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A város és s civil szervezetek egyeztető fórumán elhangzottak szerint a szorosabb 
költségvetés miatt nem maradnak el a hagyományos rendezvények. 

(A városunkban működő civil szervezeteket bemutató sorozatunk első cikkei 
az 5. és a 6. oldalon már olvashatóak.)

Ovigaléria a Maragaréta Óvodában. Decemberben  
Takács Józsefné gobelin munkáiból rendeztek kiállítást az ovisoknak.

 V. TÉBA Kupa Teremlabdarúgó torna (cikkünk a 9. oldalon)

 „Farsangi készülődés” a Márminálunk Delikátesz üzletben Budapesten,  
a JABE fiataljainak közreműködésével.  

(További képek a JABE Facebook oldalán.)

2012 év legszebb üvegfestményei. Idén is lesz JAK tábor július  
1-12 között, amelyre hamarosan lehet jelentkezni. 

Az idén hat új önkéntes tűzoltó kezdte meg  
a munkát városunk védelmében.

(bővebb információ: www.jaszapatiote.hu)

Az év madara a gyurgyalag. 
A szép színes madár csak májusban 

érkezik az országba Afrikából.

 Addig is itt van nekünk (helyben) 
egy csapat fülesbagoly. Ha valaki 

megtalálja őket a városközpontban 
egy fán, a jutalma az lesz,  

hogy megtudhatja, mit csinál  
a bagoly télen. (És az sem ártana,  
ha átcsábítaná őket egy kevésbé 

forgalmas helyen álló fára,  
hogy oda potyogtassanak…) 

Február 14-Bálint nap.  Magyarországon az angol név közvetlen átvétele miatt sokak 
számára, mint Valentin-nap vált ismertté és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően. 

Ezen az ünnepen (amelynek vallási eredete az idegen elnevezés elterjedése miatt 
Magyarországon elhomályosult) a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket. 
A virágkompozíciót Sasvári Edina virágkötő készítette. Fotó: Benkucs Angelika

2. oldal:  „…Hálát azok iránt 
     érzünk, akik megérintették  
     a lelkünket”
    Egy tanítónő halálára

3. oldal: Mustármag. 
    A jó Isten öreg és fiatal

  Teaház - lelkünk titkai
  Farsangi és hétköznapi
  álarcaink

  A Zöld Pont Környezetvédelmi
  Egyesület közleménye

5. oldal: Civilek Jászapátin  
    – a városért. 
    Továbbtanuljak?

6. oldal: Együttműködéssel 
    dolgoznak a jobb
    közbiztonságért
    Pályázati hírek

7. oldal: rendezvények
    Anyakönyvi hírek

8. oldal: AUTÓBUSZ
     MENETREND

9. oldal: V. TÉBA Kupa
      teremlabdarúgó torna

      Kell a kutyának!

10. oldal: Keresztrejtvény

11. oldal: Célkitűzés: 
      stabil harmadik vonalbeli
      csapat Jászapátin

A Magyar Kultúra Napján a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
diákjai és tanárai adtak ünnepi műsort. 

A Pájer Antal Díjat elsőként a Réz család kapta. Munkájuk 
elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri 

Elismerő Oklevéllel tüntette ki a családot.
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Március 10-én 14 óra 30-kor a Jászkör Egyesület és az MSZP 
Városi Szervezete hagyományos Nőnapi rendezvényére várja a 

jászapáti asszonyokat  -lányokat. Részletes program a hamarosan 
megjelenő szórólapokon.



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.
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Elment egy igazi tanítónő. Ja-
nuárban elhunyt egy olyan peda-
gógus, aki csendben és követke-
zetesen végezte mindig a mun-
káját, aki harminc évnél több 
gyakorlat után is minden órára 
új vázlattal, óratervvel készült. 
Aki soha nem hívta fel magára 
a figyelmet, csak tette azt, ami 
a kötelessége, s akit soha, egyet-
len rendszer sem ismert el, so-
ha senki meg nem köszönte hi-
vatalosan a munkáját, de aki di-
ákoknak, kollégáknak mutatott 
példát évtizedeken át. Nem vé-
letlen, hogy olyan sokan kísér-
ték el utolsó útjára régi tanítvá-
nyai, volt kollégái közül. Megren-
dülten állt mindenki a nyitott sír 
előtt, bár tudtuk, nagy betegség-
gel vívott hősies harcot már hosz-
szabb ideje.

Egy ismert pszichológus, Jung 
szerint: “Tisztelettel gondolunk 
vissza nagyszerű tanárainkra, 
de hálát azok iránt érzünk, akik 
megérintették a lelkünket.” Most 
ezzel a régóta érzett hálával pró-
bálom felidézni az emlékét, mert 
egyike volt azoknak, akik meg-
érintették a lelkemet.

Diákként és felnőttként, az 
egész életükben hálás volt tanít-
ványok egyikeként búcsúzom eb-
ben a cikkben egy kiváló, nagy 
hatású tanítótól. Búcsúzom at-
tól a dr. Borbás Barnabásnétól, 
akit szerencsém volt a tanító-
nőmnek nevezni egy nagyon ér-

zékeny életkorban, a negyedik 
osztályban. A kisdiákok általá-
ban az első tanítóra emlékeznek 
nagy-nagy hálával, aki a betűve-
tés, az írás, olvasás misztériumá-
ra tanította meg őket, számom-
ra mégis a nagybetűs TANÍTÓ, a 
Mester, majd későbbi életpályá-
mon az egyik példaképem ő volt. 
A második tanító néni. Mi vol-
tunk az első diákjai Jászapátin, 
az 1957-58. tanévben. Talán ezért 
is volt emlékezetes ez az osztály 
az ő számára, ezt minden talál-
kozásunkkor el is mondta, ő meg 
minekünk adott új és új élménye-
ket. Akkor nagyon fiatal volt, ép-
pen olyan, mint amilyennek az 
igazi tanító nénik a tanulságos 
mesékben kedvesen mosolyog-
va megjelennek.

„Akit az istenek szeretnek,
Örökre meghagyják gyerek-

nek,
Bizakodónak, nevetőnek,”- írta 

egy versében Heltai Jenő. 
Bennem 55 év után is így élt ő, 

az osztályfőnök, a tanító, a barát, 
az EMBER. 

Minden olyan tulajdonsággal 
rendelkezett, ami egy jó tanító 
sajátja. Tudta, jó példával kell 
elöl járnia, becsületre kell ne-
velnie növendékeit, vagyis min-
ket, a szerénységet, a szeretetet, 
a megbocsátást és a természe-
tességet kell közvetítenie. Példa-
értékű volt a türelme. A diákok 
ügyes-bajos dolgainak intézése 

nem önfeláldozás volt a részéről, 
hanem a legnagyobb természe-
tesség. Mindig éreztük, pedig az 
ötvenes évek nem erről voltak hí-
resek, hogy a tanítványaiban is 
tisztelte az igyekezetet, a szor-
galmat, s még a renitensek sem 
kaptak körmöst, amire korábbi 
iskolás éveinkben annyi megalá-
zó példa volt.

Empatikus volt, megértő, tu-
dott akkor is mosolyogni, ha ép-
pen szidni kellett volna, de azt is 
tudta, a kisdiák soha és semmi-
ben nem bűnös, legfeljebb paj-
kos, és mindenképpen szeretet-
re méltó, aki kívánja, de adja is 
a szeretetet annak, aki azt meg-
érdemli. Ő éppen ilyen volt. Na-
gyon jól tudta, a tanító nem be-
osztást vagy rangot jelent. Hit-
te, a tanító inkább egyszerűen 
olyasvalaki, aki hajlandó a tudá-
sát mással megosztani. A diákjai-
val, a neveltjeivel, nem egyszerű-
en kötelességből, de nem is fél-
tékenykedve, hanem odaadóan 
és az önzetlen segítés, a jobbítás 
szándékával és örömével. Mind-
végig szerényen, háttérbe húzód-
va, de nagy figyelemmel és kö-
vetkezetességgel. Ő mindig ezt 
tette. Példát mutatva másoknak 
is. Valahogy úgy, ahogy Nikosz 
Kazantzakisz írta: „A tanár híddá 
feszül s biztatja tanítványait, kel-
jenek át rajta; majd miután meg-
könnyítette számukra az átjutást, 
boldogan összeroskad, arra buz-
dítva őket, hogy maguk építse-
nek hidakat.”

Nem volt egyszerű élete, bár 
erről nem sokat tudtunk, de azt 
éreztük, valami titok lengi át 
alakját. Két kisgyermeket nevelt, 
az egyik, a fia még éppen pólyás 

volt, a másik gyermeke, a lánya is 
kicsi, a férje az 50-es évek túlka-
pásai, szűk látókörűsége, korlá-
toltsága miatt nem kaphatott ál-
lást Jászapátin, de ő, a törékeny 
kis asszony felemelt fejjel és nagy 
kitartással, becsülettel, elkötele-
zetten végezte a munkáját. Úgy, 
hogy hosszú évtizedekre útmu-
tatást adott, sőt talán évszáza-
dokra is. Mert a tanító, a tanár 
után nem maradnak ércnél ma-
radandóbb emlékművek, szob-
rok és festmények, de a nevelési 
elvei, céljai átörökítődnek a tanít-
ványain keresztül azok gyerme-
keire, sőt, unokáira, azok unoká-
ira is. Pedagógussá lett neveltjein 
keresztül pedig azok diákjaiban 
is továbbél. Így a tanító, a tanár 
hatása elvileg végtelen. Hiszem, 
az övé is az lett.

Büszkén mondom ki, talán 
nem szerénytelenül, hogy ta-
nítványából olyan kollégája le-
hettem, aki tudatosan próbál-
ta továbbvinni az általa képvi-
selt nevelési elveket, s hálával és 
büszkeséggel tölt el, hogy az évek 
során kiérdemelhettem megtisz-
telő barátságát is. Mindig igye-
keztem úgy cselekedni, hogy egy 
kicsit ő is büszke lehessen rám, 
de legalábbis ne csalódjon ben-
nem nagyot.

„Aki szeretteinek szívében él, 
nem hal meg, csak távol van.” – 
írta Szent Ágoston. Köszönöm, 
köszönjük a Sorsnak, hogy meg-
ismerhettük, hogy a tanítványai 
lehettünk. Emlékét, hitét, tanítá-
sát, arcát, mindig kedves moso-
lyát emlékeinkben megőrizzük.

Dr. Kalmár Pálné
volt tanítvány

Helyreigazítás
Az előző lapszámunk 8. oldalán az Ötven éves osztálytalálkozó cí-

mű írásunkban sajnálatos hiba történt. A cikkhez tartozó képeknél 
Farkas Ferencné és Lám Zoltánné neve felcserélődött. Mondhatnám, 
hogy a „nyomda ördöge” de sajnos nincs ilyen, mindig csak emberi fi-
gyelmetlenség van, amit ezúttal magamra vállalok. 

A hibámat talán ők megbocsátják, de én magamnak nehezen. Et-
től függetlenül büszke vagyok rá, hogy engem is tanítottak, - az ered-
mény szerint kevés sikerrel… Ezúton is elnézést kérek az érintettektől, 
és változatlan tisztelettel kívánok nekik jó egészséget.

(Szabóné ) Tajti Katalin felelős kiadó 

A jászok egy százaléka 
Megkezdődött az adóbevallások benyújtásának időszaka.  

Az elszármazott jászságiakat és az otthon élőket összekapcsoló 
szervezet, a Jászok Egyesülete ezúton kéri és előre is köszöni az Ön 
és családtagjai személyes támogatását. 

A csökkenő személyi jövedelemadó kulcsok miatt évek óta zsugorodik 
a civil közösségek egy százalékból való részesedése. A Jászok Egyesülete 
azonban tavaly 557.075 adóforintot kapott, azaz támogatottsága húsz 
százalékkal nőtt az előző évihez képest. Köszönjük! 

Szervezetünk az Ön felajánlását újabb hagyományápoló kiadványok 
megjelentetésére, rendezvények - közte a Jász Világtalálkozó meg-
valósítására fordítja. 

JÁSZOK EGYESÜLETE  

adószám: 19666024-1-41

EGY   SZÁZALÉKOT  KÉRNÉNK
Ha a 2012. évi adóbevallásakor is szeretné támogatni a Jászapá-

ti Rácz Aladár Zeneiskolánk működését, fejlesztését, az adóbeval-
lás rendelkező nyilatkozatán, az alábbi kedvezményezett adószá-
ma feltüntetésével megteheti. 

Adószámunk: 18827147-1-16
RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

„…Hálát azok iránt érzünk,  
  akik megérintették a lelkünket”

Egy tanítónő halálára

  
  

  

 
 

Akik nem ismerik Jászapáti fo-
cicsapatának tulajdonosait, Urbán 
Miklóst és Farkas Jánost, azok si-
mán kétségbe vonhatják a célki-
tűzést. Akik nem ismerik őket, rá-
adásul tisztában vannak a nemzeti 
bajnoki rendszer előttük álló válto-
zásaival, na, azok egészen biztosan 
fogadnának ellenük. Aki viszont is-
meri az urfásokat, az tudja azt, ha 
„ők” fejükbe vesznek valamit, ak-
kor, ha kell, azt tűzön vízen is, de 
átviszik. Amennyiben ilyen egy-
szerű lenne az egész, akkor hátra-
dőlve várhatjuk a bajnoki mérkő-
zéseket és bekönyvelhetjük a stabil 
NB.III-at. Azért ez mégsem olyan 
egyszerű, amit megerősít Urbán 
Miklós, akivel a felkészülés kezde-
tén beszélgettünk.

Az elmúlt idényt már érté-
keltük a Jász Újságban, foly-
tassuk a legizgalmasabbal, a 
„játékosmozgással”. Kik mennek 
(amiből persze kiderül az is, hogy 
kik maradnak) és kik érkeznek?

Cáfolnom kell a kérdésbe rejtett 
állítást, de erről később! Gulyás 
Jászberénybe, Sás Jászárokszál-
lásra tart. Személy szerint mind-
két játékost nagyon sajnálom, mert 
amikor harcra fogható volt, Gulyás 
Laci mindig szerepelt a csapatban, 
ráadásul az edző, a csapattársak, a 
szurkolók és a vezetők is elismer-
ték teljesítményét. Sásról hason-
lókat tudok elmondani, természe-
tesen arról nem megfeledkezve, 
hogy míg Gulyás rutinos játékos, a 
saját nevelésű Sás Robi újoncként 
mutatkozott be a csapatban. Robit 
befogadták, támogatták és olyan 
neves játékosok között ízlelhette 
meg a felnőtt labdarúgást, amely-
ben nagyon kevés labdarúgónak 
van része az országban. A játéko-
sok döntöttek, nincs mit tennünk.

Ja, a cáfolat, meg ne feledkez-
zem róla! Szóval sorra vettük a tá-
vozókat, mégsem teljes a maradók 
névsora, hiszen Gazsó Csaba beje-
lentette, a tanulmányai, a közelgő 
államvizsga akadályozzák abban, 
hogy a csapattal együtt készüljön 
az idényre, a bajnoki találkozók-
ra és rendelkezésre álljon a mér-
kőzéseken. Döntése megérthető, 
korrekt, kívánjuk, hogy sikeresen 
levizsgázzon és diplomásként tér-
jen vissza hozzánk, addig is szere-
tettel várjuk edzéseinken, rendez-
vényeinken!

Gulyás, a város által elismert és 
megbecsült játékos mivel indokol-
ta távozását?

Laci döntött, az az elsődleges, 
őszintén sok sikert kívánok neki, 

amit természetesen meg is tettem. 
Ha az ominózus beszélgetésünk-
kor nem tudom, hogy a távozásáról 
van szó, azt is hihettem volna, hogy 
a „maradását” indokolja, de mind-
egy. Az év sportolójának válasz-
tották, a város munkát ad neki, de 
ahogy pályafutása során eddig két-
szer is így döntött, most harmadjá-
ra is Jászberényt választotta. 

A jelenlegi keretből ketten távoz-
nak, de hárommal csökken a lét-
szám. Most már halljuk az érke-
zőket!

Csak nyugi! Először is, az ifiből 
két helyi fiatal érkezik a keretbe, 
Káplár Tamás és Borics Dávid sze-
mélyében. 

Több, „jónevű” játékossal is kez-
deményeztünk egyeztetést, mely 
eredményeként két játékossal már 
megegyeztünk. 

Schultz Levente „igenje” tovább 
emeli az NB.I-es múlttal rendel-
kező játékosaink számát, eredmé-
nyei impozánsak: az FTC-vel két-
szer-kétszer bajnok és ezüstérmet, 
egyszer bronzérmet szerzett. Az el-
múlt időszakban három csapattal 
is bajnokságot nyert a honi máso-
dik vonalban, de kipróbálta ma-
gát Ausztriában és Németország-
ban is. Mindezt nem azért mon-
dom, mert ez határozta volna meg 
a felkérését. Szó sincs róla, azért 
hívjuk a 36 éves támadót, hogy a 
csapat gólratörő, látványos játé-
kát erősítse.

Horváth Norman a Csepel FC-
ből érkezik Jászapátira. A húszéves 
baloldali védő ugyan nem játszott 
ellenünk, de a futballberkekben ki-
érdemelt hírneve alapján nagyon 
bízunk szereplésében. 

Ha jól számolok, akkor három-
mal csökkent, néggyel növekedett 
a keretlétszám, de azért még ér-
zek valamit, pontosabban valakit 
a tarsolyban.

Nem tudom mit érzel, én viszont 
elmondhatom, hogy a jelenleg is 
zajló tárgyalások még legalább két 
érkező játékossal kecsegtetnek, 
akik remélhetően igazi erősítést 
jelentenek. A jelenlegi tizennyolcas 
kerethez szükségünk van még két 
focistára ahhoz, hogy a bajnokság 
legjobb öt csapa között maradjunk.

A nemzeti bajnokság második 
és harmadik vonalában bevezetett 
változás bonyolult rendszerében a 
feladatok egyszerűek, de annál ne-
hezebben teljesíthetők. A jelenlegi 
bajnokság első helyezettje érezhe-
ti magát biztos NB-s csapatnak, a 
2-5. helyezettek esélyt szereznek az 
BN.III-ra, hiszen játékban marad-

nak a bennmaradásért, de a siker-
hez meg kell mérkőzniük NB.II-
es, NB.III-as együttesekkel. Szó-
val bonyolult, de azért egyszerűen 
megfogalmazható a feladat: első-
ként biztonságban leszünk, leg-
alább ötödiknek kell lenni ahhoz, 
hogy versenyben maradjunk. Én 
biztosra szeretek menni!

A labdarúgás működésében is 
várható változás, erről már sokat 
tudnak a „jól értesültek”, a Jász 
Újság olvasói első kézből szeret-
nék olvasni a történéseket.

Kifejezett szándékunk a labda-
rúgást működtető kft. megalakí-
tása, amelyben a városvezetők tá-
mogatnak bennünket, a Képvise-
lő-testület pozitív döntést hozott 
a névhasználatot illetően.

Szeretnénk, ha egy hónap múl-
va már a kft. keretein belül mű-
ködne a labdarúgás Kotula László 
vezetésével, Bardi Gábor utánpót-
lásért felelős szakemberrel, Taj-
ti Gábor technikai munkatárssal 

és természetesen játékosokkal, 
edzőkkel, intézőkkel, rendezők-
kel, szülőkkel és mindazokkal, 
akik tesznek és tehetnek Jászapá-
ti labdarúgásáért. Ennek jegyében 
továbbra is jó kapcsolatban kívá-
nunk együttműködni a sportegye-
sülettel, a város vezetőivel és nem 
utolsósorban a szurkolókkal. Sze-
retnénk, ha a közönség ismét visz-
szatérne a jászapáti arénába, vár-
juk a helyi és a környékbeli druk-
kereket. Mivel is invitálhatnánk a 
nagyérdeműt, mint látványos já-
tékkal, győzelmekkel. Hát ezért 
fáradozunk!

Köszönjük az interjút!

Köszönöm a lehetőséget, egyben 
megragadom az alkalmat arra, 
hogy hívjam a Jász Újság olvasó-
it az utánpótláscsapataink és a fel-
nőttek mérkőzéseire! Hajrá Apáti!

Urbán Miklóssal  
Illés Péter beszélgetett
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Jász Plasztik Autócentrum Kft. Jászberény, Jákóhalmi út 11. 57/505-505

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

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

4.999.000.-

Kedves Rejtvényfejtők!
A rejtvényben olyan keresztnevek 

szerepelnek, melyek viselői február hó-
napban ünneplik névnapjukat és min-
den névhez a Magyar Néprajzi Lexi-
kon szerint valamilyen babona, meg-
figyelés társul.

VÍZSZ.: 1. Beküldendő. Névnapja al-
kalmából február 14-én köszöntik az e 
nevet viselő férfit. Ha ezen a napon hi-
deg, száraz az idő, akkor a gazdák jó ter-
mést remélhetnek. Facsemete és kotló 
tyúk ültetésére is sikeresnek tartották 
ezt a napot. Egyes vidékek megfigyelé-
se alapján ekkor jönnek vissza a vadga-
lambok is, a tavaszt jelezve. 6. Bekül-
dendő. Február 24-i névnaphoz kap-
csolódó megfigyelés. „Ha …. jeget talál, 
akkor töri, ha nem talál, akkor csinál.” 
Ha viszont ezen a napon esik az eső, az 
nem jó jel, mert akkor a jég elveri a ter-
mést és a szőlő is savanyú lesz. A halá-
szok az ekkor fogott halat az egész évi 
szerencsés halászat előjelének tekintet-
ték. 12. Dél és Közép-Amerikában ku-
koricalisztből készült ital. 13. Noli me 
..., latin kifejezés ( Ne nyúlj hozzám! Ne 
illess engem!) 14. Római számok, ösz-
szegük 1051. 15. Település Hajdú-Bihar 
megye déli részén. 17. Sapka nagyobbik 
fele! 18. Autonom terület. 20. Hangos 
veszekedés, összetűzés. 22. Néma sa-
tu! 23. Borítás, fedés, burkolás. 25. A 
mesében Vackor, a kölyökmackó is or-
rú volt. 27. Idegen ( grúz) férfinév. 28. 
Téli fejfedő a gyermekek szavával. 30. 
MTZ betűi keverve. 31. Beküldendő. E 
nevet viselő hölgy február 19-én ünnep-
li a névnapját. Ekkora várták a pacsir-
ták megjelenését, mert az már a tavasz 

közeledtét jelezte. Ha a pacsirta alacso-
nyan repül, akkor még hideg idő vár-
ható, ha magasan száll, akkor közel a 
jó idő. A csorgó eresz bőséges termést 
ígért. 34. Mauna…., , a Hawaii szigetek 
legnagyobb jelenleg szunnyadó pajzs-
vulkánja. 36.  Savanyított vagy felfőzött 
tejből préseléssel vagy anélkül készült 
finom termék. 37. Ritka női név becéz-
ve. 39. Megfog. 41. Alaposan megfor-
gat, elkavar. 42. Indulatszó. 43. Kis fa-
lu Pécstől 22 km-re délre. 44. Rádium 
vegyjele. 45. Paprikának van. 47. Cirku-
szi porond, küzdőtér. 49. Kiejtett más-
salhangzót az ABC elejéről. 50. Mondó-
kákban egymás utáni strófák. 52. Hosz-
szadalmas, ráérős, komótos. 54. Ettől 
kezdve, mostantól, továbbiakban. 55. 
Beküldendő. Február 3-án ünnepli név-
napját az a férfi akit így hívnak. A szent 

legenda alapján mindenfajta torokbe-
tegség gyógyítójának tartották. Almát 
is szenteltek ezen a napon, abban a hit-
ben, hogy ez a gyümölcs torokfájás el-
len alkalmas gyógyszer.

FÜGG.: 1. Város Veszprém megyé-
ben, a tóparti települések között kü-
lönleges fekvésű, igazából se nem dé-
li, se nem északi parti. 2. Szivacsot víz-
zel telít. 3. Lim ikerszava. 4. Római 49. 
5. Csak a végén kénez! 6. Fán élő félma-
jom. 7. Kánaán része! 8. Tangens rövi-
den. 9. Igen, angolul. 10. Ömleszt, zú-
dít, ont. 11. Héttagú, magas közjogi tes-
tület a feudális Magyarországon.( latin 
kifejezés) 13. Gyermekek által közked-
velt szórakozás az ezzel való időtöltés, 
melyhez minimum két fő szükséges. 
16. Község Szlovákiában, a Beszterce-
bányai kerületben. 19. A Naptól számí-

tott negyedik bolygó a Naprendszer-
ben, római hadistenről nevezték el, de 
színe miatt hívják „vörös bolygónak” 
is. 21. Téli sport. 24. Kazahsztán hi-
vatalos nyelve az orosz mellett. 25. Ál-
talában négy számjegyből álló titkos 
kód, amellyel különféle személyes jelle-
gű szolgáltatásokat védenek. 26. Tülök 
vagy szaruképződmény a kérődző em-
lősök egyik csoportjának a fején. (ök-
rök, kecskék, juhok) 29. Labda is „teszi” 
vagy szökken, ugrik. 32. Universidade 
de Sao Paulo röviden. (Brazília legna-
gyobb felsőoktatási és kutatási intéz-
ménye)   33. … francia marsall és had-
ügyminiszter a 19. században. (Adolf) 
. 35. Eltulajdonít, ellop, elemel. 38. Bá-
tor, vakmerő. 40. Juttat. 43. Ritka fér-
finév. 46. Fej nélküli Peru! 47. Valami 
alatti helyre. 48. Épületszárny, nyitott 
oldalfolyosószerű építmény. 49. Fiata-
lok körében divatos, nem éppen udva-
rias köszönés. 51. Országos Tervhiva-
tal. 53. Rangjelző előtag. 

Beküldendő: A vízszintes 1, 6, 31, 55. 
számú sorok megfejtése.

A decemberi rejtvény megfejtése: „ 
Azt a tüzet, ó jaj, megkéne rakni, hogy 
fölengednének az emberek!”

Nagypál Istvánné
A megfejtéseket a Városi Könyvtár-

ba kérjük eljuttatni:  5130 Jászapáti, 
Dr. Szlovencsák út 2. – február 20-ig.

A helyes megfejtést beküldők között 
ajándék könyvet sorsoltuk ki.

A könyvet átveheti a könyvtárban: 
Jász Miklósné, Jászivány.
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54 55

A jó Isten öreg és fiatal

„Aki a víz tükrébe pillant, elő-
ször saját képmását látja. Aki el-
megy saját magához, az kiteszi ma-
gát annak, hogy találkozik önma-
gával. A tükör nem hízeleg, híven 
mutatja azt az arcot, amelyet a vi-
lágnak soha nem mutatunk. (...) 
Ám a tükör a maszk mögé lát.” Carl 
Gustav Jung. 

Itt a farsang, az álarcos bálok 
időszaka. Ilyenkor a kisgyerme-
kes családoknál elhangozhat a kér-
dés: „mi szeretnél lenni az idén? 
Hókirálynő, cowboy, pókember?” 
A variációk számának csak a fan-
tázia szab határt. 

Kedves Olvasó, Ön minek öltöz-
ne be az idén? Mivé szeretne válni, 
akár csak egy éjszakára? Sokat el-
mond egy személyiségről milyen 
jelmezt öltene magára, de vajon 
tudjuk-e melyek azok az álarcok, 
amiket önkéntelenül is viselünk? 
A tudomány és a spirituális irány-

zatok sokat foglalkoznak a kérdés-
sel, tudjuk-e, hogy milyenek va-
gyunk valójában. Mi alapján cse-
lekszünk, mennyire tudatosak a 
felvett szerepek, elbújunk mögé-
jük, esetleg átgondoltan használ-
juk őket? 

Jung (1875-1961), akitől a fenti 
idézet származik svájci pszicho-
lógus volt. Szerinte a személyisé-
günk egy komplex rendszer, ami 
magába foglal a téma szempont-
jából két különleges részt. Ezek a 
’perszóna’ és az ’árnyék’. A perszó-
na ógörög eredetű szó, maszkot, 
eredetileg színészek által felöltött 
álarcot jelent. Ez a szerepszemélyi-
ség, a személyiségünknek a „külső 
burka”, amit kifelé mutatunk. Min-
den olyat magába foglal, ami segí-
ti a kapcsolattartást a külvilággal, 
ami által alkalmazkodunk a kö-
rülményekhez. A perszóna állan-
dó, de a szerep, amit felveszünk, 

változik. Amikor a főnökünkkel 
beszélünk, beosztottak vagyunk, 
otthon anyák, apák, gyermekek, az 
orvosnál paciensek. Az árnyéksze-
mélyiség, ahogy azt a neve is su-
gallja, egy sejtelmesebb, kevésbé 
megfogható tudattalan működé-
si módunk. Az egyéniségünknek 
azt az oldalát jeleníti meg, amit 
elutasítunk, szeretnénk elkerül-
ni, olyan tulajdonságok, melyek-
kel nem szívesen rendelkeznénk. 
Vegyünk például egy olyan típusú 
ember, aki teljes szívvel lép taná-
ri pályára.  Szereti saját magában 
az odafordulást, a tudás átadásá-
nak és a megfelelő értékrend köz-
vetítésének képességét, türelmet, 
felelősségtudatot, emberszeretet. 
Feltehetően eszerint viselkedik, 
és a környezetének is hasonló be-
nyomása van róla. Az ő árnyék-
személyisége-a jungi gondolat-
menet alapján- felelőtlen, magá-
ba forduló, szabályszegő. Ezeket a 
tulajdonságokat tudatosan elítéli, 

mégis a személyiségének része. Így 
van, hogy eszerint cselekszik, de 
saját maga sem veszi észre. Sőt, ha 
szembesítik vele, rögtön elutasítja, 
hiszen ő nem ilyen, nem ezt a képet 
szeretné közvetíteni magáról. Az 
árnyékszemélyiség nem objektíve 
rossz dolgokat tartalmaz, hanem 
csupa olyat, amit az adott ember 
saját magával kapcsolatban nem 
tud elfogadni. Erre jó példa a bű-
nöző, aki elutasítja saját törvény-
tisztelő árnyékszemélyiségét. Úgy 
gondolom a legkomolyabb csatá-
kat magunkkal, a saját fel nem is-
mert árnyékunkkal vívjuk.  Ezért 
önmagunk megismerése az egyik 
leghasznosabb tudás, egy igazi ka-
landos felfedező kirándulás belső 
világunkban. 

Amennyiben útmutatásra, vagy 
szakértő kíséretére van szüksé-
ge ebben a folyamatban, fordul-
jon pszichológushoz. Jó utat, ked-
ves Olvasó!

Szabó-Kollár Katalin

Farsangi és hétköznapi álarcaink

A Zöld Pont  
Környezetvédelmi Egyesület  

Közleménye
Sajnálatos módon Irodánkban  (Damjanich 

u. 8.- Erdei u. felőli bejárat) műszaki meghibá-
sodás miatt leázott a mennyezet és eláztak az 
értékes, bemutatható kiadványaink, papírbú-
toraink és szinte minden tönkrement. Így nem 
tudjuk használni és a felújítása, javítása ha  be-
látható időn belül nem történik meg, állaga to-
vább romlik. Kérjük, hogy segítse munkánkat, 
hogy folytathassuk azt  a környezeti nevelést, 
amelyet már 15 éve csinálunk.

Számlaszámunk: 6940 0427-10303823 
Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszö-
vetkezet, Jászapáti Kirendeltség 5130 Jászapá-
ti, István király út 3.

Az év madara, fája, vadvirága, hala:
GYURGYALAG
A HÁZI BERKENYE
NYÁRI TŐZIKE
MENYHAL
Nem titkolt cél minden esetben a veszélyezte-

tett állat, növény természetes élőhely védelme. 
Ideális esetben várjuk, hogy megtarthassuk a 
Természet-és Környezetvédelem jeles napja-
it, elsősorban a VÍZ, a FÖLD, az ÁLLATOK vi-
lágnapját. 

Májusban pedig a MADARAK és FÁK nap-
ját. Várjuk segítségüket, hogy újra a régi fényé-
ben mutathassuk be az összegyűjtött értékeket! 
Előre is köszönjük!

Az egyesület vezetőség 
Elérhetőség: 440-535

Mi az idő? – zavarba ejtő kérdés. Szent 
Ágoston válaszol: „Ha nem kérdezik, ak-
kor tudom, ha kérdezik: nem tudom.” Más-
fél ezer évvel később Albert Einstein válasza 
már bonyolultabb, amikor a Relativitás el-
méletről szól: Az idő az energia, a tömeg és 
a fénysebesség függvénye. Ezt a mester biz-
tosan értette. Meg a fizikusok.

Az viszont világos, hogy Isten: a Teremtő. 
A Világ és az Idő Ura. Így mondjuk: Örökké-
való. Ez a reláció még egy nem sok iskolát ki-
járt, de bölcs ember számára is megközelít-
hető. - Fra Filippo Lippi, neves ferences festő 
szépséges képét a művészettörténet számon 
tartja. Az Úr Jézus, mint aranyos kis Gyer-
mek pihen Édesanyja ölében. Az ég felhői-
ből lehajol Hozzá a Mennyei Atya, és fölöttük 
lebeg a Fényes Galamb, a Szentlélek. E fest-
mény gyönyörűen ábrázolja a Szenthárom-
ság titkát: a jó Isten három Személy az Egy-
ségben. Öreg és mégis fiatal. Végtelen, mert 
az ég felhői sem tudják befogadni, de olyan 
kicsiny, hogy Édesanyja kötényében édesen 
szendereg, mint egy aranyos csöppség. A jó 
Isten öreg-örökkévaló, és fiatal, mint egy ki-
csiny gyermek.

 Nincs teremtmény, aki ezt utána csinál-
ná. Mert az ember vagy bejárta már életút-
jának jórészét, vagy még az első kilométe-
reket teszi meg. Így van ez az Ember terem-
tése óta. Hiszen ti nagypapák, valamikor 
délceg fiatalemberek voltatok, és a nagyma-

mák szép, kedves és jól nevelt leányok, sé-
táltatok a korzón. – Ám nemsokára észreve-
szitek, hogy „rohan az idő”. Egy-két év és az 
üde, szép arcokon megjelennek az idő ráncai, 
hajatokat meg lassan belepi az idő hava. Ré-
gi mondás: „Változnak az idők és mi is válto-
zunk azokban.”

Istenünk azonban Örökkévaló, örök és fia-
tal! Ugyanaz volt, amikor Földünk, mint izzó 
tűzgolyó száguldott az űrben. Ám a teremtő, 
annyi évmilliárd után semmit sem öregedett. 
Az ember viszont korosodik, és lassan ész-
reveszi, hogy kezd egyedül maradni. Tanu-
ló-idő, iskola ez, amikor az ember – legalább 
idős korban – rájöhet: mindenki elhagyhat-
ja, de egy Valaki nem a jó Isten. Ám ezt a ke-
gyelmi időt csak az nyeri el, aki kisgyermek 
korban is élte a hitét. Aki vallástalan volt, bi-
zony idős korban nem sok vigasztalást talál.

„Kezdetben Uram, Te teremtetted az eget 
és a földet. Ezek elmúlnak, de Te nem múlsz 
el soha! Te mindig ugyanaz vagy és eszten-
deid nem érnek véget!” ( Zsid. 1,10 skk)

Pataky Vidor
(Pataki Vidor érettségiig itteni lakos volt, 

aztán Egerben tanult a Szemináriumban, 
Papnevelő Intézetben öt évig. Majd aztán az 
„Úr Szőllőjében” szolgált több mint fél évszá-
zadig. Máriapócs, Erdőtelek, Heves, Jász-
berény, Törökszentmiklós, Ózd, Nagykörű, 
Jászladány - innen ment nyugdíjba. Azóta 
újra Jászapátin él.)
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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 ABC-ben 
(Jászapáti, Dr. Szlovencsák út 5-7.; Tel.: 57/540-165), hanem a 

Áruházban (Jászapáti, Kossuth L. út 2-8.)! Tel.: 57/540-726

Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja! 

 A CENTRUM ABC melletti 

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.

57/440-516; 57/540-810, 30/488-0032;
 www.jaszapatimgzrt.hu

 

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

hidraulika csövek, gumiáruk, vas- acéláruk, fóliák. 

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

Az elektronikus transzporter, magyarul mikrochip. 

Újra véget ért egy év és a ha-
gyományainkat folytatva ismét te-
remfoci tornával búcsúztunk az 
óévtől. 2012. december 29-én im-
már ötödik alkalommal szervezte 
meg a Gróf Széchenyi István Ka-
tolikus Gimnázium és Szakkép-
ző Iskola Diáksport köre a Téba 
Tüzéppel közösen az évbúcsúz-
tató tornát. 

Hagyományainknak megfelelő-
en 16 csapat nevezését fogadtuk el, 
akik négy csoportban vívtak selej-
tező körmérkőzést. A körmérkő-
zéseket követően a csoportok el-
ső két helyezettje jutott a legjobb 
nyolc közé. A csoportok utolsó két 
csapata az „alsó házi” döntőben 
folytatta a küzdelmeket a 9 – 16. 
helyezésekért. A sportnap ötven 
mérkőzését két helyszínen reggel 
8 órától késő estig játszották le a 
csapatok.

 A labdarúgást szerető több száz 
szurkoló két tornacsarnokban kö-
vethette figyelemmel az esemé-

nyeket. A jó hangulatú, fordula-
tos mérkőzések, a sportszerű játék 
mellett, a magas színvonalú játék-
vezetés és a rendezvény szervezé-
se kivívta a népes szurkolótábor 
elismerését..

A döntőben a címvédő, a tornán 
mindeddig veretlen Eurotrans 
várt a tornán újonc Beverqzen le-
gényeire. A döntő érdekessége, 
hogy az elmúlt évben is egy újonc 
csapat a Magnum SC jutott be el-
lenfélnek a már-már legyőzhetet-
lennek mondható Eurotrans csa-
pata mellé. A döntőben az egész 
napos küzdelmektől fáradt fut-
ballisták összecsapására számí-
tottunk. Az utolsó mérkőzésen a 
fáradságból semmit nem látva óri-
ási iramú kemény, ám sportszerű, 
nagyszerű hangulatú igazi döntőt 
láthatott az estig kitartó nézőse-
reg. A kapuban sziporkázó Tajti 
József vezetésével kapott gól nél-
kül 2-0 eredménnyel negyedszer 
is megérdemelten bajnok lett az 

Eurotrans csapata. A Beverqzen 
a második helyezése mellett azzal 
is vigasztalódhatott, hogy játéko-
suk, Besenyei Ferenc 14 góljával 
elnyerte a torna gólkirálya címét.

A TÉBA – Kupa végeredménye:
1. Eurotrans
2. Beverqzen
3. Házi Jellegű Kenyér
4. Goldball
5. Jász-Vasút
6. Stop Dog
7. Elektroház
8. Elixír
9. Sofőrök
10. No Name
11. MLGSZ
12. TÉBA-Beton
13. gróf Széchenyi DSK
14. Fortuna
15.Benzinmotoros 
      Csokimikulás
16. Magnum Sc
A támogatóknak köszönhetően 

egyik csapat sem maradt ajándék 
nélkül. Az újság hasábjain is sze-

retnénk köszönetünket kifejezni a 
rendezvény támogatásáért:

A rendezvény fő támogatója: 
TÉBA-TÜZÉP
SZÖLLŐSI ZOLTÁN
További támogatók: BON-BON 

CUKRÁSZDA ÁDÁM MIKLÓS-
NÉ, BORBÁS PÉKSÉG, BOROS-
TYÁN VENDÉGLŐ - BELLA GÁ-
BOR,  EUROCORN PÉKSÉG, GAZ-
DA-FARM KFT. - PÓCS JÁNOS, 
GURI SÖRÖZŐ - URBÁN IMRE, 
ÍNYENC CUKRÁSZDA - PÁDÁR 
LÁSZLÓ, ITAL DISZKONT - DE-
MÉNY GÁBORNÉ, JÁSZ INVEST 
ZRT,  JÁSZAPÁTI VÁROS ÖN-
KORMÁNYZATA,, JÁSZ-TEJ RT,  
KALMÁR FŰSZER–CSEMEGE, 
REGIO-KOM KFT., SZABÓ DÉ-
NES, UR-FA KFT.

Reméljük a 2013. év búcsúz-
tatását is hasonló módon tudjuk 
megrendezni, addig is minden-
kinek sportolásban, mozgásban, 
egészségben gazdag évet kívá-
nunk.                        Urbán Ferenc

V. TÉBA - Kupa Teremlabdarúgó Torna

A magyar nyelv egyik szólás-
mondására is utalhatna a cím, de 
ezúttal nem a mögöttes értelmé-
re kell gondolni, hanem a valódira. 
Igen, kell a kutyáinknak az azono-
sító mikrochip, erről döntött egy 
miniszteri rendelet. Ha már köte-
lező, akkor legalább legyen nekünk 
hasznos. Állategészségüggyel fog-
lalkozó ismerőseimet körbejárva a 
begyűjtött információkat és tapasz-
talataimat osztom meg önökkel.

A rendelet szerint 2013. janu-
ár 01-től a négy hónaposnál idő-
sebb eb csak mikrochippel megje-
lölve tartható.

Mi az a mikrochip? - Ez egy rizs-
szem nagyságú, bőrbarát üvegkap-
szula, egy kis antennát és egy chi-
pet foglal magába, ami a 15 szám-
jegyből álló kódot tartalmazza. Az 
állat bőre alá ültetik be, és ott meg-
tapad. Ha a kutya (vagy cica) elve-
szik, és megtalálják, akkor meg-
vizsgálják egy szkennerrel (leolva-
sóval), ami látja a chipben található 
azonosító információkat.

Mire jó? – Ha megharap vala-
kit a kutyánk, a leolvasóval rög-
tön meg lehet állapítani az adata-
it és azt, hogy be van-e oltva. (Ha 
elég közel tudnak menni hozzá.) A 
számítógépes adatbázisban, amit 
az állatorvos tud megnézni, a gaz-
di adatait is meg lehet ismerni. Ha 
elveszik, elkóborol az eb, akkor a 
kód alapján kiderül, hogy ki a gaz-

dája és visszakaphatjuk. Ennek az 
a feltétele, hogy a mikrochip be-
ültetéssel együtt regisztráltassuk 
is a kutyust. Ha a veszettség elle-
ni oltást kérjük, de bármely védő-
oltást, akkor először az azonosí-
tó meglétét ellenőrzi az állatorvos, 
és ha az megvan, akkor folytathat-
ja az állat kezelését. A rendelet sze-
rint, azonosító nélküli állatot nem 
is gyógyíthat(na).

Mire nem jó? – A chip nem 
nyomkövető, tehát ez alapján nem 
lehet megtalálni, merre jár. (Léte-
zik olyan is, de az sokkal drágább.)

Meddig marad az állat bőre alatt 
az azonosító?- Akár élete végéig is, 
mert csak műtéttel lehet eltávolí-
tani.

Hogyan zajlik a beültetés és ki 
végezheti? - Állatorvosok végzik, 
olyan, mint egy védőoltás, az állat-
nak nem kellemetlenebb. Négy hó-
naposnál idősebb kutyussal fel kell 
keresni egy állatorvost, aki meg-
vizsgálja, elvégzi a beavatkozást és 
elkéri a gazdi adatait, amit beír egy 
számítógépes adatbázisba.

Kifizetve a díjat, ami a chip árát, 
a beültetést és a regisztrációt tar-
talmazza, további teendő nincs is.

(A www.petvetdata.hu rend-
szerben megnézhetünk magunk 
is néhány adatot a kutyánkról, a 15 
jegyű kód alapján, de a teljes adat-
bázist csak az állatorvos láthatja.)

Sz-n
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HELYKÖZI BUSZJÁRATOK INDULNAK Jászapáti, aut. áll. Megállóhelyről

Jászkun Volán Zrt. Jordán & Jordán Kft.
Szoftver

1. oldal

Gödöllõ, aut. áll.Abádszalók, aut. áll. Jászb., Electrolux| | ||
06:34 (2) 09:43 (2) X14:56 (2) 17:11 (2)+ Z 07:22 (1) M07:27 (1) M 04:49 (1) X04:49 (1) M12:48 (1) M12:49 (1) M12:49 (1)| | ||

M 13:47 (1) I13:49 (1) M20:54 (1)| | ||
Gyöngyös, aut. áll.Alattyán, kh.| | ||

X 14:50 (1) 18:20 (1)+ M 08:22 (2) 15:58 (2) Jászberény, aut. áll.| | ||
X 04:16 (1) M04:49 (1) X04:49 (1) 05:06 (1) D06:00 (1)| | ||

Hajdúszoboszló, aut. áll.Berekfürdõ, strandf. X 06:15 (1) 06:45 (1) I06:45 (1) X06:45 (1) O07:04 (1)| | ||
06:34 (2) 06:34 (2) T 07:04 (1) I07:12 (1) 07:15 (1) I07:15 (1) T07:18 (1)| | ||

Z 07:22 (1) M07:27 (1) +08:00 (1) M08:02 (3) O08:05 (1)| | ||
Heves, aut. áll.Bp., Stadion aut. pu. M 08:08 (1) 8108:13 (1) O08:22 (1) 09:00 (1) 10:00 (1)| | ||

X 04:16 (1) 05:06 (1) X06:15 (1) 07:15 (1) Z07:22 (1) X 05:35 (2) 06:34 (2) 07:25 (2) 07:35 (2) M08:22 (2) 10:30 (1) X11:38 (1) +11:40 (1) M12:48 (1) I12:49 (0)| | ||
M 07:27 (1) 09:00 (1) 10:30 (1) 11:40 (1)+ +15:30 (1) 09:43 (2) 09:50 (2) X10:38 (3) X12:34 (2) M14:05 (2) M 12:49 (1) M12:49 (1) M13:47 (1) I13:49 (1) X14:04 (1)| | ||

16:22 (1) 17:26 (1)V D17:30 (1) X 14:38 (3) X14:56 (2) 6515:03 (2) 15:58 (2) +17:11 (2) T 14:45 (1) X14:50 (1) M15:27 (1) +15:30 (1) 16:00 (1)| | ||
15 17:41 (3) 17:56 (3) U20:01 (3) 21:01 (3) 16:22 (1) 6516:27 (1) 16:37 (1) V17:26 (1) D17:30 (1)| | ||

Cegléd, aut. áll. M 17:44 (1) +17:50 (1) +18:20 (1) 18:41 (1) M19:12 (1)| | ||
Jánoshidai elág.06:45 (1) 16:27 (1)65 16:37 (1) + 19:45 (1) M20:54 (1)| | ||
X 14:50 (1) +18:20 (1)| | ||

Csongrád, aut. áll. Jászdózsa, Szt.Mihály tér| | ||
Jászalsószentgyörgy, kh.07:00 (4) 15:40 (1) I 14:05 (1)| | ||
I 14:00 (1) X14:50 (1) I15:30 (1) M17:19 (1) O17:39 (1)| | ||

Debrecen, aut. áll. + 18:20 (1) Jászfelsõszentgyörgy, kh.| | ||
06:34 (2) X 04:16 (1) 05:06 (1) X06:15 (1) 07:15 (1) 09:00 (1)| | ||

Jászapáti, vá. 10:30 (1) +11:40 (1) +15:30 (1) V17:26 (1) D17:30 (1)| | ||
Eger, aut. áll. D 05:49 (1) O05:49 (3) T06:02 (3) I06:41 (0) I06:41 (4)| | ||
X 05:35 (2) 07:25 (2) 09:50 (2) 14:05 (2)M X14:38 (3) O 06:48 (1) T06:48 (3) I06:52 (3) M06:54 (3) M07:55 (3) Jászfényszaru, aut. vt.| | ||
15 17:41 (3) 17:56 (3) 09:37 (3) I12:35 (3) I12:40 (0) M13:33 (3) I13:39 (3) Z 07:22 (1) M07:27 (1)| | ||

+ 13:49 (3) I13:54 (3) Z13:58 (3) +15:50 (3) M16:38 (3)| | ||
Farmos, kh. M 17:36 (3) Z17:49 (3) Jászivány, aut. vt.| | ||

06:45 (1) 16:27 (1)65 16:37 (1) M 06:10 (2) M06:50 (2) M07:30 (2) +08:20 (2) M09:05 (2)| | ||
Jászárokszállás, vh. O 12:09 (2) +12:15 (2) M12:45 (2) +14:05 (2) M14:10 (2)| | ||
I 14:05 (1) O 15:52 (2) M16:57 (2) +17:54 (2) M17:56 (2)| | ||

2012. december 9.-től

HELYKÖZI BUSZJÁRATOK INDULNAK Jászapáti, aut. áll. Megállóhelyről

Jászkun Volán Zrt. Jordán & Jordán Kft.
Szoftver

2. oldal

Jászszentandrás, aut. vt. 2/2Jászjákóhalma, kh. Mezõkövesd, aut. áll.| | ||
X 04:16 (1) 04:49 (1)M X04:49 (1) 05:06 (1) D06:00 (1) U 20:01 (3) 21:01 (3) V22:41 (3) M23:06 (3) 07:35 (2)| | ||
X 06:15 (1) 06:45 (1) I06:45 (1) 06:45 (1)X O07:04 (1)| | ||

Jászszentandrás,aut.ford.T 07:04 (1) 07:12 (1)I 07:15 (1) 07:15 (1)I T07:18 (1) Miskolc, aut. áll.| | ||
Z 07:22 (1) 07:27 (1)M +08:00 (1) 08:02 (3)M O08:05 (1) + 05:10 (3) I06:01 (3) X06:10 (3) O06:57 (3) I07:01 (3) 07:35 (2)| | ||
M 08:08 (1) 08:13 (1)81 O08:22 (1) 09:00 (1) 10:00 (1) T 07:07 (3) 09:01 (3) +10:36 (3) M11:32 (3) +12:37 (3)| | ||

10:30 (1) 11:38 (1)X +11:40 (1) 12:48 (1)M I12:49 (0) I 12:45 (3) M13:48 (3) Z14:13 (3) M15:14 (3) +16:10 (3) Nádudvar, aut. vt.| | ||
M 12:49 (1) 12:49 (1)M M13:47 (1) 13:49 (1)I X14:04 (1) M 16:47 (3) O17:10 (3) M17:45 (3) M19:40 (3) M23:06 (3) 06:34 (2)| | ||
T 14:45 (1) 14:50 (1)X M15:27 (1) 15:30 (1)+ 16:00 (1)| | ||

Jásztelek, kh.65 16:27 (1) 16:37 (1) V17:26 (1) 17:30 (1)D M17:44 (1) Nagykörû, Kossuth tér| | ||
+ 17:50 (1) 18:20 (1)+ 18:41 (1) 19:12 (1)M +19:45 (1) X 14:50 (1) +18:20 (1) O 15:06 (1) +18:37 (1)| | ||
M 20:54 (1)| | ||

Karcag, aut. áll. P.taskony, szoc.otth.| | ||
Jászkisér, Ktsz. 06:34 (2) 06:34 (2) 09:43 (2) X14:56 (2) +17:11 (2)| | ||
X 05:50 (1) 06:10 (1)I 07:00 (4) 09:10 (1) X09:45 (1)| | ||

Karcag, kórházM 12:15 (1) 12:24 (1)X O12:56 (1) 13:43 (1)I I14:00 (1) Pusztamonostor, kh.| | ||
+ 14:35 (1) 14:50 (1)15 1415:05 (1) 15:06 (1)O M15:11 (1) 06:34 (2) Z 07:22 (1) M07:27 (1)| | ||
I 15:30 (1) 15:40 (1) M16:34 (1) 17:19 (1)M O17:39 (1)| | ||

Kecskemét, aut. áll.+ 18:37 (1) 18:47 (1)M M20:04 (1) Szeged, aut. áll.| | ||
06:45 (1) 6516:27 (1) 16:37 (1) 07:00 (4) 15:40 (1)| | ||

Jászladány, orvosi rend.| | ||
Kõtelek, kh.X 05:50 (1) 07:00 (4) 09:10 (1) 09:45 (1)X M12:15 (1) Szentmártonkáta, templom| | ||

X 12:24 (1) 12:56 (1)O I14:00 (1) 14:50 (1)15 I15:30 (1) O 15:06 (1) M15:11 (1) +18:37 (1) X 04:16 (1) 05:06 (1) X06:15 (1) 07:15 (1) 09:00 (1)| | ||
M 17:19 (1) 17:39 (1)O M20:04 (1) 10:30 (1) +11:40 (1) +15:30 (1) 16:22 (1) V17:26 (1)| | ||

Kunhegyes, aut. áll. D 17:30 (1)| | ||
Jászszentandrás, aut. vt. 1/2 06:34 (2)| | ||
+ 05:10 (3) 06:01 (3)I X06:10 (3) 06:34 (2) O06:57 (3) Szolnok, aut. áll.| | ||

Kunmadaras, kh.I 07:01 (3) 07:07 (3)T 09:01 (3) 10:36 (3)+ X10:38 (3) X 05:50 (1) 07:00 (4) 09:10 (1) X09:45 (1) M12:15 (1)| | ||
M 11:32 (3) 12:37 (3)+ I12:45 (3) 13:48 (3)M Z14:13 (3) 06:34 (2) O 12:56 (1) 1514:50 (1) X14:50 (1) O15:06 (1) M15:11 (1)| | ||
X 14:56 (2) 15:14 (3)M +16:10 (3) 16:47 (3)M O17:10 (3) 15:40 (1) +18:20 (1) +18:37 (1)| | ||
+ 17:11 (2) 17:45 (3)M 17:56 (3) 19:01 (3) M19:40 (3)| | ||
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3. oldal

Tiszanána, aut.vt.Tápiószecsõ, kh. Jelmagyarázat| | ||
X 04:16 (1) 05:06 (1) X06:15 (1) 07:15 (1) 09:00 (1) 09:43 (2) X14:56 (2) +17:11 (2) (1) az induló buszállás száma| | ||

10:30 (1) 11:40 (1)+ +15:30 (1) 17:26 (1)V D17:30 (1) + munkaszüneti napokon(vasárnap)| | ||
Tiszasüly, posta 14 a hetek utolsó iskolai elõadási napján| | ||

Tarnaméra, isk. O 15:06 (1) M15:11 (1) +18:37 (1) 15 hetek elsõ iskolai napját megelõzõ munkaszüneti napon| | ||
M 08:22 (2) 65 a hetek elsõ tanítási napját megelõzõ napon| | ||

Tiszavárkony, bej. út 81 keddi, csütörtöki és pénteki iskolai elõadási napokon| | ||
Tiszaderzs, kh. 07:00 (4) D szabadnapok kivételével naponta| | ||

09:43 (2) 14:56 (2)X +17:11 (2) I iskolai elõadási napokon| | ||
Tószeg, kh. M munkanapokon| | ||

Tiszafüred, aut. áll. 07:00 (4) O szabadnapokon(szombaton)| | ||
09:43 (2) 14:56 (2)X +17:11 (2) T tanszünetben munkanapokon| | ||

Zagyvarékas, kh. U a hetek utolsó munkanapján(pénteken)| | ||
Tiszajenõ-Vezseny vá. O 05:50 (1) T05:50 (1) 09:10 (1) M12:15 (1) O12:56 (1) V hetek elsõ munkanapját megelõzõ munkaszüneti napon| | ||

07:00 (4) 15:40 (1) X 14:50 (1) +18:20 (1) X munkaszüneti napok kivételével naponta| | ||
Z szabad és munkaszüneti napokon(szombaton és vasárnap)| | ||

Tiszakécske, vh.| | ||
07:00 (4) 15:40 (1)| | ||
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A továbbtanulás igen komoly 
felelősséget és megfontolást igé-
nyel. Az általános iskolából a 
gimnáziumba lépés nem nagy 
elköteleződés, de ez is sorsfor-
duló lehet a jövőt illetően. A leg-
komolyabb erőpróba egy végzős 
diáknak az érettségi, illetve a to-
vábbtanulás. 

Végzős tanulóként mostaná-
ban minden irányból a főisko-
lai és az egyetemi továbbtanulás 
kérdéseit, lehetőségeit, bizonyta-
lanságait hallom. A döntés fon-
tos lesz számomra, amellyel fel-
nőtt, felelősségteljes lépést tehet 
jövőm kialakításában. Ugyanak-
kor ott van az a bizonyos félsz is 
bennem. 

A világ híreit hallva a jövőbe 
vetett hitem megingani látszik, 
mivel egyre magasabb határo-
kat húznak a tanulók feje fölé, 
amit igen nehéz átugrani, per-
sze lehetséges ez is a céljuk ve-
le. Úgy gondolom, hogy vannak 
helyes lépések is az oktatás meg-
formálásában, de az, hogy a diá-
kok ne akarnának tovább tanulni, 
ezt kétlem, melyet a sok tüntetés 
és tiltakozás is bizonyít. Mindkét 
fél részéről akad megfogható érv, 
de a legbölcsebb döntés mégis a 
kompromisszum, illetve a józan 
ész előtérbe helyezése volna. Cik-
kemben elsősorban a tovább ta-
nuláshoz való reménykedést sze-
retném hangsúlyozni, mintsem 
annak elvetését, félredobását.

Mindenki merjen jelentkezni, 
próbálja meg, adjon esélyt ma-
gának. Én is félek attól, hogy mi 
lesz, ha nem vesznek fel oda aho-
vá szeretném, de legalább meg-
próbálom, ami kicsiny részét 
képezi jövőképen lefestésének. 
Sokszor hallom a pontszámok 
emelését, a szakok megszűnését 
vagy netán az állami támogatású 
oktatás eltörlését. Osztálytársa-
im legtöbbje és persze évfolyam-
társaim is mind-mind eljárnak 
nyíltnapra, ahol információkat 
gyűjthet választott iskolája és ki-
szemelt szakja tekintetében. Bi-
zonytalanságunk nem oszlik el, 
ezért érdemes mindennek utá-
na járni, még ha csak érdeklődés 
szempontjából is.

Másik nagyon fontos kérdés a 
suli kiválasztását megelőzően, 
mit is érdemes tanulni, mi az a 

szakma, amit mostanában meg-
éri választani? Erre jó magam 
sem tudom a választ, talán sen-
ki sem tud józan érvet mondani 
rá. Az biztos, ha valamiben tehet-
séges vagy és tudod, hogy te ezt 
szeretnéd csinálni további éve-
idben, küzdj érte, és ne hagyd el-
veszni, elkallódni értelmi szinte-
det, a legfontosabb mindig a pró-
bálkozás.

A lényeg tehát, hogy nem köny-
nyű ebben a világban elhelyez-
kedni, és lehet három vagy még 
több diplomád, szerezhetsz 
nyelvvizsgákat, lehetséges, hogy 
több idődbe telik, mire munkád 
gyümölcse megérik, de ha igyek-
szel, és jól döntesz, megvalósítha-
tod terveidet.

Vágó Dóra

A Rácz Aladár Zeneiskoláért 
Alapítványt 1996-ban 50 család 
hozta létre családonként ezer 
forint hozzájárulással. Az ala-
pítvány elsődleges célja a Rácz 
Aladár Zeneiskola működte-
tése. Fontos cél még a jászapá-
ti születésű Rácz Aladár világ-
hírű zeneművész hagyatékának 
kezelése. Az alapítók szeretnék 
az elődök zenei műveltségét to-
vábbadni a zene iránt érdeklődő 
fiatal tehetségeknek. Az alapít-
vány távolabbi célja a Rácz Ala-
dár Gyógypedagógiai Oktatási és 
Gyógyüdültetési („Ragyog”) köz-
pont létrehozása,mely segítené 
a helyi és környékbeli fogyaték-
kal élő gyermekeit is, biztató jö-
vőképet próbálna adni a jászsági 
cigányságnak. 

Nincs olyan ember, akire a ze-
ne ne lenne hatással. Megváltoz-
tatja a hangulatunkat, lelkiálla-
potunkat, különböző érzéseket 
kelt fel lelkünkben, szívünkben. 
A zenetanulás fejleszti többek kö-
zött a gyermek idegrendszerének 
azt a részét, ami a nyelvérzék ki-
alakulásáért felelős, kreatív gon-
dolkodásmódot fejleszt ki, erősíti 
az önkifejezést, közösségi és csa-
patmunkára, kitartásra neveli a 
fiatalt. A zenét megtanulni, majd 
azt a közönségnek továbbadni, 
igazi lélekemelő ajándék.

A zenetanítás mellett a Rácz 
Aladár Zeneiskola különböző 

rendezvényeket szervez, ame-
lyeken a fiatal tehetségek szívvel, 
lélekkel megszólaltatják hang-
szereiket. A zeneiskola 1996-tól 
szervezi meg a városban a Zenés 
Könyvtári Esték koncertsoroza-
tot. Az iskola tanulóinak létszá-
ma kezdetben 35 fő volt, majd a 
nagy érdeklődésnek köszönhető-
en évről évre emelkedett, 1999-
ben például már elérte a 115 főt. 
Az iskola fejlődése érdekében 
mindig új terveket, célokat tűz-
tek ki. 2002-től Jászkiséren ön-
álló csoportot indítottak. Az új 
kihívásoknak igyekeztek megfe-
lelni. Ezt bizonyítja, hogy 2007-
ben a Szakmai Minősítő Testület 
a Jászapátin működő Rácz Ala-
dár Zeneiskolának a kiválóra mi-
nősített alapfokú oktatási intéz-
mény címet adta. A zeneiskola di-
ákjai a sok gyakorlásnak, tanárai 
munkájának és a szülők támo-
gatásának köszönhetően tehet-
ségüket nemcsak a Jászságban, 
az ország különböző pontja-
in mutathatták be, hanem kül-
földön is. A fúvószenekar 2004-
ben Lengyelországban a Kozy-
ban megrendezett fesztiválon 
Ezüst Trombita  díjat kapott.  
2011-ben Demecseren Arany mi-
nősítésre értékelték a fúvószene-
kar előadását és elnyerték a leg-
tisztábban, legstílusosabban ját-
szó zenekari különdíjat is. 

Az iskolát működtető alapít-
vány törekszik arra, hogy ne csak 
az országhatáron belül fogja ösz-
sze a zene iránt érdeklődőket, ze-
neművészeket, hanem külföldi 
kapcsolatokat is kialakítson. En-
nek érdekében 2000-ben meg-
rendezték az első Nemzetközi 
Rácz Aladár Cimbalmos Feszti-
vált, ahová a világ minden tájáról 
érkeztek cimbalmosok. Az első 
fesztivált évekkel később, 2012-
ben követte a II. Jászapáti Nem-
zetközi Cimbalmos Fesztivál és 
Mesterkurzus megszervezése. A 
rendezvény során megemlékez-
tek Rácz Aladár munkásságá-
ról, bemutatkozhattak magyar 
és külföldi cimbalmosok, akik 
átadták egymásnak tapasztala-
taikat. A hangversenysorozaton 
közreműködtek a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem cimba-
lom szakos hallgatói, Gerencsér-
né Szeverényi Ilona, Móri Beáta, 
Szalai András cimbalomművé-
szek, a Gerencsér Cimbalomtrió, 
Daniel Skála és Růžena Děcká 
cimbalomművészek (Csehor-
szág), valamint a Kroměříž-i és 
Ostrava-i Konzervatóriumok nö-
vendékei. A fesztiválon mutat-
ták be a nagyközönség számára 
először a Rácz Aladár -Yvonne 
Barblan vándorkiállítást is, mely 
három nyelven (angol, francia és 
magyar) ismerteti meg Rácz Ala-
dár életútját és hagyatékát. 

Az elmúlt évekhez hasonló-
an 2013-ban is szeretnék meg-
rendezni a Zenés Könyvtári Es-
ték programsorozatot. Március 
2-án Jászapátin a Művészetek 
Házában megemlékeznek az is-
kola névadójáról Rácz Aladár-
ról. A hagyományoknak megfe-
lelően az évet várhatóan decem-
ber 20-án karácsonyi koncerttel 
zárják a Jászapáti Gróf Széche-
nyi István Katolikus Gimnázi-
umban. A Rácz Aladár - Yvonne 
Barblan vándorkiállítás  érdeklő-
dés, igény szerint különböző ren-
dezvények kísérőprogramjaként 
más településre, akár külföldre  is 
szállítható, bemutatható.  

Illés Anita

A Rácz Aladár Zeneiskoláért Ala-
pítvány, székhely: 5130 Jászapáti, 
Sólyom utca 2., Kuratórium elnö-
ke:  Simon Gáborné Urbán Orso-
lya, e-mail:  simon.gaborne@pr.hu
Tel: 06-57/440-132, Adószám:  
18827147-1-16, Bankszámlaszám: 
1745114-20004408 (OTP Bank 
Nyrt.)

A kiállítással kapcsolatos in-
formációk: Utasiné Dr Garay 
Borbála yutabora@gmail.com

A Rácz Aladár Zeneiskoláért 
Alapítvány támogatásként szí-
vesen fogadja a felajánlók ADÓ 
1%-át!



születtek:
Léhi-Bertalan Dóra XII. 05.
Rácz Tifani Mirella XII. 06.
Ádám Zalán  XII. 09.
Seres Zsuzsanna Liliána XII. 09.
Sós-Benke Erika  XII. 09.
Strausz Bianka  XII. 12.
Farkas Brendon  XII. 31.

elhAláloztAk:
Kui Lászlóné  élt 42 évet  Jászapáti lakos 
   Hiczfel  Zsuzsanna
Csomor Miklós Józsefné élt 79 évet „
   Szabó Mária Judit
Tóth Antalné   élt 60 évet „
   Király Emerencia
Kalmár István    élt 55 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: február 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 Városi Könyvtár  programja februárban
 4.  15 óra  Rejtvényklub
       16 óra   Rejtvényfejtő verseny
8.  15 óra  Minigyöngy
9.   9 óra  Csipkeverőkör
       9 óra   Játék délelőtt
11.  14 óra   Nyugdíjasklub
15.  15 óra  Minigyöngy
18.  15 óra  Rejtvényklub

         16 óra   Rejtvényfejtő verseny

22.   15 óra   Minigyöngy

23.    9 óra  Játék délelőtt

25.   14 óra  Nyugdíjasklub

Márc.  1. 15 óra  Minigyöngy

4. 15 óra  Rejtvényklub

      16 óra  Rejtvényfejtő verseny

A Jászapáti Polgárőr Egyesület 1998-ban 
alakult meg a Jászapátin élő emberek, a vá-
rosba látogatók közbiztonságának javítása, 
bűnmegelőzési, közlekedés-biztonsági, ter-
mészet- és környezetvédelmi, valamint va-
gyonvédelmi feladatok ellátására. Az egye-
sület megalakulásakor a tagok száma 20 fő 
volt. Néhány évvel ezelőtt sikerült megmen-
teni az egyesületet a megszűnéstől. Mihályi 
Zoltán vezetésével újjászervezték a polgár-
őr egyesületet, amelynek taglétszáma 2012-
ben 50 fő volt. Az egyesület tagjainak többsé-
ge munka után, önkéntesként tevékenykedik 
a város jobb közbiztonságáért. A polgárőrök 
a nappali járőrszolgálatok mellett kiemelt 
figyelmet fordítanak a folyamatos éjszakai 
és külterületi szolgálatokra is. Munkájukat 
önállóan és közösen végzik a rendvédelmi 
szervekkel és más hatóságokkal. A téli hóna-
pokban kiemelt szolgálatokkal készülnek az 
ilyenkor gyakran előforduló külterületi falo-
pások visszaszorítására. Az egyesület min-
dennap bűnmegelőző járőrszolgálatot szer-
vez, ami minimum napi 5 óra szolgálatot je-
lent (nappal és éjszakai órákban egyaránt). A 
járőrszolgálatot az egyesület használatában 
álló Lada Niva személygépkocsival látják el. A 
Rendőrség kérésére több esetben teljesítenek 
figyelőszolgálatot bűncselekmények elköve-
tőjének tettenérése érdekében.  Tavaly járőr-

szolgálatban összesen 8277 órát teljesítettek, 
ebből több mint 3000 órát közösen a rendőr-
séggel. Több városi megemlékezés, koszorú-
zás, városi rendezvény (gyermeknap, Jász-
sági Randevú, Adventi ünnepség) biztosítá-
sának lebonyolításában részt vettek. 2010. 
március 15-től kezdve végeznek lovas járőr 
szolgálatot is, amellyel vissza szeretnék szo-
rítani a városhoz tartozó erdőkben az illegá-
lis fakivágások, szemétlerakók számát. A pol-
gárőrök szolgálataik során fokozottan ellen-
őrzik az oktatási intézményeket, valamint a 
vasúti és autóbusz-állomást is. A polgárőrök 
tevékenységének egyik jelentős eredménye, 
hogy együttműködve a postai kézbesítőkkel 
és a rendőrséggel, a pénzkifizetési napokon 
a posta környékén sikerült visszaszorítani az 
utcai pénzkifizetésre váró, a lakosságot irri-
táló csoportosulásokat. 

A Jászapáti Polgárőr Egyesület 2011-ben az 
oklevéllel és plakettel járó „Év Polgárőr Egye-
sülete” elismerésben részesült. Az egyesület 
eredményessége a tagok összefogásán túl an-
nak köszönhető, hogy együttműködnek a he-
lyi rendőrőrssel, önkormányzattal, önkéntes 
tűzoltó-egyesülettel, cigány kisebbségi ön-
kormányzattal és a környező települések pol-
gárőrségeivel. Az egyesület is felsorakozott az 
Országos Polgárőr Szövetség feladatterve mö-
gé, csatlakoztak a Jász Polgárőr Egylethez is.

Az István király út 13. szám alatt iroda-
helyiséget a város önkormányzatától kapták 
használatra, annak 2013-ban történő felújí-
tásáról az egyesület tagjai gondoskodnak. A 
felújított irodahelyiségüket eszközparkkal 
együtt, térítésmentesen szeretnék majd biz-
tosítani civil szervezetek számára különbö-
ző előadások, közgyűlések helyszínéül. Esz-
közparkjuk hiányos, a vállalt feladatok ellátá-
sához szükséges eszközöket is támogatásból 
vásárolják meg idén. Az egyesület önálló va-
gyonnal nem rendelkezik, jelenleg is csak tá-
mogatásokból tud működni, így elmondha-
tó, hogy minél több támogatást kapnak, an-
nál többet tudnak a közterületen járőrözéssel 
eltölteni. Feladataikat 2013-ban is szeretnék 
maximálisan ellátni.                        Illés Anita

Jászapáti polgárőr EgyEsülEt adatai

Székhely: 5130 Jászapáti, Beöthy út 19.
Elnök: Mihályi Zoltán
E-mail: jaszapatipolgaror@gmail.com
Tel: 06-30-621-1589 (éjjel és nappal is hívható)
Adószám: 18829943-1-16
Bankszámlaszám: 11745114-20004635

A Jászapáti Polgárőr Egyesület támoga-
tásként szívesen fogadja az ADÓ 1%-os fel-
ajánlást!

(Új sorozatunkban a városunkban működő 
civil szervezeteket mutatjuk be, ezzel is segít-
ve áldozatos munkájukat. Szerk.)

Megjelent a vidékfejleszté-
si miniszter 129/2012. (XII. 17.) 
VM rendelete az Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a nem mezőgazdasági tevé-
kenységgé történő diverzifiká-
lásra nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről

Nem mezőgazdasági tevé-
kenységgé történő diverzifiká-
lásra nyújtandó támogatás (a to-
vábbiakban: támogatás) igény-
bevételére jogosult az az ügyfél, 
akinek 2011. évben a mezőgaz-
dasági tevékenységből szárma-
zó árbevétele a teljes árbevéte-
lének 50%-át meghaladta, és az 
éves nettó árbevétele vagy mér-
legfőösszege legfeljebb 2 millió 
eurónak megfelelő forintösszeg.

Támogatás vehető igénybe e 
rendeletben meghatározott – 
ügyfél által bejelentett vagy ter-
vezett – nem mezőgazdasági te-
vékenységének megvalósítására.

A támogatás mértéke:
- hátrányos helyzetű terüle-

ten megvalósuló fejlesztés ese-

tén az összes elszámolható ki-
adás 65%-a, de legfeljebb 35 mil-
lió forint

- egyéb területen megvalósuló 
fejlesztés esetén az összes elszá-
molható kiadás 60%-a, de legfel-
jebb 35 millió forint

A támogatás felhasználása so-
rán elszámolható kiadások: 

- a fejleszteni kívánt tevékeny-
séghez kötődő ÚJ berendezé-
sek, gépek, eszközök beszerzése 
- csak épülethez, épületrészhez, 
építményrészhez tartozó, a fej-
lesztési tevékenységhez kapcso-
lódó építési munka, új épület, 
építmény kialakítása

- épülethez vagy épület-
részhez kapcsolódó kislépté-
kű infrastruktúra fejlesztés 
- minőségbiztosítási és kör-
nyezetirányítási rendszer, 
szabvány bevezetése, kivé-
ve az élelmiszeripari minő-
ségbiztosítási rendszerek be-
vezetése, szabadalom, gyártá-
si technológia megvásárlása 
- az ügyfél támogatható te-

vékenységét szolgáló szoft-
ver licencek ellenértéke 
- horgászati célú fejlesztés, fa-
lusi szálláshely vagy egyéb szál-
láshely kialakítása esetén fa te-
lepítése

Egy ügyfél a támogatási kére-
lem benyújtási időszakban kizá-
rólag egy támogatási kérelmet 
nyújthat be, kivéve, ha a támo-
gatási kérelme tárgyában hozott 
jogerős elutasító döntéssel ren-
delkezik, vagy a korábban be-
nyújtott támogatási kérelmét 
legkésőbb az újabb támogatási 
kérelem benyújtásával egyide-
jűleg visszavonja.

A kérelmet 2013. február 15-
én 8 órától forráskimerülésig, 
de legkésőbb 2013. július 2-án 
18 óráig lehet benyújtani elekt-
ronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 
segítségével.

Jász-Consulting Kft.
Tel: 57/440-516

Fax: 57/540-620
E-mail: info@jasz-consulting.hu

Web: www.jasz-consulting.hu

Ezen a nyáron tizenhetedik al-
kalommal lesz művésztábor a JAK 
művészekkel együtt. 2013. július 
1-12. között fogadjuk a tehetséges 
tanulni és alkotni vágyó fiatalokat. 
Jelentkezni a Jászapáti 2000. Mg. 
Zrt. portáján (5130 Jászapáti, Dr. 
Szlovencsák Imre út 4-6.) alatt le-
adott kitöltött jelentkezési lappal 
lehet. (letölthető: www.jabe.hu )

A foglalkozások naponta 9-12 
óráig kerülnek megtartásra. A 
részvétel ingyenes. A szervezők 
ásványvizet biztosítanak a részt-
vevőknek. Rajzfelszerelésről a diá-
kok gondoskodnak. A résztvevőket 
mindkét héten fogadjuk, de CSAK 
A MÁSODIK HÉTRE NEM LE-
HET JELENTKEZNI. Jelentke-
zés 2013.05.15-2013.06.15. között 
lehetséges.

Szalkári Rózsa 
és a tábor vezetősége

Bővebb információ
Jászapátiak Baráti Egyesülete
Mihályi Mónika 
Tel.: 06306004818
jabe@freemail.hu

 

 

 
 

 
    
   

 
   

   

 
   

 
   

 

 

 

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük minden barátnak,  

kollégának, ismerősnek, hogy édesanyánk 

Dr. Borbás Barnabásné 
temetésén lerótták kegyeletüket.

Külön hálásak vagyunk Dr. Kalmár Pálné Klárinak,  
aki régi tanítványaként a sírnál egy gyönyörű búcsú-megemlékezést tartott.

A gyászoló család
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