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Magyarországon új, kuriózumnak 

számító üzletet nyitottak meg  2012. 

szeptember 14-én Budapesten. 

A „Márminálunk” Organikus 

Delikátesz üzlet a IV. kerületben a 

Lebstück Mária utca 10. alatt várja 

vásárlóit. A 73 m2-es üzletben 

elsőként a Jászberényi és a Szolnoki 

kistérség helyi termékei közösen 

mutatkozhatnak be.

(Teljes cikk az 5. oldalon.)

Öt csoportban 131 kisgyerekre vigyáznak az óvónénik és daduskák.
Szeptembertől a megújult Margaréta óvoda is várta a kicsiket, akik 

nagy örömmel vették birtokba a szép csoportszobákat, új bútorokat, játékokat. 
Rossz időben a hatalmas fedett teraszt is használhatják.

A kicsik rengeteg mozgást igényelnek, ezért épült a tetőtérben tornaszoba is. 

A könyvtár nyugdíjas klubja Kecskeméten járt. 
(A kirándulásról szóló cikkünk a 9. oldalon.)

Elkezdődött a jászapáti régi hulladéklerakó kármentesítése. 95 ezer 

köbméter földet mozgatnak meg, - 50cm-től 4méter mélységig - amit 

rostálnak és átválogatnak, majd leterítik a tiszta réteggel. Augusztus 20. 

után kezdték a munkát és várhatóan az év végéig tart.

A beruházás része a „Jászberényi és Dél-Hevesi kistérségben lévő 

felhagyott hulladéklerakók rekultivációja” című projektnek, ami az 

Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 

valósul meg. Kedvezményezett a REGIO-KOM Térségi Kommunális 

Szolgáltató Társulás.

2. oldal: Iskolakezdés – demonstrációval

3. oldal: Mustármag

5. oldal: Megnyitotta kapuit  
                  a „Márminálunk”

6. OLDAL: SAJTÓKÖZLEMÉNY. 
Uniós támogatásból technológiai fejlesztés 
valósult meg a CENTRUM Jászapáti Kft-nél

7. oldal: Rendezvények
                  Anyakönyvi hírek

8. oldal: Teaház – „Itt van az ősz, itt van újra”
MOZOGJ, FUSS, JÁTSSZ!  - MINDEN NAP?

9. oldal: Naponta egy alma,  
                  az orvost távol tartja

                 Tevékeny idősek

10. oldal: Rejtvény. TOTÓ



2 XXIII. ÉVFOLYAM  2012. OKTÓBER HÓ 11XXIII. ÉVFOLYAM  2012. OKTÓBER HÓ

 

Jász apá ti, Ist  ván ki rály út 15/a .

Egész év ben BUDMIL  
és egyéb ru há za ti ter mé kek,

sport fel sze re lé sek, sport esz kö zök 
és sport ci pők – kö zü le tek nek is.

Nyitva: H–P: 13–17, Szo.: 8–12.

Lancost  Adidas  Errea  Kronos NikeUHL Sport  

Az idén szokatlan szülői érte-
kezlettel kezdődött a szeptember 
az általános iskolában. 

A tanítás rendben beindult 
mindkét általános iskolában. 
Sok gyerek új épületben, új osz-
tálytársak, tanárok között találta 
magát, de a tanulásban nem vál-
tozott semmi, viszont otthon a 
szülők kicsit nyugtalanabbak. A 
nyugtalanság oka, mostanában 
nem az új tanév, hanem az isko-
la sorsa. Szeptemberben az ed-
dig jól működő önkormányzati 
iskola mellett elindult az egyhá-
zi iskola is.  

A szülők azért elégedetlenek az 
önkormányzati iskolában, mert 
úgy látják, hogy a városvezetés 
részéről még mindig nincs biz-
tosítva minden, ami a tanulás, 
tanítás érdekében fontos lenne. 
Ez derült ki azon a szülői érte-
kezleten, amit a Jászapáti Álta-
lános és Alapfokú Művészeti Is-
kola tornatermében, a „tornyos 
iskolában” rendeztek a szülők. A 
Szülői Munkaközösséget a fris-
sen újjáválasztott elnök, Urbán-
né Váradi Franziska képviselte, 
valamint ott volt az önkormány-
zat képviselő-testülete részéről 
Borics László és a pedagógusok 
is. Kár, hogy a polgármester nem 
volt jelen, mert igen sokszor szó-
ba került a neve, és saját fülével 
hallhatta volna, mit is szeretné-
nek a szülők, a gyerekeiknek. 

Az események naponta változ-
nak, új információ, új esemény 
jut a tudomásunkra, mégis fon-
tosnak tartjuk, hogy tájékoztas-
suk a lap hasábjain keresztül is 
a lakosságot, a kisgyerekes szü-
lők aggodalmairól. Ők a gyereke-
ikért, mi meg a felnövekvő nem-
zedék sorsáért aggódunk.

Budai János, a „nagyhangú 
apuka” – aki saját magát nevez-
te így, a szülőértekezletet azzal 
kezdte, hogy elmondta, miért is 
választották a gyerekeiknek ezt 
az iskolát. Amikor a döntést meg-
hozták, még nem tudták a gyere-
keik melyik iskolaépületben fog-
nak tanulni, de ismerték a peda-
gógusokat, tudták, hogy rendes 
becsületes emberek, tisztessége-
sen végezték eddig is a munkáju-
kat, biztosan merték rájuk bízni 
őket. Szerették volna, hogy ide-
ológia mentesen tanulhassanak 
abban a közösségben, azoktól a 
tanároktól, azokkal a módsze-
rekkel, amiket már megszoktak, 

ismernek. Az iskola szerintük ne 
szolgáljon ideológiát, csak a gye-
rekeket. 

Elpanaszolta, hogy az iskola 
fenntartója, a város vezetője, az 
iskola-választás felmerülése óta 
a véleményüket felvállaló vala-
mennyi szülőt és az ő személyét 
is ellenségként tüntette fel min-
den megnyilatkozásában. Meg-
keresésüket, kérdéseiket láza-
dásnak, vagy támadásnak vet-
te, pedig minden szülő, köztük ő 
is, csak azt szeretné, ha a gyere-
kek jól éreznék magukat ebben 
az iskolában. 

Elmondta, hogy a szeptembe-
ri iskolakezdés előtt pár nappal 
kifestették ugyan a közmunká-
sok a tantermeket, de a takarí-
tást és a berendezést már a szü-
lők és a nevelők végezték, mert 
anélkül el sem kezdődhetett vol-
na a tanítás a 440 gyerek számá-
ra. Gondnok még most sincs, aki 
a fűtési és karbantartási munká-
kat elvégezné. A város vezetője – 
a szülők szerint indokolatlanul - 
megkérdőjelezi annak az igazga-
tónak az alkalmasságát, aki már 
több évtizede a szülők megelége-
désére végzi a munkáját. 

A kialakult bizonytalan hely-
zet miatt úgy tűnik, a város ve-
zetése nem tartja magáénak ezt 
az iskolát, és talán így akar még 
átcsábítani diákokat az egyhá-
zi iskolába.

Urbánné Váradi Franziska el-
mondta, hogy a szülők és a neve-
lők milyen példamutató egyet-
értésben végezték a tanévnyi-
tó előtti takarítási munkákat, a 
tantermek eszközök rendezését, 
hogy a gyerekeket tisztaság vár-
ja az épületben. Külön kiemelte 
a pedagógusok munkáját, akik 
a válság, a kevesebb juttatások 
ellenére is ugyanazt tudják biz-
tosítani a diákoknak, hogy szin-
te ne is vegyenek észre semmit a 
nehézségekből, egy kicsit több 
munkával, odafigyeléssel. Saj-
nálta, hogy a város vezetése nem 
méltányolta ezt az igyekezetet. 

Borics László önkormányza-
ti képviselő a 2007-es évi iskola 
összevonással hasonlította össze 
a mostani eseményeket, mert ha 
akkor nem segít az önkormány-
zat és nem találnak együtt meg-
oldást a pedagógusokkal, nem 
tudták volna a tanulók elvándor-
lását megállítani. Ez sikerült! El-
mondta, hogy az önkormányzat 

2010 óta jelentősen leépíti az is-
kolát. A kisebb költségvetésből, 
a pedagógusoknak köszönhető-
en, a gyerekek semmit nem vet-
tek észre. Nem maradt el egyet-
len szakkör vagy felkészítő sem, 
és a pedagógusok nem vettek fel 
fizetséget a pluszmunkáért. Azt 
azonban semmivel sem tudta ma-
gyarázni, hogy az iskola fenntar-
tója miért rendelt el ombudsmani 
vizsgálatot a saját iskolája ellen.

A pedagógusok is elmondták, 
hogyan élték meg ezt a tanévkez-
dést.

Voltak olyanok, akik arról be-
széltek, hogy az eddigi pedagó-
gusi pályájuk alatt ilyen tanév-
kezdés még nem volt. Olyan szü-
lői összefogást tapasztaltak, ami 
nekik is sokat segített. Az isko-
la fenntartója büszke lehetne rá. 

Mások elmondták, az isko-
la fenntartója, olyan szinten 
szól bele az iskola munkájába és 
kérdőjelezi meg az igazgató al-
kalmasságát, ami már a neve-
lői munkát sérti. A rájuk erőlte-
tett integrációval szeretné elér-
ni, hogy a magatartás zavaros és 
túlkoros diákokat együtt tanít-
sák a normál nevelési igényű di-
ákokkal. Szerintük ennek az len-
ne az eredménye, hogy a szülők 
egy része elvinné a gyerekét eb-
ből az iskolából. A több évtize-
des szakmai tapasztalat megerő-
síti, hogy a külön nevelési igényű 
diákokkal külön kell foglalkozni, 
mert így tudják őket a leghatéko-
nyabban fejleszteni. Szeretnék, 
ha szakmai, nem politikai dön-
tés irányítaná az iskola munká-
ját, hanem megegyezés születne 
az önkormányzattal.

Az aggodalom megfogalmazó-
dott, amire az est folyamán ta-
lán mindenki számított: „ Az in-
tegrálással ez az iskola gettó is-
kola lesz. „

A szülők között helyet fogla-
ló egyik roma asszony, határo-
zottan kimondta az igényét, amit 
meg is tapsoltak: „Ha én becsü-
lettel és tisztességgel nevelem 
a gyerekeimet, elvárom, hogy 
olyan körülmények között is ta-
nuljon.” – kifejezve, hogy nem ért 
egyet az erőltetett integrációval

A szülők felszólalásaiból az de-
rült ki, hogy azért elégedetlenek, 
mert a városvezetés döntései nem 
a lakosok, nem a gyerekek érde-
keit szolgálják. Megfogalmazták, 
mit szeretnének:

- Nyugodt folytatást.
- Egyeztessen a város vezetése 

a szülőkkel.
- Bízzák a gyerekeket a pedagó-

gusokra, mert elégedettek az is-
kola vezetőjével, a tantestülettel

A Szülői Munkaközösség a cél 
érdekében csendes demonstráci-
óra hívott meg mindenkit szept-
ember 21-re az iskola köré, aki 
egyetért ezekkel a gondolatokkal. 
Azzal a reménnyel, hogy így majd 
sikerül egy asztalhoz ülni a város 
vezetőivel és közös megegyezésre 
jutni a jövő nemzedék érdekében.  

Két nap múlva a demonstráci-
ón résztvevők közül 272 szimpa-
tizáns ezt a nyilatkozatot írta alá:

Az általános iskolával kapcso-
latos kérdésekben azok vélemé-
nye alapján hozzanak döntése-
ket, akik érintettek ebben (szü-
lők, pedagógusok).

Nem értünk egyet a Városveze-
tés iskolával kapcsolatos politi-
kájával. Városunkban az oktatás 
nagyon nehéz feladatot vállalt fel. 
Ebben a helyzetben nem a min-
denáron való felelősök és bűnba-
kok keresését, hanem a megoldá-
sok, a közmegegyezés elősegíté-
sét várjuk el a város irányítóitól.

Kérjük hogy az általános isko-
lát és működését teljes egészé-
ben adják át az államnak. Addig 
is döntéseikkel a hátra lévő rö-
vid időben (3 hónap) , ha segíte-
ni nem akarják, legalább ne hát-
ráltassák az iskola működését. 
(Pl: az erőszakos integráció sen-
kinek nem használ.)

Utóirat:
A demonstráció békében, 

rendben zajlott, az emberek, akik 
ott voltak, fontosnak tartották 
az iskola sorsát, akár érintettek, 
akár nem. Megjelentek a város 
vezetői is, de semmilyen párbe-
szédet nem kezdeményeztek. A 
demonstráció szervezőit meglep-
te ez a gesztus, inkább provoká-
ciónak érezték, ezért nem léptek 
semmit. 

Annyi történt, hogy a képvise-
lő-testület még aznap egy rend-
kívüli ülésén ( a demonstráció 
kezdete előtt) tett egy szándék-
nyilatkozatot, miszerint teljes 
egészében átadja az államnak az 
önkormányzati iskola fenntar-
tói jogát. 

Sz-n

  

 
 

    
   

 
   

   

 
   

 
   

 
E-mail: jaszepszer@gmail.com, Fax: 06/57 540-620
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4.999.000.-

Kedves Rejtvényfejtők!

Rusvay Lajos  Jászapáti törté-
nete című monográfiát felhasz-
nálva készítettem az alábbi kér-
déssort.

A  kérdések Jászapáti 1944 év-
ben készült helyzetképére irá-
nyulnak. Közel 70 évre vissza-
tekintve a ma itt élő ember szá-
mára némi ismeretet nyújthat 
az akkori Jászapáti lakosságá-
ról és mindennapi életéről.

Azt hiszem, ha minden kér-
désre nem is sikerül a jó választ 
megtalálni, akkor is gazdagab-
bak lettünk, azokat az ismere-
teinket gyarapítottuk ami köz-
vetlen szülőföldünkhöz kapcso-
lódik.

 Vörösmarty szavát idézve „ 
Tekints a Multtakra, nézz a jö-
vendőre”! 

Jászapáti volt a székhelye a 
Jászsági Alsó Járásnak, amely-
hez még öt nagyközség, Jászal-
sószentgyörgy, Jászkisér, Jász-
ladány Jászszentandrás és...... 
tartozott. 

Melyik volt az ötödik telepü-

lés?   

a) Jászjákóhalma      

b) Jásztelek

c) Tiszasüly

 A község igazgatását a 40 fő-

ből álló képviselőtestület látta el, 

melynek fele választott, a másik 

fele a virilisek közül került be. 

Mire utal a virilis kifejezés?

 a) a legtöbb adót 

    fizetők közül került be

b) a legmagasabb 

    iskolai végzettek közül

c) önként jelentkezés alapján

A község vezetősége élén vá-

lasztott főbíró állt. Hány éven-

ként választották meg?

a) 4

b) 3

c) 2

Hány főből állt a képviselő-

testület? 

a) 40 

b) 25

c) 30

5. Mennyi volt a község lakos-
sága?

a.)  9.789 fő
b.)  12.390 fő
c)   15.457 fő

6. Hány lakóház volt a köz-
ségben?

a.) 2871     
b)  3600
c)  1480

A lakosság foglalkozás szerin-
ti megoszlása szerint kik voltak 
a legtöbben? 

a) őstermelő, földműves
b)  kereskedő
c) iparos

 Az ipart űzök közül melyik 
iparágban tevékenykedtek a leg-
többen?

a) építőmester
b) kosárfonó
c) kereskedők

9. Mennyi volt a 6 évnél idő-
sebb írástudatlanok száma a 
községben?

a)  825 fő
b) 1680 fő
c)  340 fő

10. Vallásra nézve melyik val-

láscsoporthoz tartozott a legtöbb 

ember a községben?

a.) görög katolikus

b.) református

c.) római katolikus

Beküldendő a 10 kérdésre 

adott válasz helyes betűjele.

Mindenkinek eredményes, új 

ismeretek birtokába jutó kelle-

mes időtöltést kívánok!

Nagypál Istvánné

A megfejtéseket a Városi 

Könyvtárba kérjük eljuttatni: 

5130 Jászapáti, Velemi út 2. – 

november 20-ig.

A helyes megfejtést beküldők 

között  ajándék könyvet sorsol-

tuk ki.

A könyvet átveheti a könyvtár-

ban: a rejtvény készítője, mert 

nem érkezett helyes megfejtés.

Az augusztus havi rejtvény 

megfejtése: a, b, a, c, b, a, a, b, c, b.

  
 

Tanmese
A hAlász és A piAckutAtó szAkember

A halász hazatér fatörzsből vájt csónakján és találkozik egy külföl-
di piackutató szakemberrel, aki ebben a fejlődő országban dolgozik. 
A piackutató azt kérdezi a halásztól, hogy miért jött haza olyan korán. 
A halász azt feleli, hogy tovább is maradhatott volna, de elég halat fo-
gott ahhoz, hogy gondoskodjon a családjáról.

- Mivel tölti az idejét? - kérdezi a szakember.
- Hát, például halászgatok. Játszom a gyerekeimmel. Amikor nagy 

a forróság, lepihenünk. Este együtt vacsorázunk. Összejövünk a ba-
rátainkkal és zenélünk egy kicsit - feleli a halász. 

A piackutató itt közbevág, és ezt mondja:
- Nézze, nekem egyetemi diplomám van, és tanultam ezekről a dol-

gokról. Segíteni akarok magának. Hosszabb ideig kellene halásznia. 
Akkor több pénzt keresne, és hamarosan egy nagyobb csónakot tudna 
vásárolni ennél a kis kivájt fatörzsnél. Nagyobb csónakkal meg több 
pénzt tudna keresni, és nem kellene hozzá sok idő, máris szert tudna 
tenni egy több csónakból álló vonóhálós flottára.

- És azután? - kérdezi a halász.
- Azután ahelyett, hogy viszonteladón keresztül árulná a halait, köz-

vetlenül a gyárnak tudná eladni, amit fogott, vagy beindíthatna egy 
saját halfeldolgozó üzemet. Akkor el tudna menni ebből a porfészek-
ből Cotonouba, Párizsba vagy New Yorkba, és onnan irányíthatná a 
vállalkozást. Meg azt is fontolóra vehetné, hogy bevezesse a tőzsdére 
az üzletet, és akkor már milliókat kereshetne. 

- Mennyi idő alatt tudnám ezt elérni? - érdeklődik a halász.
- Úgy 15-20 év alatt - válaszolja a piackutató.
- És azután? - folytatja a kérdezősködést a halász.
- Ekkor kezd érdekessé válni az élet - magyarázza a szakember – 

Nyugdíjba vonulhatna. Otthagyhatna a városi rohanó életformát, és 
egy távol eső faluba költözhetne.

- És azután mi lenne? - kérdezi a halász.
- Akkor volna ideje halászgatni, játszani a gyermekeivel, a nagy for-

róság idején lepihenni, együtt vacsorázni a családjával és összejönni 
a barátaival zenélgetni kicsit.     (Forrás:  www.csendespercek.hu )

(A Csendes Percek kéthavonta megjelenő nemzetek közötti, felekeze-
tek közötti kiadvány, amely jelenleg világszerte 73 kiadásban, 44 nyel-
ven jelenik meg, s hívők tízezreit fogja össze a közös imádságban.  
Az elmélkedéseket is tartalmazó bibliaolvasó kalauz ötlete az 1930-as évek-
ben metodista nők körében merült fel az Egyesült Államokban. Az eredeti-
leg a családi áhítatokon használható kis füzetecske az évek folytán sok keresz-
tyén számára vált kedvelt olvasmánnyá, nemcsak a metodista egyházban, s 
nemcsak családi vagy más közösségben, hanem az egyéni csendességben is.  
Az angol nyelvű, The Upper Room című kiadvány magyar nyelven 1954 óta jelenik meg. 
Kiadását, fordítását a Kanadai Magyar Református Egyház lelkészei vállalták fel, akik 
1952 óta Csendes Percek címen egy áhítatos füzetet jelentettek meg. Attól kezdve a ré-
gi cím alatt a nashville-i metodista kiadó áhítatos füzetének fordítása jelent meg. 2001 
óta a kiadvánnyal járó munkákat a Magyarországi Metodista Egyház vállalta át. )
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Tisztelt Vásárló!

Továbbra is a teljes tej és tejtermék 
választékot kínáljuk!

 JÁSZTEJ ZRt.
Jászapáti, Juhász Máté út 3. Tel: 57/540-200, 540-201.

E-mail: jasztej@invitel.hu

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.

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

MŰSZA KI KE RES KE DÉS

Jász apá ti, Kos suth L. út 7.
Tel./fax: 57 540-565

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!
Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Egyik legismertebb gyümölcsünk, szerte a világon termesz-
tik, fogyasztják a több ezer fajta valamelyikét. Az alma becsét, jó 
hírét, a gyógyító erejébe vetett ősi hitet jelzi az is, hogy több nép 
mitológiájában is szerepel.

Miért jó? 

Egy régi közmondás szerint: „napi egy alma - az orvost távol 
tartja”. Tény, hogy ez a gyümölcs minden porcikájában különö-
sen értékes táplálék. Húsa 8-13 százaléknyi gyümölcscukrot tar-
talmaz, egy közepes nagyságú nyers almában 80 kalória van, 21 
gramm szénhidrátot, 3,7 gramm rostot, és 10-15 mg C-vitamint 
tartalmaz. A- és B vitamin, folsav, kalcium, magnézium, kálium, 
kéntartalma is jelentős. Vízoldékony rostanyaga, a pektin sokfé-
le jótékony hatást gyakorol az emberi szervezetre: rendezi a szék-
letet (a tapasztalatok szerint főve, párolva a hasmenés, nyersen a 
székrekedés ellen vethető be), kedvezően hat a bélflórára, csök-
kenti a vér koleszterinszintjét, magas káliumszintje a magas vér-
nyomásúaknak segíthet. Gyümölcssav, almasav tartalma a belek 
és a máj működésére fejt ki jó hatást. Az alma a szervezet egé-
szére méregtelenítő, tisztító hatású, így például tehermentesíti 
a vesét, csökkenti a vesekő és húgysavképződést (ezért köszvény 
ellen is alkalmasnak tartja a természetgyógyászat). A fogyókú-
ra egyik hasznos segítője, sőt, ha valaki egy-két napos almakú-
rát tart, nemcsak a súlycsökkenéshez járul hozzá, hanem egyben 
méregteleníti is a szervezetét.

Hogyan fogyasszuk

Legértékesebb, legtáplálóbb, ha héjával együtt, nyersen fo-
gyasztjuk, így tartalmazza a legtöbb élelmi rostot. Nem kell fel-
tétlenül a legszebb, viaszosan fénylő, darabonként selyempapír-
ba csomagolt, méregdrága import, zöld vagy mélyvörös almákat 
vásárolni, hiszen kora ősztől késő tavaszig kapható a kevésbé 
látványos, ám annál egészségesebb, ömlesztve kilózott magyar 
termék, és az sem baj, ha netán már kissé ráncos némelyik a tél 
végén. Számtalan módon elkészíthető: nyersen lének facsarva, 
müzlibe, gyümölcs- és zöldségsalátába darabolva, párolva, süt-
ve, főzve, töltve, hús mellé köretnek, levesnek, mártásnak, süte-
ménynek... a sor tetszés szerint folytatható.

(forrás: www.hazipatika.com )

Október elseje az idősek világnapja

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben jelölte meg az idősek világnapjának 
október elsejét. A törvényhozók már felfigyeltek arra, hogy egyre töb-
ben érik meg a 70-80 éves kort. Az Európai Unió a 2012-t a „Tevékeny 
időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás” európai évének nevez-
te ki, mert fontosnak tartja, hogy kezdjünk valamit az egyre nagyobb 
létszámú idős emberrel, akik még hasznos tagjai tudnának lenni a 
társadalomnak. 

Még úgy tűnik kevesen igénylik ezt. Minden arról szól, hogyan őriz-
zük meg a fiatalságunkat. Csak az a szép, aki fiatal, azt gondolják, aki 
idős már semmire se jó. 

Mire is jók a mai idősek? Nem csak arra, hogy emlékeztessenek min-
ket az idő múlására!

Vegyük észre, hogy szükségünk van rájuk!

Talán nem a nyugdíjkorhatár emelésével kellene ezen segíteni, mert 
a kor előrehaladtával az ember egyre kevésbé tud megfelelni a mun-
kájának, lehet, hogy más feladat után kell néznie, amiben még hasz-
nos tud lenni. Amíg a törvényhozók nem találnak valami jó megoldást 
erre, addig nekünk kell változtatni a szemléletünkön. Hogyan tudjuk 
hasznossá tenni magunkat idősebb korunkban? 

Hogyan tud megbecsülést szerezni magának egy ember, abban a tár-
sadalomban, ahol csak a fiatal és egészséges számít?

Ezt nekünk kell megoldanunk, még idejében.

De hát ki is az idős? Amikor húsz évesek voltunk, akkor az ötven 
éves embert már idősnek számítottuk. Most aki ötven éves elmúlt, azt 
mondja, dehogy vagyok én még öreg. Aki nyugdíjas, hatvanöt fölött 
van, az már igazából idősnek számít, a statisztikák szerint, de azért 
sokan közülük is  kikérik maguknak ezt a szót. Talán a hetven feletti-
ek az idősek, vagy akik már segítségre szorulnak? 

Aki tevékeny, igyekszik magát hasznossá tenni, segíti az unokáit, 
gyerekeit, részt vesz a közösség életében, talán nem is érzi az idős kort 
és a vele járó kisebb-nagyobb betegségeket. Nem feltétlenül munka-
helyen kell dolgoznia, hanem ha otthon el tudja látni magát, a kertet a 
ház körül és állatokat tart, a család ellátását kiegészítésére, vagy be-
főtteket, lekvárokat készít, - ami ma újra divatba jött – máris hasznos 
tagja a közösségnek. Ha tudják, hogy szükség van rájuk, ha adhatnak, 
nem érzik fáradtságnak, teszik amit kell. 

Ha még ezeken túl is marad energiája, rész vehet olyan dolgokban, 
amire aktív korában nem volt ideje. Városunkban is sok olyan idős 
embert ismerek, aki aktív tagja egy-egy civil szervezetnek, klubot ve-
zet, ott van a rendezvényeken, segít, ha szükség van rá. Több nyug-
díjas klub is van, ahol hasznossá tehetik magukat, és szórakozásra is 
van lehetőség. 

Sokan a Tanyamúzeumban teljesítenek szolgálatot, rendben tartják 
az épületet és környékét, az egyik tagtársuk kukoricáját kapálják meg, 
cserébe kapnak egy jó birkapörköltet. Van aki nyári alkotótábort szer-
vez, fiatalokat tanít rajzolásra, fafaragást vagy kézműves foglalkozá-
sokat tart a gyerekeknek. Néhányan lelkesen sütik a herőcét, pampus-
kát, görhét, ha arra van szükség. Van, aki emlékiratokat gyűjt össze, 
könyveket ír és szerkeszt, hónapokon, éveken át tartó munkával. Nél-
külözhetetlen azoknak az embereknek a munkája is, akik véradáso-
kat szerveznek, intézik a mozgássérültek vagy a vakok és gyengénlátó 
embertársaink ügyes-bajos dolgait. 

Még talán nem is teljes a lista!

Becsüljük meg őket.

Nélkülük szegényebb lenne ez a város és mi magunk is.

Sz-n

A könyvtár nyugdíjas klubja, az idei kirándulását Kecskemét-
re szervezte meg. A Tagok kívánsága volt ez a város, mert nincs 
is messze és van bőven látni való.

Szeptember 19-én, Friczné Urbán Magdolna vezetésével, aki 
felkészült a város nevezetességeiből, érdekes sétát tettek a város 
főterén. Fél 10 körül ért oda a csapat és 2 óráig tartott a város-
nézés. Az ötven fős csapat, döntően a klub tagjai, hatvan fölötti  
idős emberek voltak, de bírták a sétát. A Természet és Tudomány 
Házában kezdték a látogatást, aztán sorra vették a főtér neveze-
tességeit, a Nagytemplomot, a Cifra palotát, meghallgatták a Vá-
rosháza előtt, a szépen felújított dísztéren a harangjátékot. Meg-
nézték a kékfestő kiállítást is. Ebédre már jól elfáradtak az idő-
sebbek, de nagyon jól érezték magukat a ragyogó napsütésben. 
Délutánra még a Tőserdőt szerették volna megnézni, de a zuho-
gó eső ezt megakadályozta.

A klub számára nem ért véget még az év, mert újabb rendez-
vényeket terveznek. Legközelebb a temetői séta lesz, ahol fel-
keresik a város nagyjainak emlékhelyeit, Szikszai Mária és 
Klárika segítségével.                                                                Sz-n
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Hosszú idő után Magyarországon új, ku-
riózumnak számító üzletet nyitottak meg  
2012. szeptember 14-én Budapesten. A 
„Márminálunk” Organikus Delikátesz üzlet 
a IV. kerületben a Lebstück Mária utca 10. 
alatt várja vásárlóit.

Az üzlet megálmodója Bugyi Gabriella, a 
Harmónia Delikátesz Kft. vezetője az ület 
megnyitó ünnepségén elmondta, hogy régi ál-
ma vált valóra. A „Márminálunk” Organikus 
Delikátesz célja, hogy segítsen megteremteni 
a kapcsolatot az egyes vidéki régiók termelői, 
valamint a fővárosi fogyasztó közönség kö-
zött. Az üzlet segítségével közvetlenül elérhe-
tővé válnak a vidék hagyományos, egészség-
megőrző, organikus ízei, illetve hagyomány-
őrző programjai, ismertebbé válnak a vidéki 
térségek helyi termékei és hagyományőrző 
kultúrája.  Reményei szerint a Delikátesz le-
endő vevői magánszemélyek – helyi lakosok 
és a főváros agglomerációiban élők – lesznek, 
akik nyitottak és érdeklődnek a témák iránt. 

A bolt ötletgazdáinak a kistérségek ismert-
ségének a növelésén kívül az a hosszútávú 
célja, hogy a fogyasztókat biztosítsa afelől, 
hogy az elérhető áron beszerezhető, meg-
bízható minőségű helyi magyar termékek-
nél nincs jobb.

A 73 m2-es üzletben elsőként a Jászberényi 
és a Szolnoki kistérség helyi termékei közö-
sen mutatkozhattak be. A termékek várható-
an elérhetőek lesznek a következő egy évben, 
majd ezt követően újabb magyarországi táj-
egység mutatkozhat be sajátos íz világával, 
termékeivel, kultúrájával. Emellett a helyi fi-
atal művészeknek is biztosítanak megjelené-
si lehetőséget. A berendezések és a dekoráció 
kialakítása során figyeltek arra, hogy az a he-
lyi termékek sokszínűségét sugallja, de egy-
úttal lehetőséget biztosítson a termékekhez 
kapcsolódó alkotó- és marketingtevékenysé-
gek elvégzéséhez is. Az impozáns, helyi ter-
mékek, használati és ajándéktárgyak minő-
sége, igényes, egyedi kidolgozása, kreatív és 
minőségi eladáshelyi bemutatással és szín-
vonalas kiszolgálással párosulva jelenthe-
ti az üzleti vállalkozás hosszú távú sikerét.

A termelőkkel történő kapcsolatfelvé-
telt két szervezet képviselői, a Közép-Tisza-
Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület (KTZVE) 
és a Jászapátiak Baráti Egyesülete (JABE) 
vállalta magára. Segítséget nyújtott még a 
JKHK Egyesület is. A kerület országgyűlési 
képviselője Dr. Hollósi Antal elismerően szólt 
a kezdeményezésről. Lóczi Miklós, a JABE el-
nöke nem tudott részt venni a megnyitón, így 
a Jászberényi kistérség köszöntőjének meg-
tartására Borbás Zoltánt, Jászapáti város al-
polgármesterét kérték fel. Ezt követően pe-

dig Debreczeni László, a KTZVE elnöke mu-
tathatta be a Szolnoki kistérséget és köszönte 
meg a bemutatkozási lehetőséget.  

A Jászapátiak Baráti Egyesülete ezúton is 
köszöntetés fejezi ki azoknak, akik kérésük-
re együttműködtek az üzlet megnyitásának 
sikerességében: 

Berente Sándor – Jászapáti -  pirított mag
Budainé Nyitrai Anikó – Jászapáti 
– fazekas termékek
Centrum Jászapáti Kft – Jászapáti 
– helyi termékek
Dányi Olga - Jászsági Kistérségi Társulás 
– Jászsági kiadvány, 
Jászság bemutatkozó film
Dr. Góczáné Kakuk Melinda – Jászberény 
– ékszerek
Jász Lászlóné – Jász sajtos tallér
Jászapátiak Baráti Egyesület – Jászapáti 
– könyvek, Jászsági kiadvány
Jásztej Zrt. – tejtermékek
Jászapáti 2000. Mg. Zrt. – Jászapáti – 
nyers tej 
Kovács Zoltán – Jászárokszállás 
– kosárfonás termékei
Léhiné Bordás Beáta – Jászapáti - hímzés
Lukácsi Ilona – Jászjákóhalma – hímzés
Mihályi Lászlóné – Jászapáti – hímzés
Nyitrai Adrienn – Jászapáti 
– hímzett táskák
Rampa Kft. – sör
Szalkári Rózsa – Jászapáti – festmények
Törőcsik Ildikó – Jászapáti – bőrdíszmű-
ves termékek 
Urbánné és Társa Kft. – Jászapáti 
– tészta, tojás
Varga Józsefné – Jászkisér – fényképek
Vincze Lászlóné – Jászapáti – sókerámia

Amennyiben érdeklődnek a kezdeménye-
zés iránt, kérjük, keressék a Jászapátiak Ba-
ráti Egyesületét bizalommal. Segítjük a kap-
csolatfelvételt, a hagyományőrző ételkós-

tolók, termékbemutatók megszervezését, 

kézműves foglalkozások rendezését. www.

marminalunk.hu 

Érdeklődni és egyéb információ:

Székhely: 5130 Jászapáti, 

Dr. Szlovencsák Imre út 4-6.

Honlap: www.jabe.hu

Megnyitotta kapuit a „Márminálunk”

Jászapáti termékek is bemutatkoznak és kaphatók az új üzletben.

„Itt van az ősz, Itt van ujra, ...”

TIZENÉVES SZEMMEL

 – Minden nap?

Minden diák nagy örömére elérkezett a várva várt pillanat, hogy 
átlépje az iskola kapuit, hogy újra bezuhanjon a jó öreg, összefirkált, 
szétbontott padba és minden órát szenvedésként éljen meg. Azt hi-
szem ez a csöppnyi irónia tökéletesen megfogalmazza a diákok vé-
leményét a tanulásról, ami természetesnek számít, pedig egyértel-
mű, hogy a jövőben a szorgos munka, a kitartás és a fegyelmezettség 
meghozza a gyümölcsét.

Valami ilyesmit várhattak el attól az életbe lépő szabálytól is, hogy 
a diákoknak minden nap legyen testnevelés órájuk. Habár ez csak a 
„beérkező évfolyamokra” igaz, mégis még az általam megkérdezett 
testnevelés oktató tanárok is találtak kivetni valót a dologban. Per-
sze szó sincs arról, hogy nem éri meg minden nap futni, játszani egy 
órát, de a nagyobbak soraiban, főként a gimnáziumokban már jóval 
több problémát vet ez fel, míg a kisebbeknél jól jön a játékos kikap-
csolódás. Igen, a gerincferdülést okozó táska mellé még jól jön egy 
tesi cucc is a gyerek markába, legfőképp ha egész nap azzal rohangál 
fel s alá, mert nincs lehetősége letenni (mert például nincs szekré-
nye, vagy bejárós). Ilyen úton, módon olyan szép verd had lesz a tár-
saságból a nap végére, amennyire csak lehet. (Vagy ezt is az izmok 
erősítésének szánták?)

A testnevelés fontos, de ez a szabályozás kellemetlen következmé-
nyeket vonhat maga után, mint például hely és tanár hiány, ami  a jö-
vőben okoz majd igazán nagy problémát.

Olyasfajta véleményt is hallottam, hogy ennyi erővel a minden na-
pos énekórát is elrendelhették volna, hisz az ember akkor él igazán, 
ha zenél, énekel, vagy épp hallgatja azt.

Sok megfogalmazódott vélemény van már erről, hogy miért jó és 
rossz. Az biztos, hogy a tanulók óraszáma, táskájának súlya nem lett 
kevesebb, de hogy mit gondolnak erről ők, érdemes lett volna előbb 
megkérdezni őket!

Lilianne

... s szép, mint mindig 
énnekem”-mondja Petőfi Sándor. 

Remélem a kedves olvasó is 
így gondolja, és nem hangolják 
le a rövidebb nappalok és a hulló 
falevelek. A nyár leköszön, vége 
a kánikulának, a nyomasztó 
hőségnek. A természet változik, új 
színeket ölt, a kellemes délelőttök, 
balzsamos délutánok kedveznek 
a természetben tartózkodásnak. 
Az őszi évszak számtalan 
előnye és szépsége mellett az 
emberi szervezetben bizonyos 
folyamatok együtt alakulnak a 
természet változásával. Ahogy 
csökken a napsütéses órák 
száma, fokozódik a melatonin 
termelődés, végső soron ez az 
anyag felelős az álmosságért. 
Szerotonin szintünk csökken, 
ami a hangulat alacsonyabb 
fekvését eredményezi. Tehát, 
bizonyos biológiai tényezők 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
ősszel lehangolódjunk. Ez 
azonban egyénileg változik. 
Van, aki könnyedén leküzdi az 
enerváltságot, és van, akit jobban 
megvisel a hűvösebb idő, a befelé 
fordulás, befelé figyelés időszaka. 

Gondoljuk át, mi az a folyamat, 
ami elindul bennünk ősszel, ho-
gyan reagálunk az évszakok vál-
tozására. Mit jelent nekünk az 
ősz: iskolakezdést, munkaszü-
net végét, a szabadságolások be-
fejezését, kedvezményesebb árú 
„nyaralást”, finom ételeket, ami-
ket csak ilyenkor élvezhetünk? 
Szeretnénk egy forró tea mellett 
megnézni egy jó filmet, vagy tár-
sasjátékot játszani a családdal? 

Mindenképpen jó program 
ilyenkor a természetjárás. Egy-
felől a szabad levegőn és napon 
eltöltött idő javítja a hangulatot, 
másfelől, ha jobban megfigyel-

jük a természetet, korántsem ké-
szül még téli álomra. A görög mi-
tológiában például a Hórák sze-
mélyesítik meg többek között az 
évszakok váltakozását. Az ősz is-
tennője Karpó, a „gyümölcsözte-
tő” megajándékozza az embere-
ket a finomabbnál finomabb ter-
mésekkel. Nálunk többek között 
az alma, szőlő, gesztenye, dió, sü-
tőtök gondoskodik vitaminszük-
ségletünk pótlásáról.  Ha jóllak-
tunk, induljunk el kirándulni! 

Érdekes tény, hogy a 
színek észrevétlenül is hatást 
gyakorolnak lelki állapotunkra. 
Az őszi lombokban megjelenő 
vörösek egyszerre sarkallnak 
cselekvésre, emelik az adrenalin 
szintet és adják meg a lehetőséget 
az ellazulásra. A lélektani 
kutatók szerint vörös árnyalatú 
dolgokat szemlélve könnyebb 
átélni az önbizalom érzését. 

Egy szintén jellemző szín a 
sárga, még elképzelni is jó az 
árnyalataiban játszó falevelekkel 
borított sétányt, erdei utat, 
hiszen a látvány felszabadítja 
belső világunkat. A barna a 
születés-elmúlás dinamikus 
váltakozását szimbolizálja, azt, 
hogy a folyamat sosem reked 
meg, nincsen végpont. A lehul-
lott levelek alatt megbúvó feke-
te föld látványa eszünkbe juttat-
ja a termékenységet, az alkotó 
szervezet pillanatnyi megpihe-
nését. Figyeljük meg a természe-
tet, mert hatással van ránk, meg-
mutatja erőforrásait, amiből me-
ríthetünk. 

Mindenkinek élménydús, kel-
lemes októbert kívánok!

Szabó-Kollár Katalin



Születtek:
Márku Zalán   VIII. 16. 
             (Kecskemét, an: Rusvai Marietta)
Szabó Nikolett   VIII. 04.
Ádám László Gábor VIII. 06.
Peták Tibor  VIII. 08.
Váradi László József VIII. 08.
Farkas Márió Rikárdó VIII. 08.
Zsuzses Márió  VIII. 10.
Nyitrai Hanna   VIII. 16.
Szénási Rita Noémi VIII. 19.
Mihályi Csongor  VIII. 20.
Farkas Dominik  VIII. 26.
Fátyol Krisztofer VIII. 27.
Nagy Richárd Tibor VIII. 29.
Rácz Róbert Dzsúlió IX. 01.
Farkas Krisztián Sándor IX. 04.

HázaSSágkötéS:
Gulyás András Zoltán – Bertalan  Ágnes  VIII. 11.
Kálmán Zsolt – Dr. Balajti Judit Melinda VIII. 18.
Nagy Zsolt  – Nagy Tímea    VIII. 18.
Mrekva Márton – Szabó Edina  VIII. 25.
Demény Márk   – Lövei Zsuzsanna  VIII. 25.
Benkucs Gábor – Csintó Ramóna  IX. 01.
Farkas Gyula – Csirke Katalin  IX. 01.
Szekeres Máté – Török Dóra  IX. 01.
Pető Béla – Fekete Zsófia   IX. 08.

elHaláloztak:
Tajti Jánosné         élt 87 évet Jászapáti lakos 
Ballagó Margit
Bolyós Béláné  élt 68 évet „
Jász Margit Erzsébet
Ádám János   élt 60 évet „
Lados Ferencné  élt 76 évet „
Rusvai Erzsébet
Farkas László    élt 53 évet „
Pataki Martina  élt 17 évet „
Nemoda János      élt 63 évet „
Faragó Sándorné élt 76 évet „
Bagi Krisztina
Nagy-Pál Bertalanné élt 94 évet „
Szőke Jusztina
Farkas Andrásné élt 49 évet „
Farkas Franciska
Birkás Gábor  élt 77 évet „
Urbán Miklós  élt 87 évet „
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mo tor ke rék pár-, sze mély gépko csi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
trak tor ve ze tői tan fo lya mainkra!
SZERVEZÜNK „C” ÉS „C+E” KATEGÓRIÁKAT IS.

Sikeres elméleti vizsga esetén 50% és 10% vizsgadíj kedvezmény

Tanfolyam indul: október hónapban.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS JELENTKEZÉS:

BIRKÁS FERENC  
gépjárművezető-szakoktatónál:
Jászapáti, Mező utca 6.
06-57/658-371, 06-30/915-9978.

BIRKÁS PÉTER gépjárművezető-szakoktatónál:
Jászszentandrás, Bem utca 10.
06-30/500-9980

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.”

APÁTI kártyával rendelkezők az elméleti képzésből 5% kedvezményben 
részesülnek. Ne várjon holnapig, még ma hívjon és tájékozódjon a 
lehetőségekről!                                           

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

OKÉV-szám: 05-0136-03   MEZEI BÉLA iskolavezető

A jászapáti művelődési ház  
októberi programja

A Városi Könyvtár programja 
októberben

1.  15 óra  Rejtvényfejtő klub 
     16 óra  Rejtvényfejtő verseny
2. 10 óra  Cukorbetegek Klubja
5. 15 óra  Minigyöngy
6.   9 óra  Játékdélelőtt
8.  15 óra  Nyugdíjasklub
12. 15 óra  Fehérbot Napja – 

A Vakok és gyengénlátók 
műsora

15.  15 óra  Rejtvényfejtő klub

           16 óra  Rejtvényfejtő verseny
19. 15 óra  Minigyöngy 
20.  9 óra  Játékdélelőtt
         9 óra  Csipkeverőkör
26.  15 óra  Minigyöngy
29.  15 óra  Rejtvényklub
      16 óra  Rejtvényfejtő verseny 
Nov.  5.  14 óra  Nyugdíjasklub
Nov.  7.  10 óra  Cukorbeteg klubja

10.-ig:  T Ü D Ő S Z Ű R É S !
03-án,  13 ó: Idősek Világnapja
09-én, 13 ó: Nyugdíjas-klub 
                           szüreti mulatsága
10-én,  17 ó: Főzőklub
15-én,  15 ó: Vágó Pálra 
                          emlékezés  /Főtér/
17-én,  12 ó: Filharmóniai 
    előadás a középiskolásoknak
22-én, 18 ó: A Rácz Aladár Zeneis-
kola jótékonysági koncertje

24-én,  17 ó: Főzőklub
Hétfőnként 17-19 óráig a Városi Ve-
gyes Kar próbái
A Vágó Pál Helytörténeti Gyűjte-
ményben Szalkári Rózsa és Deli 
Julianna kiállítása tekinthető meg.
A Helytörténeti Gyűjtemény októ-
ber 15-ig (nyári nyitva tartás) kedd-
től – szombatig naponta 9-12 órá-
ig látogatható. Vasárnap és hétfőn 
szünnap.

A Jászapáti-Jászivány Mozgás-
sérült Csoport 2012. szeptember 
15-én ünnepelte a Fogyatékosok 
napját. Megköszönjük támogató-
inknak a segítségét.

Szatmári Károlyné 
mb. csoportvezető

Támogatóink:
Pócs János, országgyűlési kép-

viselő, városunk polgármestere.
Tari András, 
   Jászivány polgármestere.
JászTej Zrt. 
Jászapáti 2000 Mg.Zrt. 
   Lóczi Milós 
   elnök-vezérigazgató.
Füle István és Fia Kft. Húsbolt. 
Sebők Péter, húsbolt.
Borbás Kereskedőház Kft.
Urbán Istvánné és Társa Kft.
Pádár László, cukrász.
Szabó István, cukrász.
Ádám Istvánné, 
   Bonbon Cukrászat.
Xanta Ruházati Kft.
Vakok és Gyengénlátók Klubja.
Városi Vöröskereszt.
Városüzemeltető Kft.

Ballagó Söröző.
Gumikereskedés 
   és szerelés, Lehel út.
Lehel úti élelmiszerbolt.
Vágó Jánosné, kárpitos.
Rusvai ABC, 
  Lehel és Táncsics úti.
Csákó Transz Bt.
Kicsi 57 Bt.
Vincze Lászlóné, sókerámikus.
Demény Gáborné, vállalkozó.
Fornetti Látványpékség.
Bodor kiskereskedő 
  vállalkozó.
Ipari Iskola Bútor tanműhelye
Főkefe Kft.
Túri János, seprűkészítő.
Kelemen Józsefné vállalkozó.
Urbán Imre, Pizzéria.
TÉBA Tüzép 
  és Lakásfelszerelési Áruház.
Fenyő Büfé, 
  Nagy László vállalkozó.
Gázfelszerelések Boltja.
MG Barkácsbolt, 
  Mihályi Gábor 
  magánvállalkozó.
SPEED Kerékpár Szaküzlet, 
  Demeter Csaba.

Andrássy Hotel Étterem.
Fort-Kom Bútorbolt, 
  Gyenes Balázs.
Gazda-Farm Kft. 
  és GazdaKertész Áruház.
TÜZÉP Telep, Fehér Istvánné.
Király Károlyné,
  kormetikusmester.
Fotó Illatszer, 
  Csikóné Kökény Erzsébet.
Szempont Optika Photo.
Jász Sütőház Kft.
108. ÁFÉSZ ABC dolgozói.
Gazdabolt, Szabadság út.
Felvégi ABC, Mónika Bolt.
Bódi István, gazdálkodó.
Papír- Írószer- Nyomtatvány-
 Játéküzlet.
Frikandó Fogadó, 
  Szabó és társa Kft.
FIBRI Divatáru Bolt, 
  Andrásiné.
Kalmár Fűszer-Csemege, 
  Kalmár Rozália.
Bartók Kereskedőház.
Szalkári Rózsa festőművész.
Ti-La Sportbolt.
Kutya, Macska eledel bolt, 
  Szabadság út.
Lívia Szépségszalon.
Tábori Istvánné, nyugdíjas.
Gólvágó Italbolt.

Lados Habos Söröző.
Fa-bak Italkereskedés.
Tajti Kertészet.
INMEDIO, 
   Tóth Szilvia hírlapárus.
 Carmen Import 
  Divatáru üzlet.
FÉMKOFFER Kft. Temető út.
Nagypál Sándor, 
  darálós vállalkozó.
Borostyán Vendéglátó.
Halászkert Söröző, 
  Abonyi Lajosné.
BonaMetál Bt.
Bau 2000 Kft.
Ital és Vegyeskereskedés, 
  István király út.
Sebesség Autósbolt.
Villamossági Szaküzlet, 
  Mihályi Ferenc.
Virágsarok virágbolt, 
  Sasvári Edina.
Bankos István, sírkő készítő.
Jász Opál Kft.
Balázs Sándor 
  gumijavító mester.
CAR-Robató Kft. Autómosó, 
  István király út 52.
Élelmiszer Bolt, Petőfi S. út. 
  Baginé.
Tóvári Béla magánvállalkozó.

2012.07.10.
A CENTRUM Jászapáti Kft. 15 

millió forintot meghaladó vissza 
nem térítendő támogatást nyert 
el a „Mikro- és kis- és középvál-
lalkozások technológia fejlesz-
tése” című pályázati kiíráson az 
Új Széchenyi Terv keretében. A 
versenyképesség és a technoló-
giai korszerűsítés jegyében meg-
valósított pályázat összköltsége 
meghaladta a 37,6 millió forintot, 
melyet targonca és homlokrako-
dó gép beszerzésére fordítottak.

A CENTRUM Jászapáti Kft. 
2002-ben alakult, kereskedelmi 
egységei közül a legnagyobb az 
Agrocentrum Áruház, ahol me-
zőgazdasági alapanyagok, ve-
tőmag, műtrágya, növényvédő 
szer, illetve mezőgazdasági gé-
pek, gépalkatrészek értékesítése 
folyik kis- és nagytételben egy-
aránt. 

A Kft. által 2011-ben be-
nyújtott GOP-2.1.1-11/A kód-
számú mikro-, kis- és közép-
vállalkozások technológiai fej-
lesztése tárgyú pályázatukkal 
kapcsolatban 2012-ben került sor 
szerződéskötésre. Az „Eszközbe-
szerzés a CENTRUM Jászapáti 
Kft. Agrocentrum Áruházában” 
című pályázatban szereplő esz-
közök az áruház raktárában ta-
lálható gépalkatrészek, vasanya-
gok, nagykiszerelésű műtrágyák 
és vetőmagok mozgatására alkal-
masak. 

A beszerzés a termékskála szé-
lesítését is magával hozza, a be-
szerzett új eszközök segítségével 
nagyobb kiszerelésű műtrágyát, 
növényvédő szert tudnak raktá-
rozni, mozgatni, értékesíteni. A 
beszerzett eszközök, 1 db Hyun-
dai 25D-7E Diesel targonca va-

lamint a JCB 426HT homlokra-
kodó gép. 

A régi, használt gépek helyett 
bérbe kellett vennie a cégnek az 
e munkára alkalmas eszközöket, 
ezért a működés hatékonyabb 
lesz, a versenyképesség nő (je-
lentős előny a versenytársaink-
kal szemben).

A beruházás megvalósítása 
2012 áprilisában fejeződött be.

A Kft. vállalja, hogy a projekt 
befejezési évét közvetlenül kö-
vető 2 üzleti évben az éves átla-

gos statisztikai létszám átlagos 

értéke nem csökken a bázislét-

szám alá, valamint a személyi jel-

legű ráfordítás az előírt mérték-

ben növekszik. 

CENTRUM Jászapáti Kft.

Cím: 5130 Jászapáti, dr. 

Szlovencsák Imre út 4-6 / külte-

rület 0294/30 hrsz

Telefon: +36 (57) 441-158 

E-mail: 

centrumkft@freemail.hu 

www.ujszechenyiterv.gov.hu

Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 14.
- virágcsokrok, cserepes virágok 
- szárazvirág és egyéb dekorációk
- gyertyák, mécsesek, virágföldek

Mindenszentekre kiskoszorúk 
megrendelhetők az üzletben! 
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