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Ádventi fények a városban

Koszorúzás a második világháborús emlékműnél. 
A JABE legújabb könyvének bemutatója előtt. (Vallomások című cikkünk a 6. oldalon.)

2. oldal:  Év végi beszélgetés 
 az Év Vállalkozójával

3. oldal:  Mustármag

 TEAHÁZ – Lelkünk titkai
 Babona –
  Gondolataink mágikus ereje
 Véradás
5. oldal: 
 Civilek és vállalkozások 
 közös útja a vidékfejlesztésben
 Pályázati hírek
6. oldal:
 Vallomások 
 – Több mint emlékmű

 Eszközfejlesztés 
 a Centrum CBA ABC-ben
7. oldal:
 Rendezvények 
 Anyakönyvi hírek
 Mama-bababarát kórház
8. oldal:
 Ötven éves iskolai találkozó
 Felhívás Jászságért Díjra

9. oldal:
 A barátság folytatódhat

11. oldal:  Az Év Sportolói Jászapátin

A főtér az idén új fényfüzérekkel is kiegészült

A Jásztánc Alapítvány hagyományos karácsonyi műsorában új előadást is  
láthatott a közönség. A „Bonchidai nagy hegy alatt” címmel, magyar- román-  

és cigánytáncok együtt jelentek meg a mai, európai közösség szellemében. 

A közismert angol dal is megszólalt a kicsik furulyáján  
a Rácz Aladár Zeneiskolások karácsonyi koncertjén  

a gimnázium dísztermében.

Jászapáti   f ényei

A t art alomból

Az Év Sportolói. Az önkormányzat Szociális, Sport, Nemzetiségügyi Bizottsága, 
ünnepségen köszöntötte a város legeredményesebb sportolóit. 

(cikkünk a 11. oldalon)

A Jászapátiak Baráti Egyesülete az MNVH projekt keretében rendezte meg 
Jászapátin a Civilek és vállalkozások közös útja a vidékfejlesztésben című 

konferenciát és Jánoshidán az IKSZT információs napot. 
(Teljes cikk az 5. oldalon)

Decemberben mutatták be a Vallomások a második világháborúról Jászapátin 
és Jásziványon című legújabb JABE kiadványt. A képen Dr. Dobos László, a Jászok 
Egyesületének ügyvivője, Dr. Suba Györgyné, a kiadvány szerkesztője, Bolla János 

jászkapitány és Mihályi József a Vándorfy János Honismereti Szakkör vezetője. 
(Teljes cikk a 6. oldalon.)

Az idén Hubai Anita kedves rejtvényfejtőnknek kedvezett a szerencse 
az év végi sorsoláson, ugyanis a fiatal egyetemista nyerte Szalkári 

Rózsa festményét. Gratulálunk! Az alkotónak ezúton is megköszönjük 
az ajándékot és a szép felajánlást, amivel már huszadik éve 

örvendeztet meg bennünket! Köszönjük!
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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  

A Vállalkozók és Munkaválla-
lók Országos Szövetsége decem-
ber 7-én a Művészetek Palotájá-
ban tartotta a Vállalkozók Napját. 
A rendezvényen az Év Vállalkozó-
ja Díjat kapta Lóczi Miklós a Jász-
apáti 2000 Mezőgazdasági Zrt. 
vezérigazgatója, akivel riportot 
készítettünk a díjátadás után.

Hogyan ítéli meg, kinek szól ez 
az elismerés?

Alapvetően a díj személyről 
szól, benne van az a 35-36 év is, 
amit én eltöltöttem a szakmában, 
szerepet játszott valószínű a fran-
cia mezőgazdasági miniszter tiszti 
keresztje is, melyet a mezőgazda-
ságban végzett munkámért kap-
tam. Szerepet játszott a Jászapá-
ti 2000 Mezőgazdasági Zrt fejlő-
dése is, amit vezetésemmel ért el, 
és ez nemcsak az árbevételt jelent 
– igaz az sem lebecsülendő mert 
2-3 milliárdról néhány év alatt 17 
milliárdra növekedett –, hanem 
a cégcsoport bővülését is. A díjat 
én kaptam, az nekem szól, de nyil-
ván való, hogy ebben benne van a 
Zrt-ben dolgozó vezetők és alkal-
mazottak munkája is. Egy közös-
ség sikere, melyben értékelték az 
eddig elért közös eredményeket.

A mögöttünk lévő években mik 
voltak a legfontosabb és megha-
tározó fejlesztések, amelyek a cég 
egészét hosszú távon is megha-
tározták?

Amikor 2005-ben átalakult a 
cég vezetése, leültünk a tulajdo-
nostársakkal és kialakítottunk 
egy stratégiát, a lehetőségekhez 
igazítva. A lehetőségek elsősorban 
az uniós pályázatok voltak és úgy 
döntöttünk, megpróbáljuk ezt ki-
használni. Elkezdünk fejleszteni 
az állattenyésztésben.  Komoly el-
képzeléseink voltak akkor és most 
már elmondhatom, hogy ezeknek 
a döntő többsége mára megvaló-
sult. Az állattenyésztés fejleszté-
sére az elmúlt években többmilli-
árd forintot nyertünk. Ezen belül 
nagy szerepet kapott a környezet-
védelmi fejlesztés, ami a keletke-
zett trágya tárolását és feldolgo-
zását jelenti. A támogatás mellett 
jelentős önerőt is kellett hozzá-
tennünk úgy, hogy ebből a pénz-
ből közvetlen eredményt nem ke-
letkezik. Megfelelünk viszont a 
nagy létszámú állattartó telepek-
kel szemben támasztott környe-
zetvédelmi előírásoknak. 

Nagyobb fejlesztés rész jutott 
az állattartási technológia javítá-
sára, amelyek a sertéstelepen már 
kezdenek beérni, mert eddig még 
nem tapasztalt szaporulati muta-
tóink vannak. A szarvasmarha te-
lepen nem tudjuk még ezt elmon-

dani, mert ott közben állategész-
ségügyi problémák adódtak, de ott 
is elindultunk már fölfelé. Kisebb 
részben a növénytermesztésre is 
fordítottunk pályázati pénzt, ami 
terményszárítót jelent. 

Mik a következő időszak fejlesz-
tési tervei?

Azt nem látjuk még, hogy a kö-
vetkező EU-s pénzügyi időszak-
ban – 2014-2020 között - mi-
lyen pályázati lehetőségek lesz-
nek, amit tudunk, az az, hogy a 
termelést hogyan fogják támogat-
ni. Ebben lesznek változások, de 
úgy gondolom, ez drasztikusan 
nem érint bennünket. Az elmúlt 
években a Jászapáti 2000 Mező-
gazdasági Zrt.-ben és a cégcsopor-
toknál végrehajtott fejlesztések 
biztonságot adnak az adott terü-
leteken folytatandó termeléshez. 
A következő évekre nincs beru-
házási kényszerünk. Természete-
sen, ha olyan pályázatok jelennek 
meg, amelyeknek tartalma egy-
beesik fejlesztési elképzeléseink-
kel, és megfelelő piaci tér is bizto-
sított, bele fogunk vágni.

Ha a cégcsoport egészét nézzük, 
akkor Jászapátin és Jászivány-
ban hány főt foglalkoztatnak?

A cégcsoport meghatározói a 
Jászapáti 2000 Mg. Zrt. a Jásztej 
Zrt., a Centrum Kft. és több kis 
cég a két településen 450-480 fő 
között foglalkoztat. Bízom ben-
ne, hogy ez a létszám stabil marad, 
még úgy is, hogy van benne állan-
dóan mozgás, van ahol létszámot 
kell csökkentenünk, de van lét-
szám fejlesztés is. 

A város legnagyobb foglalkoz-
tatója a cégcsoport, így valószí-
nű, hogy a legnagyobb adózó is a 
városban. Mi erről a véleménye?

Úgy tudom, hogy mi fizetjük a 
városban a legtöbb adót, amely 
számunkra is, mint minden vál-
lalkozó számára 2011-ben az ipar-
űzési adó emelkedése miatt jelen-
tősen megnövekedett. Fizetési kö-
telezettségeinknek igyekezünk 
mindig határidőre eleget tenni, 
és elmondhatjuk, hogy Jászapáti-
ra 2011-ben iparűzési adóból 10,6 
millió forinttal, súlyadóból pedig 
0,5 millió forinttal fizetett a cég-
csoport többet, mint 2010-ben. 
Az elmúlt években fizetett össze-
geket és azt, hogy mely település-
re fizettük be azt, honlapunkon – 
www.jaszapatimgzrt.hu - minden-
ki megtekintheti. 

Természetesen mi is azt szeret-
nénk, ha kevesebb adót kellene fi-
zetnünk és szeretnénk azt is pon-
tosan látni, mire használják fel. A 
költségeink között a cégcsoporton 
belül befizetett adó összege jelen-

tős összeg és ezen mi csökkenteni 
nem tudunk.

Volt-e béremelés 2012-ben a 
cégcsoporton belül?  

A cégcsoporton belül az ener-
giákon, a vetőmagokon illetve az 
egyéb alapanyagokon spórolni 
csak egy szintig lehet, ami után 
már nem, így csak a béreken le-
het megtakarítani. Sajnos ez a mi 
esetünkben 2012-ben azt jelentet-
te, hogy cégcsoport szinten ugyan 
volt béremelkedés - ez elérte az 
infláció mértékét, tehát a dolgo-
zók reálbérét nagyjából szinten 
tudtuk tartani- de a fizetések alap-
vetően csak ott emelkedtek, ahol 
a teljesítmények növekedtek. Bi-
zony van egy olyan réteg, amelyik 
évek óta nem nagyon kapott fi-
zetésemelést. Ezek a fix-béresek, 
akiknek 2013-ban a bérrendezé-
sét meg kell oldanunk. Amikor 
bérrendezésben gondolkodunk, 
az ahhoz szükséges alapfeltétel 
a 2012-es év eredményes zárása, 
melyre ma azt mondhatjuk, hogy 
a cégcsoport szintjén eltervezett 
nyereséget hozni fogjuk. A vár-
ható nyereségből a bérrendezé-
sen túl természetesen terveznünk 
kell a 2013-ban megjelenő új költ-
ségelemekre, mint pl. a tranzakci-
ós díj, de a karbantartásokra és ál-
lagmegóvásokra is.

A cégcsoporton belül mit mond-
hatunk a tejágazatról, egyedül 
van még a Jásztej, vagy lezárul-
tak már a Naszálytej megvásár-
lásával kapcsolatos tárgyalások?

A szándékon már túl vagyunk, 
mert szerződésünk van és a fogla-
lót letettük. Csak az évvége közel-
sége miatt nem tudtuk teljes egé-
szében lezárni a vásárlást, de re-
mélem január elején megtörténik 
ez is, és akkor a cégcsoport rész-
tulajdonába kerül a Naszálytej 
Zrt.  Ami a mi esetünkben 50%-
os tulajdonrészt jelent,  a másik 
ötven százalékot egy másik jász-
sági vállalkozás vesz meg. Bízom 
benne, hogy a két tejipari vállal-
kozás a nagyobb piacon, a tovább-
ra is jó minőségű termékekkel je-
lenik majd meg. Létrejön egy je-
lentős méretű, hatékony tejüzem. 
Úgy ítéltük meg a Naszálytej meg-
vásárlása szükséges ahhoz, hogy 
a Jásztejet meg tudjuk menteni, 
mert így gazdaságosabban és fő-
leg nagyobb piacon tud mindket-
tő megjelenni. A vásárlást követő-
en úgy bővült a termékskála, hogy 
azt nem kellett vagy kell a Jásztej-
nél kifejleszteni. Mivel mind a két 
cégnek minőségi termékei vannak, 
ezért a nevek nem fognak megvál-
tozni és azon dolgozunk, hogy a 

foglalkoztatott létszám is megma-
radjon. 

Jelentős változások voltak a ke-
reskedelemben, mi várható az új 
évben?

Valóban mozgalmas volt a 2012-
es év és változással indul az új év 
is. A Centrum Jászapáti Kft. a Pa-
lóc Nagyker Kft.-hez tartozó ke-
reskedelmi egység és ők döntöttek 
úgy az ősszel, hogy a CBA hálózat-
ból átlépnek a Coop hálózatba. Mi 
itt helyben nem nagyon örültünk 
a döntésnek, de – más nagykeres-
kedelmi partnereket is megvizs-
gálva - úgy döntöttünk, követjük 
őket. Az év végén intenzív tárgya-
lásokat folytatott a CBA hálózat a 
Palóc Nagyker. Kft. vezetőivel és 
megszüntették azt az okot, amely a 
szakításhoz vezetett. Ennek követ-
keztében 2013. január 1.-től visz-
szatérnek a CBA hálózatba így a 
Centrum Jászapáti Kft. is ismét 
CBA bolt lesz.  

A Centrum Stop ABC-t a gazda-
sági válság kirobbanásakor ad-
ták át. Hogyan ítéli meg az üzlet 
eddigi eredményességét?

Sajnos az élelmiszer kereske-
delem még mindig nem működik 
úgy, mint a válság kezdete előtt.. 
Az elmúlt években minimális volt a 
forgalomnövekedés és az is inkább 
az áremelkedésekből következett. 
A mi vidékünkön alacsony árrés-
sel tudunk csak dolgozni, mert a 
vásárlóerő csak azt bírja el. Nehe-
zen indultunk, de működünk. Ren-
dezettek a körülményeink és állan-
dóan új áruválasztékot is igyek-
szünk kínálni vásárlóinknak és 
bízunk benne, hogy a gazdasági 
helyzet javulásával a kereskede-
lem is kedvezőbb helyzetbe kerül.

Jelentős szerepe van a jászapá-
ti 2000 Mmg. Zrt-nek a mezőgaz-
dasági integráció területén. Hány 
partnerrel vannak kapcsolatban?

Közel négyszáz kisebb-nagyobb 
termelővel vagyunk kapcsolatban 
és mind a két fél számára kielégí-
tő az együttműködés. Úgy gondo-
lom, amennyiben a partnereink 
számára nem lennénk megfelelő-
ek, akkor kerestek volna maguk-
nak más integrátort. Bízom ben-
ne, hogy a következő időszakokban 
is megmarad a kölcsönös bizalom 
egymás iránt. 

A Zrt. a földterületeket termé-
szetesen bérli, és ilyenkor aktu-
ális a földhaszonbér fizetése. Hol 
tart ez most?

Az összes földterület, amin me-
zőgazdasági munkát végzünk, bé-
relt terület, ezért földhaszonbér-
leti díjat fizetünk. A kifizetéseket 
december közepén megkezdtük 

(a cikk folytatása a 3. oldalon)

 

A jászapáti strandon minden szerda délután 
VÍZI TORNA foglalkozásokra várja a mozogni 

és gyógyulni vágyókat Urbán Ferenc gyógytestnevelő tanár. 

Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 

a 06-30-597-46-51 telefonszámon lehet.

Csapat kategória:  

Jászapáti Erőemelő szakosztály 
III. hely
Kígyó Dojó Harcművészeti Sport-
egyesület II. hely
Jászapáti VSE Felnőtt labdarúgó 
csapat  I. hely

Az év ifjúsági férfi sportolója: 

Gazsó Bence (birkózó szakosztály) 
III.hely
Zagyi Norbert (kempo szakosz-
tály) II. hely
Nagy Ferenc (sakk szakosztály) I. 
hely

Az év ifjúsági női sportolója: 
Zagyi Renáta (kempo) III.hely
Csőke Luca (úszó szakosztály) 
II.hely
Pethő Krisztina Melinda (kempo) 
I. hely

Az év női sportolója: 
Szikszai Nikolett (kempo) III.hely
Kirilla Szilvia (erőemelő szakosz-
tály) II. hely
Takács Hedvig (kempo) I. hely

Az év férfi sportolója: 

Kocsis Zoltán (kempo) III. hely
Gulyás László (labdarúgó szakosz-
tály) II. hely
Nyitrai Csaba (úszó-triatlon szak-
osztály) I. hely

Az év edzője: 
Ádám László (triatlon szakosztály) 
II. hely
Juhász Szilveszter (úszó szakosz-
tály) I. hely

Jászapáti Labdarúgásáért Díj : 
Tajti Gábor
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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 Mentovics Éva 
Újévi Köszöntő című, rövid kis 
versének befejező sorait fejthe-
tik meg.

„Szeretetben, egészségben 
 legyen részed egész évben.
 Légy szerencsés, 
 vidám, boldog, 
 felejtsd el a bút és gondot.”

 ……folytatása a rejtvény vízsz. 
1, függ.2. vízsz.31. és 48. számú 
soraiban. 

VÍZSZ.: 1. Beküldendő. A vers 
folytatásának első része. 11. Fe-
jetlen heg! 12. Búvárok víz alat-
ti mozgásának hatékonyabbá té-
teléhez használt lábra szerelhető 
eszközével kapcsolatos. 14. Zala 
megyei nagyközség a Keszthely-
Hévízi kistérségben. 15. Zuhog-
ni kezd! 16. Végek nélküli nyúl 17. 
Osztrák és olasz gépkocsik nem-
zetközi jelzése. 19. Hullajt. 21. 
Gyakori magyar családnév. 24. 
Boldogság, jókedv, vidámság. 26. 
Becsmérel, szidalmaz, gyaláz. 
28. Bosszús indulatszó. 30. Át-
sóz, de csak középen! 31. Bekül-
dendő. A vers folytatásának har-
madik része. 34. Vég nélküli pepi! 
35. Rangjelző előtag. 36. ….-pisze, 
vesszünk össze! (gyermek mon-
dóka) 38. Útszakasz, állomás. 39. 

Natasa, rövid ritka becézése. 42. 
Szerkezet része! 44. Hangtalan 
nép! 46. Személyes névmás. 47. 
Mutatószó. 48. A vers folytatásá-
nak negyedik, befejező része. 51. 
Mendegél, lépdegél, andalog. 52. 
Személyed. 53. Németh László két 
kötetes műve. ( Tanulmány az éle-
temről) 

FÜGG.: 1 Nagylelkű, megbocsá-
tó, elnéző. 2. Beküldendő. A vers 
folytatásának második része. 3. 
Hazánk egyik legnagyobb folyó-
ja. 4. Felmenőik, elődeik. 5. Ritka 
mássalhangzó. 6. Egy fajta kémi-
ai anyagot ( vegyjele I) tartalmazó. 

7. Önismeret része! 8. Emberek és 
állatok szájában termelődő folya-
dék. 9. Csak félig hosszú! 10. Kerti 
munkát végez. 13. Egysejtű, illet-
ve fonalas kék vagy zöldmoszatok 
együttéléséből kialakult szerve-
zet fakérgeken, fatörzseken. 18. 
…… liberálész, azaz a tudomány-
ágak összefoglaló elnevezése a kö-
zépkorban.( ahogy kiejtjük) 20. 
Eleven tempójú, régi orosz népi 
tánc. 22. Nem egyenes, kissé fél-
kör alakú. 23. Nagyon gyors. 25. 
Sokrétű, szerteágazó, komplex. 
27. Tangens, röviden. 29. Durva, 
udvariatlan megszólítás. 32. Mad-

ridi napilap. 33.Igekötő. 34. Ka-
rima. 37. Keletkezés, származás. 
40. Egyiptomi iszlám jogász, val-
lástudós, liberális reformer. (Mu-
hammad 1849-1905) 41. Európai 
nép. 43. …. Lisa, Leonardo da Vin-
ci leghíresebb festménye. 45. He-
ves megye déli csücskében fekszik 
ez a kis település, a Tiszától 7 km-
re. 48. Pest megyei település a Gö-
döllői-dombság északkeleti olda-
lán, az M3-as autópálya mentén. 
49. Római számok, összegük 1550. 
50. Rendben, de ékezet nélkül! 51. 
Határozórag. 

Beküldendő:
A vízszintes 1, függ. 2. vízsz. 31. 

és 48. számú sorok megfejtése.
A megfejtéseket a Városi Könyv-

tárba kérjük eljuttatni: 5130 Jász-
apáti, Dr. Szlovencsák út 2. – feb-
ruár 20-ig.

A novemberi rejtvény megfej-
tése: 

„ Fehér vagy, mint habcsomó
  nehéz vagy, mint bánat.”
A helyes megfejtést beküldők 

között ajándék könyvet sorsol-
tuk ki.

A könyvet átveheti a könyvtár-
ban: Tősér Sándor Jászapáti.

    Nagypál Istvánné

A ki nem kapcsolt telefon
Manapság, mint ismeretes, az egész világot behálózzák a külön-

böző telefonok, internet, média, pillanatok alatt láthatunk, hal-
hatunk bárkit. Mindenki azt kiabálja, vásárolj tőlem, az én szol-
gáltatásommal jobban jársz, s teszi ezt hazug módon, pénzt 
és hasznot remélve. Hívhatod barátod, intézheted dolgaidat, 
amíg tart a hitelszámlád, de ezután könyörtelenül vége, meg-
szakad a kapcsolat, mert a világon minden csak haszon, üzlet. 
De Isten mindennek az ellentéte, az Ő telefonja sohasem kapcsol ki, a 
Szentlélek által biztosítja a folytonos, ingyenes kapcsolatot, nem ver 
át senkit a világon. A Szent lélek, egy ki nem kapcsot telefon.

Aki hozzám fordul, azt ki nem vetem, Azt ígérte Isten, néked és ne-
kem. mondja az ének bizonyságtétel.

- Ha ez a telefon valami miatt mégis kikapcsol, ez a mi hi-
bánk. – Ha úgy érezzük nincs kapcsolat közöttünk, induljunk el 
a vonalon visszafelé, és keressük, vagy kérdezzük meg az okát. Ő 
nem hagy magunkra sohasem. Szeretete a kapcsolat biztosítéka. 
Uram köszönjük ezt a kapcsolatot, a Szentlélek ajándékát és, hogy sze-
reteted rányitásával mindig működik a számunkra ingyenesen, és hogy 
fiad által örökre kiegyenlítetted mindannyiunk számláját, életével vé-
re hullásával, hogy megtartassunk ingyen kegyemből hit által. Köszö-
nöm, hogy éjjel-nappal, írásban és szóban, mindig beszélhetünk, Di-
csérhetünk, közbenjárhatunk emberekért a szentlélek vezetésével, és 
kérünk, biztosítsd továbbra is ezt a kapcsolatot számunkra! „Tüzed 
Uram Jézus szítsd a szívembe!” Ámen!

   (Írta: Csorba István forrás: www.csendespercek.hu)

(a cikk folytatása a 2. oldalról)
és az összeg nagysága kb. 30 százalékkal magasabb az előző évi-
nél. Kifizetésre kerül közel 250 millió forint, ami január közepé-
től folytatódik és ebben a hónapban be is fejezzük azt. Ismere-
teink szerint a környékben a legmagasabb összegű földhaszon-
bért mi fizetjük. 

További jó munkát és sok siker kívánunk az új évre!
SZ

Bevallom, néha lekopogom, 
ha olyat mondok. Nem azért, 
mert úgy gondolom, attól telje-
sülni fog, csak egy szokás. Az is 
igaz, amikor egy fekete macska 
átmegy előttem az utcán, nem 
kezdek bonyolult rituálékba, 
hogy elhárítsam a rám leselkedő 
veszélyt csak azért, mert az az 
ártatlan állat épp előttem vonult 
el. Viszont rosszul érzem ma-
gam, ha valaki, akinek gondo-
latban rosszat akartam, valóban 
pórul jár. Tudatában vagyok, 
hogy a gondolataim nincsenek 
hatással a realitás történései-
re, és tőlem teljesen függetlenül 
zajlanak, mégis megborzongok. 
Lehet, hogy azért, mert a kíván-
ságom, miszerint az illető járjon 
rosszul, időben egybeesik az-
zal a valós eseménnyel, hogy pl. 
megbotlik és eltörik a lába. Te-
hát, sok téves hiedelem kiala-
kulhat bennünk az alapján, hogy 
valami megerősíti bennünk, a 

gondolatainknak mindenható 
ereje van. 

A gyermeki világlátásra jel-
lemző a mágikus szemlélet. A 
csecsemő úgy érzi az ő vágyai, 
kívánságai teremtik meg a kül-
világot. Az ok-okozati összefüg-
gések még végtelenül egyszerű-
ek: „azért vannak a dolgok, mert 
én azt akarom. Éhes vagyok, 
ezért van étel”. Később alakul 
csak ki az a gondolatmenet, hogy 
ha sírok, anya rájön, hogy éhes 
vagyok, ezért úgy dönt, meg-
etet engem és így jut el hozzám 
a táplálék. Mégis, mintha vala-
mi megmaradna ebből későbbre 
is. Az egyetemen sokszor láttam 
felnőtt embereket plüss állatká-
val, egyéb kabalákkal vizsgáz-
ni. Biztos vagyok benne, hogy 
nem hitték azt, hogy a mackótól 
lesz sikeres a vizsga, mégis adott 
nekik egyfajta biztonságérze-
tet, oldotta a szorongást. Mert 
mi kell egy sikeres vizsgához? 

Tanulás, tudás. De mi van ak-
kor, ha valaki nem bízik a tudá-
sában, nem tartja elegendőnek 
képességeit? Ilyenkor kereshet 
valamilyen külső megerősítést. 
Ehhez kapcsolódik a babonák-
nak, kabaláknak és hiedelmek-
nek egy másik fontos funkció-
ja a világ megmagyarázhatat-
lan dolgai fölötti kontroll érzése. 

Váratlan és szerencsétlen dol-
gok sajnos történnek velünk, 
sokszor olyan tragédiák, ami-
re nincs magyarázat. Nem te-
hetünk róluk, de úgy tűnik elle-
nük sem. Ezért kiszolgáltatott-
nak és tehetetlennek érezhetjük 
magunkat. Vegyünk egy köny-
nyedebb példát: a hajadon lány 
addig ügyetlenkedik, amíg ösz-
szetör egy tükröt, kétségbeesé-
sében leül az asztal sarkához, 
majd észre sem veszi, és körbe 
sepri saját magát. A népi babo-
na szerint ezek után kizárt, hogy 
valaki feleségül vegye. A haja-
don megijed és elkezdi keres-
ni élete párját…ha megtalálja, 

ő a szerencsés, aki valahogyan 
mégis legyőzte a babonát, ha 
vénkisasszony marad, legalább 
van mire fogni. 

Egyszóval,  a babonák és hie-
delmek által próbálunk szabály-
szerűségeket megállapítani, ösz-
szefüggéseket keresni ebben a 
sokszor megmagyarázhatat-
lan világban. Az emberi agy ős-
idők óta fennálló törekvése ez. 
A technika fejlődésével vannak 
jelenségek, melyek tudomá-
nyos úton megmagyarázhatók, 
de maradnak olyanok, aminek 
a megoldása továbbra is az em-
beri lélek feladata. Nem tudom 
tettek-e szilveszter éjszakáján 
újévi fogadalmat és ettek-e len-
csét, babot, mindent, ami a bol-
dogsághoz kell. 

Én azt kívánom, alakítsák úgy 
az életüket, ahogyan szeretnék! 

Boldog Új Esztendőt kívánok!
Szabó-Kollár Katalin

BaBona - gondolataink mágikus ereje

  

Véradás
2012. december 27-én a véradáson 79 ember jelent meg és 

ebből 70 adhatott vért! 
4 első új véradót köszönthettünk a sorainkban és köszön-

jük a nem Jászapáti lakosoknak, hogy eljöttek és önzetlenül 
segítettek! 

31 és fél liter vért adtak!
Ezúton kívánunk minden kedves eddigi és leendő véradó-

inknak nagyon boldog, örömben és egészségben gazdag új 
esztendőt! 

Törőcsik Ferencné 
A Jászapáti 2000 Mg. Zrt.

Vöröskeresztes szervezetének elnöke
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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

A JABE közgyűlésén hallot-
tam Szabóné Nagy Enikő öt-
letét a régi NDK-s kapcsolatok 
lehetséges folytatásáról. Azzal 
a szándékkal kerestem meg az 
egyesület alelnökét, hogy az öt-
let megvalósításában segíthes-
sen az újság nyilvánossága. 

Szabó Dénes és felesége Eni-
kő már szinte kész tervvel fo-
gadtak. De ne vágjunk a dol-
gok elébe. 

A házaspártól megtudtam, 
hogy az egész akkor kezdődött, 
amikor októberben viszonoz-
ták Ulrich Rehhahn és felesé-
ge aratónapi látogatását. Ulrich 
1967-ben járt először Jászapá-
tin, az akkori cserekapcsolatok 
résztvevőjeként. Most ő látta 
vendégül Szabó Dénest és csa-
ládját Wartenburgban és kör-
nyékén. 

A hetvenes években, 78-ban 
jártam először a szüleimmel 
Németországban, Globigban, 
cserediákként. – meséli Dénes 
- A mi fogadónk, már nem lakik 
ott ezért Ulrich kalauzolt ben-
nünket. A nyáron mi vittük el 
őket azokra a helyekre, amikre 
még emlékezett itt Jászapátin. 
Most októberben ők is nagyon 
sok szép programot szerveztek 
nekünk. Meglátogattuk az ak-
kori tsz utódját is, amit ma egy 
holland vállalkozó üzemeltet. 

A német családok közül so-
kan ismerősként fogadtak ben-
nünket, a múzeumban a Jász-
apáti név hallatán mindenki-
nek mosolyra derült az arca. 
Az emberekkel beszélgetve 
úgy éreztük, jó néhányan len-
nének benne a cserekapcsolat 
mai folytatásában odakint, ta-
lán még támogatókat is tudná-
nak hozzá szerezni. 

Németország több annál, 
mint Berlin, a Brandenburgi 
Kapu, Lipcse vagy Drezda meg-
látogatása. Az alatt a pár nap 
alatt olyan helyekre jutottunk 
el, amit szinte nem is tudtuk, 
hogy létezik. Láttunk pontonon 
lebegő kilátótornyot, egy kül-
színi barnaszén bányából ki-

alakított koncert arénát, amit 
a használaton kívüli rakodógé-
pek különleges fénytechnikával 
világítottak meg. 

Mindezek olyan dolgok, 
amik a barátságos fogadtatás 
és a nyelvgyakorlás lehetősége 
mellett is vonzóak lehetnek a 
jászapátiaknak. Az ötletet a ba-
ráti kapcsolatok folytatásának 
megkezdéséhez egy évfordu-
lós készülődés erősítette meg. 

Az ottani települések 2013. 
október 2-7 között nagy ünnep-
séget rendeznek. Akkor lesz a 
wartenburgi csata 200 éves év-
fordulója. Ez a csata, az ottani 
emberek számára nagyon jelen-
tős, mert a lipcsei Népek Csa-
tája előtti esemény volt, ahol 
sikerült Napóleont két tűz kö-
zé szorítani és néhány nap-
pal később Lipcsénél legyőz-
ni a porosz-orosz-osztrák-svéd 
szövetséges csapatoknak. Erre 
nagyon büszkék, és úgy tart-
ják, „Wartenburg nélkül nincs 
Lipcse” A jelesebb évforduló-
kon lejátsszák a csatát, korabe-
li ruhákba öltözve és több na-
pos kulturális rendezvények-
kel emlékeznek.

Dédelgetett vágyunk, - foly-
tatja a beszélgetést Enikő, - 
hogy 2013 októberében kime-
hessünk erre az évfordulóra egy 
csapattal. Nagyon szeretném, 
hogy a gimnázium néhány di-
ákja is eljuthasson ide, - akik a 
történelem tantárgyban a leg-
sikeresebbek, - hiszen gróf Szé-
chenyi István neve is kapcsoló-
dik a Népek Csatájához. Hősi-
ességéért itt tüntették ki, mint 
huszár hadnagyot. Szeretnénk 
megnyerni az ügyhöz a jászka-
pitányt, Bolla Jánost, aki a hu-
szár hagyományőrző csapat 
tagja és annak idején részt vett 
a cserekapcsolatban is.

 Pontosan tudjuk, hogy nem 
a mi érdemünk, hogy húsz év 
után is nagy szeretettel fogadott 
bennünket 8-10 német család- 
mondja Enikő.  Ez az akkori tsz 
és azon belül is Julóka néni ér-
deme (dr. Suba Györgyné, Ko-

csis Julianna), ehhez mi csak 
hozzátenni szeretnénk.

Ez a kapcsolat ma már csak 
az emberek kapcsolata lehet – 
folytatja Dénes, - hiszen a me-
zőgazdasági szövetkezetek má-
ra teljesen átalakultak itt is, ott 
is. Az ottani falvakban is kevés 
a fiatal, sokan elmentek a mun-
kahelyük után nagyobb város-
okba. Az én egykori cseretár-
sam is elköltözött, de nagyon 
sokáig tartottuk a kapcsolatot a 
mai technikai lehetőségek (in-
ternet, telefon) segítségével. 
Még az esküvőnkre is eljöttek. 

Ha egy új korosztályt, a kö-
zépkorúakat sikerül megszó-
lítani, mindkét országban van 
annyi kulturális tartalék, hogy 
ez a kapcsolat működjön. Az 
elszállásolás lehetne nemcsak 
családoknál, hanem hotelben 

is. Az utazás 20 fő körüli kis-
busszal megoldható. Először az 
aratónapra fogadnánk néhány 
német családot, aztán utazhat-
nánk októberben az ottani ün-
nepségre. A részletek kidolgo-
zása még a mi feladatunk, de 
úgy érzem, ez a barátság olyan 
élő még most is, aminek folyta-
tását kötelességünk legalább el-
indítani. Azoknak emlék, akik 
részt vettek benne annak ide-
jén, az újaknak új élmény lehet.   

A beszélgetést azzal zár-
tuk, hogy a terv megvalósí-
tásra kész, jelentkezőket vár-
nak, akik részt vennének ben-
ne, vagy lenne kedvük segíteni 
a megvalósítást. 

Egy kis vállalkozó kedv és 
némi nyelvtudás kell és a töb-
bi megoldható…

Sz-n



8 XXIV. ÉVFOLYAM  2013. JANUÁR HÓ 5XXIV. ÉVFOLYAM  2013. JANUÁR HÓ

Szakmai konferenciát és 
IKSZT információs napot 

szervezett a JABE

A Jászapátiak Bará-
ti Egyesülete MNVH pro-
jekt keretében rendezte meg  
2012. november 23-án délelőtt 
Jászapátin a Művészetek Házá-
ban a Civilek és vállalkozások kö-
zös útja a vidékfejlesztésben cí-
mű konferenciát és Jánoshidán 
az IKSZT információs napot. A 
konferenciára meghívott előadók 
aktuális kutatási eredményeik-
ről, a két szektor helyzetértékelé-
séről, a civil szervezeteket érintő 
főbb törvényi változásokról, te-
endőkről kaphattak széleskörű, 
gyakorlati tájékoztatást. A hall-
gatóság tagjai között voltak civil 
szervezetek vezetői, képviselői, 
önkormányzatok vezetői, vállal-
kozók, vidékfejlesztési szakem-
berek és magánszemélyek egy-
aránt. A rendezvényen Szolovjov 
Rita köszöntötte a megjelenteket 
és néhány mondatban ismertette 
a projektet, a rendezvény célját, 
bemutatta a Jászapátiak Bará-
ti Egyesületét. Dr. Kákai László, 
egyetemi docens, a Pécsi Tudo-
mányegyetem BTK Politikai Ta-

nulmányok Tanszék tanszékve-
zetője A gazdasági válság hatása 
a civil szektorra címmel tartott 
előadást a konferencia résztvevő-
inek. Nemcsak a gazdasági kör-
nyezet, hanem a jogi háttér is vál-
tozik, változott az elmúlt évek-
ben. Az új civil törvényről (2011. 
évi CLXXV. Törvény), gyakorla-
ti tudnivalókról tartott előadást 
Mészáros Ágota a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Civil Informáci-
ós Centrum szakmai munkatár-
sa. A konferencián Dr. Horváth 
Ágnes, az Eszterházy Károly Fő-
iskola Politológia Tanszékének 
tanszékvezető főiskolai tanára, 
az Agria Universitas Egyesület 
elnöke a Vállalkozások társadal-
mi szerepvállalásáról tartott elő-
adást és példákon keresztül mu-
tatta be különböző vállalkozások  
társadalmi felelősségvállalását. 
Dr. Szarvák Tibor, PhD szocioló-
gus, egyetemi docens, SZIE-ABK 
tanszékvezető, a vidékfejlesztő 
szociális munka képzést mutatta 
be a hallgatóságnak. Burai István 
a Demokrácia és válság, részvéte-
li demokrácia fogalmáról beszélt 
előadásában, amelyben többek 
között kiemelte, hogy a társadal-

mi válság felszámolható példá-
ul a helyi közösségi szervezetek 
erősítésével, az iskola közremű-
ködésével és IKSZT szolgáltatá-
sokkal. Az előadásokat követően 
a résztvevők kérdéseket tettek fel 
a szakembereknek, akik kielégí-
tő válaszokat adtak egy-egy fel-
vetésre a témákkal kapcsolatban. 

A délutáni programok során az 
IKSZT információs nap program 
következett, melynek a Jászbe-
rényi kistérségben egyedüliként 
megvalósult IKSZT biztosított 
helyszínt. Jánoshidán az IKSZT 
teret Zagyva-híd Közösségi Ház-
ként ismerik. Szöllősiné Pintér 
Krisztina, a Zagyva-híd Közös-
ségi Ház vezetője köszöntötte a 
résztvevőket, ismertette a ren-
dezvény támogatóit, majd átadta 
a szót Jánoshida Község polgár-
mesterének, Eszes Bélának, aki 
köszöntötte a rendezvény vendé-

geit. Szöllősiné Pintér Krisztina 
előadásában a helyi IKSZT mű-
ködési gyakorlatát mutatta be, 
ismertette az egy éves működés 
főbb tapasztalatait, véleménye-
ket fogalmazott meg az IKSZT-
ről majd számos fotón ismertet-
te legnépszerűbb programjaikat. 
Balogh Nóra a Vidékfejlesztési 
Minisztérium képviseletében a 
IKSZT pályázati felhívásokról, 
azok eredményeiről beszélt. A 
műhelymunka, beszélgetés vé-
gén nyílt lehetőség az épület meg-
tekintésére, kötetlen beszélgetés 
keretében egyes kérdések meg-
beszélésére. 

Megjelent a vidékfejlesztési 
miniszter 121/2012. (XI. 28.) VM 
rendelete az Európai Mezőgazda-
sági Vidékfejlesztési Alapból a 
mezőgazdasági termelők gazda-
ságátadásához a 2012. évtől igé-
nyelhető támogatások részletes 
feltételeiről.

A támogatás igénybevételének 
feltételei: 

Jövedelempótló támogatást 
vehet igénybe a 01.11–01.50 szak-
ágazatba tartozó tevékenységet 
végző egyéni vállalkozó vagy me-
zőgazdasági őstermelő, ha mező-
gazdasági termelő tevékenységet 
végez, továbbá az átadó gazdálko-
dó munkavállalója.

A támogatás igénybevételének 
további feltétele, hogy a gazdasá-
got olyan természetes személy ve-
gye át, aki egyéni vállalkozóként  
az egyéni vállalkozói nyilvántar-

tásban főtevékenységként be-
jegyzett,  a  01.11–01.50  és  01.70  
szakágazatba  tartozó  mezőgaz-
dasági termelő tevékenységet vé-
gez vagy kíván végezni, és e tevé-
kenységet legkésőbb a kifizetési 
kérelem benyújtásáig megkezdi, 
és a támogatási kérelem benyúj-
tásának időpontjában nem tölti 
be a 40. életévét, valamint az át-
vételt a gazdaság méretének nö-
velése céljából valósítja meg.

Az átadó gazdálkodó akkor jo-
gosult támogatásra, ha:

- a támogatási kérelem  benyúj-
tásakor  betöltötte az 55. életévét, 
és nem éri el a reá irányadó öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt, nem ré-
szesül saját jogú nyugellátásban, 
a támogatási  kérelem  benyújtá-
sát  megelőző  tíz  év  során  me-
zőgazdasági  tevékenységet  foly-
tatott, a  támogatási kérelem be-

nyújtásakor legalább 3 hektár 
termőföldön gazdálkodik az át-
adással érintett gazdaság eléri 
legalább az 1 európai méretegy-
ség méretet.

Az átadó vállalja, hogy:
- a támogatási kérelem be-

nyújtásakor a tulajdonában lé-
vő termőföldet – kivéve a legfel-
jebb 5 hektár nagyságú, önellá-
tásra szolgáló földterületet – a 
kifizetési kérelem benyújtásáig 
per- és igénymentesen átruház-
za az átvevõre, továbbá a bérle-
ti, valamint a haszonbérleteti 
jogviszonyt végleg megszünteti. 
- a kifizetési kérelem benyújtá-
sáig véglegesen felhagy minden 
– az önellátásra történő termelés 
kivételével – üzleti célú növény-
termesztési, állattenyésztési, ve-
gyes gazdálkodási mezőgazdasá-
gi tevékenységgel

A támogatás mértéke:
Az átadó gazdálkodó által 

igénybe vehető támogatás össze-
ge 1 EUME érték esetén havonta 

a tárgyhónap elsõ napján irány-
adó kötelező legkisebb munkabér 
25%-a, amelyet minden továb-
bi megkezdett EUME érték után 
a tárgyhónap első napján irány-
adó kötelező legkisebb munkabér 
összegének 10%-ával növelni kell.

Az átadó gazdálkodó által 
igénybe vehető támogatás ösz-
szege nem haladhatja meg a 
tárgyhónap első napján irány-
adó kötelező legkisebb munka-
bér 200%-át.

A támogatási kérelmet 2012. 
december 17. és 2013. január 31. 
között lehet benyújtani az átadó 
gazdálkodó lakóhelye szerint il-
letékes MVH megyei kirendelt-
ségre.

Jász-Consulting Kft.
Tel: 57/440-516

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

Web: www.jasz-consulting.hu

Az 1962-ben végzett általános iskolás osz-
tálytalálkozót szerveztek a Damjanich úti 
Szent Imre Katolikus Iskolában. (Akkor még 
Központi Általános Iskola volt a neve és a Pe-
tőfi úton állt az épület a mai plébánia helyén.) 

Az egykori diákok sikeres rendezvényről 
számoltak be lapunknak. 

Az iskolát általában nyűgnek érezzük, 
csak évek múlva tudatosul bennünk, meny-
nyire meghatározó volt az a közösség, az az 
időszak az életünkben. 

70 egykori diák jött el a három osztályból, 
mondta el Farkasné (akkori nevén Tajti Mar-
git). Kedves tanáraink lelkesen megtartották 
az osztályfőnöki órát. Bizony néhány gyertyát 
is meg kellett már gyújtani, hiszen több régi 
iskolatárs már nem lehetett velünk.

Igen nagy csodálkozások voltak,  
mert sokan, amióta elvégeztük  

a 8. osztályt, nem is találkoztak.  
De végül mindenkire sikerült ráismerni.

Ebéd után nagy beszélgetések következtek, 
kinek hogyan telt el az ötven év. Mindenki jól 
érezte magát, nagyon boldogok voltunk mi 
szervezők, hogy ilyen jól sikerült a találkozó. 
Köszönjük tanárainknak is, hogy eljöttek, és 
jó egészséget kívánunk nekik!

Tajti Klára (ma Kalmárné) a találkozás él-
ményéről osztotta meg gondolatait velünk:

Az A és a B osztály nagyon rendes volt, mert 
ők többször is tartottak osztálytalálkozót, mi, 
a C-sek csak most, ötven év után. Ugyan több-
ször gondoltunk rá, de aztán abbamaradt a 
szervezés. Ahogy idősödtünk, és egyre fogy-
tunk, úgy éreztük mind sürgetőbbnek, hogy 
még látnunk kell egymást ebben az életben, 
hiszen  nyolc évet töltöttünk együtt az osztály 
magjával, a később hozzánk csatoltakkal pe-
dig minimum kettőt. Ez a nyolc év meghatá-
rozó volt az életünkben, s mint kiderült, a fi-
úk többségében még inkább. Ők nemcsak a 
nyolc osztályt végezték együtt, hanem a szak-

iskolai, ipari iskolai éveket és a katonaságot 
is, sőt, még első munkahelyük is ugyanaz lett 
nem egy esetben. Ezt sem tudtuk. S azt sem, 
hogy már kilencen (azóta tízen) nincsenek 
közöttünk a harmincötből. Hogy nem vol-
tunk egymás számára közömbösek, mutatja 
az is, milyen szeretettel jött közénk az egyéb-
ként mozgás - és beszédképtelen volt diáktár-
sunk, akinek csillogó szeme örökre megma-
rad emlékeimben.

Nem volt egyszerű 50 év távlatából felfe-
dezni a régi, ifjúkori vonásokat, a pocakos, 
ősz hajú, meglett férfiakban, a decens idősö-
dő hölgyekben a régi osztálytársat, viszont a  
diákcsínyek felidézése sokkal könnyebben 
ment. Jó volt viszontlátni a régi társakat, s 
konstatálni, hogy mindenkiből rendes em-
ber lett, azt,  hogy gazdag életpálya van min-
denki mögött - sok-sok unokával. 

Nem felejtettük el, hogy ki volt  
a kiváló atléta, ki a művészpalánta,  
ki az ezermester és ki az okostojás. 

S jó volt találkozni egykori tanárainkkal is. 

Lám Zoltánnéval, aki kilencvenévesen jött 
el közénk Gárdonyból,  Halász Imrénével, 
aki nemcsak tanárunk, de az iskola igazga-
tóhelyettese is volt, Farkas D. Ferencnével, 
aki a közeli Jászberényből jött a találkozó-
ra. Talán annyi személyesség megengedhe-
tő, hogy megemlítsem: az általános iskolában 
három pedagógus volt nagyon nagy hatással 
rám, ők a későbbi életpá-
lyámat is befolyásolták. 
Negyedik osztályban dr. 
Borbás Barnáné (innen 
kívánok neki nagyon jó 
egészséget), akinek me-
leg szíve, empátiája, ked-
vessége példa lehet min-
den pedagógus számára, 
másodsorban az osztály-
főnökünk, Szabady Ist-
ván, aki következetes 
szigorúsággal és nagyon 
komoly elvárásokkal te-
relgetett bennünket négy 
éven át, „hogy legyen be-
lőlünk valaki”, s végül, de 
nem utolsó sorban Török 
Sándorné Marincs Klára, 
akinek óráin belém ívó-
dott a magyar nyelv és 
irodalom szeretete, a szé-
pen megfogalmazott írott 
szó tisztelete, s az, hogy 
az írás számomra na-
gyon fontos eszköze lett 
az önkifejezésnek. Any-
nyira, hogy ma is a  min-
dennapjaim része.

(Az iskolai találkozó 
szervezői voltak: Nagy 
Ferenc, Farkas Sándor-
né és Kalmár Pálné. 

Lejegyezte: sz-n

  
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított Jászságért Díj 

huszonkettedik alkalommal történő kiírását. E díjat az a személy nyerheti el életműve elis-
meréseként, aki a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett. 
A díj adómentes összege: 1.000.000 forint.

A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magán-
személyektől és jogi személyektől egyaránt. A javaslatok benyújtásának határideje: 2013. 
február 28.  A Jászságért Díj átadására a 19. Jász Világtalálkozón kerül sor, Jászberényben. 

A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: „A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma 
1537 Budapest 114 Pf. 367. alapitvany@jaszokegyesulete.hu 

Budapest, 2012. október

Ötven éves osztálytalálkozó

Farkas Ferencné 
tanárnő

Török Sándorné 
tanárnő

Lám Zoltánné 
tanárnő

Osztályfőnöki óra – 50 év után



Születtek:
Farkas Adrián  nov. 23.

Csintó Kolos  nov. 26.

Fricz Nilla  dec. 8. (Vác)

elhaláloztak:
Tajti Lászlóné

 Bagi Borbála   élt 73 évet

Mihályi Istvánné 

 Nagypál Katalin  élt 56 évet

Ádám Gáborné 

 Radics Erzsébet  élt 91 évet

Farkas Józsefné 

 Borbás Erzsébet Róza  élt 83 évet.

Berdó Miklós János  élt 71 évet

Bódi Dezsőné 

 Farkas Rozália   élt 80 évet

Szűcs Sándorné 

 Léhi Terézia    élt 85 évet

Bárdos István   élt 68 évet

Nagy Miklós   élt 47 évet

Nagy István    élt 66 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: január 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  
januári programja

A Városi Könyvtár  
programja januárban

4.  15 óra Minigyöngy

7.  15 óra Rejtvényklub

 16 óra Rejtvényfejtő verseny

11. 15 óra Minigyöngy

12. 9 óra Csipkeverőkör

   9 óra Játékdélelőtt

14.  14 óra Nyugdíjasklub 

18.  15 óra Minigyöngy

21.  15 óra Rejtvényklub

16 óra Rejtvényfejtő verseny

25.  15 óra Minigyöngy

26.    9 óra Játékdélelőtt

28.  14 óra Nyugdíjasklub

Febr.  1.   15 óra Minigyöngy

Febr.  4.   15 óra Rejtvényklub 

16 óra  Rejtvényfejtő verseny

19-én (szombaton) 15 órakor: 
Magyar Kultúra Napja ünnepség és a Pájer Antal Díj átadása

A Jászapátiak Baráti Egyesülete (JABE) és 
a Vándorfy János Honismereti Szakkör „Val-„Val-
lomások a második világháborúról Jászapá-
tin és Jásziványon” címmel jelentette meg leg-
újabb, sorban a nyolcadik kötetét. A kiadvány 
bemutatóját december 7-én tartották a Művé-
szetek Házában. A könyvbemutató előtt a vi-
lágháborús hősök emlékére szentmisét mu-
tattak be a templomban, majd megkoszorúz-
ták a II. világháborús emlékművet.

A könyvet dr. Dobos László a Jászok Egye-
sülete ügyvivője ajánlotta az érdeklődők fi-
gyelmébe a következőkkel: 

„A második világháború történéseit elhall-
gatta, lenyomta a politika. A hadifogságból 
hazatérő honvédek nem beszélhettek mind-
arról ami velük történt. Az a vallomás gyűj-
temény, amely most megjelenhetett egyfajta 
elégtételt is jelent mindazoknak, akiknek ak-
kor hallgatni kellet. Ezekkel a személyes él-
ményekkel, történetekkel egy-egy család ta-
lálkozhatott eddig.

A kötettel pedig eljut mindenkihez messze 
a Jászság határain túl is. Sőt olyan forrásér-
tékű közlések találhatók benne, ami hozzá-
ad ahhoz az ismerethez, ahhoz az adatbázis-
hoz, amivel eddig dolgoztak a történészek.”

Szabóné Nagy Enikő a JABE alelnöke 
megköszönte mindazok munkáját, akik 
közreműködtek a kötet kiadásában, és 
részesei voltak a folyamatnak. 

Bolla János Jászkapitány, illetve a negy-
venedik évfordulóját ünneplő Muskátli Nép-
dalkör katonadalokkal idézte fel a kor han-
gulatát. 

A „vallomásokat” dr. Suba Györgyné szer-
kesztette egy kiadványba.

A könyvbemutatón elmondta, hogy az ösz-
szeállítás elkészítésének ötlete már 1976-ban 
felvetődött, amikor megalakult a honisme-
reti szakkör. Előbb a tanyavilág feltérképe-
zése, a múzeum létrehozása, utána pedig az 
emlékek rögzítése volt a kitűzött feladat. En-
nek a munkának volt a része a második vi-
lágháborús visszaemlékezések rögzítése is. 
Még a megboldogult Berki Pista bácsi, az ak-
kori szakkörvezető gyűjtötte, illetve gyűjtet-
te ezeket az anyagokat. Sajnos, akik ezt akkor 
leírták, már meghaltak.

Természetesen kellett hozzá gyűjteni még 
most is. 

Vallomások alapján készült a könyv, egy-
részt olyanoktól, akik végigélték a háborút, 
a harcokban, vagy hadifogolyként, másrészt 

itthoni civil lakosként, gyerekként. Látták, 
részesei voltak mindannak a szörnyűségnek, 
ami akkor történt. 

A Trió TV-nek adott interjúban így fogal-
mazott:

„Bizonyos szempontból az embernek meg-
nyugvást ad, hogy amit lehetett megtettünk. 
Ha egy emlékmű készül, oda csak a nevek ke-
rülnek, de ez a könyv több mint egy emlékmű, 
itt minden fellelhető adat szerepel az eleset-
tekről, az anyja neve, apja neve, hol esett el, 
milyen körülmények között. Nem sok telepü-
lés van, ahol összegyűjtöttek ilyen adatokat. 

Különös jelentőségét az adja, hogy most 
van a doni katasztrófa 70 éves évfordulója. 

Nem lehet elmondani, hogy micsoda em-
beri sorsok, tragédiák jöttek elő, amikor ezt 
a könyvet szerkesztettük. Engem még soha 
ennyire nem viselt meg egy könyv.” 

Mindenkinek ismernie kellene a történte-
ket, hogy még egyszer ilyen világégés ne tör-
ténjen meg. 

(Készült a Trió Tv riportja  
és Banka Csaba cikke alapján)

Centrum Jászapáti Kft.
Centrum ABC
Székhely: 5130 Jászapáti, 
Dr. Szlovencsák Imre út 4-6.
Web:  www.centrumkft.hu
A Centrum Jászapáti Kft. 2002 

óta működő vállalkozás, mely az-
zal a céllal jött létre, hogy keres-
kedelmi tevékenységet folytasson 
a Jászságban. A vállalkozás  je-
lenleg a CBA Áruházlánc kerete-
in belül kettő működő élelmiszer-
áruházat működtet Jászapátin.  
A 2011-es esztendőben a vállal-
kozás kereskedelmi egységének 
fejlesztésére benyújtott pályá-
zat támogatásban részesült. A 
ma már Dr. Szlovencsák Imre út 

5-7. szám alatt lévő élelmiszer-
üzlet hűtőberendezések cseréjé-
hez nyújtott be kérelmet a kft. 
a helyi LEADER akciócsoport-
hoz. A projekt megvalósítására 
2012. év végén került sor, mely-
ben nagy szerepe volt az együtt-
működő partnereknek is.

Pályázat címe:
Eszközfejlesztés 
a Centrum CBA ABC-ben
Megítélt támogatás:  
9 802 320 Ft

Pályázati felhívás:
76/2011 (VII.29) VM rendelet 

alapján a HVS LEADER fejeze-
tének végrehajtásához 2011-től 
nyújtandó támogatás pályázati 
felhívásának keretében.

A jászberényi kórház kAptA idén  
A leginkább mAmA- és bAbAbArát kórházAknAk járó  

TörődésérT díjaT 

Összesen mintegy hetven kórház közül nyerte el idén a jászbe-
rényi Erzsébet Kórház szülészete a leginkább mama- és bababa-
rát helynek járó Díj a Törődésért elismerést a kismamák szavaza-
tai alapján. A legelismertebb szülészetet egy kétmillió forint értékű 
egészségügyi berendezéssel támogatja a díjat alapító KRIO Inté-
zet. A több ezer kismama szavazatai alapján összeállt lista máso-
dik helyén a miskolci Semmelweis Kórház, a harmadikon pedig a 
gyöngyösi Bugát Pál kórház végzett.

Az elismerés alapját egy elégedettségi kérdőív adta, amelyet a 
KRIO Intézet ügyfelei tölthettek ki 2012. június 4. és december 1. 
között. Az anyák a szülészeteket a szülés közben és a kórházi tar-
tózkodás ideje alatt ért élményeik, tapasztalataik alapján értékel-
ték. Kérdéseket kaptak a dolgozók felkészültségére, segítőkészsé-
gére, az egészségügyi szolgáltatások minőségére vonatkozóan is. 
A kérdőívet több ezer kismama töltötte ki, több mint 70 hazai szü-
lészetet értékelve ezzel. Az elismerést végül a jászberényi Erzsébet 
Kórház szülészete nyerte. 

„Az volt a célunk, hogy megajándékozzuk azt a kórházi osztályt, 
ahol ügyfeleink a leginkább kismama- és bababarát ellátásban ré-
szesülnek, és a szavazatok alapján összeállt listával némi támpontot 
is nyújthassunk a kismamáknak, hol, milyen ellátásra számíthat-
nak” – mondta Dr. Balogh István, a KRIO Intézet vezérigazgatója. 
A nyertes a díjjal járó oklevél mellé kétmillió forint értékű egészség-
ügyi berendezést is kapott a KRIO Intézettől, amely még színvona-
lasabb és biztonságosabb ellátást tesz lehetővé a szülészet számára.

A KRIO Intézetről
Az intézet Európa egyik legnagyobb őssejtbank hálózatának, a 

FamiCord Group-nak a tagja, amely együttesen több mint 60 000 
minta tárolását végzi, és eddig 15 sikeres beültetéshez biztosított 
őssejtet. 

További információ: www.krio.hu

Vallomások - Több mint egy emlékmű

Célterület megnevezése:
Helyi vállalkozások 
támogatása 
Célterület száma: 1 026 537
Bővebb információ: 
www.centrumabc.hu 
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