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Bankett az Év Sportolója Díjak átadásán. (Cikkünk a 10. oldalon.)

Néptáncos karácsony: A legkisebbek is bemutatkozhattak  
 teltházas rendezvényen.

Évbúcsúztató rendezvények a városban

A Hétszínvirág Táncegyüttes hagyományos karácsony előtti  
gyönyörű műsora megtöltötte a művelődési ház nézőterét.

Rácz Aladár Zeneiskola karácsonyi hangversenye a gimnázium aulájában.
A Zeneiskola fúvószenekara nagy sikerrel zárta az ünnepi hangversenyt. 

Február 4-én újévi koncertre várják a zeneszerető közönséget.  

Kitüntetett többszörös véradóink. (Véradó találkozó című írásunk a 6. oldalon.)

Dr. Túri József októberben gyémántoklevelet  
vehetett át az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen,  

hatvan éven át kifejtett értékes  
szakmai tevékenységének elismeréseként.  

Gratulálunk!
Az év végi sorsoláson Pataki Józsefné kedves rejtvényfejtőnk nyerte Szalkári Rózsa festményét. 

Gratulálunk és köszönjük a művésznőnek az ajándékot! 

Könyvbemutató. (Megjelent a Jászsági Évkönyv című írásunk a 3. oldalon.)

Ádvent a főtéren, a  Muskátli Népdalkör műsorával, 
december 10-én.

Ádvent. Az óvónénik Mikulásműsora igazi meglepetés volt, 
a gyerekek együtt énekeltek velük, 
így várták a Mikulást az erdőben...

Ádvent első vasárnapja. Ünnepi díszben a város.

Nemzetközi sikereink:
Egy jászapáti művész-tudós világraszóló felfedezése .............................2. oldal
Mustármag- Az elfogadás ...........................................................................3. oldal
Teaház – Lelkünk titkai- Relaxáció, a lazítás művészete ......................3. oldal
Nemzetközi sikereink:
Magas francia állami kitüntetés egy jászapáti mezőgazdásznak ..........5. oldal
Véradó találkozó ..........................................................................................6. oldal
Anyakönyvi hírek .........................................................................................7. oldal
Rendezvények ...............................................................................................7. oldal
Az „Év Sportolói” díjak átadása .................................................................7. oldal
Induló autóbusz járatok – menetrend.......................................................8. oldal
Átadták a Jászság első szolgáltató terét ....................................................9. oldal
Rejtvény- Totó ........................................................................................... 10. oldal
Egyre népszerűbb italunk a tea ................................................................11. oldal
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      éz lórántot sok-sok évvel 

ezelőtt, még kisdiák korában is-
mertem meg, amikor a helyi mű-
velődési ház színpadán „belesült” 
a Für Elise zongoradarab előadá-
sába. Ilyen baleset nagy művé-
szekkel is előfordul, nem még kis-
diákkal, de bevallom, akkor nem 
gondoltam, hogy később is ze-
nével foglalkozik majd, s idővel 
nemcsak főiskolai tanár, de or-
gonaművészként kiváló előadó 
és egyben tudós kutató is vá-
lik belőle. Talán az említett ku-
darc kapcsán fogalmazódott meg 
benne akkor, azon a délutánon, 
hogy nem szabad feladni, kitar-
tó munkával, gyakorlással, kísér-
letezéssel, eltökéltséggel előbb-
utóbb siker koronázza az erőfe-
szítéseket. 

Az már mindenki előtt ismert 
tény, hogy a fiatal orgonaművész 
zenész és pedagógus is, az egri 
Esterházy Főiskola tanára, de ku-
tatóként és zeneszerzőként csak 
most mutatkozott be, s mindjárt 
egy nemzetközileg is érdekes tit-
kot fejtett meg, nem kevés intu-
ícióval. Nápolyban a reneszánsz 
idején, a 15. században, ponto-
san 1470-ben a Sansevero herce-
gek palotát építtettek maguknak. 
Miután a spanyolok elfoglalták 
Nápolyt, a jezsuitáké lett az épü-
let, amit ők templommá alakítot-
tak át 1557-ben, de a homlokzatot 
nem változtathatták meg. Ez volt 
az igazi szerencse. 

Mindenkinek feltűnt, hogy a 
homlokzata nem olyan, mint más 
templomoké, de a megfejtés egé-
szen a XXI. századig, Réz Lóránt 
felfedezéséig váratott magára. 

A homlokzat díszei gyémánt-
metszésű bazaltpiramisokat, kö-
zöttük betűket, szimbólumokat 
ábrázolnak. A szimbólumokról 
korábban azt hitték, azokat a bá-
nyákat jelzik, ahonnan a vulka-

nikus kőzetek származnak, de a 
legenda szerint a negatív ener-
giát akarták velük távol tarta-
ni a palota építtetői. Az írások 
azonban a göröghöz, arámihoz 
hasonlítanak. Egy nápolyi mű-
vészettörténész azt mondta, ze-
nei hangmagasságokat jelölt a 
hét hang, s ez lett az igazi meg-
fejtés. Ha jobbról balra halad-
va, lentről felfelé olvassuk ös-
sze a betűket, akkor egy 45 per-
ces zenemű kottáját kapjuk. Hat 
különböző szimbólum és ezek 
kombinációi találhatók a falon. 
És itt került kapcsolatba Réz Ló-
ránt a művel: egy táblázatot ka-
pott a szimbólumokról, beírta a 
hangokat a szolmizáció alapján. 
Bárhonnan is olvasta, nem jött ki 
értékelhető dallam, ezért a ma-
tematikai analízis segítségével a 
mitikus 3-as szám és többszörö-
sei vizsgálatával végül megkap-
ta a megoldó kulcsot: ha három 
sort olvasunk össze, akkor értel-
mes dallamok születnek. 

A megfejtéshez nagyon sok 
minden kellett, zenetörténeti és 
-elméleti tudás, művészettörté-
neti ismeretek egy kis kultúrtör-
ténettel megsokszorozva, kre-
ativitás, empátia, egy érzékeny 
művészlélek finom receptorok-
ra épülő fogékonysága és persze 
szerencse is. 

Réz Lóránt mindezekkel az 
erényekkel rendelkezik, így ér-

zett rá arra, hogy a reneszánsz-
kori gregoriándallamok szöve-
ge nagy valószínűséggel az „uni-
verzumot” feldolgozó 23. zsoltár 
lehet, s hogy a falnak, a díszítés-
nek valami köze van a 23. zsol-
tárhoz. Amikor a 23. zsoltár 6. 
szövegét összeolvasta, ráénekel-
te a fal szimbólumaiból megfej-
tett 6. sorra, kiderült, a dallam 
és a szöveg egybevág. Énekelhe-
tő. Innen már csak a munka kö-
vetkezett, a szimbólumok lefor-
dítása énekhangra. 

Így jegyezte le az összes dalla-
mot. Megvolt a téma, az univer-
zum, így erre fűzte fel az egész 
zenét. Elkészítette az orgona-
változat is a vokális feldolgozás 
mellé. 

Október 8. a Magyarok Nagy-
asszonya ünnepe, és ekkor volt 
Réz Lóránt és a megfejtett mű, az 
Univerzum harmóniája ősbemu-
tató Nápolyban. Kettős magyar 
ünnep volt ez idegen földön, s ko-
moly siker egy fiatal művész-tu-
dós számára. Nagy érdeklődés 
kísérte a nápolyiak részéről a be-
mutatót, már izgatottan várták a 
rejtély megfejtését. Igazi nem-
zetközi szenzáció lett ez a felfe-
dezés és a bemutató egyaránt. Az 
olasz televízió és rádió is beszá-
molt a felfedezésről és a sikerről. 
A Gesú Nuovo templom titkának 
megfejtése tehát egy jászapáti fi-
atalembernek köszönhető. Ha-
marosan Olaszországban elké-
szül a CD is, a kottákat Magyar-
országon adják ki.

Ahogy ismerem az elkötele-
zettségét, érdeklődését, nem 
most hallottunk utoljára ró-
la. Nagy megtiszteltetés az szá-
munkra, hogy a helybeli váro-
si énekkart ő vezeti. Becsüljük 
meg érte, megérdemli.

Azóta már megvolt a magyar-
országi ősbemutató is: Kőbezárt 
dallamok címmel Jászberény-
ben ismerkedhetett meg vele a 
jász közönség. Mindkét alkalom-
mal a gregorián énekeket Kóródi 
Anikó operaénekes szólaltatta 
meg, orgonán Réz Lóránt, a fel-
fedező-művész játszott. 

Büszkék vagyunk példaérté-
kű, értékmegmentő munkássá-
gára. Gratulálunk. 

A gimnázium báljában már évek óta hagyo-
mány, hogy teaházat nyitnak a vendégeknek, 
hangulatos világítással az asztaloknál, kelle-
mes zenével. Az ötlet népszerűségét bizonyít-
ja, hogy 2011-ben a novemberi bálon már két 
teremben is működött teaház.

A teákról és a hozzájuk kapcsolódó szoká-
sokról a gimnáziumi bálok tea-szakértőjét, 
Földes Rita tanárnőt kerestük meg, aki a ta-
pasztalatait osztja meg velünk:

Amikor az első évfolyamok találkozóját 
megrendeztük, mindenki különböző ötletek-
kel állt elő, mivel tehetnénk érdekesebbé és 
hangulatossá ezt az iskolai rendezvényt. 

A teaház megvalósításának ötletét Szabó-
Bálint Katalin angol nyelvszakos kolléganőm-
mel együtt találtuk ki. Először viccelődtünk 
az ötlettel, de azután mégis komolyan gon-
doltuk.

A folyadék fogyasztás a létezésünk alap-
ja. A mi munkánkhoz nélkülözhetetlen, hogy 
mindig frissek, naprakészek legyünk és min-
den órát 100%-os intenzitással tartsunk meg. 
A megfelelő folyadék bevitelével ritkábban je-
lentkezik fejfájás, fáradtság, javul a koncentrá-
ció képességünk. Ha testtömegünkből 5%-nyi 
folyadékot veszítünk, akkor a munkaképes-
ségünk akár 30%-kal is csökkenhet. Kollé-
ganőmmel rendszeresen teázunk az óraközi 
szünetekben az otthon elkészített, termosz-
ba behozott teákból, gondoskodva ezáltal ar-
ról, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fo-
gyasszunk.

Teát fogyaszthatunk a nap bármely szaká-
ban, de úgy gondoltuk, hogy a teázás gyakran 
társasági esemény is. Gondoljunk csak Nagy-
Britanniára, vagy Írországra, ahol a tea nem 
csak az ital neve, de a késő délutáni könnyű ét-
kezést (uzsonnát) is így hívják.

A teázásnak rendkívül nagy hagyománya 
van Kínában. Régen 280. évben a kínai Wu fe-
jedelemségben a császár szerette volna alko-
hollal fogadni a tisztviselőit. Köztük volt a Wei 
Zhao nevű tiszt, aki betegsége miatt nem tu-
dott alkoholt inni. Ezért a császár megenged-
te, hogy ő teával helyettesítse az alkoholt. At-
tól fogva az értelmiség kezdte teával fogadni 
a vendégeket. Később a kínai Tang-dinasztiá-
ban a teázás elterjedt szokássá vált. 731 és 741 

között a templomokban külön teát készítet-
tek, így a teázási szokás több helyen elterjedt. 
Ezzel egyidejűleg az akkori gazdag családok 
építettek olyan szobát, ahol teázva beszélget-
tek vagy olvastak, az ilyen szobát „tea-szobá”-
nak nevezték. Kínában a napjainkban külön-
böző stílusú teaházak működnek, ahol az em-
berek teázás közben beszélgetnek, süteményt 
esznek és előadásokat néznek. 

A teaház ötletével igazából valami hasonló 
hangulatot szerettünk volna odavarázsolni a 
báli hangulat közepébe. Mivel az esemény va-
lójában az évfolyamok találkozója nevet visel-
te, úgy gondoltuk, hogy régi ismerősökkel, év-
folyamtársakkal, az egykori tanárokkal való 
találkozásának egy olyan színtere lehet, amely 
egy meghitt, nyugodt szigetet biztosít minden-
ki számára. Ahol gyertyafény és egy ízletes tea 
mellett tudnak kedves vendégeink visszaem-
lékezni a régmúlt vidám, vagy éppen szomo-
rú eseményeire, illetve el tudják mesélni egy-
másnak jelenüket, életútjukat.

Az igazat megvallva nem gondoltuk volna, 
hogy ekkora sikere lesz. Az első két alkalom-
mal régi filmeket, videó felvételeket vetítet-
tünk. Legutóbb már két teaházat is működ-
tetünk, ahol iskolánk egykori tanulóiból álló 
Alma Mater nevű zenekar szolgáltatott han-
gulatos zenét.

Minden évben nagyon sok munkát és ener-
giát fektettünk bele a teaház létrehozásába, de 
nagyon sok segítséget kaptunk a kollégáktól, 
mind a szükséges kellékek összegyűjtésében, 
mind pedig a teaház működtetésében. Külön 
köszönet illeti kolléganőm lányát, Szabó Bálint 
Ágnest, aki egyszemélyben gondoskodott ar-
ról, hogy a dekorációnk mindig a legtökélete-
sebb legyen, rengeteg munkája volt benne.

A vendégek teázási szokásai szerintem évről év-
re változott, úgy gondolom ezt nagyban meghatá-
rozta a teakínálat is. Az első évben tea típusonként 
(zöld-, fekete-, vörös-, gyógyteák) szerint csopor-
tosítva állítottuk össze a teakínálatot. Népszerű-
ek voltak a zöld teák, és a különböző rooibos te-
ák, valamint a gyümölcs ízű teák. A teákat általá-
ban mézzel ízesítették 
vendégeink, a gyógy-
teákat ízesítés nélkül 
fogyasztották.

A második évben 
már különböző teake-
verékekkel tettük különlegessé a kínálatun-
kat, melyeknek különféle fantázia nevei is vol-
tak, mint „belső tűz”, „éjszakai repülés’ vagy 
„tisztító fény”. Ezeknek volt abban az évben a 
legnagyobb sikerük, mivel erőteljes aromával, 
különleges ízvilággal rendelkeztek. Valamint 
más teakülönlegességekkel, mint a maté, vagy 
lapacho tea, illetve különleges gyümölcstea ke-
verékeket is készítettünk.

2011-ben az első évhez hasonlóan teatípu-
sonként kínáltuk a teákat, több volt a külön-
legesség a gyümölcsteák kínálatában, mint 
például az erdei szamóca-vanília, vérna-
rancs-citormfű, szedres-málnás, vörösáfo-
nya-echinacea. Általában a gyümölcs teák-

hoz fogyasztottak a vendégek leg-
többször citromot. Most is voltak 
teakeverékeink, illetve teakülön-
legességeink, mint a chili-csokis, 
wellness-ayurveda, relax her-
ba. Idén inkább a gyümölcs teák 
fogytak. De minden évben kere-
settek voltak a hagyományos te-
ák, mint hársfa, kamilla és csip-
kebogyó.

A bálokon elsősorban az élénkítő teákat 
ajánljuk, hogy mindenki minél tovább talpon 
tudjon maradni. A munkatársainknak az elő-
készületek alatt nyugtató teákat kínáltunk, az 
előkészületek közben felhalmozódott feszült-
ségek oldására.

A teákat általában Interneten keresztül, 
webshopokból rendeljük. Azonban a helyi üz-
letekben is be lehet szerezni bármelyik teát. 
Mi csak a kényelem szempontjából választot-
tuk ezt a vásárlási módszert. Igaz mindig so-
kat izgultunk előtte, hogy időben megérkez-
zen a csomag.

A cikk folytatása a lap következő számában. 
(A  második részben arról olvashatnak, hogy 
Földes Rita tanárnő milyen teát ajánl lefek-
vés előtt, relaxáláshoz, illetve milyet egy nap 
indulásakor, vagy ha fáradtnak érezzük ma-
gunkat. sz-n)

Épületfelújítások, karbantartások:
Gipszkartonszerelés, festés mázolás, ácsmunkák  

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

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

épület körüli burkolatok, járdák, kocsibeállók készítése

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

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

  

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  
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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.

Mottó: ”Hiszem, Uram, hogy ennél többet akkor sem tehetnék, 
ha életem dolgaira nagy –nagy befolyással lehetnék, hiszen a Te 
gondviselésedre bízni mindent, és engedelmesen megcselekedni 
a tőlünk telhetőt- ez a legtöbb.” (Pajor András: Csendes tanúság; 
Bajba jutott gyermek édesanyjának imája)

Nehéz elkezdeni egy januári bevezetőt: Először is boldog új évet 
kívánok! Nagyon boldogot! Ugyanúgy nehéz egy jó témát találni, 
hogy az idézettel össze passzoljon. Általában arról tudok írni, ami 
szöget üt a fejembe, így vagyok most az elfogadással. 

Felteszem a kérdést alapjában véve mit jelent, hogy elfogadom? 
Elfogadom az idő múlását, azt a tényt, hogy az életemből újra el-
telt egy év, öregszem, ugyanakkor kaptam Istentől egy új lehető-
séget, egy új évet, amit azzal töltök meg, amivel akarok. Ugye nem 
is olyan könnyű? Mindennel így vagyok, még a gondolattól is meg-
remegek: elfogadás. Mi -mindent kell elfogadnom, ami körülvesz 
bennünket: Időt, teret, külső, és belső terheket. A másik embert, 
az életet, ha kopogtat, és a betegséget majd végül a halált is. Na-
gyon nagy választás elé állított az egyházi eskü szövegében több-
ször is szereplő „elfogadod- e…?” Azóta is többször feltettem ma-
gamnak tudom-e, akarom-e elfogadni a dolgokat, úgy ahogyan 
vannak. Vagy mindenképpen a megváltoztatásukra törekszem, 
és persze, ebbe hamar bele is fáradok.

A tavalyi életszakaszokról szóló imákban körüljártam már a 
kérdést, azt emelném ki, hogy az elfogadást tanulni kell, nem min-
den alkalommal tehetem meg ösztönösen, amit a szívem diktál. 
Választhatom: a haragot, a kétségbeesést, a dühöt vagy imádkoz-
hatok, hogy el tudjak fogadni. Vannak szabályok, amit elfogadni 
sem könnyű,  először döntést kell hozzak, szabályokkal akarok  él-
ni, vagy úgy ahogy jól esik. Ha elfogadom, hogy valami irányítson, 
akkor mi van a szabad akarattal. Például a katolikus keresztény hi-
temhez hozzátartozik, hogy én dönthetek, de milyen büntetést von 
maga után, ha nem élek Jézus tanítása szerint. 

Talán az egy családban élők számára, egyértelmű milyen érzés 
az, amikor tökéletesen elfogadják egymást. Azután, hogy a gye-
rek is megszületett, egyre több tulajdonsággal, gondolattal kell 
megküzdeni, elfogadhatóvá kell tenni. A kis csemete  ott teszi 
próbára a szüleit, ahol tudja. Nekik is van idejük,  fejlődésük évei 
alatt többféleképpen megtapasztalni, hol milyen baráti társaság-
ban toleránsak vele szemben. (Folyt. köv.)                                 Z. S-né

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

4.999.000.-

Az előző számban utaltunk ar-
ra, hogy a pozitív gondolkodással 
foglalkozó cikk folytatódik. Ezt 
az aktuális témát szeretném gon-
dolatban összekapcsolni a rela-
xációval, hiszen ellazult állapot-
ban könnyebben hangolódunk rá 
a jóleső, önbizalommal teli, meg-
erősítő gondolatokra. 

A realxáció egyszerre könnyű 
és igényel nagy koncentrációt. El-
sősorban teremtsünk magunk-
nak megfelelő körülményeket. 
Válasszuk ki azt a napot, napsza-
kot, amikor ki tudjuk kapcsolni a 
telefont és egyedül tudunk ma-
radni legalább 20 percre. Fon-
tos, hogy ez a típusú kikapcsoló-
dás akítv folyamat, nem egyenlő 
az elalvással. Abban az esetben, 
ha csak lefekvés előtt jut idő a re-
laxációra, érdemes nem az ágy-
ban végezni. 

A módszer lényege, hogy ké-
nyelmes testhelyzetben, behunyt 
szemmel saját testünk, végtagja-
ink, ízületeink, izomcsoportja-
ink ellazítására koncentrálunk. 
Az összpontosítás segít abban, 
hogy önmagunkra irányítsuk fi-
gyelmünket, lelassítsuk cikázó 
gondolatainkat. Érdemes a fej te-
rületéről elindulni, a vállakon és 
karokon át végig haladni a mell-
kason, has területén, egészen a 
lábakkal bezárólag. Minél rész-
letesebben haladunk, például az 
arcon belül szem mozgatóizmo-
kat, orcákat, állkapcsot külön-
külön ellazítjuk, annál mélyeb-
ben tudunk relaxálni. Lesznek 
izomcsoportok, melyek kön-
nyebben ernyednek el és lesznek 
olyan területek, ahol tovább el 
lehet időzni, ez teljesen egyén-
függő. Menet közben ilyen típu-
sú mondatokat ismételhetünk 
magunkban: „most ellazítom a 

vállizmaimat, érzem, ahogy el-
ernyed, egyre lazábbá válik”. Így 
a kényelmes testhelyzet és a bel-
ső instrukció egyszerre hatnak a 
lazulás irányába.

Ebben a relaxált állapotban a 
gondolatainkkal végzünk külön-
böző műveleteket, attól függő-
en mire van éppen szükségünk. 
Fontos szabály, hogy a problé-
mákat helyezzük kívülre. Abban 
az esetben, ha mégis felbukkan-
nak elrakhatjuk őket egy képze-
letbeli „fiókba”. Ezzel nem tekint-
jük őket semmisnek, de a velük 
való foglalkozást picit később-
re halasztjuk. Tehát, felidézhe-
tünk egy kellemes emléket, egy 
olyan helyet, ahol szívesen vol-
tunk, esetleg ahová szívesen el-
jutnánk. Ez lehet egy létező hely, 
de fantázia teremtette táj, épület 
is.  Egy nyaralás emléke, vagy egy 
vágyott utazás elképzelése. Egy 
olyan állapot, amiben jól érez-
tük magunkat, vagy elképzeljük, 
amint egy álmunk megvalósul. 
Csupa olyan dologra gondolunk, 
ami jó érzéssel tölt el. A képzele-
tünk dolgozik. Ezek a pozitív ké-
pek, melyeket „előhívunk” ma-
gunkból segít feltölteni az ener-
gia tartalékokat. Kiléphetünk a 
téli szürkeségből, a gondokból, a 
stresszes munkából. A folyamat 
úgy végződik, hogy „eltesszük” 
magunknak ezeket a pozitív ké-
peket, majd szépen lassan vis-
szatérünk a mába. Megmozgat-
juk a végtagjainkat, kinyitjuk a 
szemünket, érzékeljük a minket 
körülvevő valóságot, és elvisszük 
magunkkal az elmúlt percek kel-
lemes élményeit. 

Kellemes belső utazást kívá-
nok!

Kollár Katalin

Minden kedves olvasónak, 
rejtvényt, fejtörőt kedvelőnek 
nagyon boldog, békés új eszten-
dőt kívánok!

Sokunkban felmerül ilyenkor 
a változtatás gondolata, mit sze-
retnénk másképp, mi az amiről 
le kellene mondanunk, illetve 
mit szeretnénk megvalósítani. 
Az újság főszerkesztőjével, Kati-
kával mi is gondoltunk egy meré-
szet, aminek eredménye itt van 
Önök előtt.

Elhatároztuk, hogy ebben az 
évben a hagyományos kereszt-
rejtvény mellett ( esetleg helyett) 
más típusú fejtőrök is helyet kap-
nak az újságban. Ebben a szám-
ban egy 13+1 kérdésből álló totó-
val találkoznak.

A kérdések mind Jászapáti 
múltjához kötődnek az élet kü-
lönböző területéről. Talán az idő-
sebbnek nem okoz gondot a totó 
kitöltése, mert a kérdésekre adott 
válaszok zöme a múlt század első 
feléhez kötődik.

A fiatalabbaknak viszont ar-
ra jó, hogy minél többen megis-
merjék városunk múltját, törté-
nelmét.

A totó összeállításakor a Jásza-
páti képekben című kiadvány volt 
segítségemre. 

1. Jászapáti járási rangját me-
lyik évben szüntették meg?

a) 1957
b) 1960
c) 1964

2. A római katolikus plébánia 
1940-től a 80-as évek végéig hol 
volt?

a) Hevesi út 
 (most István király út)
b) Kiséri út ( Petőfi Sándor út)
c) Szentgyörgyi út 
 (Damjanich út)

3. Ki viselte Jászapátin a „ Nép-
művészet mestere”címet?

a) Jakkel Sándor
b) Bognár Sándor
c) Jakkel Imre

4. Hol volt régen a Postahivatal?
a) Kiséri út
b) Egri út 
 (most József Attila út)
c) Berényi út 
 (most Kossuth Lajos utca)

5. Mi épült a helyén?
a) lakóépület
b) orvosi rendelő
c) Jásztej irodaháza

6. Hol található az Oncsa ház?
a) Sas út 3.
b) Mező út 6.
c) Nyúl út 4.

7. Jelenleg Dankó Pista út a város-
rész neve, mi volt a régi neve?

a) Parajos
b) Dávid város
c) Csátés

8. Ki írta meg 1969-ben a Jásza-
páti története című monográfi-
át? (2003-ban jelent meg nyom-
tatásban)

a) Rusvay Lajos főjegyző 
 (1901-1999)
b) dr. Beöthy Károly ügyvéd 
 (1902-1984)
c) Csortos Vince 
 summás gazda (1912-1994)

9. Három generációs szűcs di-
nasztia, negyedik generációban 
a dédunoka András (1922-2000) 
vitte tovább a mesterséget?

a) Szőke
b) Bodnár
c) Ambrus

10. Ki volt az a család aki a 30-40-
es években a jelenlegi Jász Ven-
déglő épületében kávéházat, szál-
lodát, söntést üzemeltetett? 

a) Perlaky
b) Bősze
c) Dósa

11. Az 1950-es -60-as években a 
városban tanító házaspár neve? 
( A feleség ének, a férj matemati-
ka szakos volt)

a) Szabady
b) Báthor
c) Lám

12. Jászapáti kiváló sportolója, 
Kelet Magyarország birkózó baj-
noka (1907-1945) gyűjtőtáborban 
halt meg. ( fia országgyűlési kép-
viselő, polgármester két évtize-
den át)

a) Imrik Károly
b) Gazsó József
c) Török Sándor

13. Kapitánykert a mindenkori 
jászkapitány tulajdona volt. 1950 
körül felparcellázták és lakóhá-
zak épültek a területen. Mi a je-
lenlegi utcák neve?

a) Vágó Pál és Galamb utca
b) Dobó és Béke út
c) Jászkapitány és Munkás utca

13+1. 2004-ben jelent meg a Já-
szapáti képekben című nagyon 
szép könyv. Ki adta ki?

a)  Jászapátiak Baráti egyesülete
b) Városi Könyvtár 
 és Művelődési Központ
c) Vándorfy János 
 Honismereti Szakkör

Beküldendő a 13+1 kérdés-
re adott válasz helyes betűjele. A 
megfejtéseket a könyvtárba kér-
jük eljuttatni február 20-ig. A no-
vemberi rejtvény megfejtése: „A 
borongós égnek sűrű felhőzése, 
házba zárt szívünknek kedvetle-
nedése.”

A nyertes: Jász Miklósné, Já-
szivány.

Nagypál Istvánné

       

 
 

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa 
alapított Jászságért Díj huszonegyedik alkalommal történő kiírá-
sát. E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a 
Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát 
végzett. A díj adómentes összege: 1.000.000 forint. 

A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a 
kuratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt. 

A javaslatok benyújtásának határideje: 2012. február 29. 
A Jászságért Díj átadására a 18. Jász Világtalálkozón kerül sor, 
Jászfelsőszentgyörgyön. A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljut-
tatni:  „A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma 1537 Budapest 114 Pf. 
367. alapitvany@jaszokegyesulete.hu 

1993 óta minden évben megjelenik a Jászsági Évkönyv Pethő László 
szerkesztésében. A legújabb szám bemutatóját ezúttal Jászapátin tar-
tották, ahol a szerzőkkel személyesen is megismerkedhettünk, akik-
től a könyvben megjelent írásaikról hallhattunk.

Néhány cikket megemlítve ajánlom lapozgatásra a könyvet.
Hortiné Bathó Edit a 40 éves Jászság Népi Együttes megalaku-

lásáról beszélt, személyes élményeivel fűszerezve. Molnár Illés Gá-
bor saját versét olvasta fel, amit egy oszét költemény fordítása alap-
ján készített. Kalmás Pálné a homo ludensről a játszó emberről írt a 
könyvben, a jászapáti Rejtvényklub évfordulója alkalmából. A Gaz-
daság rovatban a Jászapáti Ipari és Logisztikai parkról olvashatunk. 
Bartus Pál, A hazai szövetkezés újraértelmezése című írásában a szö-
vetkezetek létrehozásának fontosságáról ír, amiben a mai gazdasági 
bajok egyik megoldási lehetőségét is látja. Suba Györgyné írásában 
a harmincöt éve alakult Vándorfy János Honismereti Szakkör mun-
káját ismerhetjük meg.

A Jászsági Évkönyv megvásárlásáról a városi könyvtárban ér-
deklődhetnek.                                                                                         Sz-n
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Tisztelt Vásárló!

 

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

E-mail: jasztej@invitel.hu

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 

Áruházban (Jászapáti, Kossuth L. út 2-8.)!

amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja! 

A mindennapok megoldása CBA a Centrum CBa aBC melletti 

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

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

a hagyományőrző termékek egyikével.

Tisztelt Partnereink!
Cégünk integrátori tevékenység végzésével 

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

 

 

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

hidraulika csövek, gumiáruk, vas- acéláruk, fóliák. 

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

Ünnepélyes keretek között a település óvodá-
sai és iskolásai közreműködésével tartott kará-
csonyi ünnepség keretében avatták fel Jánoshi-
dán a Jászság első Integrált Közösségi Szolgálta-
tó Terét (IKSZT). 

A fejlesztéssel nem csak egy épület újulhatott 
meg, hanem a kistelepülés civil, kulturális életé-
nek egy fontos helyszíne alakulhatott ki, amely 
egyben a mindennapi életben fontos szolgáltatá-
soknak is helyet biztosít.

Az épületben helyet kap a Teleház, az E-Magyar-
ország Pont, a Biztos Kezdet Klub, kialakítottak 
egy tanácsadó teret, ahol a civil szervezetek, egye-
sületek, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tart-
hat ügyfélszolgálatot. Mindezek mellett lehetőség 
nyílik rendezvények tartására, fiataloknak és idő-
seknek egyaránt. Az akadálymentesítés, a parko-
ló és a kerékpár-babakocsi tároló építése nagyban 
hozzájárul a komfortosságához.

A település főutcáján található épület felújítása, 
valamint az udvar rendbetétele, parkoló, babako-
csi tároló, játszótér kialakítása, füvesítés, mintegy 
42 millió forintból valósulhatott meg. A kialakí-
táson túl az önkormányzat támogatást kapott az 
épület berendezési tárgyainak beszerzésére (szá-
mítástechnikai eszközök, irodai bútorok, a helyi 
meleg víz előállítására napkollektorok beszerzé-
sére, a nagyobb rendezvényekhez szükséges ven-
déglátásra alkalmas eszközökre).

Az új központ átadásakor Eszes Béla legkisebb 
fiával a karján mondta el köszöntő beszédét és is-
mertette azt a folyamatot, amely révén a község a 
többfunkciós helyiséggel gazdagodott. Elmondta, 
hogy a támogatásként kapott összesen 45 millió fo-
rintból a felújítás mellett a létesítmény működte-
téséhez is hozzájárulást nyert a település. A meg-
valósult fejlesztéssel célja, hogy az IKSZT ne csak, 
mint tér töltsön be integráló szerepet, hanem kö-
zösségépítő és formáló szerepe is legyen.

Az ünnepélyes megnyitón Pócs János a térség 
országgyűlési képviselője is beszédet mondott. A 
képviselő örömét fejezte ki, hogy egy újabb fejlesz-
tés zárulhatott le Jánoshidán. Gratulált az IKSZT 

sikeres megvalósításához, kiemelte, hogy az épü-
letet az itt élők igényeihez igazodva igyekeztek ki-
alakítani.

Az IKSZT kialakítása egy minőségi előrelépést 
jelenthet az itt élők számára, helyben lehetővé teszi 
a mindennapi ügyek intézését, a közösségi, műve-
lődési és szórakozási igényeket is kielégíti. A jános-
hidaiak örömmel vették az új közösségi tér kiala-
kítását, hiszen így több idejük maradhat a család-
jukra és a közösségre.

Megkezdődött  
a LEADER pályázatok ügyintézése

A LEADER pályázatok benyújtási időszaka 2011. 
december 5-én lezárult. A vidékfejlesztési minisz-
ter 112/2011. (XI.24.) VM rendelete alapján a  LE-
ADER pályázatokat 2011. szeptember 30. és no-
vember 15. között, valamint 2011. november 29-től 
december 5. közötti időszakokban lehetett benyúj-
tani. A két időszak egy támogatási kérelem benyúj-
tási időszaknak minősült, vagyis a pályázók ezen 
időszakokban elektronikus úton, az ügyfélkapun 
keresztül nyújthatták be kérelmeiket. A Jászsági 
Kistérségi Helyi Közösség Egyesületéhez 84 támo-
gatási kérelem érkezett be. 

Ezek célterületenkénti megoszlása  
a következő:

Belvízi védekezés eszközbeszerzés 
támogatásával 6

Hagyományörző programok 
és a jász identitás motiválása 
rendezvények keretein belül 16

Természeti 
és kulturális örökség megőrzése 8

Helyi vállalkozások támogatása 10

Szabadidő és sporttevékenységek, 
szolgáltatások ösztönzése 6

Turisztikai tevékenységek ösztönzése 10

Helyi megújuló energia ágazat fejlesztés, 
energiatakarékos rendszerek 
kialakítása 2

Köz és településbiztonság fejlesztése 11

Jászsági nonprofit szervezetek 
célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó 
eszközbeszerzés (kisértékű) 14

Helyi szektorok képzésének támogatása 
(kisértékű) 1

Összesen 84

Az egyesület munkaszervezete megkezdte a pá-
lyázatok ügyintézését, melyre a törvényi előírások-
nak megfelelően, 90 nap áll az akciócsoport ren-
delkezésre. A sikeres pályázók a megvalósítást re-
ményeink szerint már tavasszal megkezdhetik.

   

Vállaljuk: 
- lakó, kereskedelmi, és 
ipari épületek teljes körű 

építőipari tervezését
- meglévő épületek felújí-

tási, korszerűsítési, bővítési 
terveinek  

  elkészítését
- beruházások lebonyolí-

tását
- kivitelezési munkák 
műszaki ellenőrzését

- pályázatokhoz szükséges  
  dokumentációk készítését

- részletes költségkalku-
lációk készítését

- építkezések felelős 
műszaki vezetését

- építmények statikai 
ellenőrzését

Bíró László
terület- és településfejlesz-

tési 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
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BuszmenetrenD
2011. december 11-től Helyközi buszjáratok indulnak Jászapáti, aut.áll. megállóhelyről  

A nyáron levelet hozott a posta a Jászapáti 
2000. Mg Zrt-be. Ez így szólt: „Elnök Úr! E né-
hány sorban arról kívánom Önt tájékoztatni, 
hogy mindazokért a tevékenységekért, ame-
lyekkel Ön a mezőgazdaságot szolgálta, 2011. 
július 18-i hatállyal a Mezőgazdasági Érdem-
rend tiszti fokozatával tüntetem ki.

Engedje meg, hogy ebből az alkalomból szí-
vélyesen gratuláljak Önnek.

Kérem, Elnök Úr, fogadja megkülönbözte-
tett nagyrabecsülésemet:

Bruno LE MAIRE
miniszter”

lóczi Miklós, a Jászapáti 2000 Mg Zrt el-
nök-vezérigazgatója több évtizedes mun-
kája elismeréseképpen a magas állami ki-
tüntetést 2011. december 14-én vehette át 
Chalon-sur Champagne-ban. Munkáját Mi-
chel Marchet, a Champagne-Ardennes Ré-
gió Külkereskedelmi Kamarájának elnöke 
már közel egy évtizede kísérte figyelemmel, 
s az elmúlt évek fejlesztéseit látva ítélte úgy, 
hogy a francia mezőgazdasági miniszter fi-
gyelmét felhívja a Jászság és Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megye egyik legnagyobb me-
zőgazdasági üzeme vezetőjének munkás-
ságára. A felterjesztésben szerepelt, hogy 
mintegy 4500 hektáron gazdálkodnak, ez-
zel kb. 300 családnak, így közel 650 ember-
nek ad megélhetést az általa vezetett rész-
vénytársaság; cégcsoport, ami az utóbbi 
időkben megújult, sokat modernizálódott, 
fejlődött. 

Lóczi Miklós általános és középiskolai 
tanulmányait helyben végezte. Középisko-
lai tanulmányai végeztével egyetemen fo-
lytatta a felkészülést, hogy jobban megis-
merje és megértse a választott szakmáját. 
Az egyetem befejezése után, 1977–ben ke-
rült a termelőszövetkezetbe dolgozni, ami 
azóta részvénytársaság lett. Egész életé-
ben a mezőgazdaságban dolgozott, ezt lát-
ta a családjában is. Az otthoni indíttatás jó 
talajba hullott, szorgalommal, a változás, a 
XXI. század lehetőségeit kihasználva igye-
kezett « helyzetbe hozni » a gazdaságot. 
Egyre több és modernebb ágazatokkal fo-
glalkozik a cég a klasszikus mezőgazdaság 
mellett, vagyis ugyan a gabonatermesztés, 
cukorrépatermelés, sertés-, és, szarvasma-
rhatenyésztés, tejtermelés sokat fejlődött, 
mindenek előtt az Európa Úniós pályázatok 
segítségével modernizálták ezeket, és mellet-
tük újabbakat is létesítettek, mint pl. a me-

gújuló energia – biogáz – termelést, illetve 
hűtőházat, szőlőterületeket és pincészetet 
vásároltak, jó borokat termelnek, ezeket kül-
földön is elismerik és keresik. Látva azt, ho-
gy a mezőgazdasági kisvállalkozóknak is sok 
a gondjuk, 15 évvel ezelőtt integrációs tevé-
kenységet indítottak, melynek keretében ma 
már 334 mezőgazdasági kistermelővel, közel 
30000 ha-os integrált területen dolgoznak 
együtt. Igyekszenek a legkülönbözőbb terüle-
teken segíteni a munkájukat, a kisgazdaságuk 
fejlesztését, s így a megélhetésüket is. 

Az elmúlt 10 év sok változást hozott az Rt 
életében. Felgyorsultak az események, gyors 
és sokszor visszavonhatatlan döntéseket kel-
lett hozni, ha a gazdaság meg akarta tartani 
az elért szintet, s főleg, ha a célja a fejlődés, 
és nemcsak a hazai, hanem európai szinten is 
jó színvonalon szeretne működni, mint aho-
gy azt a példa is mutatja. Ezeket a döntéseket 
hozta meg időben Lóczi Miklós, s ezt ismerte 
el ezzel a magas állami kitüntetéssel Francia-
ország mezőgazdasági minisztere. 

Nagy szó az, ha egy külföldi állampolgár 
megkaphatja ezt az elismerést, pláne egyből 
a tiszti fokozatot. Egyszerre ezt a fokozatot 
összesen 5000 ember viselheti Franciaor-
szágban és a nagyvilágban együttvéve, s csak 
Franciaországban egymilliónál több ember 
dolgozik aktívan a mezőgazdaságban. A nyil-
vántartott gazdaságok száma 567.200. „Fran-
ciaország a világ első számú feldolgozott élel-
miszeripari termékeket exportáló országa és 
a 3. legnagyobb agrárhatalom.”- írta 2009-
ben a Magyar Vidékfejlesztési Minisztérium 
hírportálja. Ez jelzi a most átadott kitüntetés 

értékét. Lóczi Miklós és a Zrt tevékenysége 
nemzetközi szempontból is példa lehet.

A kitüntetést a francia Becsületrend min-
tájára alapította Jules Meline mezőgazdasá-
gi miniszter 1883-ban. Először csak lovagi 
fokozata volt, később, 1887-ben már tiszti 
fokozata is létezett. A legmagasabb fokoza-
tot, a parancsnokit egyszerre 400 fő visel-
heti, azt 1900-ban alapították.

Jászapátit az a megtiszteltetés érte, hogy 
egyik lakosa, Lóczi Miklós, a Jászapáti 2000. 
Mg Zrt elnöke megkapta ezt a magas elis-
merést, amit a világon mindenütt tisztelet-
tel és elismeréssel öveznek. A francia kitün-
tetésekhez pénzjutalom nem jár, valóban az 
erkölcsi elismerés a díj értéke. A kitüntetést 
Jean-Paul Bachy úr, a Champagne-Arden-
ne Régió Közgyűlésének elnöke adta át ma-
gas rangú magyar képviselők jelenlétében. 
Az átadási ceremónián Chalon-sur Cham-
pagne-ban jelen volt Magyarország párizsi 
konzulja, Kovácsik Antónia asszony, vala-
mint a párizsi Magyar Nagykövetség tudo-
mányos és mezőgazdasági tanácsosa, So-
mogyi Norbert úr. Lóczi Miklós a kitünte-
tés átvételekor első szavaival megköszönte 
közvetlen munkatársainak a támogatást és 
segítséget, amit eddig a munkájához kapott. 
Nélkülük ezeket az eredményeket a Zrt nem 
tudta volna elérni. Gondolataiban mindig az 
járt – fogalmazta meg – hogy a Zrt alkalma-
zottait, a dolgozókat, részvényeseket a nehéz 
körülmények ellenére is munkához, jövede-
lemhez, s így megélhetéshez juttassa. Ez sar-
kallta a folytonos megújulásra, s ezért töri a 
fejét mindig és mindig az újabb változtatá-
sokon, fejlesztéseken.

Kívánunk személy szerint neki, s vele 
együtt a Zrt minden dolgozójának a további 
munkához sok sikert, erőt, egészséget, szor-
galmat és kitartást.

Kalmár Pálné 

Lóczi Miklós, a Jászapáti 2000 Mg Zrt.  
elnök-vezérigazgatója több évtizedes munkája 

elismeréseképpen a magas állami kitüntetést  
2011. december 14-én vehette át  

Chalon-sur Champagne-ban.

ÚJÉVI HANGVERSENY
február 4-én, 15 órakor

a Jászapáti Művelődési Házban

Fellépnek:
Bagi Arnold,

A Zeneiskola tanárai
Rácz Aladár Zeneiskola fúvószenekara

Belépés díjtalan. 
Adományokat a helyszínen elfogadunk.



Születtek:

Duka Krisztián 2011. 11. 17.
Duka András 2011. 12. 04.

HázaSSágkötéS:

Nagy Sándor – Rab Emese 2011. 11. 26.

elHaláloztak:

Bíró László élt 68 évet Jászapáti lakos
Oláh Antalné élt 55 évet Budapest  

Kállai Hermina (volt Jászapáti lakos)
Bártfai József élt 59 évet Jászapáti lakos
Nemoda János élt 91 évet „
Ádám Lajos élt 88 évet Jásziványi lakos
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Jelentkezzen 

motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!

   
  
 Tanfolyam indul: 2012. január hónapban. 

 

  

  

 
  

 

 

Ebben az évben a Jászapáti 2000 Mg. Zrt. 
Vöröskereszt szervezete rendezte meg no-
vember végén a hagyományos véradó napi ün-
nepséget. Az ünnepi vacsorát és a többszörös 
véradók ajándékát a Zrt. valamint a területi 
és a városi szervezet összefogása biztosítot-
ta. A gazdasági nehézségek, a város támoga-
tásának elmaradása, összefogásra késztette 
a szervezőket, hiszen a véradók önzetlensé-
ge kitart a válságban is. 

Lapunkat Töröcsik Ferencné, a Jászapáti 
2000. Mg. Zrt. Vöröskereszt szervezetének 
vezetője tájékoztatta, aki 1987 óta szervezi a 
munkahelyi véradásokat. 

- A városban 7 véradás van egy évben, ami-
ből  három lakossági, három a Zrt.-ben, egy 
pedig a gimnáziumban van. 160 vöröskeresz-
tes tagunk van, akik közül 45-50-en mindig 
itt tudnak lenni.  Az utóbbi két évben a mi fel-
hívásunkra eljöttek a városi véradók is. Ed-
dig még sikerült egy kis limonádéval, kávéval, 
üdítővel megvendégelni azokat, akik karju-
kat nyújtották segítő szándékkal. November 
26-án a Véradó Nap alkalmából egy vacsorát 
készítettünk az ünnepelteknek, - ahová meg-
hívtuk a város többszörös véradóit is - ehhez a 
húst és a nagyrédei finom bort a Zrt.-től kap-
tuk, a süteményt az okleveleket a kitüntetet-
teknek a területi vöröskereszt biztosította, 
tudtuk meg Törőcsik Ferencnétől.

Véradások szervezésén kívül, minden év-
ben karácsonyi csomagot is készítenek 30 
tagtársuknak és maguk kézbesítik a meghí-
vókat a rendezvényeikre, így próbálnak taka-
rékosan gazdálkodni, és segíteni.

2011. évben többszörös véradók voltak:
10-szeres: Andrási István, Béres Ferenc, 

Bolyós Csaba, Nagyné Dósa Katalin, Bolgár 
Antal, Terenyei Ildikó, Tóth Tibor, Urbán 
László és Utassy Gáborné

20-szoros: Bíró László, Farkas Zsolt,  
Gojsza Mónika, Nyitrai Sándor, Szabó Dé-
nes, Urbán Miklós
25-szörös: Fehér Attila, Himpliné  
Juhász Judit
30-szoros: Borsos Melinda, Miklós Vince
40-szeres: Kozma László, Nagypál István, 
Seres István
50-szeres: Antal László, Mihályi Tibor, 
Utassy László
60-szoros: Anderka István, Tóth József
75-szörös: Nagypál István
80-szoros: Czibak Sándor, Orosz István
90-szeres: Nagy László
Részlet Botkáné Sárközi Ildikó, a területi 

Vöröskereszt vezetőjének beszédéből, ami az 
ünnepi Véradó Napon hangzott el.

„Magyarországon már több mint két évtize-
de november 27-én ünnepeljük a véradókat. 

Hagyománnyá vált, hogy évente novem-
ber végén, december elején a település Vö-
röskeresztes önkéntesei ünnepségre invitál-
ják véradóikat, a jubilálóknak pedig kitünte-
tést adunk át. 

Ez az ünnep különleges ünnep. Azokról 
a segítőkész emberekről szól, akik önként 
és térítésmentesen nyújtják karjukat a szá-
mukra ismeretlen betegeknek. Ez alkalom-
mal köszönetet mondunk a társadalom leg-
egészségesebb tagjainak, akik a mai rohanó 
világban idejüket, energiájukat nem kímél-
ve segítő kezet nyújtanak a bajba jutottak-
nak – kívánva egyúttal nekik, hogy még na-
gyon sokszor átélhessék ezt a jó érzést, hogy 
„segíthettem valakin”. 

„Vérre bármikor, bármelyikünknek szük-
sége lehet. 

Önök önzetlenül, köszönetet nem várva, 
vérükkel segítenek az embereknek életben 
maradni. 

Tudják, hogy önzetlenségükre feltétlenül 
szükség van, mert vért csak ember adhat egy 
másik embernek. 

Önök, és minden véradó példái az összetar-
tásnak és a segítőkészségnek, egymás tiszte-
letének és elfogadásának. 

Hadd mondjak most tehát köszönetet a se-
gítségre szorulók nevében az áldozatért, amit 
az érdekükben hoztak. „

Sz-n

 57-441-071

A jászapáti művelődési ház 2012. januári programajánlata:
10-én, 9-12 ó.:Cipővásár
15-én, 18 ó.:  A My Fair Lady – Abonyban
16-án, 8-13 ó.: Termékbemutató
17-én, 17 ó: Főzőklub
19-én, 14-17 ó: Vegyesáru vásár
21-én, 16 ó: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA keretében a Nagya- 

bonyi Színkör előadása: Eiseman-Baróti-Dalos: Bástyasétány 77 cí-
mű operett. Belépődíj:  1000 Ft. A jegy megvételével a helyi színkört 
támogatják a nézők!

25-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
28-án, 19 ó: Az általános iskola „Tehetséges Gyermekekért” 
Alapítványának jótékonysági bálja
Hétfőnként 17-19 óráig a Városi Vegyes Kar próbái

A Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben „ Adósai vagyunk szü-
lőföldünknek” címmel a Jászok Egyesületének 20 éves évfordulója 
alkalmából összeállított jubileumi kiállítás tekinthető meg – janu-
ár 15-ig. A téli időszakban bejelentkezés alapján látogatható az intéz-
mény. Kérjük hívja a 06-30/854-2100-as, vagy a 06-30/387-8427-
es telefonszámot!

Városi Könyvtár 2012 januári programjai:
06. péntek 14,30 óra Minigyöngy
13. péntek 14,30 óra Minigyöngy
14. szombat 8,30 óra Játékdélelőtt
14. szombat 9 óra Csipkeverő-kör
20. péntek 14,30 óra Minigyöngy
27. péntek 14,30 óra Minigyöngy
28. szombat 8,30 óra  Játékdélelőtt

A Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány 
köszönetet mond önzetlen támogatásáért!

A Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány 1996-ban jött 
létre 1997 szeptemberétől működteti a Zeneiskolát. Célunk az alap-
fokú művészetoktatási intézmény működtetése, és fúvószenekarunk 
fejlesztése, a zenei kulturális élet színesítése.

támogatást nyújthat az alábbi számlaszámra: 

11745114-20004408.

Ha a Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítványt méltónak ta-
lálja az 1% odaítélésére a rendelkező nyilatkozaton a 18827147-1-16 
adószámunk feltüntetésével megteheti.

Hagyományosan decemberben kerül sor a 
szakosztályvezetők felterjesztése alapján a Já-
szapáti Városért sportolói díj odaítélésére, majd 
átadására. Az önkormányzat Sport, Szociális 
és Kisebbségi Bizottsága teljes egyetértésben 
döntött a díjakról. A döntést megkönnyítette 
az, hogy a szakosztályvezetők a rövid határidő 
ellenére is alapos előterjesztéseket készítettek. 
Sajnáltuk azonban azt, hogy a felhívás nem min-
den szakosztályhoz jutott el, így az idén nem tud-
tunk elismerni díjjal az egyes korcsoportokban 
és sportágakban a dobogós helyeket, pedig tud-
juk, településünk sportolói szép eredményeket 
értek el a most díjazottakon kívül is. 

Először esett meg az, hogy a díjak átadása egy-
beesett a labdarúgó szakosztály záró értékelésé-
vel és bankettjával, így még többen értesülhet-
tek a helyszínen a kimagasló versenyeredmé-
nyekről. A résztvevőket először Borbás Zoltán 
alpolgármester köszöntötte, egy idevágó Gabriel 
Garcia Marquez idézettel színesítette beszédét: 
„Mindenki a hegy csúcsán szeretne élni, nem is 
sejtvén, hogy a valódi boldogság éppen abban 
rejlik, ahogy oda feljutunk” – mondta, majd át-
adta a parlamenti ülésen részt vevő, s emiatt tá-
vollévő polgármester úr üdvözletét is a sportve-
zetőknek és sportolóknak. Az estet megtisztelte 
jelenlétével dr. Völgyi István, a város társadal-
mi alpolgármestere is. 

Ezután következett a díjak átadása. A spor-
tolók, edzők és a szakosztályvezetők érdemeit 
dr. Kalmár Pálné, Sport, szociális és Kisebbsé-

gi Bizottság elnökhelyettese – Birkás Ferenc el-
nök távollétében – méltatta, majd átadta az ok-
leveleket, míg az alpolgármester úr a serlegeket, 
a hölgyek egy virágcsokrot is kaptak.

A díjazottak sporttársaik hangos ovációja kí-
séretében vették át az okleveleket és a serlege-
ket. Külön is ki kell emelnem azt az önfeledt és 
spontán szeretet-megnyilvánulást, a szűnni nem 
akaró tapsot, amit az év felnőtt sportolója, Tajti 
József kapott, amikor átvehette a serleget és az 
oklevelet. Tajti József 1983-tól megszakítás nél-
kül igazolt labdarúgója, kapusa a helyi csapat-
nak. Tagja volt a 2002-2003-ban aranyérmes 
csapatnak, de ő védett az NB III. bajnokságban 
is, amikor a csapat élen végzett. A legnagyobb si-
kert 2005-20006-ban érte el, amikor az NB II:-
ben a 3. helyen zárt a csapat. Játszott és sikerrel 
védte a hálót a Fradi és az MTK ellen is. Hason-
lóan nagy sikert aratott nemcsak a saját sporto-
lói körében dr. Nagy-Hinst István edző és vete-
rán sportoló is. Hazai és nemzetközi versenye-
ken egyaránt az élen végzett több versenyen is. 
Mindketten, de a többiek is méltán lehetnek az 
ifjú sportolók példaképei városunkban.

A díjazottak:
Az év ifjúsági női sportolója: 
1. Utassy Dominika úszó és triatlon 
     szakosztály
2. Ádám Aténé Ágnes kempo
3. Pethő Kriszta Melinda kempo
Az év ifjúsági fiú sportolója: 
1. Nyitrai Csaba úszó és triatlon szakosztály

2. Nagy Ferenc sakkozó
3. Zagyi Norbert kempo
Az év női felnőtt sportolója:
1. Szikszai Nikolett kempo
2. Takács Hedvig kempo
Az év férfi felnőtt sportolója:
1. Tajti József labdarúgó
2. Dunkl János sakkozó
3. Nagy Attila kempo
Az év edzője:
1. Dr. Nagy-Hinst István Kígyó Dojo HSE
2. Juhász Szilveszter úszóedző
Az év csapata: 
1. Kígyó Dojo HSE csapata
2. Birkózó szakosztály csapata
A díjak átadása után Pethő Béla, a Jászapá-

ti Városi Sportegyesület elnöke értékelte a lab-
darúgók őszi teljesítményét, a felnőttek az első 
helyen zárták az évadot, az ifjúságiak is csak az 
utolsó pillanatban szorultak a második helyre. 
Külön is kiemelte annak a jelentőségét, hogy ezt 
a nagy sikert akkor érték el, amikor a város lab-
darúgó szakosztálya fennállásának a 100. évfor-
dulóját ünnepli. Megemlékezett azokról, akik a 
munkájában segítették, és emlékül egy magyar 
nemzeti színekben pompázó, de a hátoldalán a 
Jászapáti labdarúgó szakosztály 100. évfordu-
lójára emlékeztető mezt adott át nekik. Virág-
csokorral köszönte meg a szakosztály gazda-
sági ügyeit intéző Bertalan Istvánné munkáját.

Az est jó hangulatú vacsorával, évadzáró ban-
kettel zárult.                                     Kalmár Pálné


