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A tartalombólóló
2. oldal: 

Rövid hövid hö írek kírek kí épekben
3. oldal: Mustármag

4. oldal: 
Arany Trombita FúArany Trombita FúArany Trombita F vúvú óvóv sze-

nekari Fesztivál
5. oldal:

Orvosok-tanárok, 
együtt vagy egymütt vagy egymü ás 

ellen?
6. oldal: 

Rendőrsőrső égi kögi kögi k zlemény
7. oldal: 

RendezvéRendezvéRendezv nyek. 
AnyaköAnyaköAnyak nyvi hírek.írek.í

Orvosi ügyelet.
8. oldal: 

Tavaszi szabadidős ős ő
programok 

az István Király Általános 
Iskolában.ában.á

10. oldal: Rejtvé10. oldal: Rejtvé10. oldal: Rejtv ny
11. oldal:
Sport. 

MűMűM füfüf ves-püves-pü álya avató.

JÁJÁJ SZSÁSZSÁSZS GI 
RANDEVÚ

2004. augusztus 19-20-21-én a Ván a Ván a V rosi 
Sportpályán

PROGRAMOK
19-én:  Fellépnek: Nox, Fresh, Anita, Fenyépnek: Nox, Fresh, Anita, Fenyé ő Miklós. 

Majd DISCO hajnalig
PéPéP nzdíjas iszapbirkíjas iszapbirkí ózó verseny.
Motoros felvonulás és bemutató.

20-án: A Rácz Aladár Zeneiskola fúr Zeneiskola fúr Zeneiskola f vósainak bemutatója.ója.ó
Komár László műsora.

JáJáJ szapáti és erdélyi néptépté áncosok fellépépé ése
Operett- és nótaműsor
Veteránautók kiállítítí ása.

(köztük lesz Rákosi Mátyás egykori szolgás egykori szolgás egykori szolg lati gélati gélati g pkocsija is.)épkocsija is.)é

Este TŰZIJŰZIJŰ ÁZIJÁZIJ TÉK
21-én: UR-FA Kupa műfűfű üfüf ves Öregfiúk Labdarúgó gó g Torna. 

(ré(ré(r sztvevők: a Ferencvők: a Ferencvő áros, az Újpest, Újpest, Ú
a helyi Töa helyi Töa helyi T rekvés és a helyi Kés a helyi Kés a helyi K pviselépviselé ők csapatai.)ők csapatai.)ő

„A Jászságért” Alapítvány 
kuratóriuma ebben az évben dr. 
Farkas Ferenc nyugalmazott főFarkas Ferenc nyugalmazott főFarkas Ferenc nyugalmazott f is-
kolai tanár (Jászberény) részére 
ítélte oda a Jászságért Díjat, élet-
pályája elismeréseként.

Dr. Farkas Ferenc 1931-ben szü-
letett Jászapátin, ötgyermekes 
parasztcsaládban. A tanyai iskola 
után a jászapáti gimnáziumban 
folytatja tanulmányait. A szege-
di tudományegyetem bölcsész-
karán magyar, majd német sza-
kon szerez diplomát. Tanárként 
tanít a jászapáti, jászjákóhalmi, 
jászárokszállási gimnáziumban, 
később a Jászberényi Tanítókép-
ző Főiskolán. 1972-től fől fől f iskolai 
docens, 1986-tól fől fől f iskolai tanár, de 
nyugdíjazása óta is oktat. Legfon-
tosabb munkaterületei: a magyar 
nyelvtan, az anyanyelvi tantárgy-
pedagógia és nyelvművelés ügye. 
Tudományos tevékenységének 
legjelentősebb eredményei a név-
tani kutatás terén végzett gyűjtő-
munkában születtek. 

Vaskos kötetekben teszi közzé 
a jászberényi járás, a Tiszazug és 
a nagykátai járás fös fös f ldrajzi neveit. 
Iskolateremtő pedagógus: tanít-
ványai a hazai és nemzetközi 
tudományos élet számos területén 
érnek el kiemelkedő sikereket. 
Kitűnő, közkedvelt és megbecsült 
előadó. A mély emberséget, a jász 
értékek iránti elkötelezettséget 
sugárzó írásaival rendszeresen és 
folyamatosan jelen van a jászsági 
sajtóban. 

Oktatói tevékenysége és tár-
sadalmi tisztségei révén számos 
tudományos tanácskozás szerve-
zője, házigazdája. Egy évtizede az 
erdélyi magyar tanárképzésben is 
oroszlánrészt vállal.

Oktatói és tudományos tevé-
kenységével gyarapítja szülőföföf ldje 
kulturális életét, s arra törekszik, 
hogy a Jászság értékeit az egész 
ország, sőt külfölfölf ldi intézmények 
is megismerhessék. A jász kultu-
rális örökség szolgálata életpályá-
ja egészének természetes része.

2004. július 10. (szombat)
8.30: Gyülekező a Városháza 

előtt.
9: Indulás külön autóbusszal 

és hintóval a Tanyamúzeumhoz.  
(Helyszín a Jászapáti 2000 Mg. 
Rt. jászszentandrási úti telepe.) 
A kézi aratást bemutatja Mihályi 
József, a Vándorfy János honisme-
reti szakkör vezetője.

9: MEGNYITÓ.
reti szakkör vezetője.

Ó.
reti szakkör vezetője.

 A rendez-
vényt megnyitja Szabó Lajos pol-
gármester. Helyszín: az Rt. közeli 
búzatáblája. 

ARATÁ
búzatáblája. 

Á
búzatáblája. 

ARATÁARAT S: Az aratópálinka 
elfogyasztását követően az arató-
párok rendbe állnak. Munka után 
aratóebéd.

10: A TRIO Rádió élő kíván-
ságműsora, 12 óráig. 11: A helyszí-
nen felállított szabadtéri színpa-
don fellép a HÉTSZÍNVIRÁG ÁG Á
néptáncegyüttes.

12: Az aratópárok fogadása a 
színpad előtt. 7: A versenyzők 

JáJáJ szsászsá ászsászs gágá égég rt Dért Dé íjíjí
elhelyezkedése a kakasfőzéshez, 
a Jászapáti 2000 Mg. Rt. 
jászszentandrási úti telepén  álló 
nyitott szín alatt.

8:  KAKASFŐZŐ VER-
SENY. Nevezési díj nincs. A ver-
senyzők a magukkal hozott kakast 
főzik meg a saját, jól bevált bográ-
csukban. Tűzifáról a szervezők 
gondoskodnak. A főzőversenyre 
jelentkezési lap kérhető a Műve-
lődési Házban, Urbán Péternétől. 
Telefon: 57/441-071.

KÍSÉRŐ RŐ R PROGRAMOK 
EGÉSZ NAP: - BORKÓBORKÓBORK STO-
LÓ mátraaljai borokkal. - JÁT-
SZÓHÁZ és kézműves bemutató  
gyerekeknek.

- 9 órától, egész délelőtt. TOM-
BOLA folyamatosan vásárolható.  
A rendezvényről a TRIO TV 
felvételt készít és egy későbbi idő-
pontban összefoglalót láthatnak 
róla a kábeltévén.

12: A FŐZŐVERSENY ŐVERSENY Ő
ÉRTÉKELÉSE Kóstoló és zsű-
rizés, értékes díjakkal. 

13 NÉPZENEI MŰSOR
Fellép: a Szőke Tisza Citera-

zenekar (Tiszafüred), Népdalkör 
(Tiszatenyő)  és a Muskátli Nép-
dalkör (Jászapáti)  

14.30: TOMBOLASORSO-
LÁS

Értékes nyereményekkel, fődíj: 
egy élő birka. 22 órakor: TŰZI-
JÁTÉK a Panna-tónál. Egész nap 
üzemel a Frikandó Fogadó (Szabó 
Sándor) büféje, ahol az italok szé-
les skálája mellett vásárolható étel: 
kakaspörkölt, kovászos uborkával.  
A RENDEZVÉNY SZERVE-
ZŐJE A JÁSZAPÁTIAK BARÁ-
TI EGYESÜLETE, TÁMO-
GATÓI: Jászapáti Város Önkor-
mányzata, JÁSZAPÁTI 2000.  
Mg. Rt., Jásztej Rt., RÁDIUS Bt.,  
Ballagó Gyula vállalkozó.

VIII. ARATÓNAP 2004.ÓNAP 2004.Ó
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László Péterné, é, é

a Mészáros Lőrinc gimnázium tanárnője, munkájának  

elismeréseként 

Megyei Pedagógiai Díjat kapott. 

Képünkön férjével a megyei önkormányzat 

pedagógusnapi ünnepségén

Osztrák testvérvárosunkból, 

Grafensteinből érkezett 

fúfúf vóvóv sok szórakoztatták sok szórakoztatták sok

a strand vendégeit, majd 

felléptek a sörfesztiválon is.

A Jászapáti 
VáVáV rosi Vegyeskar 
megalakulásának 
15 évfordulója 
alkalmából, az egri 
Andante Kórussal és a 
jászkiséri Pedagógus 
Női Karral közösen 
adott hangversenyt a 
jászapáti templomban.

Városi események – képekben
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MUSTÁMUSTÁMUST RMAG

A  szeretetrőA  szeretetrőA  szeretetr lőlő
A legnehezebb téma azt hiszem, amiről írhatok, írhatok, í

mert olyan sokan és olyan sokfés olyan sokfés olyan sokf leképpen írtak mírtak mí ár erről 
a fogalomról előttem. Az ember talőttem. Az ember talő án akkor lesz hite-
les, ha ilyenkor nem fordul idézett segítsítsí égéhez. Mert, 
ha már megtanult járni, nincs szüksége mankóge mankóge mank ra!
Isteni parancs, a főIsteni parancs, a főIsteni parancs, a f parancs őparancs ő írja elírja elí ő: „Szeresd felebarátodat, mint átodat, mint á
tenmagadat!” sőt jobban, mert ha őt jobban, mert ha ő önmagunk elé kell helyeznükell helyeznükell helyezn nk 
valakit, sőt eszerint mindenkit, ahhoz nagy akarat őt eszerint mindenkit, ahhoz nagy akarat ő és lemondás 
szükséges. Csak úgy lesz igazi a szeretetünk…

Szerethetünk valakit azért, mert megérdemli, mert ismer-
jük, mert érdekünk fűnk fűnk f ződik hozzá, pl. családi, baráti kapocs áti kapocs á
kökök t vele össze minket. De ez a parancs arra buzdít, hogy min-ít, hogy min-í
denkit egyformán kell szeretnün kell szeretnün kell szeretn nk, azt, aki nem érdemli meg, 
sőt az ellensőt az ellenső égeinket is. „Mert a szeretet megbocsátó, min-
dent elviselő, hosszútútú űrő és kegyes.” (idézet Szt. Pál levelébébé ől)
Hallottam már szenvedő, és cselekvő s cselekvő s cselekv Szeretetről is. Hogy mit 
jelent ez, nehéz elmagyarázni, talán az a lényeg, hogy csendesen 
és minden részében el kell fogadni a mében el kell fogadni a mé ásik embert, aki előbb-őbb-ő
utóbb megóbb megó érzi azt a kellemes érzést, ő is fontos valakinek, sőt őt ő
szeretik.

Ezt is  meg kell élni, hogy felfoghassa az ember. Nagyon 
igaz az is, hogy aki a szeretetébébé ől ad, annak nemhogy kevesebb 
lesz, hanem megduplázódik a jó érzés a lelkében, ében, é és mind töb-öb-ö
bet tud adni, és erősőső ödik általa a hite önmagában, ában, á és a másik 
emberben. Persze vannak, nehéz pillanatok, de ez mindig segít.ít.í
Ez a legnagyobb ajándék, amit viszonzásul kapunk, a „hit a sze-
retet erejébenébené ”! Vallásunk alapjaiban: - az odafordulásban, - a 
figyelemben, - az alázatban is ott van, nyitott szívkívkí ént a szeretet 
számára, amit befogadhatunk. Mint a fecskeféra, amit befogadhatunk. Mint a fecskeféra, amit befogadhatunk. Mint a fecskef szek télen, várja 
a lakóa lakóa lak it, hogy egész nyáron át csiviteljen, rát csiviteljen, rá öpköpköpk djön kön kön k rülötte 
egy vidám fecskepár.

Kavarognak a gondolatok a fejemben, elég-e, amit leírtam, írtam, í
bízzam a tovízzam a toví ábbi fejtegetábbi fejtegetá ést az olvasóra? Még annyit, hogy a 
Szeretet parancsa nem parancs, nem törvérvérv ny, hanem egyszerű 
kérés, amely így szígy szí ól: Szeressük egymást!

KöKöK szöszö önettel: F. önettel: F. ö Á.Á.Á

Hála – testem 
gyógyítóinak

EmberséEmberséEmbers gbégbé ől jelesre vizsgől jelesre vizsgő ál jelesre vizsgál jelesre vizsg ztak,áztak,á
Futballmeccsen a szurkoló Futballmeccsen a szurkoló Futballmeccsen a szurkol tátát rsak.
Rosszul lettem, ügyeletet hügyeletet hü ívtak,ívtak,í
Autóval engem hazahoztak.

Az ügyeletes orvosnak hügyeletes orvosnak hü ágyeletes orvosnak hágyeletes orvosnak h la,ála,á
Az injekcióAz injekcióAz injekci t jót jót j l eltalól eltaló ál eltalál eltal lta.álta.á
Az ízízí ületi gyulladületi gyulladü áleti gyulladáleti gyullad somnak,ásomnak,á
VéVéV rellérellé árellárell tátát sásá ásás t biztosította.ította.í

Száz per hetven áz per hetven á
a vérnyomérnyomé ásomnakásomnaká
CsöCsöCs kkenökkenö ésésé ésés t, az ember nem bét, az ember nem bé írja.írja.í
Így nem kapott elÍgy nem kapott elÍ égy nem kapott elégy nem kapott el g vég vé ért az agyam,ért az agyam,é
Ezért nem tudtam tartani magam.ért nem tudtam tartani magam.é

Nedves idő íNedves idő íNedves id ző íző í ületet bületet bü ántja,
MegfáMegfáMegf zázá ásos s allergiásos s allergiá ásos s allergiásos s allergi s nás ná átha.
Sok a baja öreg nyugdöreg nyugdö íreg nyugdíreg nyugd jasnak,íjasnak,í
HáHáH la isten, jála isten, já ó la isten, jó la isten, j emberek vannak!

JáJáJ szapászapá áti, 2004. VI. 7.

SZABARI PÁSZABARI PÁSZABARI P LÁLÁ
NyugdíNyugdíNyugd jas kíjas kí öztisztviselöztisztviselö őztisztviselőztisztvisel

+ Fizetett hirdetés

Köszönet
a zenei 

élményért!
Immár hagyománnyá vált 

óvodóvodó ánkban, hogy a Rácz Aladár 
Zeneiskola gyermekei koncertjei-
ken betekintést nyújtanak a zene újtanak a zene ú
világába. Karába. Kará ácsony előtt őtt ő óvodóvodó án-
ként hangulatosan készítik elítik elí ő az 
ünnepvárást. 

Tavasszal ízelízelí ítítí őt kaptunk a őt kaptunk a ő
népi hangszerek játátá ékábábá ól, majd a 
fúfúf vúvú óvóv szenekar színes bemutatínes bemutatí ójójó ában ában á
gyögyögy nyönyöny rkörkörk dhettünk. Koncertje-
ikkel maradandó zenei élményhez 
juttatják gyermekeinket.

Ezúton kúton kú öton köton k szönjük meg a fel-
készítítí ő tanárok és a növendövendö ékek 
munkájájá át. Nagy szeretettel várjuk a 
továbbiakban is hangversenyeiket.ábbiakban is hangversenyeiket.á

Önállállá ó Ólló Óll vodai Intézmézmé ény ény é
Gyermekei és dolgozés dolgozé ói

Ha nincs programod még a 
nyárra, mi segítünk! Unatkozol? 
Nézz be hozzánk? Amit ajánlati 
tudunk:

- Társasjátékozás
- Virágok gyűjtése, préselése, 

mozaikkép készítése
- Papírsárkány ragasztása
- Videofilm nézés
- Gyöngyfűzés

- Kötetlen beszélgetések aktuá-
lis témákról

- Sportolási lehetősége.
Ha ötleted van, a fogadó helyi-

ségben elhelyezett gyűjtőládába 
dobd be leveleidet! Lelki problé-
máiddal, konfliktusaiddal keresd 
fel családgondozókat! Mi meg-
hallgatunk, titkaidat bizalommal 
kezeljük, segítünk, ahol tudunk!

A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat nyári programja

Hamvazószerda – Nagypén-
tek – Pünkönkönk sd, Keresztény val-
lásunk szerint több mint 3 höbb mint 3 hö ónap 
telik el ezen események könyek könyek k zött, 
hosszú szertartások, és készületi 
időt foglal magőt foglal magő ába ez az idába ez az idá őszak.őszak.ő
Más kitekintésben ugyanennyi, 
3 hónap telt el az amerikai film-
bemutató és a Jászapáti moziban áti moziban á
történt vetítítí és kös kös k zött. Ez idő alatt 
hallhattunk elismerő és hibát 
kereső vévév leményt egyaránt

A film teljesen a Szentírírí ásra ala-
puló forgatókökök nyve mindössze két 
órahosszába sába sá űríti bele az emberi-íti bele az emberi-í
ség talán legigazabb történetét. 
Ilyen préshatás alatt a lényeg 
bennmarad, és a felesleg elpárolog. 
A szenny-, a gőg -, a megvetőg -, a megvető és, 
ami köami köami k zött a korabeli jelmezek, az 
arcok és a hanghatás tisztán eliga-
zít, szinte nem is kell figyelni a fel-ít, szinte nem is kell figyelni a fel-í
iratozott magyar szöveget, hogy öveget, hogy ö
tudjuk, melyik szereplő kicsoda.
S, hogy a véS, hogy a véS, hogy a v res jelenetek mit vál-
tanak ki belőlülül k, belőlülül nk, kik 
mindezt másként képzeltük el:

,,Mint a szarvas ér vizéhez, Lel-

kem Hozzád, égi Lény,” - Mi Sze-

líd síd sí óvóvó árgással vágyunk az ÜdvÜdvÜ ödvödv s-

ségre. Ez járt a fejemben, mikört a fejemben, mikört a fejemben, mik zben 

a filmet néztem, de a valóság más 

volt, mint amit eddig gondoltunk. 

Miért ez a szörnyűség, mi szükség 

van rá? – kérdezhetnénk.

A mai kor emberének ugyanúnek ugyanúnek ugyan gy 

szüksége van a hitre, mint régen, 

csak más eszkös eszkös eszk zökkel, más csator-

nán terjed, mint eddig. „A film 

hiteles – így t– így t– í örtént, ahogy tör-

tént.” – nyilatkozta Őszentsége II. 

János Pál pápa is miután megnézte 

a filmet. Jelenléte tehát elismerte, át elismerte, á

mindenki nyugodtan megnézheti, 

mert a tartalma mély és helytálló 

ma is. Csak még mi nem láttunk áttunk á

ehhez hasonló filmet, amelyen 

az ártatlan úgy viseli a szörnyű 

kínokat, hogy kínokat, hogy kí önokat, hogy könokat, hogy k zben szerete-

tet sugároz és megbocsájtájtá ást.

Ez az igazi szeretet!

F. Á.

A Passió című mozifilmről
avagy „a szeretetről”
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Pár héttel ezelőtt lelkes buzga-őtt lelkes buzga-ő
lommal készült a jászapáti Rácz 
Aladár Zeneiskola FúFúF vúvú óvóv szenekara 
a lengyelországi megmérettetésre. 
Valószíníní űnűn leg kevesen tudtak édes 
álmot aludni az indulást megelőzőző ő 
éjszaka az izgalom miatt. éjszaka az izgalom miatt. é

2004. június 4-én reggel hat 
órakor indult a lelkes kis csapat a 
lengyelországi Kozyba a verseny 
színhelyínhelyí énhelyénhely re. Szlovákián keresztül 
haladtunk úti cúti cú élunk felé, két-
óránkénti pihenő beiktatásával. ával. á

Meseszép tájakon utaztunk ájakon utaztunk á
keresztül. Hatalmas hegyek, gyö-l. Hatalmas hegyek, gyö-l. Hatalmas hegyek, gy
nyönyöny rű fenyvesek, folyófenyvesek, folyófenyvesek, foly k övez-övez-ö
ték utunkat. Gyök utunkat. Gyök utunkat. Gy nyönyöny rkörkörk dtünk 
a Handlovka folyó a Handlovka folyó a Handlovka foly gyors sod-
rásában, a hegycsában, a hegycsá úcson épített ített í
vízivíziví árban. Mintha a régi kor szel-
leme érintett volna meg minket, 
amikor kitekintve a busz ablakán 
föföf lnéztünk méltóságteljes öreg 
várra, amely őrkőrkő örkörk dik a természet 
nyugalma felett.

Megnéztük Zólyom várát, át, á
amit sohasem sikerült a töröknek 
bevenni. Itt született Balassi Bálint 
1554-ben, itt készültek első lírai írai í
alkotásai.

A várnézés után folytattuk 
utunkat, délután két óra köra köra k rül 
léptük át a lengyel határt. Az 
ellenőrzőrző és most már tényleg csak 
a személyigazolványok és a tizen-
négy éven aluli gyermekeknek az 
útleveleik felmutatútleveleik felmutatú ásával zajlott. ával zajlott. á
Újra dimbes-dombos, hegyes-vÚjra dimbes-dombos, hegyes-vÚ öjra dimbes-dombos, hegyes-vöjra dimbes-dombos, hegyes-v l-
gyes folyógyes folyógyes foly kkal, tavakkal tarkított ított í
csodaszép tájak kájak ká öjak köjak k vetkeztek. övetkeztek. ö

Nemsokára megérkeztünk 
Kozyba, ahol a nagytemplom 
előtt talőtt talő álkoztunk lengyel kísísí é-
rőnkkel. Ekkor volt előnkkel. Ekkor volt elő őszősző ör, de 
nem utoljára nagy segítsítsí égünkre 
Pedziwiatr-Szerencsés Bogumila 
Emília lengyel születésű tolmács-
nőnk, hiszen kőnk, hiszen kő önk, hiszen könk, hiszen k zülülül nk senki sem 
beszélt lengyelült lengyelült lengyel l. 

Elszállásoltak bennüsoltak bennüsoltak benn nket a 
Sportszállóban, ahol ha lenóban, ahol ha lenó éztünk 
az udvarra, láthattuk a verseny áthattuk a verseny á
előkészületeit, a pódium födium födium f lállí-
tását. Ekkor még csendes volt a 
kökök rnyérnyérny k. Vacsora után Boguska 
néni elvitt minket hegyet mászni 
(valójójó ában csak kiában csak kiá épített mített mí űútett műútett m ton űúton űú
kellett fökellett fökellett f lfelé gyalogolni), ekkor 
kiderült, hogy nem is vagyunk 
mi olyan kemény gyerekek (tisz-
telet a kivételet a kivételet a kiv teleknek), hiszen a csa-

pat fele  föpat fele  föpat fele  f ladta és visszafordult, 
a másik fele hősiesen vősiesen vő állalta az 
emberi kínzatínzatí ás eme formájájá át át á és 
teljesítette a kitítette a kití űzött célt, bár rossz 
irányba mentünk ez nem szegte a 
kedvünket.

Másnap megindult a zsongás a 
sportszálló kökök rül. Érkeztek a ver-
senyző csapatok, cserkész csapatok 
árulták a sütemütemü ényeket és más 
finomságokat, megérkeztek a sör-
csapolók is.

 Délelőtt a lengyel program őtt a lengyel program ő
szerint elvittek bennüszerint elvittek bennüszerint elvittek benn nket a Zar 
hegységbe, ahonnan gyögbe, ahonnan gyögbe, ahonnan gy nyönyöny rű 
kilátátá ás nyílt a költ a költ a k zeli városokra.

Előszősző ör Kozyban mutatkoz-
tunk be, ott volt az első koncer-
tünk délután 16 órakor. Az ünnep-
lőbe őbe ő öltözött kis csapat megmu-
tatta, mire képesek a magyarok. 
Nemcsak a versenydarabokat, 
hanem egyéhanem egyéhanem egy b zenekari méb zenekari mé űb zenekari műb zenekari m veket űveket ű
is játszottunk, nem kis sikerrel. 
Még Horváth János karmester úr 
is meglepődött, nagyon jól játszot-
tak a gyerekek. 

Második koncertünket 
Wilkowicében kellett tartanunk. ében kellett tartanunk. é
Esett az eső, de annak ellenére is 
sok néző volt ebben a szép város-
ban. Ha lehet mondani, itt még 
nagyobb elismerést kaptunk mint 
Kozyban. Szívbívbí ől muzsikált a 
csapat. Lámpaláznak híre hamva íre hamva í
sem volt. A koncert után megven-
dégeltek bennügeltek bennügeltek benn nket, kaptunk egy 
édes wilkowicei trombitás angyal-
ka szobrot és egy tyúkos-kaka-
sos-tojásos fali akasztót is, ahol 
a tojás a jövövö ővőv t jelkőt jelkő épezi. A nehéz 
nap vénap vénap v gén fán fán f radtan tértünk meg 
szállásunkra, de rögtön fel is fris-
sültünk, mert kiderült élőzenőzenő és 
Estrada koncert lesz éjjel a holnapi éjjel a holnapi é
verseny színhelyínhelyí énhelyénhely n. Vacsora után 
lementünk a koncertre, sokan 
táncra perdültek a mieink költek a mieink költek a mieink k zül is 
a véa véa v rpezsdítítí ő mazurkákra és jódlis 
nótákra. Le sem merem írni hírni hí ány 
órakor tértünk nyugovónk nyugovónk nyugov ra, de aki 
éjjel legéjjel legé ény, legyen az nappal is ala-
pon, június 6-án vasárnap reggel 
”mindenki”mindenki” ” üdén és frissen készü-
lődött a megmérettetésre. 

Hát eljött a nagy nap. Ekkor 
már a gyerekeken is látni lehetett 
az izgalmat (persze vannak köaz izgalmat (persze vannak köaz izgalmat (persze vannak k zöt-
tük igazi hidegvék igazi hidegvék igazi hidegv rű emberkék is). 
S bár leplezte, a tanár bácsi is csen-
desebb volt délelőtt. őtt. ő

11-órakor kezdődött a felvonulás. 
A templom előtti tőtti tő éren gyülekez-
tek a versenyző csapatok. Tizen-
egy fúegy fúegy f vúvú óvóv s együttes, ebbüttes, ebbü ől csak tíz íz í
versenyzett. Rendőrőrő ök irányítot-ítot-í
ták a csapatok felvonulását, 150-át, 150-á
méternyire egymástól indultak a 
parádéra. Miután megérkeztek a 
csapatok az Estrada-stadionhoz, 
már akkora kör akkora kör akkora k zönség volt, hogy 
szinte nem volt ülőhely.   
Ezután kön kön k vetkezett a fesztivövetkezett a fesztivö ál-
megnyitó ünnepség. Bemutatták 
a szervezőket, a zsűrit, a patro-
nálókat, a versenyző zenekarokat, 
majd a magasztos hangulat további ábbi á
fokozása céljábábá ól – hiszen ez az első 
nemzetkönemzetkönemzetk zi fesztivál, amit rendez-
tek – figyelmeztették a hallgató-
ságot, hogy ágyút fognak elsút fognak elsú ütni. ütni. ü
Ekkor jött el Horváth tanár úr 
ideje. Mindenki bedugta a füideje. Mindenki bedugta a füideje. Mindenki bedugta a f lét 
az ágyúhoz köhoz köhoz k zel lévő vő v emberek 
kökök zül, de gyanúl, de gyanúl, de gyan s volt, hogy hatal-
mas fehér für für f stfelleg áradt elő az
ágyú torkábábá ól. A kanóc begyújtújtú ó-
jának legyintése is mutatta, hogy 
valami nincs rendben. A várva-
várt robbanás helyett egy gyenge 
pukk hallatszott, a tanár úr résen 
volt és egy hatalmasat csapott a 
nagydobunk oldalára, a golyó ra, a golyó ra, a goly kb. 
másfésfésf l métert repült, de a jókedv a 
tetőfokőfokő ára hágott. 

A megnyitó után kezdetét 
vette a megmérettetés. Fellépési 
sorrendben mi a negyedikek vol-
tunk. Kicsit összeszorult a gyom-
rom, mikor meghallottam, hogy a 
Krakowska Orkiestra Staromieska 
zenekar filmzenét játszik átszik á és fan-
tasztikusan jól. Mi kb.14.20-kor 
kerültünk a színpadra. ínpadra. í ÜgyeltÜgyeltÜ ünk 
a felvonulásra is, hiszen az is szá-
mít a versenyen. Magyar indulít a versenyen. Magyar indulí ó-
val kezdtünk, ragyogóan sikerült 
ezért oldódott a feszültség, pláne a 
megérdemelt taps után. Második-
ként Brahms V. Magyar táncát 
adtuk elő nem kis sikerrel. Har-
madik versenyszámunk a kömunk a kömunk a k telező 
lengyel darab, egy Mazurka volt, 
a negyedik valódi sikerszámunk a 
csapat kedvence a Cha-cha-cha óri-
ási sikert aratott, a Holiday in Rio 
számunk vémunk vémunk v ge előtt mőtt mő ár tapsoltak, 
az utolsó darabunk pedig szintén 
egy magyar induló volt. Ezt már 
mindenki megkömindenki megkömindenki megk nnyebülten és 
mégis fegyelmezetten játszotta, 
szigorúan ügyelve azért a tanár 

úr elvárásaira. Tapsvihar tört ki a 
műműm sorunk vésorunk vésorunk v gén. Addig tapsoltak, 
amíg le nem vonultunk.íg le nem vonultunk.í

 Sajnos a mezőtőtő úri Vári Vári V rosi Ifjú-
sági Fúgi Fúgi F vúvú óvóv szenekar műszenekar műszenekar m sorát nem át nem á
hallhattuk, pedig nagyon szur-
koltunk nekik, de minket buszra 
ültettek és elvittek Buczkowicébe, ébe, é
ahol szintén 30 perces műn 30 perces műn 30 perces m sort kel-
lett adnunk. Itt egy lelkes hívíví ünk 
20 zlotyival megajándékozta a 
zenekart és távozott mielávozott mielá őtt a őtt a ő
rendfenntartóság megérkezett 
volna. Felszabadultan és vidáman 
szárnyalt a zene. 

A fellépés után itt is vendégül 
láttak bennüttak bennüttak benn nket, azután sietni 
kellett vissza, hogy odaérjünk 
eredményhirdetésre. Nem sokat 
kellett várni a díjkiosztíjkiosztí ásig. A diri-
genseket fögenseket fögenseket f lhívtívtí ák a színpadra ínpadra í és 
mivel Boguska a tolmácsunk Hor-
váth Játh Já ánossal volt így mi egy szígy mi egy szí ót 
sem értettünk az elhangzottak-
ból, csak azt értettük, hogy Nagy 
Norbert. Norbit a zenekar 9-éves 
dobosát különdíjban ríjban rí észesítettítettí ék, 
mint a fesztivál legfiatalabb részt-
vevővevővev jőjő ét. Visítottunk ítottunk í örömümüm nk-
ben. Sok különdíjat íjat í és szobrocskát át á
kiosztottak már mikor elhangzott 
a mondat: Orkiestra Rácz Ala-
dár Zeneiskola mindenki üvüvü övöv lte-
ni, füni, füni, f tyütyü ülni kezdett, pedig nem 
értettük, hogy milyen helyezést 
kaptunk, János tanár úr átvette a 
díjakat, majd mikor lejíjakat, majd mikor lejí ött hozzánk 
akkor tudtuk meg, hogy Ezüst 
Diplomát kaptunk és egy fara-
gott szobrot. Ekkor azután már 
nagyon visítottunk. Nagyon bol-ítottunk. Nagyon bol-í
dogok voltunk, hiszen mi voltunk 
a legkisebb létszámú mú m csapat. Mező-
túr sikerének egyaránt úgy örül-
tünk mint a sajátunknak, hiszen átunknak, hiszen á
ők Arany Diplomát kaptak. Tehát kaptak. Tehá át át á
jól szerepeltek a magyarok.

Másnap reggel boldogan indul-
tunk haza. Délelőtt Krakkőtt Krakkő ótt Krakkótt Krakk ba óba ó
vitt el bennüvitt el bennüvitt el benn nket Boguska néni. 
Megnéztük a gyök a gyök a gy nyönyöny rű krakkókrakkókrakk i 
várat, a Szent Mária templomot, 
a vásárcsarnokban ajándékokat 
vásároltunk, és délután 15 órakor 
indultunk most már tényleg haza. 
Éjjel 11:30 kÉjjel 11:30 kÉ öjjel 11:30 köjjel 11:30 k rül értünk haza, de a 
buszon a gyerekek szinte a meg-
érkezésünkig muzsikáltak, éne-
keltek.

Lengyelországban járt a jáLengyelországban járt a jáLengyelországban járt a j szapáti Rácz Aladácz Aladácz Alad r Zeneiskola FúFúF vószenekara ószenekara ó

Arany Trombita Fúvószenekari Fesztivál 2004.

(Folytatás az 5. oldalon)
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 Megérdemlik a gyerekek, hogy 
mint a Pál utcai fiúk regény-
ben csupa nagybetűvel legyen űvel legyen ű
írva a nevírva a neví ük: BUDAI MÁRTA, 
BUDAI RENÁBUDAI RENÁBUDAI REN TA, FARKAS ÁTA, FARKAS Á
CSILLA, HERKULES ÉVA, ÉVA, É
KOVÁKOVÁKOV CS JUDIT, NAGY ÁCS JUDIT, NAGY Á
BARBARA, NAGY TÍMEA, 
NYITRAI MÓNYITRAI MÓNYITRAI M NIKA, OROSZ ÓNIKA, OROSZ Ó
NIKOLETTA, PALLAGI 
KINGA, PINTÉR ANIKÓR ANIKÓR ANIK , 
RÁCZ KRISZTINA, RÁCZ KRISZTINA, RÁ ÉDAI 
SZANDRA, VERÉB VIK-
TÓRIA, CSONTOS GÁRIA, CSONTOS GÁRIA, CSONTOS G BOR, 
CSONTOS ZOLTÁCSONTOS ZOLTÁCSONTOS ZOLT N, FARA-
GÓ CSABA, FARAGÓ ZSOLT, 
NAGY NORBERT, TÓTH 
ATTILA, UTASI JÁATTILA, UTASI JÁATTILA, UTASI J NOS. Kar-
nagy: HORVÁHORVÁHORV TH JÁTH JÁ ÁTH JÁTH J NOS, zene-
kari pótdobos: Baginé Czékmán 
Dóra. Köra. Köra. K szönjük fák fák f radhatatlan 
munkájájá át Pedziviatr Szerencsés 
Bogumila Emíliának, könak, könak, k szönettel 
tartozunk igazgatónknak Réz Ist-
vánnak is, amiért mindent meg-
tett, hogy a kis csapat kijuthasson 
Lengyelországba, nagyon sajnál-
tuk, hogy Ő nem lehetett velünem lehetett velünem lehetett vel nk. 

Továbbábbá á kökök szönettel tartozunk 
a velüa velüa vel nk tartó szülőknek, hogy 
mindenben segítettítettí ék a zenekar 
munkájájá át és lelkes szurkolóink 
voltak: Pallagi Imréné, Pallagi 
imre, Náimre, Náimre, N szné Nagy Katalin, 
Kovács Zoltán, Király Ildikóly Ildikóly Ildik , 
Faragó Géza, Csontos Zoltánné, 
Csontos Zoltán. Két kis szurkoló: 
Kovács Andrea és Pallagi Bence. 

Nem utolsó sorban kösorban kösorban k szönetet 
mondunk az alábbi tábbi tá ámogatóink-
nak, akik segítsítsí ége nélkül nem 
jutottunk volna ki erre a nemes 
megmérettetésre: Jászapáti 2000. 
MG. Rt., Jász Sütütü őház Kft., Jász-
tej Rt., Pótej Rt., Pótej Rt., P cs és Tás Tás T rsai Kft., Önért 
KöKöK zért, „J„J„ ászköszköszk r” Egyesület, 
Tamás Gyös Gyös Gy rgy. Megbizonyo-
sodtunk a lengyel-magyar barát-át-á
ságról, igaz a mondás: Lengyel 
magyar jóbaróbaró át, ki harcban, s ját, ki harcban, s já óban óban ó
egymás mellett büszkén kiáll.

A cikket írta: írta: í
Baginé Czékmékmé án Dóra

Nagyon sajnálom, hogy – a címmel ellentímmel ellentí étben 
– nem tájájá ékoztató író író í ódott orvosaink tollábábá ól, 

hanem egy megmagyarázhatatlan sértődéstől vezé-
relt vegyes műrelt vegyes műrelt vegyes m fajú írú írú í ásmű smű sm (Jász ÚjsÚjsÚ ág 2004 június). 
Lehet, hogy nem akart bántani, de sikerült.

Nagyon sajnálom azt is, hogy orvosainknak csak 
foglalkozás, mesterség az orvoslás és nem hivatás (a 
cikk sugalmazása, nem pedig a valóság szerint), pedig 
én nagyon úgy gondoltam (legalábbis az alábbis az alá áíráíráí ók kök kök k zül 
kettőrőrő ől, akiket köl, akiket köl, akiket k zelebbről is ismerek, tisztelek és 
becsülök), hogy méltó utódai Kemény, Kiss Endre, 
Lénárd és Szlovencsák doktor uraknak.

Egy tájájá ékoztató tárgyilagos hangneműrgyilagos hangneműrgyilagos hangnem , kö, kö, k zérthe-
tő és szélsősőső égektől mentes. Köl mentes. Köl mentes. K zli azt, amit közli azt, amit közli azt, amit k zölni 
akar, tényszerűen, pontosan, fűen, pontosan, fű éen, pontosan, féen, pontosan, f lreérthetetlenürthetetlenürthetetlen l. És 
főfőf leg nem hoz olyan példát, amit nem ismer, mert át, amit nem ismer, mert á
látszat, vétszat, vétszat, v lekedés alapján, felszínesen ínesen í ítítí él, s a látszat átszat á
csalóka. Pl.: a cikkben idézett adatok pontatlanok, 
ugyanis minden pedagógus törvérvérv nyileg előírt heti őírt heti őí
munkaideje 40 óra, ebből minimum 20 órát köt köt k telező 
jelleggel tanítítí ással kell töltenie, a többi tennivalöbbi tennivalö ót kb. 
két hasábon keresztábon keresztá ül sorolja az illetékes törvérvérv ny, s 
ezeket a tanárok el is vérok el is vérok el is v gzik. Még többet is, s ebben öbbet is, s ebben ö
még nincsen benne a dolgozatjavítítí ás, a tanulók olyan 
egyéb éb é ügyeivel való foglalkozás, amiket Önök el sem 
tudnak képzelni.

Nem hiszem, hogy össze kellene hasonlítani a kítani a kí ét 
réteg munkavéteg munkavéteg munkav gzését és annak eredményényény t. Őszin-
tén sajnálom, hogy orvosainknak nem akadt egyet-
len igazi jó tanítítí ója, tanója, tanó ára sem, akire szeretettel és 
tisztelettel gondolhatnának vissza. Pedig feltéte-
lezhetjük, hogy szeretik a zenét és a kös a kös a k rnyezetet, s 
hogy az énjükben még az ének és kös kös k rnyezetismeret 
tanárának a munkája is benne van, ha tudatosult ez ája is benne van, ha tudatosult ez á
bennübennübenn k, ha nem, ha pl.: meghallják a madárszót, ha 
ügyelnek kögyelnek kögyelnek k zvetlen közvetlen közvetlen k rnyezetükre vagy amikor 
sikeres felvésikeres felvésikeres felv telit tettek az orvosi egyetemre. Azt kell 
hinnem, hogy orvosaink tanár nélkül sajátítottak el ítottak el í
mindent, a betűvetűvetű ést, az olvasást, az alacsonyabb és a 
magasabb tudományokat is. S ebben talán egyedüliek 
a világon. 

Mi sem ismerjük pontosan orvosaink munkájájá át. 
Mi azt látjuk, ugyancsak felszínesen, hogy az orvos a ínesen, hogy az orvos a í
törvérvérv nyben előírt fizetőírt fizetőí éséért napi 3-3,5 órát dolgozik, 
a rendelő kiírírí ása szerint négyet. Holott biztos vagyok 
benne, hogy a köbenne, hogy a köbenne, hogy a k rzeti rendelésen túl is vannak ten-
nivalói, ha nehéz is azt a napi nyolc órával mával má érni. A 
szabadság megítítí élése is ilyen ingoványos kérdés. A 
kökök zépiskolai pedagógusoknak ki sem tudjuk adni a 
kökök telező szabadságot, mert július elején fejeződik csak 
be a munka és augusztus 20-a után már kezdődik is. 

A fizetésünkkel tényleg nincs mit hencegni, ez 
igaz. Szégyenletesen alacsony mindkét réteg eseté-
ben. De a jövedelmövedelmö üvedelmüvedelm nket bármikor elcserélnénk az 
orvosok jövedelmövedelmö ével, fordítva ez nem biztos, hogy ítva ez nem biztos, hogy í
műműm kökök dne.

Úgy vÚgy vÚ égy végy v lem, ez a cikk, főlem, ez a cikk, főlem, ez a cikk, f leg a hangneme, többet öbbet ö
ártott orvosaink megbecsülésének, mint amennyi 
hasznot abból remélhettek volna. Igazán nem tudom, 
mi lett volna a tájájá ékoztatás lényege, s azt talán nem 
várják el, hogy mindenki megkérdezze a tájájá ékoztatás 
okát saját sajá át orvosától, akit egyél, akit egyél, akit egy bkébké ént azért nem zava-

runk förunk förunk f löslegesen, mert tiszteljük benne az embert, az 
orvost, a gyóorvost, a gyóorvost, a gy gyítítí ót. De kell a biztonság, hogy odafor-
dulhatok hozzá, ha szükséges, ha csak ő tud segíteni íteni í
rajtam, mint ahogy mi is segítítí ünk minden gyereken, 
szülőn, ha őn, ha ő úgy tűnik, csak mi tudunk segíteni.íteni.í

Biztos vagyok abban, orvosainkat is bántja, ha nem 
veszünk tudomást arról, fontos munkát vét vét v geznek. 
De ők sem cselekedhetnek másként. Ne ítítí éljük meg 
tehát mát má ások munkájájá át felszínesen, csak ínesen, csak í érzéseinkre 
hagyatkozva, ugyanakkor adjuk meg mindenki-
nek, még az ének és a kös a kös a k rnyezetismeret tanárának 
(az asztalosnak, gépésznek, vasutasnak, varrónőnek, őnek, ő
ácsnak, mezőgazdasőgazdaső ági munkásnak, stb…) a megbe-
csülést és a tiszteletet, hiszen az ő munkájuk is lehet ájuk is lehet á
annyira komplikált, mint felírni egy torokgyulladírni egy torokgyulladí ás 
elleni receptet. (És most – szándékosan -  ugyan-
olyan igazságtalan voltam, mint a kritizált cikk, de 
csak azért, hogy látszátszá ódjék, mindenki úgy érzi, a saját át á
tyúkszeme jobban fákszeme jobban fákszeme jobban f j, ha arra ráj, ha arra rá álépnek, mint mások-
nak.) De csak annak jáDe csak annak jáDe csak annak j r ki az elismerér ki az elismerér ki az elismer s, megbecsés, megbecsé ülülü élél s és é és és é
tisztelet miniszterelnöktöktö őktőkt l utcasepről utcaseprő ől utcasepről utcasepr ig mindenkinek oda őig mindenkinek oda ő
és vissza, aki becsés vissza, aki becsé ületesen, a tületesen, a tü őletesen, a tőletesen, a t le elvőle elvő ále elvále elv rható legmagasabb 
színvonalon, odaadínvonalon, odaadí ánvonalon, odaadánvonalon, odaad ssal, kivással, kivá ással, kivással, kiv lálá ólól an vóan vó égzi a munkégzi a munké ágzi a munkágzi a munk jájá ájáj t, s az 
sem baj, ha ilyenkor nem nézi az ézi az é órárár jájá ájáj t. Aki csak elvégzi égzi é
azt, de semmi külülü ölöl nönö öset nem tesz, az elöset nem tesz, az elö éset nem tesz, az eléset nem tesz, az el gedjen meg a égedjen meg a é
fizetésésé ésés vel. ével. é

Igaza van a régi mondásnak: cipész, maradj a kap-
tafátafátaf nál…

És az orvos a sztetoszkós az orvos a sztetoszkós az orvos a sztetoszk pnál, a tanár pedig a kated-
ránál…

EgyéEgyéEgy bkébké ént pedig tudomásul kell venni, hogy orvo-
sainknak jár a pihenés, a napi, a heti és az évi pihe-
nés is, a betegeknek pedig az ellátás, de ne nekünk 
kelljen eldöntenüntenünten nk, meggyónk, meggyónk, meggy gyulunk-e másnapra 
(s akkor fö(s akkor fö(s akkor f löslegesen zavartuk az ügyeletet), vagy 
pedig fel sem ébredébredé ünk, s akkor már biztosan nem 
zavarjuk többöbbö é orvosainkat. Egyéorvosainkat. Egyéorvosainkat. Egy bkébké ént sem hiszem 
el, hogy ha eddig a lelkiismeret és az eskü szabta meg 
a munkavéa munkavéa munkav gzésüket, egyszerre csak a jogszabály lesz 
a mérvadó. Vagy ha igen, akkor nagyon nagyot csa-
lódnék. 

Aesopusnak van egy meséje, ahol a szervek azon éje, ahol a szervek azon é
vitatkoznak, melyikük a fontosabb (szem, száj, áj, á
gyomor, kéz, láb stbáb stbá …). Mind fontos. És fontos, az 
orvos, a tanár, a munkás, a paraszt, az alkalmazott, 
a köa köa k ztisztviselő, a vállalkozó, stb… Mindenki. Az itt 
fel nem sorolt munkát vét vét v gző bármelyik ember is. 
De senki nem tolhatja magát a mát a má ásik elé, hogy én 
vagyok a fontosabb. Ha nincs beteg, nem kell orvos. 
De ha a tudást másképp is meg lehet szerezni, akkor 
nem kell tanár sem. Ez az idő is el fog jönni, talán 
hamarabb, mint gondolnánk. 

De ma még, ha beteg vagyok, akkor az orvosnál 
nincs számomra fontosabb, legyen az ügyeleti időn őn ő
belübelübel l vagy kívíví ül. É

momra fontosabb, legyen az 
É

momra fontosabb, legyen az 
s ha éhes vagyok, akkor inkább az ább az á

élelmiszer előállítítí óira gondolok (pékre, hentesre, bolti 
eladóra), s ha bútorra van szútorra van szú ükségem, nincs fontosabb 
az asztalosnál, mint ahogy a tanár tanít meg ít meg í írni, írni, í
olvasni, számolni stb… a legszakszerűbben.űbben.ű

Ennyire egyszerű az egész.
Dr. Kalmár Pár Pár P lné
közözö épiskolai igazgatépiskolai igazgaté ó

(Folytatás az 4. oldalról)

Lengyelországban 
járt a jájárt a jájárt a j szapáti 
Rácz Aladácz Aladácz Alad r 
Zeneiskola 

FúFúF vószenekara ószenekara ó

Orvosok-tanárok, együ� vagy egymás ellen?
Aki szelet vet, vihart arat…
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A köA köA k zelgő nyári szünidő foko-
zott óvatossóvatossó ágra int minden kögra int minden kögra int minden k z-
lekedőt. A nyőt. A nyő ári iskolai szünidő a 
gyerekeknek igazi öröm, a felnőt-őt-ő
teknek azonban kisebb-nagyobb 
gondot is okozhat, hiszen a leg-
jobb szervezés ellenére is akadhat-
nak olyan napok, órák, amikor a 
különböző korosztályú gyerme-
kek felükek felükek fel gyelet nélkül maradnak. 
Megjelenésük az utakon nagyobb 
felelőssősső éget ró a köa köa k zlekedés vala-
mennyi résztvevősztvevősztvev jőjő ére. Mindany-
nyiunk érdeke, hogy a gyerme-
kek által okozott balesetveszélyes 
helyzeteket időben sikerőben sikerő üljön 
felismerni és elkerülni, hiszen a 
gyermekeket ért balesetek külö-
nösen tragikusak.

A balesetek elkerülése érde-
kében kében ké érjük a járműrműrm vezetűvezetű őket, 
hogy azokon a helyeken, ahol a 
gyermekek megjelenésére foko-
zottabban számítani lehet (jítani lehet (jí át-át-á
szóterek, gyermekintézmények, 
gyermektáborok, lakáborok, laká óborok, lakóborok, lak telepek, 
strandok stb.), különösen kösen kösen k rülte-
kintően kően kő öen köen k zlekedjenek!

Számítsanak arra, hogy a gyer-ítsanak arra, hogy a gyer-í
mekek gyakran figyelmetlenümekek gyakran figyelmetlenümekek gyakran figyelmetlen l, 
kökök rültekintés nélkül akarnak 
áthaladni az úttesten. Kerúttesten. Kerú ékpár-
ral köral köral k zlekedő gyermeket foko-
zott óvatossóvatossó ággal köggal köggal k zelítsítsí ék meg, 
számítva annak karjelzítva annak karjelzí és nélkü-
li, hirtelen irányváltoztatására, 
bizonytalan iránytartására.

A VáA VáA V rosi Baleset-megelőzőző ési 
Bizottság kéri a szülőket, hogy 
hívjívjí ák fel a gyermekek figyelmét 
a nyári szünidő veszélyeire, a gya-
logos-, kerékpáros- és utas kös utas kös utas k zle-
kedés legfontosabb szabályaira (pl. 
álló jármű rmű rm mögül áthaladás, kös, kös, k rül-
tekintés nélkül az úttestre lúttestre lú épés, 
egymás melletti, elengedett kor-
mánnyal könnyal könnyal k zlekedés, stb. veszé-
lyeire). Ellenőrizzőrizző ék le gyermekük 
kerékpárjának üzembiztonságát 
(fé(fé(f krendszer), előírőírőí ásszerű felsze-
reléseinek meglétét (első- hátsó 
lámpa, fémpa, fémpa, f nyvisszaverő prizma), 
műműm kökök dőképességét.

A gyermekek helyes köA gyermekek helyes köA gyermekek helyes k zleke-
désre való neveléséhez alapvető az, 
hogy a szülő önmaga is mutasson 

ebben példát, akár gyalogosan, 
akár járműrműrm vezetűvezetű őként könt könt k zlekedik!

A nyári szünetben is minden-
kinek balesetmentes kökinek balesetmentes kökinek balesetmentes k zlekedést 
kívíví ánunk! Baleseti statisztikáink 
szerint az utóbbi idóbbi idó őben erőben erő őtel-őtel-ő
jesen megemelkedett az idősebb ősebb ő
kerékpárosokat ért személyi sérü-
léses balesetek száma. Sajnos több öbb ö
esetben maga a biciklis tehető 
felelőssősső é annak beköannak beköannak bek vetkeztövetkeztö éért. 
Mielőtt őtt ő útnak indulnútnak indulnú ának, jusson 
eszükbe:

- Önvizsgálat: látásom, hallá-
som, egyensúlyérzékem megfelel-
e még a biztonságos haladás kös kös k ve-öve-ö
telményeinek?

- Kerékpáromon van-e elől-
hátul vilátul vilá ágítítí ás, műs, műs, m kökök dik-e a fédik-e a fédik-e a f k? 
(Nem a KRESZ-ben leírt kírt kí ört kört k tele-
zettség miatt, hanem saját bizton-át bizton-á
ságom érdekében!)ében!)é

- Kerékpározni csakis egymás 
mögött szabad, másképp köpp köpp k nnyen 
összeakad a kormány, a gépkocsi-
vezetők számára veszélyesebb a 
kikerülés.

- Kanyarodás előtt minden őtt minden ő
irányban könyban könyban k rül kell nézni! Idejé-
ben, kinyújtott karral irújtott karral irú ányjelezni, 
nem akkor, amikor már fér fér f lig be is 
fordultunk! Ha már bizonytalan a 
mozgásom, inkább leszább leszá állok arra 
a pár percre, amíg kíg kí ög kög k rülnézek és 
áttolom a keráttolom a kerá ékpárt, mert az éle-
tem megér ennyit.

- Az útkeresztezútkeresztezú ődésekben az 
elsőbbsőbbső égadási szabályok a kerék-
párosokra is vonatkoznak!

- Ittas állapotban nemcsak gép-
kocsit vezetni, még kerékpározni 
is TILOS! A magyar törvérvérv nyek 
szerint már egy üveg süveg sü ör elfo-
gyasztása utáni járműrműrm vezetűvezetű és is 
büntetendő!

- Ha az unokájuk is elkájuk is elká ísísí éri 
a saját kis bicikliját kis biciklijá ével, ő mindig 
Önök előtt haladjon, őtt haladjon, ő így egyrígy egyrí észt 
kökök nnyebben önállósodik, moz-
gását figyelemmel tudja kísísí érni, 
valamint sokkal biztonságosabb, 
mintha egymás mellett kerékpá-
roznának.

JáJáJ szberényi Vényi Vé ányi Ványi V rosi 
Baleset-megelőBaleset-megelőBaleset-megel zőző ési Bizottsési Bizottsé ágágá

Rendőrségi 
közlemény

Köszönet !
A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 

Csiga-biga tagóvodája, Tavasznyitája, Tavasznyitá ó bált ren-
dezett, mely létrejöttéhez nagyban hozzájájá á-
rultak a szülők, nagyszülők és a vállalkozók.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a felajánláso-
kért, a finom vacsoráért Tajti Lajosnak, a jó hangulatot 
biztosítítí ó zené-
ért, Horváth 
L á s z l ó n a k , 
a hely biz-
t o s í t á s á é r t 
Dr. TáDr. TáDr. T nczos 
B o r b á l á n a k 
és Czinglér 
I s t vá n né n a k 
az OZIRISZ 
Kft. veze-
tőinek, valamint a helyi konyha vezetőjőjő é-
nek Horváth Lászlónénak és munkatársainak.
A bevételből óvodánk játékkészletét szeretnénk bővíteni.íteni.í

TOVÁTOVÁTOV BBI TÁBBI TÁ ÁBBI TÁBBI T MOGATÁMOGATÁ ÓMOGATÓMOGAT INK:ÓINK:Ó
Dr. Szekeres Imre politikai államtitkár, Lóczi Miklós Jászapáti 2000 

Mg. Rt., Jász-Sütütü őház, Ádám Attila, Ádám Pém Pém P ter, Akác Söröző, Ámbra 
Kft. Király Istvánné, Bélteki Sándor, Berente Sándor, Bolyóndor, Bolyóndor, Boly s Katalin 
100 Ft-os Bolt, Bolyó100 Ft-os Bolt, Bolyó100 Ft-os Bolt, Boly s Tamás, Borics László, Budai Jánosné fazekas, 
Bugyi Imre kertész, Csőke Zoltán, Demény Italdiszkont, Eurocorn 
PéPéP k és Malomipari Kft., Fecske Tibor Élelmiszerbolt, Fehér Zoltán, 
Fehérné Kerék Judit, Andrásiné Miklós Julianna Fibri-bolt, Faragó 
Zoltánné Fornetti Látvátvá ánypékség, FOTO-Illatszer Csikóg, FOTO-Illatszer Csikóg, FOTO-Illatszer Csik s Ferencné, 
FOTO-Varga, Frikk László, Gulyás László Gazdabolt, GURI-Pizzéria, 
Gyenes László, Holló PéPéP ter, Horizont Color Kft., Ínyenc Cukrászda 
Pádár László, Jász 100 Jász László, Jásztej Rt., Jázmin Gyermekruha 
BolyóBolyóBoly s Andrásné, Kállai János, Kati Bolt Rusvai Ferencné, Király 
Károlyné kozmetikus, Korona Stúdió Kimák Tiborné, Kovács Zoltán 
VíVíV z- Gíz- Gí ázszerelvézszerelvézszerelv ny Bolt, Kovácsné Tajti Mária, Lívia Szívia Szí épségszalon 
Bertalan Lívia, Local Security Kft., Lukívia, Local Security Kft., Lukí ács Zoltánné, Major László, 
Megváltó GyóGyóGy gyszertár Borzák Terézia, Menyhárt Imréné, Mihályi 
Ferencné Villamossági Szaküzlet, Mihályi Istváné, Morvai Sándor, 
Nagy József, Nagy Tamás, Nagyné Kerekes AnikóKerekes AnikóKerekes Anik , Nagypálné Holló 
EnikőEnikőEnik , Novák Andrásné, Nú, Nú, N ber Zoltúber Zoltú áné, Premier Videotéka Lakatos 
Lajos, Qelle Pásztor Anna, Rádius Bt., Ródius Bt., Ródius Bt., R zsa-Fa Rózsavözsavözsav lgyi Zoltán, 
Rusvai László Horgászbolt, Sebesség Autósbolt Kiss László, Simon 
Gábor, Sirábor, Sirá ály Papírbolt Nyitrai Ferencnírbolt Nyitrai Ferencní é, Speed Kerékpárszaküzlet 
Demeter Csaba, Szabari Zoltán, Szabó Eszter, Tajti Kertészet, Tajti 
Miklós, TÉBA TüBA TüBA T zép Szőlősi Zoltősi Zoltő án, TI-LA Sportbolt, Urbán és Tás Tás T rsa 
Kft., Vadnai Miklós, Varga Cukrászda Varga Tamás, Vás, Vás, V rosüzemeltető 
Kft., VéKft., VéKft., V gh család, Vincze Lászlóné, Virág Kertészet, Xanta Ruhaipari 
Kft., Zagyi László, Zöld Patika Tóld Patika Tóld Patika T th Istvánné, Zsalus Bútorbarlang Bt. útorbarlang Bt. ú
Gyenes Balázs, Zsuzsanna Virágbolt és a Csiga-biga Óvoda valameny-
nyi dolgozója.ója.ó
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A Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ július havi programja

Július 5. 9 óra Kosztüm és öltönyvásár (műv. ház)
 14:30 óra Mini gyöngyszínház (könyvtár)
 16 óra Rejtvényfejtő klub (könyvtár)
Július 6. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 10-12 óra Szünidei versböngészde (könyvtár)
 14 óra Mozgássérültek fogadóórája (műv. ház)
Július 7. 10 óra Cukorbetegek klubja (könyvtár)
Július 8. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 9-12 óra Szünidei kötelezők röviden (könyvtár)
Július 10.  ARATÓNAP
 9-12 óra Szünidei kötelezők röviden (könyvtár)
Július 10.  ARATÓNAP
 9-12 óra Szünidei kötelezők röviden (könyvtár)

Július 12. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 15 óra Nyugdíjasklub (műv. ház)
Július 13. 8 óra Használtruha vásár (műv. ház)
 10-12 óra Szünidei versböngészde (könyvtár)
Július 15. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 9-12 óra Szünidei kötelezők röviden (könyvtár)
Július 16. 8 óra Használtruha vásár (műv. ház)
Július 19. 8 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 14.30 óra Mini gyöngyszínház (könyvtár)
 16:30 óra Városi Rejtvényfejtő Verseny (könyvtár)
Július 20. 10-12 óra Szünidei versböngészde (könyvtár)
Július 22. 8 óra Használtruha vásár (műv. ház)
 9-12 óra Szünidei kötelezők röviden (könyvtár) 
Július 23. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
Július 27. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 10-12 óra Szünidei versböngészde (könyvtár)
Július 28. 10 óra Vakok és csökkentlátók klubja (könyvtár)
Július 29. 9-12 óra Szünidei kötelezők röviden (könyvtár)
Július 31. 18 óra A Cigány Fiatalok Kulturális Szövetsége műsora.
  Fellép: Ökrös Oszkár; LL. Junior

A Premier Mozi

július havi műsora
JúJúJ lius 2-3.
PéPéP ntek-szombat 20 órai kezdettel: 

Trója ója ó – törtörtö énelmi kalandfilménelmi kalandfilmé , fő, fő, f szereplőszereplő ő: Brad Pitt
9-10. Pé9-10. Pé9-10. P ntek-szombat 17.00 órai kezdettel, 20 órai kezdettel: 

Harry Potter és az abani fogolyés az abani fogolyé
 - színes szinkronizínes szinkronizí ált amerikai film
16-17. PéPéP ntek-szombat 20.00 órai kezdettel: 

Az 50 első randi – színes, szinkronizínes, szinkronizí ált vígjígjí áték
23-24. Pé23-24. Pé23-24. P ntek-szombat 20.00 órai kezdettel: Életeken át
30-31. Pé30-31. Pé30-31. P ntek-szombat 20 órai kezdettel: 

FegyvertáFegyvertáFegyvert rsak – amerikai akciófilm

GratuláGratuláGratul lunk!álunk!á
Kis JóKis JóKis J zsef ózsef ó ézsef ézsef s Kis Jés Kis Jé ós Kis Jós Kis J zsefnózsefnó é zsefné zsefn Bagi Katalin!

Házasságkötésetek 25. évfordulója alkalmábábá ól szeretettel 
kökök szöntünk és sok boldogságot, minden jót és jó egészséget 

kívíví ánunk:  szerető gyermeketek: 
TüTüT ndike, Attila, szüleitek, testvéleitek, testvéleitek, testv red Györed Györed Gy rgyi és gyermekei 

Danika, Zsuzsika, valamint a Kis család.

,,Szeretem a fö,,Szeretem a fö,,Szeretem a f ldet, melyet löldet, melyet lö áldet, melyet láldet, melyet l bad lébad lébad l pett.épett.é
Azt a kis viráAzt a kis viráAzt a kis vir got, melyet kezed tágot, melyet kezed tá épett.épett.é
A csillogó A csillogó A csillog vizet miattad imádom,
mert fémert fémert f nyes tényes té ükrükrü ékrékr ben a te arcodat lében a te arcodat lé áben a te arcodat láben a te arcodat l tom.
Szeretek én mindent, ezen a vilén mindent, ezen a vilé án mindent, ezen a vilán mindent, ezen a vil gon.ágon.á
De legjobban téged aranyos viréged aranyos viré áged aranyos viráged aranyos vir gom.”ágom.”á

Hétvégi orvosi 
ügyelet Jászapátin

Július 3-4.:  Dr. Pál István
10-11.:   Dr. Deák Lehel
17-18.:   Dr. Viktor Ludmilla
24-25.:   Dr. Szabó Ágnes
17-18.:   Dr. Viktor Ludmilla
24-25.:   Dr. Szabó Ágnes
17-18.:   Dr. Viktor Ludmilla

31. aug. 1.:  Dr. Völgyi István

Az orvosi rendelő telefonszáma: 57/440-057
Az ügyeletes orvos telefonszáma: 06-20-935-8793.

SZÜLETTEK:

Seres Zsanett  V. 14.
Budai Richárd Róbert V. 19.
Szabó Nikolett  V. 26.V. 26.V
Dragony Petra   V. 27.V. 27.V
Stoklász Gergő Imre V. 27.V. 27.V
Bagi Konrád  V. 28.V. 28.V
Peták Amina Anna  V. 31.V. 31.V
Bódi Fatima Napsugár VI. 3.
Dunkl Ibolya  VI. 6.
Andrei Alexandra Krisztina VI. 8.
Kállai Kristóf  VI. 9.

HÁZASSÁGKÖTÉS

Kishonti Attila, Szarvas Ildikó  
2004. 05. 29.

Virág Zoltán György, Farkas Anita  
2004. 6. 18.

Nagy László, Kis Beáta 2004. 6. 19.

ELHALÁLOZTAK:

dr. Borbás Barnabás élt 77 évet, Jászapáti lakos

Gulyás László élt 80 évet  „

ifj. Tajti József élt 40 évet  „

Császár Gábor élt 90 évet  „

Lóczi Imre élt 85 évet  „

Horváth Istvánné élt 84 évet  „

Tajti Borbála  
 szül. Tóth Imréné élt 77 évet „

Kis Gizella Kaszab Lászlóné élt 73 évet „
 Bódis Julianna

Anyakönyvi hírek
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Alsós tanulóink körében nagyon 
népszerű a városi sportpályán 
évek óta megrendezésre kerülő 
NYUSZIFUTÁS. Gyermekeink 
évfolyamonként és nemenként 
álltak rajthoz, hogy összemér-
jék gyorsaságukat és kitartásu-
kat. Hangos bíztatás közepette 
értek célba a befutók. A táv tel-
jesítéséért mindenki csokoládét 
kapott, a dobogósak pedig pólót és 
teniszlabdát vehettek át. A jutal-
mazás lehetőségét biztosították: 
Nyitrainé Rusvai Tünde szülő, 
TILA-SPORT, alsós Diákönkor-
mányzat. tagozatunk tanulói szí-
vesen vesznek részt a nevelők által 
szervezett színházlátogatásokon. 
Szinte valamennyi osztály elláto-
gatott Egerbe, ahol színvonalas, 
vidám gyermekműsort tekintet-
tek meg, s ezt követően városné-
zésen vettek részt.

A Környezet és Természetvé-
delmi napok rendezvénysorozat 
keretén belül megtekintettük a 
helyi Zöld Pont Egyesület kiál-
lítását, és betekintést nyertünk 
munkájukba. Tablókat készítet-
tünk a tanulók előzetes gyűj-
tőmunkájának felhasználásával 
a főbb világnapokról: pl.: a Víz 

világnapja, a Föld Napja, Madarak 
és Fák napja.

Nagy izgalommal készültek 
és várták a gyerekek az AKA-
DÁLYVERSENY megrendezé-
és várták a gyerekek az AKA-
DÁLYVERSENY megrendezé-
és várták a gyerekek az AKA-

sét, ahol az ügyességi számokon 
kívül ( lajhármászás, mocsárjárás, 
labdasöprés, zsákban ugrálás stb. ) 
a környezetvédelemmel kapcsola-
tos ismereteikről is számot adhat-
tak egy – egy állomáson ( környe-
zetvédelmi TOTÓ, képösszerakó, 
tak egy – egy állomáson ( környe-
zetvédelmi TOTÓ, képösszerakó, 
tak egy – egy állomáson ( környe-

szelektív hulladékválogatás stb.)
A jó idő beálltával nagyon sok 

osztály nyeregbe pattant, és hosz-
szabb rövidebb túrákat tett a kör-
nyéken. Pl: kerékpártúra Jászte-
lekre, és Apáti környékére.

Gőzné Rusvai Júlia és családjá-
nak köszönhetően a 3. B. osztály 
tanulói május 24-én részt vettek a 
TANYAI ISKOLA PROGRAM 
rendezvényén. „A múltat idézzük, 
a jelent éljük, a jövőt tervezzük!” 
mottójára épült az egész nap prog-
ramja. A gyerekek kerékpárral 
érkeztek a tanyára, ahol már 
nagyon sok érdekes látnivaló és 
feladat várt rájuk. Tanultak népi 
gyermekjátékokat, kipróbálták a 
birkanyírást, megismerkedtek a 
tájoló használatával, betekintet-
tek a fafaragás rejtelmeibe, palán-

tázhattak, „nyulat kergettek” a 
vetésből, „rókát vadásztak”, bar-
kácsolhattak. A család idősebb 
tagjai a régmúltat idéző ételekkel 
kedveskedtek a gyermekeknek: pl 
vízen kullogó. A nap végére min-
den gyermek megtudhatta, hogy 
mennyi munka és szórakozási 
lehetőség volt régen tavasszal egy 
jászsági tanyán. Az előkészítésben 
, és sikeres lebonyolításban részt-
vevő felnőtteknek és gyerekeknek 
ezúton is köszönetet mondunk. 

A tavaszi időszak kedvelt időtöl-
tése az ERDEI ISKOLA. Tanu-
lócsoportjaink Jászszentandráson 
és Jászberényben 2 – 3 napot töl-

töttek el együtt, gazdag és érdekes 
programok kíséretében.

Június 2-án korán keltek diák-
jaink, mert KÜLÖNVONAT-
TAL SZILVÁSVÁRADRA 
indultunk. Kétszáz fős lelkes kis 
csapatunk vidáman vette célba a 
Szalajka-völgy szépséges tájait, s 
külön élményt jelentett az erdei 
vonatozás. Kedvünket a csepergő 
eső sem vette el. Az egész napos 
túrázás nyomai nem látszódtak 
meg a nyolc órára hazaérkező 
gyerekseregen. Ez a gyermek-
napi rendezvény a Tehetségért 
alapítvány, és az alsós Diákönkor-
mányzat támogatásával minimális 
önköltségbe került.

Évek óta hagyomány isko-
lánkban az ISTVÁN KIRÁLY 
NAP megrendezése. A rövid 
ünnepi megemlékezést követően, 
a Jászkiséri Csete Balázs Ált. Isk. 
tanulói színvonalas aerobik bemu-
tatót tartottak, illetve felsős tanu-
lóink táncbemutatóját is láthattuk. 
A délelőtt hátralévő részét kézmű-
ves tevékenységek töltötték ki. A 
foglalkozásokhoz szükséges anya-
gokat és a gyermekek megven-
dégelését az erre a napra igényelt 
pályázati pénzből fedeztük.

Tavaszi szabadidős programok az
István Király Általános Iskola alsó tagozatán
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POWER
MŰSZA KI KE RES KE DÉS ÉS 

SZER VIZ
Jász apá ti, Kos suth L. út 7.
Tel./fax: 06 57 540-565

A VODAFON és a PAN NON GSM
fel öl tő kár tyá i nak áru sí tá sa!

A K  C I  Ó S  A J Á N  L A  T U N K  B Ó L :

PANASONIC AK410 (MP3) hifi ...................... 69.990,-
SONY 220 (MP3) hifi  .....................................59.990,-
WHIRLPOOL 2287 mosógép (800 A) ............ 69.990,-
SONY WEGA 72 TXT TV ............................. 119.990,-
ORION 72 TXT TV .........................................69.990,-
LG MIKRO (19L) ............................................14.990,-
MORA 4 égős tűzhely ....................................44.990,-
LG DVD+VIDEO kombo .................................49.990,-
LG  NO FROST hűtőgép 217/86 .................. 119.990,-

AURA-hitelkártya el fo ga dá sa!
Minőség-megbízhatóság:

            Jászberény            Jászberény
H I V A T A L O S  M Á R K A K E R E S K E D ÕH I V A T A L O S  M Á R K A K E R E S K E D Õ
            Jászberény
H I V A T A L O S  M Á R K A K E R E S K E D Õ
            Jászberény            Jászberény
H I V A T A L O S  M Á R K A K E R E S K E D Õ
            Jászberény

Nagykátai u. 25. Tel.: 515-230, 515-234.

100 éves a Ford!
Jubileumi akciók!

Ford Ka      1.999.000.-
Ford Fiesta 2.195.000.-
Ford Focus 2.749.000.-
Ford Fusion 2.699.000.-

Ford Transit Connect 2.399.000 +ÁFA
Ford Ranger 3.999.000 +ÁFA

Ford Mondeo 4.999.000.-

Teljeskörű szerviz, hitel 20 %-tól,
használt autó beszámítása is lehetséges.

Je lent kez zen mo tor ke rék pár-,
sze mély gép-ko csi-, 
segédmotorkerékpár-, 
trak tor ve ze tői tan fo lya munk ra!
          Si ke res el mé le ti vizs ga ese tén 
          50% és 100% tan fo lyam díj ked vez mény. 
Tan fo lyam in dul: 2004. július hónapban. 

T Á  J É  K O Z  TA  T Á S  É S  J E  L E N T  K E  Z É S :
BIR KÁS FE RENC gép jár mű ve ze tő-szak ok ta tó nál
Tel.: 57/440-727; 30/915-9978,
a Mű ve lő dé si Ház ban: Urbán Péternénél,
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

Oktatás korszerű,
FORD FIESTA TDCI 
gépkocsival. Nyáron 
hűvös - télen meleg 
klímájú autóban kényel-
mes körülmények között 
gyakorolhat. Könnyű 
kormánykezelés 
(szervo), biztonságos 
járműben gyorsan vezetői engedélyt szerezhet. 

MEZEI BÉLA iskolavezető

Ne várjon holnapig! Még ma hívjon és tájékozódjon a 
lehetőségekről!
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
OKÉVszám: 05-0136-03

Local Security Kft.
Jász apá ti, Velemi E. u. 4-6.

Tel.:57/440-516, 57/441-167.
Mo bil: 30/4-965-963, 70/3-121-566.

- Elekt ro ni kus va gyon vé del mi rend sze rek 
ter ve zé se, ki vi te le zé se, kar ban tar tá sa

Elekt ro ni kus
va gyon vé de lem:

Elekt ro ni kus va gyon vé del mi rend-
sze rek ter ve zé se,  

  ki vi te le zé se, kar ban tar tá sa.

Tűz jel ző és au to ma ta tűz ol tó 
rend sze rek ter ve zé se,  

  ki épí té se, kar ban tar tá sa.

Be lép te tő és mun ka idő nyil ván tar-
tó rend sze rek  

  te le pí té se, üze mel te té se.

Ob jek tu mok, te lep he lyek kül té ri 
vé del me ra da ros és 
  lé ze res tech ni ká val.

24 órás rá di ós táv fel ügye le ti 
szol gál ta tás:

ál lan dó ké szen lé ti ak ció cso port 
és tech ni kai szol gá lat.

Ka me rás meg fi gye lő-
rend sze rek:

- Kül té ri és bel té ri vi deó
meg fi gye lő és kép rög zí tő 

  rend sze rek ter ve zé se, te le pí té-
se: ma gán há zak,  

  üz le tek, te lep he lyek vé del mé re.
Vi de ós táv fel ügye le ti

rend sze rek és tér fi gye lő  
   rend sze rek ter ve zé se, ki épí té-

se, fel ügye le te.
Vi de ós és di gi tá lis adat rög zí tés, 
rej tett vezetéknélküli rend sze rek 

te le pí té se, kar ban tar tá sa.

Élő erős vé de lem:
Te lep he lyek, ipa ri ob jek tu mok, 

áru há zak élő-erős,
   fegy ve res vé del me.  

Por ta szol gá lat, épü let ta ka rí tás.                                      
Sze mély- és pénz kí sé ret, ma gán-

nyo mo zás.

BIZ TON SÁG EL ÉR HE TŐ 
ÁRON!
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Éj jel vagy nap pal, baj ban, gond ban

S E  G Í T S É G  K É R  H E  T Ő !
A pol gár őr ség te le fon szá ma:

éj jel-nap pal 30-2182-834, éj jel: 30-5022-365,
A jász apá ti ügye le tes rend õr te le fon szá ma: 

06-30/ 981-7660

ELAD-LAK
in gat lan köz ve tí tő iro da

Jász a pá tin a Kos suth L. u. 3. alatt
SZOL GÁL TA TÁ SA INK:
in gat lan-ér ték becs lés,
in gat lan-adás vé tel
köz ve tí té se,
in gat lan-cse re,
in gat lan bér be adá sa.

TÉBA TÜZÉP és TÉBA TÜZÉP és 
Lakásfelszerelési Áru ház
Jász be rény, Nagykátai út. T: 57/415-242, 57/415-
006. Jász apá ti, Ist ván ki rály út 49. 57/441-003, 

Nyári akció a Téba Tüzépen!
ENGEDMÉENGEDMÉENGEDM NNYEL kaphatÉNNYEL kaphatÉ ók!

ZALAKERÁZALAKERÁZALAKER MIA CSEMPE É
NNYEL kaphat

É
NNYEL kaphat

S PADLÓ
NNYEL kaphat

Ó
NNYEL kaphat

LAP VÁLAP VÁLAP V SÁR
Csempék már 1090 Ft/m2-től,

Padlólapok már 1190 Ft/m2-től.
TERRANOVA hőszigetelő nemesvakolat

– most ingyen polisztirol lappal.

AKCIÓAKCIÓAKCI S ÁRON KAPHATÁRON KAPHATÁ ÓRON KAPHATÓRON KAPHAT K:ÓK:Ó
Fenyő fűfűf részáruk, orosz lapok, laminált bútorlapok. Bel és kültéri 

csemperagasztók, aljzat-kiegyenlítők, nyílászárók, PVC-szőnyegek.
Orosz hullámpala 110x175: most csak 890 Ft/db amíg a készlet tart!

Lakásfelszerelési üzletünkben
komplett fükomplett fükomplett f rdőszoba berendezések vásárolhatók. 

Műanyag kerti bútorok, székek, asztalok, napozóágyak több színben!
KÉ

torok, sz
É
torok, sz

SZBETON, KISZÁ
kek, asztalok, napoz

Á
kek, asztalok, napoz

LLÍ
kek, asztalok, napoz

Í
kek, asztalok, napoz

TÁ
kek, asztalok, napoz

Á
kek, asztalok, napoz

TÁT SSAL.
Nálunk az alaptól a tetőig mindent megtalál.

Frühwald-térkövek, burkolókövek még  mindig 30% engedménnyel 
kaphatók.

ÉPÉPÉ ÍPÍP TKEZÉTKEZÉTKEZ S, FELÉS, FELÉ ÚJÚJÚ ÍJÍJ TÁTÁT S ELŐ
kaphatók.
Ő
kaphatók.

TT É
kaphatók.

É
kaphatók.

RDEKLÉRDEKLÉ ŐDJŐDJŐ ÖN TELEPEINKEN.ÖN TELEPEINKEN.Ö

MEGÉRI 
MEGNÉZNI

Ha Ön 2004. június 16.
és július 12. között a 

Szerencsejáték Rt. lottózóiban 
és a magánlottózókban - a joker 
értéke nélkül - egy szelvényen 
legalább 600 forint értékben játszik, automatikusan részt vesz a 

2004. július 15-i sorsoláson, amelyen megnyerheti a játékba küldés 
helyén kiállított műszaki cikket. Érdemes több helyen is esélyt adnia a 
szerencséjének, mert így akár hatféle nyereményhez is hozzájuthat. A 
nyereményválaszték csábító: SONY színes TV, DVD lejátszó, mini HIFI 

torony, videomagnó, HP digitális fényképezőgép és PHILIPS háztartási 
robotgép. MEGÉRI MEGNÉZNI! Szerencsejáték Rt.

TOTÓ-LOTTÓ kirendeltség
Jászapáti, István király út 7., T.:  57/441-157

Kedves Rejtvényfejtényfejté őnyfejtőnyfejt k! ők! ő

Július 1  a  Köztisztviselők napja.  
A rejtvényben  Richelieu  gondola-
tának folytatását fejthetik meg.

„Akik állami szolgállami szolgá állami szolgállami szolg latban álatban á állnak, állnak, á
kénytelenek énytelenek é úgy tenni, mint a csil-úgy tenni, mint a csil-ú
lagok, amelyek ügyet sem vetnek a ügyet sem vetnek a ü
kutyákutyákuty k ugaták ugatá ák ugaták ugat sásá ásás ra……….folytatá.folytatá.folytat sa a ása a á
rejtvényben.ényben.é

VÍZSZINTES  1. Magát meg-
adó, behódoló.   10. Költői indulat-
szó.   12.  Város Finnországban a 
Botteni-öböl  partján. 13. A szom-
szédból magához kéretne. 15. Ten-
geri emlős. 16. Karolina becézve. 
17. Télen teszi a Balaton jege. 18. 
Hangtalan sál! 19. Asztácium 
vegyjele. 20. Végzet nagyobbik 
része! 22. Tagadószó. 23.  Befejezi 
a termés betakarítását. 26.  Zenei 
hangok. 27. Okmány első fele!   28. 
Beküldendő. A gondolat folytatá-
sának harmadik része. 31.  Esőn 
álló. 32. Előkelőket, nemeseket 
majmoló. 34. Bolgár férfinév. 38. 
…right! rendben van! –mond-
ja az angol. 39. Ellenérték. 40. 
Taligával a túloldalra szállítá. 41.  
Protaktínium vegyjele. 42. Öv 
része. 44. Azonos hangzók. 45. 
Társadalombiztosítás.   46. Vízben 
kallózva haladó.   48. Kifogástalan, 
tiszta, becsületes.   49. Vég nélküli 
Tibi!. 50. Beküldendő. A gondolat 
folytatásának második része. 52. 
Soha el nem múló. 54. Azonos 
betűk. 55. Betű szerint, betűhíven.  
(latin kifejezés , két szó.)  

FÜGGÜGGÜ ŐLEGES: 2. Fellebbez, 
hatósági vagy bírói döntés meg-
változtatását kéri felsőbb szervtől.   
3. Valami kiegészítésére szolgál.   
4. Betűt vet. 5. Ellenkezés, vétó.   
6. Tűzcsóva. 7. Népiesen, hírt 
küld a közelbe lakónak. 8. Léha 
mássalhangzói.   9.  A volt szoci-
alista országok rádió és televízió-
adásainak nemzetközi tanácsadó 
szervezetének rövidítése. 10. A 
Jupiter holdja. 11.   Beküldendő. A 
gondolat folytatásának első része.   
14. Római 6. 15.  Második számú 
hálóőrt. 19.  Névelővel, szájfesték. 
21. Meghatározott számú piros 
nyakkendős pajtást. (két szó) 24.  
Javasol. 25. Egy főiskola névbe-
tűi voltak. 27. Tokiói városrész.  
29.  Korszak. 30. Üressé tevő. 33.  
Zoltán egyik becézése. 35. Itáliait.   
36. Illik valamihez, megy hozzá.   
37. Kanál  része! 42. Szolnokon a 
közelmúltban létesült bevásárló 
központ. 43. Belső-Mongóliában 
vadon élő, sárgásbarna színű, sötét 
farkú és sörényű lófajta.   47.  Csak 
az elején zord! 49.  Apróra zúz.   51.  
Japán és német autók jelzése.   53. 
Szolmizációs hang.

Beküldendő: ő: ő Függ 11,  vízsz: 
50, és  28   számú sorok megfej-
tése. A megfejtéseket a Könyvtár 
címére kérjük elküldeni, augusz-
tus 20-ig.

A májusi rejtvájusi rejtvá ény megfejtény megfejté é-
se: Anyák napja, Gyermeknap.

A CBA vásárlási utalvány nyer-
tese: Agócsék, Jászapáti.

Nagypál Istvánné

Keresztrejtvény
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2004. május 29-én a dunake-
szi „Radnóti Miklós Gimnázium 
Sportcsarnokában” került meg-
rendezésre a 2004. évi Zen Bu 
Kan Kempo Felnőtt Országos 
Bajnokság. Az idei bajnokságon 20 
Klub és Sportegyesület közel 150 
felnőtt versenyzője mérte össze 
tudását formagyakorlat, fegyve-
res formagyakorlat, szinkron for-
magyakorlat, 3 pontos stop semi 
contact küzdelem, földharc, kesz-
tyűs B és A kategóriás full contact, 
valamint viadal (pusztakezes full 
contact) versenyszámokban, a 

harcászatban eltöltött idő, nem és 
súlykategóriák szerinti megbon-
tásban.

A Jászapáti KÍGYÓ DOJO 
HSE – Nagy Hinst István Renshi 
vezetésével 6 versenyzővel kép-
viseltette magát és 2 I., 9 II. és 3 
III. helyezéssel gazdagította az idei 
sportév sikerpalettáját az alábbiak 
szerint:

F o r m a g y a k o r l a t :
Felnőtt női kezdő kateg.: 
Andrási Judit III. hely
Felnőtt kezdő férfi kateg.: 
Dvorák Zoltán II. hely

Felnőtt haladó férfi kateg.: Kocza 
István II. hely

Felnőtt főtt fő étt fétt f rfi Mester kateg.: érfi Mester kateg.: é
Nagy Hinst István II. hely, Nagy 
Attila III. hely

Fegyveres formagyakorlat:
Felnőtt középhaladó női kateg.: 
Andrási Judit II. hely

Felnőtt kezdőtt kezdő ő féféf rfi kateg.: érfi kateg.: é
Koczka Tamás I. hely

Felnőtt haladőtt haladő ó féféf rfi kateg.: érfi kateg.: é
Kocza István II. hely

Felnőtt főtt fő étt fétt f rfi Mester kateg.: érfi Mester kateg.: é
Nagy Hinst István II. hely
Önvédelem:édelem:é

Felnőtt főtt fő étt fétt f rfi kezdérfi kezdé ő kateg.: 
Koczka Tamás II. hely 

FöFöF ldharc:öldharc:ö
Felnőtt haladőtt haladő ó féféf rfi kateg. érfi kateg. é

– 60 kg: Kocza István II. hely
Felnőtt főtt fő étt fétt f rfi Mester Kategérfi Mester Kategé .- rfi Mester Kateg.- rfi Mester Kateg

75 kg: Nagy Attila III. hely
Stop Semi Contact Küzdelem:
Felnőtt nőtt nő ői haladői haladő ó – 80 kg: 

Andrási Judit II. hely
Felnőtt kezdőtt kezdő ő fő fő éféf rfi kateg.érfi kateg.é  60-

70 kg.: Dvorák Zoltán I. hely
Nagy Hinst István

KíKíK gyígyí ó Dojo HSE
elnelne ök, vezetök, vezetö ő edző

A lengyel testvéA lengyel testvéA lengyel testv rvárvárv ros 
önkormányzati 
delegációja lója ló ája lája l togatott 
váváv rosunkba június 
kökök zepén. A látogatás 
alkalmával barátságos 
mérkőzésen avatták fel 
az új műfüves labdarúgó 
pályánkat. A helyi 
önkormányzat csapata 
nem volt tekintettel a 
vendégekre, mert 7 : 4 
arányban megnyerte a 
mérkőzést. A visszavágó 
majd Łancutban lesz, 
talán síversenyen, amiben 
viszont a lengyelek a 
jobbak

ÚSZÁS OK TA TÁS
Úszás ok ta tás in dul 

a Jász apá ti Stran don 2004. jú li us 5-től és jú li us 26-tól
két he tes kur zu sok ban óvo dás, di ák és fel nőtt cso por tok ré szé re 

GU LYÁS LÁSZ LÓ és URBÁN FE RENC test ne ve lők ve ze té sé vel.
Úsz ni tu dók nak to váb bi úszás ne mek el sa já tí tá sa,

edzés és tel je sít mény nö ve lés.
Je lent kez ni és bő vebb fel vi lá go sí tást kér ni 20 óra után a 441-898-as 

te le fon szá mon le het.

TI-LA SPORTTI-LA SPORT
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 põk — kö zü le tek nek is.

Ny.: H-P: 13-17, Szo: 8-12.

ZEN BU KAN KEMPO FELNŐTT 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOS BAJNOKSÁ ÁGOS BAJNOKSÁGOS BAJNOKS G ÁG Á – 2004

PáPáP lyaavató. Június 13-án kispályályály s labdarúgó tornával 
adta át használatra a kivitelező az elkéaz elkéaz elk szült új múj mú űfüfüf ves 
pályályály t. A kivitelező kékék pviselője (a kője (a kő éje (a kéje (a k pen az álló sorban 
kökök zépen) Németh Miklós olimpiai bajnok gerelyvető volt. 
Az alkalmi tornán részt vett az önkormányzat csapata, a 
pályaépítítí ésen tásen tásen t rsadalmi munkársadalmi munkársadalmi munk ban dolgozók csapata, a 
kispályályály s labdarúgó bajnokság csapatvezetőinek váinek váinek v logatottja 
és a 2004-es kispályályály s bajnokság győztese, a kőztese, a kő éztese, a kéztese, a k pen látható 
AntikvitáAntikvitáAntikvit s csapata. Az első műfüfüf ves tornát is bajnokhoz méltó 
teljesítmítmí énnyel és játékkal ők nyerték.
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szállás, étterem, söröző, bár
EGÉSZ ÉVBEN A VENDÉGEK SZOLGÁLATÁBAN

Telefon és fax: 57/ 442-500
Húsbolt: 70/ 33-98-024

Fr
ika

nd
ó Fogadó

Fogadó
Fogadó
Fogadó

Keresse fel rendszeresen
ABC-áruházainkat, ha

JÓT, JÓ ÁRON
szeretne vásárolni!

Kéthetente több mint 150 féle terméket kínálunk Kéthetente több mint 150 féle terméket kínálunk K
akciós áron, figyelje 

hirdetéseinket, olvassa szórólapunkat!
Keresse 

COOP MÁRKATERMÉKEINKET!
Jó minőség, kedvező ár
és még NYERHET IS !

A nyeremény akcióban való részvétel
feltételeirõl az akciós szórólapunk tájékoztat.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Új és használt számítógépek, számítógép-kiegészítők,

számítógépek javítása, karbantartása

BIZTONSÁGTECHNIKA
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek, lakásriasztók, 
videós megfigyelőrendszerek, 

beléptetőrendszerek,
autóriasztók, tervezése, telepítése, 

karbantartása
KÁLMÁN ZSOLT

30 985-5629, 540-465TÖLGYES STRANDFÜRDÕ
J á s z a p á t i ,  5 7 / 4 4 0 - 3 5 3 .

EGÉSZ ÉVBEN NYITVA: 
Április 16-tól június 10-ig: hétköznap 9-tõl 18 óráig,

hétvégén 8-tól 18 óráig.
Június 11-tõl - augusztus 20-ig: hétköznap 9-tõl 19 óráig,

hétvégén 8-tól 19 óráig.
Augusztus 21-tõl -szeptember 30-ig: hétköznap 9-tõl 18 óráig, 

hétvégén 8-tól 18 óráig.
Október 1-tõl április 15-ig: minden nap 8-16 óráig.

A strandfürdõben
nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz van,

melynek összes ásványianyag-tartalma 1110 mg/liter,
hõmérséklete: 49 Co

T I S Z T E L T  V Á S Á R L Ó I N K !
A Jászapáti 2000. Mg. Rt. Centrum Jászapáti Kft.

kereskedelmi egységeinek ajánlata:

AGROAGRO CENTRUM
B E V Á S Á R L Ó K Ö Z P O N T

Összetett és mono mûtrágyák jó minõségben, kedvezõ áron 
kaphatók. Továbbá: gépalkatrészek, eszközök, szerszámok, 

fagyállók, olajok (MOL, Shell), vasanyagok, csavarok, szögek, 
flex-korongok, stb. Tel.: 57/441-158 Fax: 57/441-163

CENTRUM ABCABC
Megnövelt eladótérrel, megújult árukínálattal, gyors 

kiszolgálással várjuk Önt. Olcsó árainkra a CBA garancia!
Az ABC udvarában

CENTRUM TÁP-TAKARMÁNYTÁP-TAKARMÁNY
Nagykátai tápok, koncentrátumok, ill. szemestermények

kedvező áron kaphatók. Tel.: 57/441-168

CENTRUM RUHÁZATRUHÁZAT
Felöltöztetjük Önt és kedves családját

Virág, ill. Magiszter-M papír-írószerek, irodai kellékek
forgalmazása
Tel.: 441/168

Kedves Vásárló!Kedves Vásárló!

Hogy elégedett legyen,
Jásztejet vegyen!

J Á S Z T E J  –  Jászapáti, Juhász Máté út 3.
Telefon és fax: 57/ 540-200; 57/ 540-220


