem, ezt kö-
vetően kerültem bércsoportve-
zetőnek az építőipari ktsz-hez. 
igazán nem éreztem jól magam, 
mert a vezetőség és a dolgozók 
közé kerülve, egyik oldalról az 
elégedetlenség, a másik oldalról a 
béralap-túllépés fenyegetésében 
kellett dolgoznom. harminc éve-
sen úgy éreztem, váltanom kell. 
az egyik családi beszélgetés után 
anyósom javaslatára mentem a 
helyi tsz húsboltjába, majd hús-
üzemébe dolgozni, ami 1976-ban 
indult. ott dolgozva jó eredmén-
nyel végeztem el egy kétéves  tan-
folyamot. Majd az iskola után a 
gyakorlatban is meg kellett mu-
tatnom a tanultakat, ami annyira 
sikerült, hogy 1979-80-ban már 
üzemvezető helyettes és gyártás-
vezető lettem.

- Mióta van saját cége?
- a rendszerváltás után letet-

tem a mestervizsgát, és ahhoz, 
hogy a családi megélhetés alap-
jait is megteremtsem, saját bol-
tot nyitottam a gimnázium mel-
letti üzletsoron. Amit egy ottho-
ni kisvágóhíd építése követett. 
az évek során kialakult kapcso-
lat a megrendelőkkel, boltokkal, 
sütögetőkkel, rákényszerített az 
újabb és újabb fejlesztésre azért, 
hogy jó árut készítsek és tudjak 
továbbra is szállítani.

- Mikor vásárolta meg a mos-
tani üzemet?

- 2000-ben az időközben tönk-
rement tulajdonosától a fiam vet-
te meg. Szinte csak a főfalak ma-
radtak, felújítás felújítást köve-
tett. 2003-ban megpályáztuk a 
„fennmaradási számot”, majd az 
EU-s számot, ami a további mű-
ködés feltétele volt. Belekerült  jó 
pár millióba, de most már az eu-

rópai előírásoknak  és követelmé-
nyeknek is megfelel. Már külföld-
re is szállíthattunk. 

- Az üzem csak feldolgozást 
végez, így mutatkoztak be az 
OMÉK-on is?

- Tisztesen helytálltunk, a cé-
lunkat elértük úgy érzem. Jött 
gratulálni a Pick és a Pápai cég 
képviselője is, ami nagy szó a 
szakmában. meghívást kaptunk 
a október végén megrendezésre 
kerülő Békéscsabai Kolbásztöltő 
Fesztiválra. Elfogadtuk, mert vé-
leményem szerint mindenkinek 
meg kell mutatnia magát, mert 
aki nem így cselekszik, arról azt 
sem tudják, hogy létezik. Akiről 
nem tudnak, az pedig nincs is.

- Ezek szerint fontosnak tart-
ja a jó reklámot?

- Próbáltam már korábban is 
az együttműködésre megnyerni 
a helyi vállalkozókat, úgymond 
a „hátamra venni őket”, közö-
sen kiadtunk egy hirdetési újsá-
got. megkerestem néhányukat a 
Jászsági randevú alkalmával is, 
de úgy érzem nem sikerült fel-
ébreszteni bennük a közös tett-
vágyat. holott én azt tapaszta-
lom, hogy a jó kolbásznak vagy 
a jó terméknek is kell a cégér. a 
többieket nem sikerült meggyőz-
nöm arról, aminek én már látom 
a hozadékát. az a kis szórólap, 
amit két-három hetente megje-

lentetünk, mindig 30-40% több-
let vásárlót jelent.

Szerettem volna valami hason-
lót, mint régen volt az ipartestü-
let. Nem azt, hogy tömörüljünk, 
hanem legalább találkozzunk mi 
vállalkozók, havonta, negyed-
évente, ahogy igény van rá. biz-
tos lenne olyan, amiben tudnánk 
egymásnak segíteni. nem adtam 
fel a tervemet, de még nem sike-
rült partnereket találnom.

- Mekkora ma a feldolgozó 
üzem kapacitása?

- Jelenleg 7 húsboltunk van, 
jövő hónaptól újabb kettővel bő-
vülünk. Az üzemben 120 féle ter-
mék készül, amit 38-40 üzletbe 
juttatunk el szerte az országban, 
budapestre, valamint Szolnok-, 
heves- és nógrád megyébe. ma 
már az üzemnek 24 dolgozója 
van, néhány hónapja élelmiszer-
ipari üzemmérnököt is alkalma-
zunk.

- Bizonyára vannak további 
fejlesztési terveik is.

- Jövőre egy pályázat segítsé-
gével szeretnénk felépíteni egy 
szúrópontot, ami kis vágóhidat 
jelent. Ahol a környező telepü-
léseken háztájiban hizlalt serté-
sek levágását is tudjuk biztosíta-
ni úgy, hogy az közegészségügyi 
szempontból is mindennek meg-
feleljen. A húsfeldolgozó mellett 
van közvetlenül a Jászapáti 2000 

Mg. Zrt. biogáz üzeme, ahol a 
megmaradt hulladékot is hasz-
nosítani lehet. emellett termé-
szetesen a Zrt. által évente meg-
termelt 14.000 darab sertés fel-
dolgozását is helyben el tudnánk 
végezni. A bővítéshez a partner 
üzleteink igényei is kapcsolód-
nak, hiszen az előzetes számítá-
sok szerint lenne olyan időszak, 
amikor napi 150 sertést kellene 
levágni.

- Az üzem bővítése új munka-
helyeket is jelent?

- A kilenc üzlet összefogásá-
hoz egy üzletvezető szükséges, 
a tervezett vágóüzemünkbe már 
jelentkezett szakember, de még 
további 20 fő alkalmazottra is 
szükség lesz. Tervezzük még a 
boltokba, a vágóhídra és a feldol-
gozó üzembe legalább 5-5 tanu-
lónak is szakmai gyakorlat biz-
tosítását. Pályázati lehetőséget 
is találtunk, a szakhatóság támo-
gatását is sikerült megszerezni a 
tervünkhöz, mert a talponmara-
dáshoz tovább kell lépni.

A családi vállalkozás Füle Ist-
ván tolmácsolásában akár befe-
jezett sikertörténet is lehetne. De 
ő nem ül a babérokon, újabb és 
újabb tervekkel van tele, amiben 
már a fia segíti, és büszkén em-
legeti a harmadik Fülét, az uno-
káját. 

Sz-n

Helyi vállalkozás az OMÉK-on
Jó kolbásznak is kell a cégér

Készül a kóstoló a kiállítási standon
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Tisztelt Partnereink!
Cégünk integrátori tevékenység végzésével, 

 több évtizedes tapasztalatokra alapozva segíti az Ön 
mezőgazdasági munkáját a 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

Prog ram- 
ajánlatok
57-441-071

 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

Kele Dóra

AUSTRIA · GERMANY · HUNGARY · SPAIN · SWITZERLAND

novum publishing kft.
H-9400 Sopron, Várkerület 1-3.
Tel.: +36 99 505 024

Az utamban állt már minden: 
csalódás, legyőzhetetlen  nek 
tűnő akadályok, kétséges ki-
menetelű harcok. Örök érvé-
nyű érzések, megfejthetetlen 
és kitalálhatatlan gondola -
tok bolyonganak körülöt-
tem, miközben csak arra tu-
dok gondolni, vajon hogy 
lesz tovább…? Életem egy 
évének válhatsz részesévé, 
átélheted a kemény perce-
ket, az önfeledt mosolygós 
délutánokat, a szerelemmel 
átitatott estéket és a remény 
furcsa halmazállapotú gonosz 
kis csodáját. 

ISBN 
978-615-5051-14-2
136 oldal · 3470 Ft
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Szívesen fogadjuk kéziratát!

Séta a temetőben
,,S milyen szép út van itt! milyen sok szép ösvény!
Aztán csupa virág, illatban sem fösvény.
Hol a másvilágra ily pompás út vezet,
Örömest fogunk ott a halállal kezet.
Meghalunk, mint szokás; - hanem csak továbbra.
Nincsen a mi híres temetőnknek párja.”

(Pájer Antal: A jászapáti híres temető - részlet-)

A Városi Könyvtár Nyugdíjasklubja fennállásának 
25. évfordulójára készül, melyet novemberben 21-én 
ünnepel. A történetünk kapcsán összegzést készítet-
tünk, melyben emlékezünk az elmúlt negyedszázad 
eseményeire, klubtársainkra, akik már nem tudnak 
velünk együtt ünnepelni. Ők már több mint százan 
nyugszanak a jászapáti temetőben. Szeptember 26-
ára temetői körsétát szerveztünk, melynek kettős cél-
ja volt. Egyik, hogy megismerkedjünk temetőnk tör-
ténetével. Ehhez felkértünk két olyan személyt, akik 
jelenleg a legnagyobb ismerői elődeink és a mai jásza-
páti emberek nyughelyének: Szikszai mária nyugal-
mazott könyvtárigazgató és molnárné Szikszai Klára 
tanárnő, helytörténészek és Jászságért-díjjal kitünte-

tettek. Mária és Klárika olyan történeti összefoglalót 
adtak őseink temetkezéséről, a mai temető kialakításá-
ról, mely ismeretek mindannyunk számára rendkívül 
érdekesek és egyben újak voltak. Itt élünk, itt halunk, s 
mégsem tudunk szinte semmit temetőnkről. Körbesé-
táltunk a kálvária körül, s minden egyes nagy elődünk 
sírjánál rövid mementóval emlékeztünk rájuk meghí-
vott előadóink segítségével. A másik célunk volt, hogy 
felkeressük elhunyt klubtagjaink sírját, s egy-egy mé-
csessel rójuk le kegyeletünket. A szép, verőfényes őszi 
délutánunk a megemlékezés napja volt, mely hálával 
töltötte el szívünket azon személyek sírjának felkere-
sésével, akik kedvesek voltak számunkra. 

a többi közösségnek is szeretettel ajánlom program-
jaik közé az ilyen megemlékezéseket, kérjék fel Szik-
szai máriát és molnárné Szikszai Klárát, akik helytör-
téneti kutatásaikkal, rendkívül érdekes bemutatóval 
megismertetik az “ismeretlent”, melyet már Pájer an-
tal pap, költő is méltán nevez  Jászapáti híres temető-
jének (1863. február 1.) 

Friczné Urbán Magdolna
klubvezető

Jeles napok 
novemberben

november 1. mindenszentek napja  
2. halottak napja – a lelkek napja. 

3. 1997 óta,  november 3. a Ma-
gyar Tudomány napja. 1825-ben 
ezen a napon ajánlotta fel gróf Szé-
chenyi istván, minden birtokának 
egy éves jövedelmét a magyar Tu-
dós Társaság, mai nevén a magyar 
Tudományos akadémia megalapí-
tásának céljára.

4. Az 1956-os forradalom leveré-
sének emléknapja

11.  márton napja – a téli évne-
gyed kezdete. ilyenkor ludat vág-
nak, hogy egész évben legyen finom 
étel az asztalon. a liba mellcsontjá-
nak színéből a várható időre jósol-
nak: ha fehér, havas és enyhe lesz a 
tél, ha vörösesbarna, akkor nagy hi-
deg várható. 

12. Minőségügyi világnap
13. a vakok világnapja
14. a cukorbetegek világnapja
16. a tolerancia nemzetközi nap-

ja
17. Nemzetközi diáknap; a filozó-

fia világnapja
november harmadik csütörtök-

je:  dohányzásmentes nap
19. Erzsébet – időjósló nap. „Ha 

megrázza pendelyét”, leesik az első 
hó. S ha ekkor hó hull, kellemesen 
enyhe tél várható. 

20. a gyermekek jogainak világ-
napja. Ifjú zenebarátok világnapja. 
a közlekedési balesetek áldozatai-
nak emléknapja

21. a televízió nemzetközi nap-
ja. Célja, hogy a televíziós társasá-
gok olyan témákat állítsanak kö-
zéppontba, mint a béke, az együtt-
működés, a fejlődés.

25. a magyar labdarúgás napja. 
a magyar labdarugó „aranycsa-
pat” 1953. november 25-én a londo-
ni Wembley stadionban 6:3 arány-
ban legyőzte a hazai pályán akkor 
már 90 éve veretlen angol váloga-
tottat. A sporttörténeti győzelem 
emlékére a magyar labdarúgó Szö-
vetség 1993-ban november 25-ét A 
MAGYAR LABDARÚGÁS NAPJÁ-
vá nyilvánította.

november utolsó péntekje „ne 
vásárolj semmit” nap

november 25. Katalin – a vérta-
nú Alexandrai Szent Katalin ünne-
pe. Az időjóslás szerint: „ha Katalin 
kopog, Karácsony tocsog”. vagyis 
épp december végére enyhül majd 
csak az idő. 

27. a magyar véradók napja
(forrás: www.jelesnapok.oszk.

hu)

Egy százalék felhasználása
a rácz aladár Zeneiskoláért alapítvány megköszö-

ni azt a támogatást, amelyet iskolánknak nyújtottak a 
2009. évi befizetett adók 1%-ának felajánlásával. A be-
folyt 379.723 Ft-ot az alábbiak szerint használtuk fel:

- fafúvós tanár 1. havi bére és járulék   
    113.917 Ft

- hangszerfelújítás, alkatrész. 
Zongora hangolás,  113 650ft

 fénymásoló javítás, tanulók versenyeztetése, jutal-
mazása    69 166 Ft

- zeneszerzők sorozat DVD  24 990.-Ft
- pedagóiai program szak. díja 58.000,-ft. 
alapítványunk továbbra is várja az adózók szemé-

lyi jövedelemadó egy százalékának felajánlását, mel-
lyel zeneiskolánk működését segítik.

RÁCZ ALADÁR 
ZENEISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

adószámuk: 18827147-1-16

A Művelődési Ház 
programjai:
2-án, 9-11 ó.: 
Zsáner Divat –  
öltöny- és kosztüm ásár
17 ó: Főzőklub
3-án, 9-13 ó.: 
Termékbemutató
8-án, 9-12 ó.: Vegyes-áru vásár
13,30 ó: nyugdíjas 
klubfoglalkozás
12-én, 17 ó.:  
a my fair lady – hevesen
16-án: 17 ó.: Főzőklub
17-én, 8–12 óra között: 
vegyesáru vásár
18-án, 15 ó:  
Szalagavató bál – ipari iskola
19-én, 16 ó: 
a my fair lady – 
Pusztamonostoron
24-én: 9-12 ó: Cipővásár
25-én,  12:30 ó: 
Filharmóniai előadás az ált. 
iskolásoknak 
 18 ó: Szalagavató bál – 
Gimnázium
30-án,  17 ó: Főzőklub
Hétfőnként 17–19 óráig  
a városi vegyes Kar próbái

A Vágó Pál Helytörténeti 
Gyűjteményben:
„MÁNIA” címmel Kökény 
Gáborné gobelin képei 
tekinthetők meg.

A Városi Könyvtár 
programjai:
nov. 2. 10 óra Cukorbetegek 
klubja 
nov. 5. 8:30 óra Játékdélelőtt
nov.  7. 14 óra  nyugdíjas klub
nov.  7. 14:30 óra  minigyöngy
nov. 14. 15 óra  
rejtvényklub városi 
Rejtvényfejtő  Egyéni verseny
nov. 19. 8:30 óra Játékdélelőtt
nov. 19. 9 óra Csipkeverő-kör 
Karácsonyi díszek készítése.
nov. 21. 14 óra  nyugdíjas klub
nov. 21. 14:30 óra  minigyöngy
nov. 28. 15 óra rejtvényklub 
Városi rejtvényfejtő  
egyéni verseny
nov. 30. 14 óra vakok és 
csökkentlátók klubja.

születtek:

farkas liliána  2011. iX. 13.
Oláh Kristóf  2011. IX. 18.
Farkas Dániel Nikolasz 2011. IX. 20. 
lencse Péter  2011. iX. 23.
mihályi Csongor  2011. iX. 24.
oláh mirella noémi 2011. iX. 26.
Seres Klaudia erzsébet 2011. iX. 27.
Kalmár Kristóf  2011. IX. 29.
Pető Dea Ramóna  2011. X. 09.

Házasságkötés:

farkas Zsigmond – rácz melinda 2011. iX. 17.
Kiss Zoltán  – farkas mónika 2011. iX. 17.
Duka Gábor – Pege Dóra                2011. IX. 26.
Emődi Norbert – Orosz Erika 2011. X. 15.

elhaláloztak:

Stupek miklósné   élt 88 évet 
 balla erzsébet
Törőcsik Ferenc   élt 71 évet 
Kálmán istván   élt 73 évet  
Tajti margit   élt 60 évet  
Solymosi vencelné   élt 84 évet 
 farkas erzsébet

Köszönetnyilvánítás
 

Köszönetünket fejezzük ki  
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,  

a Honismereti Szakkör tagjainak, volt munkatársaknak, 
ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk

TÖRŐCSIK FERENC
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.

Szerető felesége, lánya, veje és két unokája

Sírhelyek a temetőben
November elején mindenki igyekszik felkeresni ismerősét, hoz-

zátartozóját a temetőben, hogy  gyertyáját gyújtson és néhány percre 
emlékezzen. 

Sok esetben előfordul, hogy nem tudja, hol van a keresett sír-
hely. 

Ettől az évtől városunkban a Jászapáti Városüzemeltető Kft. 
vette át a plébániától a temető kezelését. A parcellák feltérképezé-
se, a sírhelyek számba vétele és a számítógépes adatok feldolgozása 
jelenleg is zajlik. Ha valaki azzal a kéréssel keresi fel az irodát, hogy 
egy régi sírt megtaláljon, készséggel segítenek. Tudni kell néhány 
adatot az elhunytról és akkor meg tudják mondani a parcella szá-
mát, esetleg a szomszédos sírok feliratáról is kaphat információt a 
jobb tájékozódáshoz. A parcellák felosztását a temetőben elhelyezett 
táblák segítik.

A felmérés és feldolgozás még nincs teljesen kész, de így is néhány 
perc alatt megtudhatjuk, hol keressük ismerősünk emlékhelyét.

A Városüzemeltető Kft. irodáját kell keresni a sírok megváltása, 
vagy új síremlék elhelyezése, cseréje esetén is.

Sz-n


