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A hónap eseményei képekben

Egy Autómentes Nap volt

A gyerekek nagy része ezt a napot a sportpályán töltötte az idén is A Szivárvány óvodások kötélhúzása

Egy kis nosztalgia: Iskolatej Célbadobás gesztenyével - és igazgató úrral

Kerékpáros körút a városban Aki részt vett a „Sétálj az egészségedért „ programban, ingyenes vérnyomás-  
és vércukorszint mérésen vehetett rész és strandbelépőt kaphatott

Az időjárás a természetet is megtévesztette.  
Orgonavirágzás szeptemberben. Azt mondják hosszú őszünk lesz.

Rózsa néni  legkedvesebb virágai.  
Születésnapi beszélgetésünket az 5. oldalon olvashatják Szalkári Rózsával

A Rácz Aladár Zeneiskola első zenei tábora Cserépfalun.  
(Teljes cikk a 8. oldalon.)

A templomi és családi események mellett a búcsú sergőzés és bulizás is

Pillanatképek a szeptemberi kirakodóvásárban:  malacvásár és újra divat a zománcos edény.
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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. �g. Zrt. cégcsoportjának tagja – továbbra 

is széles árukínálattal várja régi és új vásárlóit nemcsak a 

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

CBA CENTRUM STOP 
ABC Áruházban 

(Jászapáti, Kossuth �. út 2-8.)!

amire egy háztartásnak szüksége lehet, 
nálunk megtalálja! 

� mindennapok megoldása  
C�a a CentrU�� C�a a�C melletti 

Papír-írószer Boltban
helyi jellegű termékek (hímzett terítők, kerámia tárgyak,  
csipkék, bőrdíszművek stb.) forgalmazását kezdtük meg!

Egy-egy ünnep alkalmával gondoljon szeretteire és lepje meg 
őket a hagyományőrző termékek egyikével.

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

�z elmúlt hetekben városunk polgármes-
tere és főállású alpolgármestere kritikával 
illette az önkormányzati képviselőket, ami-
ért nem vesznek részt a testületi ülésekén. 
� polgármester olyan kijelentést tett, hogy 
egyesek csak a Trió TV által közvetített ülé-
seken vesznek részt, a soron kívüli üléseken 
pedig nem. 

�rról kérdeztem Birkás Ferenc önkor-
mányzati képviselőt, mennyire megalapo-
zottak a kritikák, és milyen okai vannak a 
képviselők soron kívüli testületi ülésekről 
való hiányzásának?  

- Részemről a soros testületi üléseken va-
ló részvétel biztosan száz százalékos, de véle-
ményem szerint közel ez mondható el a többi 
képviselő társamról is. Ezeknek az üléseknek 
az időpontját az elfogadott munkaterv tar-

talmazza, így ezek előre tervezhetők. A so-
ron kívüli testületi ülések megtartásáról szó-
ló kiértesítés nagyon sok kívánni valót hagy 
maga után. Többször volt úgy, hogy délután 
szóltak ki a hivatalból és hívtak meg a más-
nap reggeli testületi ülésre, és az anyagot reg-
gel osztották ki. hogyan lehet ezt a munká-
val összehangolni, és miként lehet a testületi 
ülésre így felkészülni? Volt olyan is, amikor 
reggel mondták le a meghirdetett időpontot, 
mert a polgármesternek parlamenti feladatai 
jelentkeztek, és azt közölték, hogy majd csak 
délután lesz megtartva a testületi ülés. Ilyen 
körülmények között szinte lehetetlen volt ös-
szehangolni a munkahelyi kötelezettségeket 
a képviselői feladatokkal. 

A testületi munkában július-augusztus hó-
napra szünetet terveztünk, és ekkor voltam 

én is szabadságon, így emiatt sem tudtam 
részt venni néhány soron kívüli ülésen. Ha-
sonló okok más képviselő társamnál is előfor-
dulhattak, ezért nem tartom igazságosnak és 
főleg jogosnak a kritikákat a hiányzásokkal 
kapcsolatban.  �z volt az érzésem, a város ve-
zetését nem nagyon érdekelte, hogy valamen-
nyien ott tudtunk-e lenni a soron kívüli tes-
tületi üléseken. 

- Várhatóak-e változások ezzel kapcso-
latban?

A szeptemberi testületi ülésen kérésünkre 
döntés született, hogy a soron kívüli testületi 
ülésekre, két nappal korábban, írásos előter-
jesztést kell kapnunk, és nem munkaidőben 
lesznek megtartva, hanem 17 órakor.  

Önkormányzati képviselői hírek

A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló, átfogó adatszol-
gáltatást az ország lakosságától. � KSh arra kíváncsi, hogy alakult 
a népesség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország 
gazdasági, egészségügyi, szociális, kulturális ellátottsága. Hol, mi-
lyen fejlesztések szükségesek. A törvény értelmében a 2011. október 
1-jén 0 órakor fennálló helyzetet tükröző számok a következő évti-
zedre adnak eligazítást.

A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával lehetősége lesz 
arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölte-
ni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése mellett dönt, to-
vábbi két megoldás közül választhat: papír, vagy internet. A legmo-

dernebb, leggyorsabb, leginkább idő és környezetkímélő megoldás az 
internetes válaszadás. Erre október 16-ig lesz lehetőség. Szeptember 
utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak 
egy azonosító-, és egy belépési kódot, amivel a www.nepszamlalas.hu 
oldalon elérhető lesz a kérdőív. 

Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztartásonként azonos mód-
szerrel kell kitölteni.

� számlálóbiztosok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek iga-
zolni, hogy megbízatásuk erre a munkára szól. �z igazolvány a ga-
rancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt 
szándékozik bejutni.

Októberben népszámlálás tart az ország!

� nyáron kaptam egy víztisztító kancsót, 
amiben aktív szén szűri meg a csapvizet és 
szemmel láthatóan tisztább az ivóvíz a szűrés 
után és érezhetően jobb ízű, eltűnik a klóros 
íz és a sárgás szín. Természetesen nem csak 
a szűrt vizet ittam, hanem csapvizet, ásvány-
vizet, teát, gyümölcslevet, amire épp kedvem 
támadt. egyszer hosszabb ideig maradt víz 
a kancsóban és lepedék maradt az oldalán. 
Akkor merültek fel bennem kételyek, hogy 
jól használom-e a készüléket. Előkerestem a 
használati utasítást és most már alaposan át-
tanulmányoztam, jobb későn, mint soha. Az 
Internetet is segítségül hívtam, az ismerete-
im bővítéséhez. Itt az egyik gyártó-forgalma-
zó cég honlapján (www.mosolygovíz.hu) és a 
HVG című lap internetes oldalán (www.hvg.
hu – Nagy víztisztító teszt) találtam hasznos 
információkat. 

� hvg.hu oldalon laboratóriumi vizsgála-
tokról írnak, - amit az �rszágos Környeze-
tegészségügyi Intézet készített arról, mit is 
szűrnek ki az ilyen berendezések és mit nem, 
milyen veszélyei lehetnek az így kapott víz-
nek. 

A használat közben készült vizsgálatokból 
derült ki, (olvasom a hvg.hu, cikkében) hogy 
az aktív szén valóban kiszűri a vas nagy ré-
szét, ami az elszíneződés és íz problémák oko-
zója. Csökkenti a klór mennyiségét is, ami 
viszont nem jó, mert ez az anyag megfelelő 
szinten tartja a baktériumok számát. Így for-
dulhat elő, hogy felszaporodnak a szűrt víz-
ben a baktériumok, ha nem tartjuk hűtőben, 
vagy nem tisztítjuk ki rendszeresen. � gyártó 
szerint a szűrés lágyítja is a vizet, vagyis a kal-
cium és magnézium ionok mennyiségét csök-
kenti. ez is igaz, a vizsgálatok szerint, amit a 
hvg.hu közölt, de ugyanitt azt is megtudtam, 
hogy az ivóvízben lévő kalcium azért fontos 
a szervezet számára, mert a magyar étkezési 
szokások alapján kevés tejterméket fogyasz-
tunk, s így a kalciumbevitel egyik fontos for-
rása az ivóvíz.

Többféle tanulságot „szűrtem” le a cikkből, 
amit most megosztok Önökkel. 

A legfontosabb, amire a gyártók, forgalma-
zók is figyelmeztetnek, hogy az első üzem-
be helyezésre figyeljünk oda, tartsuk be az 
utasításokat. Ismerjük meg az eszközt, van-
e engedélye, hogyan működik, van-e benne 

fertőtlenítésre is alkalmas anyag. A haszná-
lat közben pedig figyeljünk oda a rendszeres 
tisztításra, tartsuk a hűtőben a szűrt vizet és 
az előírt időben, mindenképp cseréljük ki a 
szűrőpatront. 

A másik fontos dolog, a szakemberek nem 
javasolják a szinte ionmentes víz hosszú tá-
vú, kizárólagos ivóvízként történő fogyasztá-
sát, különösen a nyári, kánikulai időszakban. 
� túl nagy kalciumtartalmú víz viszont vese-
követ okozhat, emiatt szerepel a kormányren-
deletben minimum (50 Ca� mg/l) és maxi-
mum (350 Ca� mg/l) közötti érték. 

Milyen vizet igyunk akkor?
Nagyon sok ember dolgozik azon, hogy jó 

minőségű vezetékes vizünk legyen, fogyas-
szuk azt is bártan. Néha igyunk palackozott 
ásványvizet, szóba jöhet a lúgos víz és kellő 
odafigyeléssel tisztított vizet is ihatunk, vagy 
főzhetünk belőle különféle teákat. Nincs cso-
daszer, vagy ami egyértelműen jó megoldás. 
� változatosság a lényeg - és a víz. 

Vigyázzunk okosan az egészségünkre! 
Sz-n 

Gondolatok a szűrt ivóvízről  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 település-
fejlesztési  
szakmérnök,  
független műszaki 
ellenőr,  
felelős műszaki vezető

ifj. Bíró lászló  
szerkezetépítő mérnök, statikus

/30 205-1191, 06 /30 639-3565
E-mail: jaszepuletes@gmail.com, Fax: 06/57 655-264

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



Mustármag
a tanárok imája!

 Mottó: „Várj csak, hogy is kezdjem, hogy 
magyarázzam?” 
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség 

  Ősz van, tanévkezdés ilyenkor többen fog-
lalkozunk a tanulással, tanítással. �i a titka, 
annak hogy valaki sok-sok éven át sikerrel ka-
matoztassa a tanári szakmájában szerzett ta-
pasztalatokat?

 Először is egy tanári állás, olyan szakon ami-
lyet évekig tanult.  Vegyünk például, egy ma-
gyar –történelem szakos tanárt. Ő általános is-
kola felső tagozaton kezdi el a tanítást, egy la-
kóhelyén lévő iskolában. Először csak órákat ad, 
majd főállású, később, már osztályfőnökként is 
megállja a helyét. � szakmáját szereti, és min-
dent megpróbál, az érdeklődés felkeltéséhez be-
vetni, nem baj, ha a gyerekek nem jó képességű-
ek, így is érzi távlati eredményét a munkájának. 
Az órákon tud fegyelmet tartani, jól alkalmazza 
a stratégiákat, nincs hátrányos megkülönböz-
tetés, megvan a felettesei részéről az elismerés. 
Senki sem pletykál róla a háta mögött, nincse-
nek vitatott ügyei, a kollégákkal is jó a viszonya. 
Szakmabeliekkel fenntartott barátságai moti-
válják kutatómunkára, könyvírásra. Kikapcso-
lódásként zene, hitélet, aktív fizikai munka se-
gítenek egyensúlyban tartani az életét...

 Milyen egyszerű is lenne ezt a képet elhinni, 
ha nem hallgatom megrendülve a Kossuth rádió 
napközben műsorát ma délelőtt. (2011. szeptem-
ber 20.) A téma a munkahelyi „kiégés”( burn out) 
volt, ami leggyakrabban az egészségügyi dolgo-
zókat, buszvezetőket, és a tanárokat sújtja. A fel-
mérések szerint a �agyarországon 2030- ban a 
már a ”kiégés” lesz a leggyakoribb halálok, a sú-
lyos betegségek közül. Mitől van ez? Mi ez?

 egy kezdetben mentális betegség, ami több 
egészségügyi problémát is okoz. Főként azokat 
érinti, akik hajlamosak rá, munkájuk során, sok 
ingerült emberrel találkoznak. Ők, akik kez-
detben nagy lelkesedéssel vetik bele magukat 
a munkába. Nagy empátiával, segítő szándék-
kal rendelkeznek, mégsem látják be, meddig 
terhelhetőek, és túlvállalják a feladatokat. Ha 
nem tudnak nem-et mondani végzetesen, ki-
merülnek az évek alatt, és nem tudják már ki-
pihenni se magukat. 

Az egyéniség és a terhelhetőség más és más. 
Ezt a kívülállóknak, könnyebb észrevenni, fel-
hívni rá a figyelmet:- Te nem szoktál ilyen 
lenni, valami baj van veled! Menj el egy 
orvoshoz! Sokaknak csak a hivatásukról való 
végső lemondás, jelenti a gyógyulást.

Saját életemből merítve, fohászt keresek ne-
kik: Köszönöm istenem a tanárokat, akik-
re életem formálását rábíztad, áld meg 
őket, magasztos munkájukat ismerd el. 
És hívd őket, magvetésedben legyenek 
továbbra is segítségedre. ámen
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Fix havi törlesztés, korrekt használt autó beszámítás. A részletekről érdeklődjön személyesen.

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

4	999	000	Ft

Kedves Rejtvényfejtők!
�któber hónapban több ismert  

személyiség, énekes, színész, író, 
ünnepli születésnapját, vagy éppen 
halálának évfordulójáról emléke-
zünk meg. A rejtvényben az ő nevü-
ket fejthetik meg és küldhetik be.  

vízsz�� 1. emerton díjas énekes-
nő, 1956. október 22-én született 
Budapesten. Zenei pályafutását az 
1972-es Ki Mit Tudon-on a Kócba-
bák énektrióban kezdte. 1973 végén 
csatlakozott a Neoton �amíliához. 
17 nagylemeze jelent meg, színházi 
szerepeket is játszik. 1983-ban To-
kióban megkapta a �amaha Grand 
Prix díjat.  11. �zonos mássalhang-
zók.  12. Római 499.  13.  Ártatlan, 
romlatlan, feddhetetlen. 15. Igavo-
nó állat.  17. Microsoft első operáci-
ós rendszerének rövidítése. 18. �e-
leget adó égitest.  19. Bibliai férfi-
név, Ádám és Éva második fiának a 
neve.  20. egyik égtájunk. 21. Szol-
mizációs hang.  22. �ából készített 
vízi jármű.  24. Fogva tartott sze-
mély.  26. �émes tulajdonságú kémi-
ai elem, vegyjele �e.   27. erre a hely-
re.  28.  Idegen férfinév.   30.  Ritka 
vércsoport.  32. határozórag.  33. 
Áttetsző, átlátszó.  37. Személyed. 
39. Csont latinul.  40. … de France, 
�ranciaország 22 régiójának egyi-
ke.  41. Fejetlen kedv!   43. Általá-
nos, rövidítve.  44. Gabonanövény, 
a lovak kedvence.  46. Edényből fo-
lyadékot kikanalaz.  48. Gépkocsi.  
49. Temesi Ferenc regénye.  50. Sa-
ját kezűleg, itt rövidítve és kiejtve. 
51. … café, forró vízben azonnal ol-
dódó kávé neve. 53. Tavaszi hóna-
punk neve, rövidítve.  54. Névelő-
vel, szavazat. 55. Azt megelőzően.  
57. �zonos római számok.  58. Kert 

egyik fele. 59. Beküldendő. Kossu-
th díjas színésznő, a Magyar Köztár-
saság  Érdemes Művésze, a Halha-
tatlanok Társulatának örökös tag-
ja. 1914-ben született Budapesten 
és 1998. október 27-én hunyt el. El-
ső nagy szerepét a Meseautó című 
filmben kapta. 1950-től haláláig a 
�adách Színház tagja.

 függ�� 2. Kötetlen, háborítat-
lan, zökkenőmentes.  3. Magas ran-
gú rendfokozat a fegyveres erőknél.  
4. �z irodalom stilisztikai eszkö-
ze, a sorok végén levő szavak össze-
csengése. 5. Rövid idegen férfinév.  
6. Sziget olaszul.  7. Ész, betűi ke-
verve!  8. Kéve egyik fele!   9. Ide-

gen női név.  10. Beküldendő. Újság-
író, televíziós műsorkészítő, tanár. 
Budapesten született 1948. októ-
ber 11-én. 1980-tól a Magyar Tele-
vízió belső munkatársa, majd 2002-
től az RTL Klub képernyőjén látha-
tó. Utóbbi csatornán főbb műsorai 
a Könyv-jelző, Desszert, Világfalu. 
14. Mennyiségi egység.  15. Bekül-
dendő. József Attila-díjas író, szer-
kesztő, dramaturg. 1922. október 
23-án született Adonyban és 2008. 
október 24-én hunyt el budapes-
ten. 1958-tól nyugdíjazásáig a Ma-
gyar Televíziónál dolgozott, bábjá-

tékokat írt ( �i újság a �utrinka ut-
cában? Mazsola) majd rajzfilmek 
forgatókönyvét ( Frakk, a macskák 
réme)  16. Becézett Olivér.  17. Bekül-
dendő. Kossuth és Baumgarten-dí-
jas író, 1894. október 18-án született 
Budapesten. Ismertebb művei: Fele-
let (1950-52) Szerelem (1956) Ítélet 
nincs (1969) Képzelt riport egy ame-
rikai pop-fesztiválról (1971) Buda-
pesten, 1977. augusztus 18-án hunyt 
el.  23. �agyar énekes, zenész, zene-
szerző, ( sz: 1981) Rudi)   25. Szeren-
csétlen, ügyetlen, kétbalkezes. 29. 
Ezüstfehér színű, jól kalapálható, 
nyújtható nehézfém. 31. A szobába.  
34. Zokni kisebbik része!  35. ige-
kötő.  36.  Kis idő múlva. ( két szó)  
38.  Van érdeklődő az eladó porté-
kára.  42. Ébresztőóra.   45. Német 
település Schleswig-Holstein kerü-
letben. 47. �lasz, spanyol és vatiká-
ni autók nemzetközi jelzése.  52.  �i 
több!  53. Tál betűi, keverve! 54. Al-
kalmazott, röviden.  56. Állóvíz.  57. 
Kettős betű.

 Beküldendő: � vízszintes 1,  
59 és a függ. 10,15, 17  számú sorok 
megfejtése.

Az augusztusi rejtvény megfejté-
se:  �irágkarnevál, badacsony, hi-
divásár, Szent istván nap. 

A megfejtéseket a Könyvtárba 
kérjük eljuttatni: 5130 Jászapáti, 
�elemi út 2. – október 20-ig. � he-
lyes megfejtést beküldők között a 
N��U� Kiadó ajándék könyvét 
sorsoltuk ki. � könyvet átveheti a 
könyvtárban: bódis �ászlóné, Já-
szapáti.

Nagypál Istvánné  

Keresztrejtvény

A Magyar Hypertonia Társaság az 
„Éljen 140/90 alatt!” program során idén 
ősszel elindítja az elsősorban fiatal kor-
osztályhoz szóló kampányát. A kezde-
ményezés célja, hogy az iskolákon és a 
közösségi médián keresztül hívja fel a 
figyelmet a magas vérnyomás megelő-
zésére.

Napjaink átlagos életvitele – a mozgás-
szegény életmód, a helytelen táplálkozás, 
a túlzott sófogyasztás, az elhízás – mind-
mind a magasvérnyomás-betegség kiala-
kulását idézheti elő.

ez jelenleg az egyik leggyakoribb nép-
egészségügyi probléma Magyarorszá-
gon, megközelítőleg 3 millióan érintet-
tek, azaz majd minden családban akad 
valaki, akinek magasabb a vérnyomása 
a normálisnál.

A magas vérnyomás megelőzésére tör-
ténő odafigyelést és a helyes vérnyomás-
mérés oktatását nem lehet elég korán 
elkezdeni, továbbá az sem titok, hogy a 
gyermekek nagy hatással tudnak lenni 
szüleik, nagyszüleik életmódjára.

Ezért, hogy már a legfiatalabb korosz-
tály körében is ismertté váljon a magas 
vérnyomás fogalma és ők is részt vállalja-
nak a rendszeres otthoni vérnyomásmé-
rés elterjesztésében a Társaság ,,hyper-
tonia éve 2011” címmel pályázatot hirdet 
általános és középiskolák részére. �ost 
minden iskola részt vállalhat abban, hogy 

a nála tanuló diákok hozzájárulhassanak 
szüleik egészségi állapotának javításá-
hoz, a betegség megelőzéséhez!

� magasvérnyomás-betegség kezelé-
sével foglalkozó orvos-szakmai társa-
ság (�agyar hypertonia Társaság) arra 
kívánja ráirányítani a figyelmet, hogy a 
vérnyomásmérést bármilyen életkorban 
bárki el tudja otthon is végezni. �z ott-
honi mérés azért is nagyon fontos, mert 
a rendszeres, nyugalmi állapotban tör-
ténő méréssel időben kiszűrhető a be-
tegség, és megakadályozható az olyan  
későbbi súlyos szövődmények kialaku-
lása, mint például az agyvérzés vagy szív-
izom infarktus.

�ppen ezért a �hT Társaság pályáza-
tot hirdet az ország összes általános- és 
középiskolája között, hogy kiderüljön, 
melyik intézmény diákjai tudják a legna-
gyobb figyelmet fordítani az egészségre, 
azon belül a magasvérnyomás-betegség 
megelőzésére. A feladat, hogy a diákok 
mérjék meg a legtöbb szülő, nagyszülő, 
családtag, ismerős vérnyomását és a mért 
értékeket rögzítve és beküldve vegyenek 
részt a pályázaton. 

�z iskolai pályázat részletei megtalál-
hatók a www.hypertension.hu webolda-
lon, a helyes mérés elvégzéséhez pedig 
segítséget nyújt a http://www.facebook.
com/hypertoniaeve oldalon folyamato-
san megjelenő oktatófilm-sorozat is.

Családi összefogással  
a magas vérnyomás ellen

Szuly Gyula
Jászsági eső

Hiába várnak enyhületre
jásztanyákon tikkadó népek
magukba fordulnak a felhők
megtorpannak szándékukban,
mikor a Jászság fölé érnek.
Hevernek a tájak alattunk
epekedésben kiterülve,
dühöngő naptól kiszívottan,
forgószél csak a rossz időknek
ottfelejtett porát kavarja
s elveszi a látást a porral
süketülést töm a fülekbe,
s a sipákás talajra írja:
hogy jászsági eső járt erre!

Ahogyan a rosszízű múlttól
megszabadul végre a lélek,
idelenn az öklüket rázzák
a fukar felhőkre, dühükben
jásztanyákon tikkadó népek.

Akit másünnen oda űztek
valamikor, a templomkertben
gubbaszkodott még Jászapátin,
annak a lábnyoma maradt meg
csinált úton is kövezetlen
vak dűlőkön és hollóháton
tanyai iskola megében.
Miről ír az a gyanús lábnyom?
Ma is neki zúgnak a varjak
csak ez a varjúsereg él még
azokból akik vele voltak
s a varjak nem ugyanazok már
de éppen úgy kiáltanak rá:

Mit akarsz te még Jászapátin
ahogy néhány egyszeri lélek 
hazajáró és nyugtalanná
válva néhanap ide tér meg?
Mit őgyelegsz az emlékműnél,
hol már ledöntöttek egyet?
Láthatatlan kötelet rángatsz,
visszahozott a régi bűntett?
Hiszed-e, hogy a nézésedtől
végre, ez az új is ledőlhet?

(1999)  
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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.

a Jászsági Kistérségi he-
lyi Közösség egyesülete  le-
aDer helyi akciócsoport il-
letékességi területén a kö-
zelmúltban befejeződött „A 
turisztikai értékek haszno-
sítása Jászfényszarun” cí-
met viselő fejlesztés, ame-
lyet az Ú��vp iii�� tengely 
turisztikai tevékenységek 
ösztönzése jogcímen nyert 
el Jászfényszaru város ön-
kormányzata��

Jászfényszaru település jel-
legzetes táji arculata ideális he-
lyet kínál egy szabadidő park ki-
alakítására.  � park helyszínét az 
1970-es években sóderbányaként 
működő, mára a rétegvizek révén 
kis vízszint ingadozású, közel ál-
landó víztömegű tó-együttes kör-
nyezete adta. � régi vásártér a 
belterület közvetlen szomszéd-
ságában található területen a kul-
turális értékek bemutatására irá-
nyuló regionális vonzerejű ren-
dezvények, programok helyszíne, 
ahol tartása tereprendezés és kü-
lönböző műtárgyak elhelyezése 
válik szükségessé.

A támogatási kérelem 2009. 
január 09-én került benyújtás-
ra a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal Vidékfejlesztési 
hivatalhoz. � támogatási hatá-
rozat 2010. február 4-én került 
aláírásra, melynek értelmében a 
projekt megvalósításához Jász-
fényszaru Város Önkormányza-
ta 24  904 913 Ft támogatásban 

részesült. A projekt összes költsé-
ge 44 949 658 Ft, az önerő, ame-
lyet a település önkormányzatá-
nak kellett biztosítani több mint 
20 millió forint volt.

� közbeszerzési eljárásra a 
projekt kivitelezőjének kiválasz-
tása érdekében a támogatási ha-
tározat kézhezvételét követően 
került sor. Az eljárásban a leg-
jobb ajánlatot egy budapesti cég 
adta, a szerződés megkötésére 
2010. augusztus 09-én kerülhe-
tett sor. � tervezést Jáger ilona, 
míg a műszaki ellenőrzési felada-
tokat a Berényép Kft. végezte. 

A rendkívül csapadékos idő-
járás és a terület talajviszonyai 
(sankos-agyagos, öntéstalaj) 
többször is akadályt gördítettek 
a kivitelezők elé. A Saturnus Kft. 
2011. május 31-vel állította ki tel-
jesítési igazolását, ezután történt 
meg a műszaki átadás. 

Fejlesztés rövid bemuta-
tása:

Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata által megvalósult fej-
lesztés legfontosabb célja a tér-
ség turisztikai kínálatában új 
szolgáltatások létrehozása volt:

• A Lehel tó turizmusba történő 
bekapcsolása érdekében közel 1 km 
hosszú tanösvény került kiépítésre. 
A tereprendezés eredményeképp ki-
jelölésre került egy íjász-pálya is. 

• A tanösvény mentén 30 db te-
matikus oktatótábla és egy szabad-
égi rönkpados oktatóhely létesült, 
mely lehetőséget biztosít környeze-
tünk sokoldalú megismerésére és a 
hazai, a helyi növény és állatvilág 
jellegzetességeinek bemutatására. 
A tó partjának legmagasabb pont-
ján 2 db madárles épült. A tavak el-
keskenyedésénél 2 fa cölöphíd segí-

ti az átkelést. Épült egy nádfedeles 
esőbeálló, 5 db nádfedeles kerti ki-
ülő, 15 db támlás pihenőpad, 30 db 
támla nélküli pad, 10 db rönk asztal, 
4 db madáretető, 5 db tűzgyújtó hely 
és 25 db hulladékgyűjtő. 

• A bejáratnál egy fajátszótér fo-
gadja a gyermekeket mászó várral, 
homokozóval, mérleghintával, 3 db 
rugós játékkal és 2 db fedeles rönk 
ülőgarnitúrával.

• A beruházás másik színtere a ré-
gi „Vásártér”, amely pihenő parkká 
történő alakítása lehetőséget bizto-
sít a történelmi és kulturális múlt-
tal rendelkező mesterségek bemuta-
tására, a tűzrakó helyek és szabad-
téri színpad kialakítása segíti az ide 
tervezett rendezvényeket. A pihe-
nőpark létrehozásával közel 2500 
m2 terület került megtisztításra, 100 
db fa, 50 db cserje ültetésére és 310 
m2 füvesítésre és egy újabb játszó-
teret kapott a település (mászó vár, 
homokozó, hinta stb).Az együtt-
működés keretén belül megva-
lósult projektben Jászfényszaru 
�áros Önkormányzata célja az 
volt, hogy bemutassa a helyi vál-
tozatos növény, madár és vízi vi-
lágot és kedvelt kikapcsolódási, 
aktív pihenő hellyé váljon. 

A projekt ünnepélyes átadás-
ra 2011. szeptember 16-án dél-
után 17 órai kezdettel került sor 
Jászfényszaruban, a „régi vásár-
tér” területére várták az érdek-
lődőket, meghívottakat. Az ün-
nepi beszédet Győriné dr. Czeg-
lédi �árta polgármester asszony 
mondta.

A turisztikai értékek hasznosítása Jászfényszarun Hamarosan újabb 
pályázati lehetőségek:

�árhatóan 2011. év végén nyí-
lik lehetőség ismét az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) a falumegújí-
tásra és -fejlesztésre igénybe ve-
hető támogatások részletes felté-
teleiről szóló 135/2008. (X. 18.) 
��� rendelet, valamint az e�-
VA, a vidéki örökség megőrzé-
séhez igénybe vehető támogatá-
sok részletes feltételeiről szóló 
138/2008. (X. 18.) ��� rende-
let pályázati felhívásaira. Jelen-
leg a rendelettervezetek vélemé-
nyezése zajlik.

Bővebb információért keresse a 
www.umvp.eu és a www.jkhk.hu 
oldalakat.

Már online  
is foglalhatunk 

falusi szálláshelyet  
a Jászságban

Elindult a Falusi és Agro-
turizmus �rszágos szövet-
sége online foglalási rend-
szere, amelyen a vidéki 
szálláshelyek közül cseme-
gézhetnek az oldalra látoga-
tók. A vendégházak kikap-
csolódási lehetőségeket is 
kínálnak.

ez a rendszer teljesen új, hi-
szen a ��T�SZ összes megyei 
szervezetét magában foglalja, így 
a folyamatosan bővülő webolda-
lon már minden megye, és azon 
belül számos település szállás-
helyei is szerepelnek, vendéghá-
zak és apartmanok egyaránt. �z 
ide látogató vendégek könnyedén 
tudnak válogatni a szállások kö-
zött. �inden házról és azok kör-
nyékéről részletes leírást olvas-
hatnak és külső-belső képeket 
nézhetnek meg.

Elsőként a HADÓKA TANYA 
(Jászivány) regisztráltatta magát 
a honlapon. Dr. Hárskuti Lászlóné 
nyertes pályázatát az ÚMVP III. 
tengely turisztikai tevékenysé-
gek ösztönzése jogcímben nyerte 
el a JKHK Egyesülete területén.  
A HADÓKA TANYA  egész évben 
várja vendégeit 3 szobával, 2 két-
ágyas 1 négyágyas és egy 30 nm 
fűthető jurtával.

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
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Az elmúlt évben zeneka-
runk nagy változásokon 

ment keresztül, melynek csúcs-
pontjaként egy zenei tábor része-
sei lehettünk Cserépfalun.

Első nap strandoltunk egy ki-
csit, este pedig éjszakai túrán 
vettünk részt. Élveztük a túrát, 
bár kicsit sajnáltuk, hogy végül 
a szürke marhákat nem láthat-
tuk. helyette viszont ellátogat-
tunk a „Százholdas Pagony” le-
göregebb fájához, egy háromszáz 
éves csertölgyhöz, ahol Füles el-
hagyta a farkincáját. Azóta is ke-
resheti szegény, mert még mindig 
ott lóg egy faágon. Utunk során a 
sámánok fájánál énekeltünk, el-
mondtuk titkos gondolatainkat, 
mert az idegenvezetőnk szerint ez 
beteljesedik. Végezetül az Ördög-
torony nevet viselő kaptárkőhöz 
mentünk, mely több millió év-
vel ezelőtt keletkezett. A helybe-
liek szerint monda fűződik hoz-
zá, a szép molnárlány még min-
dig a belsejében sírdogál, melyet 
hallhatunk is holdvilágos éjsza-
kákon. � hosszú séta után jól el-
fáradtunk, sok élménnyel gazda-
godva tértünk pihenőre.

A második nap szafariztunk 
Cserépfalu környékén, így meg-
ismertük a település nevezetes-
ségeit, többek közt a kaptárköve-
ket, a Cserépváraljai várromot, a 
�illenniumi kilátót és a hangver-
seny barlangot.

emellett mindkét nap renge-
teg zenekarozással és egyéni gya-
korlással telt, hisz a tábor fő célja 
az volt, hogy fejlődjünk zeneileg 
mind egyénileg, mind csoporto-
san, ebben a pár napban.

� harmadik napot a tábor 
csúcspontjaként említeném, 
melyre eljöttek a szülők is. Ko-
vács Zoltán és Kovács Árpád apu-
kák ünnepi vacsorát készítettek, 
addig a szülők lovas kocsikázni 
mentek tanárnővel a Hór-völgy-
ébe az �szlai tájházhoz, mely-
ről nagyon jó hangulatban tértek 
vissza, élvezték a kis kiruccanást. 
Este a finom vacsoránál kelleme-
sen elbeszélgettünk, majd elérke-
zett az est fénypontja, a zenekar 
hangversenye. � régi repertoár 

mellett felcsendültek új, a tábor-
ban tanult dallamok is / Tiger 
rag; La  Cumparsila; Hello; Dol-
ly!; Carneval de Paris/. Szerintem 
egy nagyon jól sikerült koncertet 
tudhatunk magunk mögött, fül-
bemászó dallamokat hallhattak 
a szülők, s ahogy láttam, élvez-
ték is. Kijelenthetem, hogy egy jó 
csapat állt most össze. �egvan az 
összetartás, az akarat, hogy mi-
nél jobbak legyünk, a zene sze-
retete mind a kicsikben, mind a 
nagyokban. � koncert után ha-
talmas bulival zártuk le a tábort, 
ahol a legkisebbektől egészen a 
szülőkig, mindenki nagyon jól 
érezte magát.

� zenekarosak nevében sze-
retnék köszönetet mondani réz 
Istvánné tanárnőnek a táborért, 
Szőke Ferenc tanár úrnak a sok 
munkáért, Kovács Árpádnak az 
utazás biztosításáért, minden 
Szülőnek a támogatásért, és nem 
utolsó sorban a támogatónak a 
felajánlásokért, segítségért!

Pintér Anikó zenekari tag  

„A zene az kell, 
mert égig emel…!”

�ire az itt leírt gondolat eljut 
a tudatomig, akkorra a dallam 
már a fülemben cseng. Boldog 
vagyok, hogy megoszthatom az 
újság olvasóival örömünket, me-
lyet a rácz �ladár Zeneiskola i. 
Zenei tábora nyújtott nekünk- 
patronálóknak, nagyszülőknek, 
szülőknek, rokonoknak, min-
den résztvevőnek- azoknak, akik 
azért tevékenykedtünk, hogy a 
�úvószenekar tagjainak és veze-
tőjüknek Szőke Ferencnek a tá-
bor a legsikeresebb lehessen.

A cserépfalvi 4 napos együttze-
nélés a zenekar oszlopos tagja-
inak végre sok-sok új élményt 
hozott, a fiataloknál pedig erős 
inspirációs hatást indított el a to-
vábbfejlődésükhöz.

Jó hangulatú próbák, új zene-
kari darabok, tábori élet- út a si-
ker felé!

�z évközi monoton gyakorlá-
sok, a szóló hangszeres órák, a 

szolfézs próbák és a késő estig 
tartó zenekari próbák meghoz-
zák az eredményt! �indig lesz-
nek kezdő ügyes lányok és fiúk, 
akikben megfogalmazódik az el-
határozás, hogy én is ott szeret-
nék velük együtt zenélni!

Kedves Szülőtársak! A gyer-
mekeket a zene soha nem fáraszt-
ja el! A szülőknek a háttér mun-
ka nem könnyű. A próbákra sokat 
el kell kísérni a kicsi gyermeke-
ket. Jelenlegi egyik dobosunkat a 
szülei Jászberényből hozzák ki a 
zenekari próbákra. �indent ös-
szegezve: minden gyermekben 
ott a tehetség, a kincs, a varázs-
lat! Munka nélkül nem teremnek 
babérok!

Nagyon sikeres zenekari tag-
jaink vannak, de kívánom min-
denkinek, hogy gyermekük le-
gyen új zenekari tagunk és ze-
néljenek együtt tovább, hogy mi 
nagyon büszkék lehessünk rájuk. 
Teljes hitelességgel biztatok min-
denkit a zenetanulásra, hiszen 
a két lányom a zenekarban mu-
zsikál. egy-két év alapozó hang-
szeres képzés után az együttze-
nélés megerősíti a gyermekek-
ben a zene, a hangszer és egymás 
iránti tiszteletet, szeretetet. Sok-
kal könnyebben összpontosíta-
nak más területeken is az össze-
tettebb feladatokra. A koncertek 
végén pedig a taps mindig nekik 
szól!

Minden jelenlévő vendég és 
magam nevében itt köszönöm 
meg a Zenekarnak a Cserépfalvi 
Általános Iskola aulájában tar-
tott szuper záró koncertet. ezt az 
élményt kívánom mindenkinek! 
A lehetőség adott! Köszönöm a 
Zeneiskola vezetésének- külön 
réz istvánnénak -,hogy sok szer-
vező munkája révén ilyen tábori 
feltételeket biztosíthattunk Sző-
ke �erenc karmesternek és zené-
szeinek, hiszen a tábor nekik és 
róluk szólt!

Dés László gondolata adjon 
erőt a további munkához!

„ A zene az kell, mert körülölel, 
és nem veszünk majd el.

  Ha van elég 
szív, az sokat 
segít, bár úgysem adjuk fel!”

 Gőzné Rusvai Júlia  
patronáló szülőtárs

A zeneiskola Fúvós-
zenekara a nyáron 
sem tétlenkedett

A felkérések, szereplések mel-
lett, négy napot töltöttek Cserép-
falun, zenei táborban. ez a né-
hány nap páratlan élményt je-
lentett a diákoknak, szülőknek és 
nekünk pedagógusoknak egyará-
nt. � szép környezet, a helybeli-
ek kedves fogadtatása, a progra-
mok, zenekari próbák, élménye-
ink, igazi közösségé formáltak 
bennünket, ami meggyőződé-
sem szerint még tovább erősö-
dik az elkövetkezendő tanév so-
rán. Gratulálok a fiataloknak és 
tanár úrnak kitartó szorgalmuk-
hoz, az egész estét betöltő gyö-
nyörű záróhangversenyhez. Kí-
vánom, hogy ezzel a lendülettel, 
intenzív munkával tudjanak to-
vább fejlődni, gyarapodjanak lét-
számban és tudásban egyaránt.  
Jó érzés a páratlan szülői összefo-
gás, mely már önmagában is biz-
tos alapot nyújt munkánkhoz.

Ezt a kezdeményezést jövőre 
is szeretnénk folytatni, melyhez 
elengedhetetlen a helyi támoga-
tottság. Nagy köszönet és hála il-
leti szponzorainkat, akik nélkül 
ez a zenei tábor nem tudott volna 
megvalósulni. Kevés a gondolat, 
ha nincs mögötte egységes aka-
rat!- Jászapátin ez létrejött! 

� rácz �ladár Zeneiskola min-
den tagja nevében megköszö-
nöm: Pócs János polgármester 
és országgyűlési képviselő úrnak 
és családjának; borbás Zsolt me-
gyei alelnök úrnak; Jáger Sán-
dornak, a Jásztej Zrt. vezérigaz-
gatójának; Füle Istvánnak, a Füle 
Húsüzem igazgatójának; Simon 
Gáborné kuratóriumi tagnak, Ur-
bán �ászlónak és családjának, az 
Urbánné és Társa Kft. tulajdono-
sainak; Kovács Árpádnak és min-
den kedves Szülőnek nagylelkű 
felajánlásaikat, valamint önzet-
len segítségüket!

 Réz Istvánné igazgató

A zenei tábor diákszemmel Budai Jánosné, lánykori nevén Demeter 
Rozália, de mindenki úgy ismeri, Szal-
kári Rózsa.  Mindenki Rózsa nénije ok-
tóberben 75 éves lesz. Egyszerűen csak 
rajztanárnak mondja magát, akinek a 
művészet tisztelete, a festés és a tanítás 
teszi teljessé az életét. Mindig hazajárt 
szülővárosába, mindig hozott ide vala-
mit�� néhány éve újra velünk él és korát 
meghazudtoló lendülettel és energiával 
dolgozik, szervez, alkot. Októberben 50. 
jubileumi kiállítására készül. 

A pici műhelyében találkoztunk, rengeteg 
rajz, festmény, fotó és emlék társaságában.

- A 75 évre visszatekintve, mire a legbüsz-
kébb?

A tanítási időre, a kedves tanítványaimra, 
akik közül jó páran itt is lesznek a kiállítás meg-
nyitóján, akikkel azóta is tartom a kapcsola-
tot. Egyik sem a művészetekből él meg.  Sajnos 
nincs kereslet ma a kézművességre. Azt min-
denkinek a nyugdíj mellett kell csinálni. Nem 
ismerek olyat, aki fiatalon a kézművességből 
élne meg.  �z egyik lányt én beszéltem le arról, 
hogy a képzőművészetire jelentkezzen. Sajnál-
tam volna, ha az ő önálló egyénisége és a tehet-
sége korlátok közé került volna és az érvényesü-
lés érdekében megalkuvásra kényszerül. Később 
kiderült, nem bánta meg, mert most öt gyerme-
ket nevel, és rajzot tanít egy iskolában. Tudtam 
biztosan, hogy nem vész el a tehetsége. �ost 
kezd kiteljesedni.

�z életem legszebb része a tanítás volt, mert 
szerettem és a gyerekek is élvezték. Siker volt 
a tanítás. Úgy alakult, hogy saját gyerek nem 
lett, de imádtam a tanítványaimmal lenni. �in-
dig késő este mentem haza, pedig csak délelőtt 
voltak órák.

�a már nem tudnék iskolában tanítani. Nem 
a korom miatt, hanem a fiatalok annyira meg-
változtak, én ezt az ifjúságot már nem tudom el-
fogadni. A művésztelep az más, ott öröm velük a 
munka, mert a gyerekek jutalomnak érzik, hogy 
foglalkoznak velük.

- Volt vagy van példaképe?
�ondjuk az impresszionisták. �zoknál ragad-

tam meg, mert abban realitás is van, és a cso-
dás színek. � természet csodáival sosem tud-
nék betelni. egyszer valaki kérdezte, szeretnél-
e kijutni Amerikába? Azt válaszoltam, most 
már nem. Csak addig szerettem volna, míg ta-
nítottam, mert egész más érzés volt azt taníta-
ni, amit láttam és egész más, amit csak a könyv-
ből. Például a reneszánsz. Ha nem láttam vol-
na �irenzét, biztos másképp tanítottam volna. 
De hogy ott ballaghattam és simogathattam azt 
a követ, amelyiket �ichelangelo is simogatha-
tott, annyira  megfogott. Ha valahol lepottyant-
hatnának �laszországban, akkor én biztos azt 
a várost választanám. �z annyira tömören re-
neszánsz, azokat a művészeket én annyira cso-
dálom, azt a nyugalmat, azt a precizitást, ami 
képekről árad felém. 

- Mit sajnál a legjobban, amiben nem lehe-
tett része?

Nem tudtam eleget utazni. �z élmények, ami-
ket szerettem volna a gyerekeknek átadni. �öld-
rajzban a �ezúvot úgy tanítani, hogy nem is lát-
tam még vulkánt? Amerikáról álmodni se mer-

tem, pedig ha láthattam volna a vízeséseket a 
Grand kanyont …egész másként tudtam volna 
beszélni róla.

- Milyen volt visszajönni Jászapátira? Ho-
gyan fogadták? 

Először úgy gondoltam, hogy szükséges, mert 
a testvéreim itt voltak és az édesanyám, de a mai 
napig azt mondom, hogy nagyon-nagyon jól tet-
tem, mert engem itt tisztelnek, szeretnek, elis-
mernek, és jól érzem magam itt. �ranyosak, 
mert az utcán néha megszólítanak: csak nem 
személyesen a művésznő?- Nem, én csak Rózsa 
néni vagyok, ezt mondom mindenkinek.

- Újra átvette a JAK tábor vezetését, nem volt 
nehéz? Honnan kap segítséget ehhez?

egyszer borultam csak ki, amikor 38 gyerek 
volt és akkor még a kollégák sem látták be, hogy 
én ezt nem bírom. �mikor ez megtörtént, akkor 
megfogadták, megígérték, hogy a következő év-
ben nem hagyják, hogy egyedül küszködjek. 
Nem panaszkodtam én, csak csináltam, amed-
dig tudtam, de nagyon elfáradtam. Azóta már 
kisebb létszámot vállalok és a kollégák segítsé-
ge is jólesik. hiába szeretném, már nem bírok 
annyit, amennyit régen. 

- Mi a tanítási módszere, van-e egy vezérfo-
nal, amihez mindig tartja magát? 

Az órán sosem ülök egy helyben, ha modellt 
rajzolnak. �indig nézem, hogy magáévá tette-
e a gyerek az elmondottakat és rávezetem, hogy 
mit kell látnia. � perspektívát is mindig a lakó-
telep házaival tanultuk, kint leülve.   

- Talált már a helyi fiatalok között tehetsé-
ges tanítványt?

�z egyik �ndrási erika, aki most vizsgázott 
művészttörténetből, sajnos most nem ér rá fes-
teni, mert valamiből meg kell élnie. A másik a 
Borbás Annamari, aki nem jutott be a képzőmű-
vészetire, mert az idén nem indult csak költség-
térítéses képzés, pedig a maximumnál maga-
sabb pontszámot ért el. hét éve mindig részt vett 
az alkotótáborban. �nnyira tehetséges, hogy 
bármihez hozzányúl, az fantasztikus lesz. Már 
ahogy hozzákezd, az valami csoda. � mozdula-
tán lehet látni, hogy a kisujjából kirázza.

- Van kedvenc témája, esetleg kedvenc ké-
pe?

Mindig a legújabb az. Általában a kedvencek 
nincsenek a műhelyben, nehogy megvegye va-
laki. � természet, a virág, hálás téma, mert nem 
kér olyasmit, hogy fiatalabbnak ábrázoljam. 
�lyat én nem tudok. realista vagyok.

�míg tanítottam az akvarell technikát hasz-
náltam, az olajfesték hosszadalmas pepecs mun-
ka. Szeretek kalandozni többfelé, de általában 
a téma határozza meg a technikát. � mocsá-
ri hibiszkusz például pasztellkép. Volt egy idő-
szak, amikor a grafika volt a kedvencem, mert 
arra volt időm. 

- Mindenkivel kedves, barátságos, mindig 
csak ad. Tud haragudni is valamiért, valaki-
re?

�ki rászolgál. �an olyan haragom, amit öt-
ven éve őrzök, ami inkább csak egy rossz élmény 
volt. Ilyesmi mindenkinek az életében előfordul, 

de általában nem tartok haragot a családtagok-
kal sem. �zt mondják a barátait megválogathat-
ja az ember, de a családtagokat nem. �i anyu-
kámmal mindig megbeszélünk mindent, nem 
haragszunk senkire. 

- Milyen emberi tulajdonságokat visel el a 
legnehezebben?

A hangos, nagyképű embereket. Főként a sze-
rénységet tisztelem.

- Mivel tud kikapcsolódni? 
�indig szól a rádió, nem mondom, hogy csak 

a komolyzene, de valami pöntyögjön mellettem. 
És persze a festés. Az életem minden nehéz for-
dulatában csak a rajz, a festés segített ki. A fér-
jem halála után egy évvel volt az első kiállítá-
som. Az első nagy szerelem volt és harminc évig 
tartott. Ötven éves voltam és még akkor taníta-
nom kellett. Úgy tudtam talpon maradni, hogy 
elkezdtem festeni. Az kikapcsolt, addig nem 
gondoltam másra, különben csak bőgtem. Ez 
megismétlődött a második férjem halála után, 
amikor ottmaradtam a rengeteg feladattal egye-
dül Tökölön, ami nekem teljesen idegen közeg 
volt. Minden rám szakadt, lefogytam, de abból 
is a rajzolás hozott ki. �mint itthon lett annyi 
időm, hogy rajzolni tudtam, eljött a megnyug-
vás is. Amikor ma is leülök festeni, úgy meg tu-
dok feledkezni mindenről, hogy sokszor a lába-
saim bánják, mert bizony odaégetem az ételt... 
Számomra ez az igazi kikapcsolódás. 

- Mire nem sajnálja a pénzt?
Ami a festéshez kell. Sem festékre, sem anyag-

ra. �zt nem mondanám, hogy szórom a pénzt, de 
a �ágó Pál �úzeum kiállító termét most újítják 
fel, oda szeretném, ha készülne egy olyan szer-
kezet, amire a képeket lehet majd könnyen rög-
zíteni. Ehhez tettem egy felajánlást, de nem a di-
csőség kedvéért, hanem a későbbi kiállítók ér-
dekében, hogy ez végre meg legyen oldva.

- Ha elutazhatna néhány hétre, hová menne 
el legszívesebben? 

�hol még nem jártam. Például �ondonba, Pá-
rizsba szerettem volna eljutni, de már nagyon fá-
radt vagyok hozzá, és nem érzem azt, hogy to-
vább tudnám adni. Nekem mindig vágyam volt, 
hogy amit láttam, azt tovább is adjam a tanítvá-
nyaimnak. ez is úgy maradt meg bennem, mint 
az, hogy tehetséges gyerektől soha pénzt el nem 
fogadtam, akár hányszor jött hozzám, mert ne-
kem nem jutott az a sors, hogy szaktanárom le-
hetett volna. Már akkor megfogadtam ezt, ami-
kor láttam, hogy mi mindent kell annak tudni, 
aki arra mer vállalkozni, hogy rajzot tanítson. 
�z én lelkiismeretem így nyugodt. ha a gyerek 
megcsinálja amit kérek tőle és látom, hogy kedve 
is van, meg akarja is, az már nekem elég. 

- Mit szeretne még megvalósítani? 
ezen a szinten, ameddig bírom, szeretnék 

dolgozni. �ost egyszerre három kiállításon ve-
szek részt, a magaméval párhuzamosan. � bu-
dapesti Művészetbarátok Egyesülete, aminek 
tagja vagyok, felkért  a Liszt Ferenc megemlé-
kezés alkalmából egy kép elkészítésére. � Jász-
sági Képzőművészet-barátok Egyesületének ki-
állításán is lesznek képeim Jászberényben és a 
budapesti J�K kiállításon is, amit én alapítot-
tam 16 éve, onnan sem hiányozhat a munkám 
egy születésnap miatt!

Sz-n

Születésnapi beszélgetés 
egy „őszi” Rózsával



6 XXii. ����������������  2011. �KTÓberer hÓ 7XXii. ����������������  2011. �KTÓber hÓ

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

születtek:
Szabari Szilárd  2011. �ii. 13.
holovecz bence Julián 2011. �iii. 6.�iii. 6.. 6.
Csortos �iktória  2011. �iii. 20.�iii. 20.. 20.
Farkas Tamás     2011. VIII. 29.VIII. 29.. 29.
Jász Dávid   2011. IX. 8.
Sinkó-Káli Norbert 2011. iX. 8.iX. 8.. 8.

házasságot kötöttek:
Boros László – Ádám Piroska 2011. �iii. 27.�iii. 27.. 27.
�ihályi �iklós – Nagy edit  2011. �iii. 27.�iii. 27.. 27.
�iló Sándor – béres �ndrea  2011. iX. 3.iX. 3.. 3.
Gulyás István – Balla Ágnes  2011. iX. 10.iX. 10.. 10.
�arkas Zsigmond – rácz �elinda 2011. iX. 17.iX. 17.. 17.
Kiss Zoltán – �arkas �ónika 2011. iX. 17.iX. 17.. 17.
bíró �ászló - Sipos Karina:   2011 �iii. 6.

elhaláloztak:
Nagypál istvánné  élt 76 évet Jászapáti lakos
     Nagy Terézia

A Fogyatékosok 
Napja  

támogatói voltak
a �011�� szeptember 17-i 
fogyatékosok napi ren-
dezvény alant felsorolt 
támogatóinak listája:

Pócs János városunk polgár-
mestere, országgyűlési kép-
viselő,
Tari �ndrás, Jászivány pol-
gármestere,
JászTej Zrt.,
Jászapáti 2000 �gZrt.,
Jászapáti �ranykalász �la-
pítvány,
Füle István és Fia Kft., Hús-
bolt,
Sebők Péter, Húsbolt,
Borbás Kereskedőház Kft.,
Urbán istvánné és Társa 
Kft.,
Pádár �ászló, cukrász,
Szabó istván, cukrász,
Ádám Istvánné, Bonbon 
Cukrászat,
Xanta Ruházati Kft.,
�akok és Gyengnlátók Klub-
ja,
�árosi �öröskereszt,
Városüzemeltető Kft.,
Ballagó Söröző,
Gumikereskedés és szerelés,
�ehel úti élelmiszerbolt,
�ágó Jánosné, kárpitos,
rusvai �bC, �ehel út,
Csákó Transz bt.,
Kicsi 57 Kft.,
JászOpál Kft.,
�ince �ászlóné, sókerámi-
kus,
COOP ÁFÉSZ Élelmiszer-
bolt,
Demény Gáborné vállalko-
zó,
�ornetti �átványpékség,
Bodor kiskereskedő vállal-
kozó,
Ipari Iskola Bútor Tanmű-
helye,
Főkefe Kft.,
Túri János seprűkészítő,
�ihályi �ászló háztartási 
gépszerelő,
Urbán imre, Pizzéria,
TÉBA TÜZÉP és Lakásfelsze-
relési Áruház,
Fenyő Büfé, Nagy László vál-
lalkozó,
Gázfelszerelések Boltja,
�G barkácsbolt,
SPEED Kerékpárszaküzlet, 
Demeter Csaba,
Kuckó bár, Kecskés istván-
né,
�ort-Kom bútorbolt, Gyenes 
balázs,

Gazda-Farm Kft. és Gazda-
kertész Áruház,
TÜZ�P Telep, �ehér istván-
né,
Király Károlyné, kozmeti-
kusmester,
�otó illatszer, Csikósné Kö-
kény erzsébet,
Szempont �ptika Photo,
Jász Sütőház Kft.,
108. ÁBC dolgozói
Rusvai ÁBC Táncsics út,
Gazdabolt, Szabadság út,
Töröcsik istván, gazdálko-
dó,
bódi istván, gazdálkodó,
Papír- Írószer- Nyomtatvány- 
Játéküzlet,
�rikandó �ogadó, Szabó és 
Társa Kft.,
Alvégi Söröző, Lóczi Berta-
lanné,
Kalmár Fűszer- Csamege, 
Kalmár rozális,
Bartók Kerekedőház,
Szalkári Rózse, festőmű-
vész,
Ti-�a Sportbolt,
Kutya-�acska eledel bolt,
�ívia Szépségszalon,
Tábori istvánné, nyugdíjas,
Gólvágó italbolt,
Núber Zoltán, Piroska büfé,
Lados Habos Söröző,
�a-bak italkereskedés,
�oltos Kutya,
Kutya-macska Kerekedés, 
Szabadság út,
Tajti Kertészet,
INMEDIO, Tóth Szilvia hír-
lapárus,
Carmen Import Divatáru-
üzlet,
FÉMKOFFER Kft.,
Nagy-Pál Sándor darálós vál-
lalkozó,
Borostyán Vendéglő,
horizont bolt,
Telepolc bolt,
Zöldpatika,
Halászkert Söröző, Abonyi 
�ajosné,
V.Kristály95 Kft.
bona�etál bt.
Bankos István, sírkő készí-
tő,
Bau 2000 Kft.
ital és �egyeskereskedés, ist-
ván király út,
Sebesség �utósbolt.

Támogatásukat ezúton is kö-
szönjük!
Szatmári Károlyné
mb. csoportvezető

Kedves ügyes kezű gyerekek és felnőttek!
� Kerekudvar Kézműves Tár idén �ii. alkalommal hirdeti meg
Lámpás, töklámpás és madárijesztő készítő versenyét.
A pályázatra készült alkotásoknál kérjük mindenki vegye figyelembe, hogy 

szabadtérre lesznek elhelyezve.
Előnyt élveznek a természetes, és az újrahasznosítható alapanyagokat fel-

használók. A pompás pályaművek és lelkes „fabrikálóik” az idén sem marad-
nak jutalom nélkül! A gyerekek díjazásához, jutalmazásához várunk további 
felajánlásokat!

Köszönjük!
A pályázati anyag gyűjtésének ideje: 2011. október 21-én, 800 – 1700 óráig.
Helyszíne: �G barkácsbolt udvara, Jászapáti, Kossuth �ajos út 25.
A határidőn túl érkezett munkák nem kerülnek zsűrizésre, csak kiállítha-

tók.
Ünnepélyes eredményhirdetés:
2011. október 24-én 16 órától a Művészetek Házában.
További információ kérhető a 06-20-355-33-46-os számon, vagy a www.jasz-

sarok.hu címen.

100 ÉVES JUBILEUM
Kedves volt Diákjaink! Tisztelt Szülők és Támogatók!

A JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Gimnázi-
umi intézményegységének igazgatósága,  nevelőtestülete, tanulóifjúsága és a Ba-
ráti Kör Alapítvány
2011. november 12-én, szombaton 18 órai kezdettel 
JUBILEUMI évfolyamok találkozóját és  
jótékonysági bállal egybekötött nosztalgiaestet rendez a gimnázium 
épületében 
„Visszatér a vén diák”mottóval, 
az iskola 100. tanéve alkalmából, melyre 
szeretettel meghívjuk Önöket.
A bál védnöke: Borbás Ferenc, jászkapi-
tány
A bál bevételét tehetséggondozásra és az 
oktatás feltételeinek javítására szeret-
nénk fordítani.

Programok: „Időutazás”- filmvetítés az iskola történetéről, diákjaink bemuta-
tói, iskolatörténeti projekt-kiállítás, teaház, találkozás és beszélgetés a régi taná-
rokkal, fényképnézegetés régi időkről, tombolasorsolás és tánc élőzene kíséret-
ében. A belépőjegyek ára:4500 Ft
Információk az iskola honlapján: www.mlgsz.sulinet.hu Kérjük, hogy részvételi 
szándékukat  2011. október 29-ig jelezzék a 57/540-960 telefonszámon.

�któber: 1-én
A Városi Vegyeskar Tiszaföld-
váron
2-án: 15 ó. Zenei �ilágnap –  
a rácz �ladár növendékeinek és 
tanárainak
műsora. Vendég:  
az egyházi kórus
8-án: 19 ó. Kamilliánus-bál
11-én, 10 és 12 ó: �ilharmóniai 
előadás a középiskolásoknak
 14 ó:  a nyugdíjas klub szüreti 
mulatsága
12-én, 9–12 ó: Vegyesáru vásár
 17 ó:  Főzőklub
14-én, 16 ó:  �ágó Pálra emléke-
zünk, koszorúzás a szobornál, és 
a szülőháznál, gyertyagyújtás a 
temetőben
15-én, 15 ó:   
Szalkári rózsa 50. önálló kiállítá-
sának megnyitása.
� tárlat egy hétig látogatható.
19-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
21-én  a Töklámpás pályázat 
anyagainak leadása a barkács-
boltban
23-án 9 ó:  Városi Ünnepség
24-én, 16 ó: � Töklámpás pályá-
zat eredményhirdetése a Műv. 
házában
25-én „Szülőföldünk a Jászság” 
könyvbemutató a Gimnáziumban

26-án 9-12 ó:  Vegyesáru vásár
29-én  A My Fair Lady  
a Tápióságban
A Vágó Pál Helytörténeti Gyűjte-
mény felújítás miatt ZÁRVA!

a városi Könyvtár októberi 
programjai
2011. október 3. 15 óra  
Rejtvényklub Városi rejtvényfejtő 
egyéni verseny
2011. október 5. 10 óra  
Cukorbetegek klubja
2011. október 08.  8,30 óra  
Játékdélelőtt
2011. október 10. 14 óra   
Nyugdíjas klub
2011. október 10. 14:30 óra   
�inigyöngy
2011. október 12. 14 óra  
�akok és csökkentlátók klubja
2011. október 17. 15 óra rejt-
vényklub Városi rejtvényfejtő – 
egyéni verseny
2011. október 22. 8:30 óra  
Játékdélelőtt
2011. október 22. 9 óra  
Csipkeverő-kör,    
Karácsonyi díszek készítése.
2011. október 24. 14 óra   
Nyugdíjas klub
2011. október 24. 14:30 óra   
�inigyöngy

Mesterségek ünnepe
XXV. Mesterségek Ünnepe a Budavári Palotában

Az idei jubileumi, XXV. Mesterségek Ünnepe fő témája a viselet 
volt, s ehhez kapcsolódóan pályázatot írt ki a Népművészeti Egye-
sületek Szövetsége és a Hagyományok Háza TETŐTŐL TALPIG 
címmel. � pályázat mottója volt: hagyomány a divatban – viselet 
másként 

A beérkezett, zsűri által elfogadott pályamunkákból a Mester-
ségek Ünnepe programjának keretében viselet bemutatót rendeztek 
2011. augusztus 19-én 19 órakor az Oroszlános udvarban. A hagyo-
mányt követő viseletek és kiegészítőik kategóriájában I. díjat nyert  
Borbásné Budai Valéria Jászapáti viseletkészítő „ A jászkapitány új 
ruhája „ viseletéért. 

GRATULÁLUNK!
(forrás: www.hagyomanyokhaza.hu)

Programjaink:
* 2011. október 21. Péntek 800 – 1700 

óráig
 Töklámpás és madárijesztő készí-

tő pályázat anyagának összegyűjtése, 
ajándéktárgyak elfogadása

helyszín: �G barkácsbolt, Jászapáti 
Kossuth �ajos út 25.

* 2011. október 22. Szombat 900 óra
Népi játszóház a Kerekudvar Kézmű-

ves Tárral
Helyi, kistérségi mesterek bemutatói 
vendégünk: Borbély Sarolta textil-

tervező 
baba-mama játszó �ágó �vával
Őszi foglalatosságok a jászszentand-

rási Napsugár Waldorf Iskola tanítvá-
nyaival

17 órától Tökjó csárda és táncház 
Helyszín: Művészetek Háza, Jászapá-

ti Damjanich út 4.

*2011.október 23. �asárnap 18 óra
Töklámpások és madárijesztők zsűri-

zése, mécses gyújtás 
helyszín: �G barkácsbolt udvara, Já-

szapáti Kossuth �ajos út 25.
* 2011. október 24. Hétfő 1600 óra
Töklámpás és madárijesztő-készítő 

pályázat eredményhirdetése
Helyszín: Művészetek Háza, Jászapá-

ti Damjanich út 4.
*2011. október 25. Kedd 
Hagyományos szakmák- Szakmai ha-

gyományok Konferencia
Szülőföldünk a Jászság című könyv 

gyakorlati bemutatója
helyszín: Gimnázium díszterme
 A programváltozás jogát a szervezők 

fenntartják! 
További információ:www.jaszsarok.

hu

Szeretettel meghívjuk Jászapátira a 

VII. Hagyományos szakmák – 
szakmai hagyományok rendezvénysorozatára!


