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Központi orvosi 
ügyelet működik 

május 1-től
Jászapáti Város Önkormány-

zata pályázati forrás segítségével 
korszerű, a XXI. század követel-
ményeinek megfelelő Központi 
Orvosi Ügyeleti Ellátás célját 
szolgáló helyiséget és Mentőál-
lomást alakított ki a volt ÉMÁSZ 
székház épületében. (Jászapáti, 
Kossuth út 10.)

 A Központi Orvosi Ügyeleti 
szolgálatot az Európa Ambu-
lance BT. végzi Jászapáti város 
közigazgatási területén, néhány 
környező települést is érintve.

A Központi Orvosi Ügyelet 
május 1-én már az új helyen 
kezdi meg működését és a SÜR-
GŐSSÉGI BETEGELLÁTÁST 
fogja biztosítani.

A Központi Orvosi Ügyelet 
hívószáma: 57/443-421.

Működési ideje: 
- hétköznap a napi rendelések 

befejezése után 18 órától másnap 
reggel 6 óráig.

- heti pihenőnapokon, munka-
szüneti napokon, ünnepnapokon 
reggel 6 órától másnap reggel 6 
óráig.

A HÉTKÖZI KÉSZENLÉT-et 
továbbra is a városban praktizá-
ló háziorvosok látják el reggel 6 
órától 8 óráig, valamint délután 
16-18 óra között.

A Hétközi Készenlét hívószá-
ma: 06-20/935-8793.

Áprilisban láthattunk – igaz csak néhány percre 
– egy furcsa kerékpárost városunkba érkezni, cso-
magtartóján egy viharvert kabala puli kutyussal, 
egy mini autó kíséretében, aki egy nemes cél érde-
kében áldozza fel erejét és szabad idejét. A látoga-
tás csak néhány perces volt, mert a nyugdíjas korú, 
de rendkívül sportos férfi csak kifújta magát, és 
kicsit tört magyar nyelven elmondta kerékpárút-
jának célját az őt fogadó jegyzőasszonynak – ahol 
lapunk képviselője is jelen volt. A kerékpáros nem 
más, mint a Mosolygó Kórház Alapítvány kurató-
riumának holland elnöke, Dr. Albert Royaards. 

Az 1943-ban Hollandiában született jogász és 
bankár,  munkaidejének nagy részét Magyarorszá-
gon tölti, hogy adományokat gyűjtsön. Ez a nagyon 
kedves, szerény, de elszánt férfi, különleges hatás-
sal volt vendéglátóira az alatt a néhány perc alatt 
is, amíg elfogyasztott egy frissítőt. A saját fizikai
erejét ajánlotta fel céljaiért, kihívásnak tekinti a 
feladatot, szerinte úgy, mint minden ember, aki-
nek küzdelem a hétköznapi élete. Talán egy kicsit 
helyettünk is teszi, (egy külföldi!), a mi gyerme-
keinkért. Az, hogy miért, fel sem merült kérdés-
ként, hiszen az ő elszántságát látva érthető volt, 
hogy ezt valakinek vállalnia kellett. Nekünk csak 
az a dolgunk, hogy támogassuk és segítsük mun-
káját erőnk szerint, ami lehet egy „Kedves mosoly” 
egy „Bátorító mosoly” vagy egy „Ragyogó mosoly” 
de akár egy „Hálás mosoly” is.

 Az Alapítvány az elmúlt év végén alakult, hogy 
megsegítse a magyar kórházakban fekvő, súlyo-

san beteg gyermekeket, műszerek vásárlásával. 
Felépülésüket elősegítse, és közérzetüket javítsa 
azzal, hogy mosolyt csalogat arcocskájukra zené-
szek, képzőművészek közreműködésével. 

A kuratórium kilenc kiemelt magyar gyermek-
kórház vezetőjéből és két jogászból áll. Az első 12 
hónap tervezett költségvetése 50 millió forint, 
amelyből több újraélesztő táskát vennének a ma-
gyar gyermekkórházak számára. A cél érdekében 
vállalta Dr. Royaards a 6000 km kerékpárút meg-
tételét, több mint 250 magyar város vezetőit felke-
resve, hogy így szerezzen támogatókat céljaikhoz. 
A körút március 15-én indult Rétságból és négy 
hónapon át tart, behálózva az országot, Simontor-
nyán ér véget. Az úton mindig elkíséri egy mini au-
tó, amit a környékből kapott segítőtárs vezet, hogy 
biztosítsa tájékozódását. (Jászapátira a szolnoki 
református közösség tagja kísérte el.) Ha bárhol 
találkoznak vele az országban, segítsék haladását, 
hogy szép élményei legyenek Magyarországról és 
támogassák céljait, amivel ő tudja majd segíteni a 
mi beteg gyermekeinket.

 (A támogatáshoz a jegyzőasszonyt keressék 
meg, aki befizetési csekket tud adni, vagy befi-
zethetik akár ezer forinttól kezdődően bármilyen 
adományukat a következő számlaszámra: ING 
Bank - 13700016-04321019. 

Az alapítvány címe: Mosolygó Kórház Ala-
pítvány. 1051 Budapest, Arany János utca 
15. Adószáma: 18115532-1-41.)

Sz-n

Országjáró kerékpár-körút a beteg gyermekekért
A Mosolygó Kórház Alapítványának elnöke városunkban

Négy hónap alatt bejárja 
az országot a Mosolygó Kórház 

Alapítványának elnöke

Dr. Royaards és szolnoki kísérője
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Tisztelt Állampolgárok! 
Tisztelt Építtetők!

Jászapáti Város Polgármesteri Hivatalá-
nak I. fokú Építéshatósága részéről tájékoz-
tatni szeretném Önöket tevékenységünkről, 
az engedélyezési eljárásról és a rendezési 
terv módosításáról. 

A városban az utóbbi két évben az építke-
zések száma kis mértékben növekedett. A 
múlt évben 268 építéssel kapcsolatos hatá-
rozatot hoztunk, ebből 18 új lakóépület épí-
tés, 23 lakóépület bővítés, 69 egyéb építés 
(melléképület, kerítés, üzlet, trágyatároló 
stb.), a többi pedig használatbavételi, bon-
tási, telekalakítási, rendeltetés változtatási 
engedély volt. A 2005-ös év eddigi tapasz-
talatai azt mutatják, hogy főleg az állami tá-
mogatások („szocpol”) emelése és a kamat-
támogatások miatt a lakóépület építések és 
a bővítések száma tovább növekszik, eddig 
11 ilyen engedély kérelmet nyújtottak be és 
nagyon sok az építési és pénzügyi feltételek 
iránt érdeklődő. A támogatások emelésének 
következtében a nagyobb komfortfokozatú 
lakást vásárlók száma is jelentősen növeke-
dett.  

Változtatási tilalom a város belső 
övezetében.

Jászapáti Város Képviselő-testülete 
5/2005. (I. 20.) és 14/2005. (II. 10.) számon 
határozatokat hozott a rendezési terv és a he-
lyi építési szabályzat (HÉSZ) módosításáról. 
A HÉSZ módosításának időszakára a változ-
tatási tilalom rendelettel történő előírása vált 
szükségessé az esetleges helyrehozhatatlan 
károk elkerülésének megelőzése érdeké-
ben. Az 5/2005. (III. 24.) sz. önkormányzati 
rendelet szerinti változtatási tilalom csak a 
35/2001.(I.01.) számú önkormányzati ren-
delet 27.§(2) bekezdésében  megjelölt -a vá-
ros területén lévő- ,,KL-JHu” Jász (halmazos 
beépítésű) kisvárosias lakóövezetet érinti. A 
változtatási tilalom nem érinti a szabályozá-
si tervben megjelölt építési övezetben lévő 
közhasználatú és ipari építmények telkeit, 
valamint a közterületeket. A változatási ti-
lalom a KL-JHu jelű építési övezet módosí-
tásának hatályba lépésével (előreláthatólag 
2005. december) megszűnik. A változtatási 
tilalom időszakában a területen telket alakí-
tani, új építményt létesíteni, meglévő épít-
ményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbon-
tani illetőleg más értéknövelő beruházást, 
az életveszély elhárításán kívül végrehajtani 
nem szabad. A tilalom a 2005. április 1. előtt 
kiadott engedélyekre nem vonatkozik. 

Mihez kell építési engedély?
Ezúton szeretném megragadni a lehetősé-

get és felhívni szíves figyelmüket többek kö-
zött arra, hogy melyek azok az építési/bon-
tási tevékenységek, amelyek a 46/1997. (XII. 
29.) KTM rendelet értelmében építésügyi 
hatósági engedélyhez kötöttek. 

A jogerős építési/bontási engedély nélkül 
végzett, engedélyhez kötött építési/bontási 
tevékenység nem csekély mértékű építés-
ügyi bírságot von maga után, illetőleg - ha 
szabálytalan az építmény - az építtető kö-

telezhető annak lebontására. Kérem, hogy 
a súlyos következményeket mérlegelve és 
szem előtt tartva engedélyezési eljárás útján 
szerzett jogerős engedély birtokában kezdje-
nek hozzá a tervezett létesítmény megvaló-
sításához.

Épület építése esetén - a tervezési stádiu-
mot megelőzően - célszerű tájékozódni a Ha-
tóságnál az érintett földrészletre vonatkozó, 
különböző előírásokról (a telkek beépíthető-
ségére, építmények elhelyezésére vonatkozó 
irányelvek), hiszen ezzel a lépéssel a terve-
zési, és az engedélyezési eljárás megkönnyít-
hető, elkerülhető az eltérő nézetek esetleges 
ütközése. 

Javaslom, hogy az engedélyköteles építé-
si/bontási tevékenységgel járó „elképzelé-
seik” megszületésekor a tervezett kivitelezés 
megkezdésének várható időpontját oly mó-
don kalkulálják, hogy a tervezési folyamat 
(legalább) 30-60 napot vesz igénybe, és az 
építésügyi hatóságon - engedélyezés esetén - 
a kérelem előterjesztésétől számított 60 nap 
az ügyintézési idő, amelybe nem számít bele 
az esetlegesen szükséges szakhatósági állás-
foglalások (ÁNTSZ, Tűzoltóság, Környezet-
védelmi Felügyelőség, stb.) beszerzésének 
időszükséglete. Azt javaslom tehát, hogy az 
elképzelések megvalósítása előtt jóval ko-
rábban (legalább 3 hónappal) keressenek 
meg egy tervezőt, és indítsák el a tervezési 
folyamatot, hogy minden - jogerős engedély 
megszerzéséhez kötelező - mozzanatra le-
gyen elégséges idő.

Az alábbiakban szeretném felsorol-
ni azokat a tevékenységeket (a teljes-
ség igénye nélkül), amelyek

CSAK JOGERŐS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY 
BIRTOKÁBAN VÉGEZHETŐK:

• Építmény építése, bővítése, elmozdítá-
sa. (az építmény fogalomkörébe tartozik: 
„a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, 
anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére 
tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött 
műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az 
azok feletti légtér természetes állapotának 
tartós megváltoztatásával, beépítésével jön 
létre.”) 

*Ebbe a pontba sorolható: lakóépület, 
melléképület, gazdasági épület, garázs, üzle-
tek, intézmények, műhely, szennyvíztároló, 
trágyatároló, kerítés, családi sírbolt (krip-
ta),  stb.  építése, bővítése.

Építmény olyan felújítása, helyreállítása, 
átalakítása vagy korszerűsítése, amely a te-
herhordó szerkezetét (azaz a „főfalat, lábaza-
tot, alaptestet”) érinti, a homlokzat jellegét 
(megjelenését) - annak szerkezetével együtt 
- megváltoztatja, illetőleg az építményben 
önálló rendeltetési egységek számának, ren-
deltetésének magváltoztatásával jár.

*Ezen fejezethez  a következő (példaként 
hozott) munkák tartoznak: az  előző pontban 
szereplő építményeket érintő olyan nyílás-
záró csere, vagy új nyílászáró elhelyezése, 
bontása, tetőtér beépítés, toldaléképítés, 
épület bővítés, aláfalazás, stb.  amely az épü-
let homlokzati megjelenését megváltoztatja. 
A rendeltetési egységek számának megvál-
toztatása jelenti pl.: meglévő lakóépületben 

(a lakóépület eredeti rendeltetésének meg-
tartása mellett) vegyesbolt (mint önálló ren-
deltetési egység) kialakítását. A rendeltetés 
megváltoztatása magába foglalhatja például 
melléképületből asztalosműhely megvalósí-
tását (anélkül, hogy ez akár építési tevékeny-
séggel járna).

• Építményen 1 m-t meghaladó kiugrású 
védőtető, előtető és kinyitott állapotban e 
méretet elérő üzleti ernyőszerkezet építése, 
elhelyezése, átalakítása és bővítése.

• Építményen, illetve attól különállóan 
mind építési telken, mind közterületen:

1 m2-nél  nagyobb felületű hirdetési és 
reklámcélú építmény, reklámszerkezet és 
reklám-, cég- vagy címtábla, fényreklám épí-
tése, elhelyezése, átalakítása és bővítése

• A telek természetes terepszintjének 
tartós, végleges jellegű megváltoztatása 
(pl: feltöltése) a telekhatárok melletti 3 m 
széles sávon belül, valamint a telek egyéb 
részein 1 m-t (magasságot) meghaladóan. 
stb

Az alábbiakban felsorolt „építmé-
nyek” megvalósításához 

NEM SZÜKSÉGES ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY:
háztartási szilárd hulladékgyűjtő, tároló,
kerti építmény (pl.: hinta, csúszda, ho-

mokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára 
szolgáló műtárgy, kerti napkollektor, épített 
tűzrakóhely, lugas, stb.),

• 10 m3-nél kisebb víz- és fürdőmedence,
• kerti szabadlépcső (tereplépcső),
• háztartási célú kemence, húsfüstölő, 

zöldségverem,
• állatkifutó, komposztáló, 3 m2 nettó 

alapterületnél nem nagyobb állattartási 
épület és árnyékszék,

• síremlék, urnasír,
• 1 m-nél nem nagyobb támfal,
• a telek oldal és hátsó telekhatárain a ke-

rítés, stb

Csak jogerős 
BONTÁSI ENGEDÉLY alapján 

végezhető:
• védett területen minden építmény,
• egyéb területen 200 m3-nél nagyobb tér-

fogatú, vagy a terepcsatlakozástól 10 m-nél 
magasabb építmény,

• a lakás céljára szolgáló építmény,
• az épület alatti, vagy attól különálló pol-

gári védelmi építmény (óvóhely), -illetőleg
• 1 m-nél magasabb támfallebontása.

Tisztelettel kérem az építeni/bontani szán-
dékozókat, hogy - amennyiben a fent leírtak 
alapján sem bizonyosodtak meg arról, hogy 
a tervezett építési tevékenység engedélykö-
teles-e vagy sem - kérdéseikkel forduljanak 
bizalommal a Jászapáti Polgármesteri Hiva-
tal Építéshatóságának ügyintézőihez, akik 
készséggel állnak rendelkezésükre. 

Sikeres együttműködés reményében:
Germán Róbert

műszaki osztály

Tanácsok építkezőknek
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MUSTÁRMAG 
In memoriam 

II. János Pál pápa
Ezt a rendhagyó cikket, a nemrégiben elhunyt, legmagasabb 

egyházi vezetőnk, a római katolikus pápa emlékének szentelem. Az 
írás most kivételesen csak híranyagot tartalmaz, az Új ember című 
katolikus hetilap LXI. évf. 15. számának felhasználásával.

,,Minden korszaknak megvannak a maga tartó lelkei, ismertek 
és kevésbé ismertek. Az ismertek közül II. János Pál pápa a század-
vég egyik ilyen tartó lelke.”

I. „… a szeretettel szenvedő pápából milyen nagy erő és béke 
sugárzik” – vallja egy hívő – a többféle súlyos betegségben szenve-
dő egyházfőről. „Minden, az életkorból fakadó, korlát ellenére, meg 
tudtam őrizni az életkedvet” – „Legyetek derűsek, én is derűs va-
gyok!” – ezt ő maga mondta. Minden évben, nagypénteken a római 
Colosseumnál végzett keresztút „az egyre betegebb, öregedő pápa 
vezetésével zajlott. A tizennegyedik stációnál ő fogta a keresztet. 
Rátámaszkodott. Látszott, hogy nemcsak lelkileg, fizikailag is azon
pihen.” Valaki megjegyezte: „a pápa most a Golgotán van, Krisztus 
mellett.” Jelmondata, amit segédpüspöki kinevezésekor választott 
és pápaként is megtartott, így hangzik:,,Totus tuus ego sun, et om-
nia mla tua sunt.” (Egészen a Tiéd vagyok, és mindenem a tiéd.)

II. Ő volt az első pápa, aki Magyarországra látogatott, sőt két 
alkalommal is. Először 1991. augusztus 16–20. Budapestről indul-
va Esztergom, Pécs, Máriapócs és Szombathely meglátogatása után 
az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön a budapesti Hősök terén 
mondott ünnepi szentmisét. Egy a Magyar Tudományos Akadémi-
án elhangzó párbeszédet szeretnék kiragadni:,,Kértem tőle, imád-
kozzék ezért az országért, nagy szükségünk van a közbenjárására. 
… és ő nagyon kedvesen azt felelte, hogy igazam van, imádkozni 
kell neki is, mindnyájunknak, hogy ennek az országnak a sorsa jó-
ra forduljon.” Másodszor pedig 1996. szeptember 6-7-én tartott a 
pápa látogatása. Ezúttal járt Pannonhalmán, „a Honfoglalás 1100. 
évfordulója és a főapátság fennállásának millenniuma adta az al-
kalmat a Szentatya újabb látogatására.” Másnap Győrött hallgatta 
hívek tömege a szavait. Magyarok látogatásai a Vatikánban: első-
sorban államfőink:

- 1990. szeptember 17-én Antall József volt miniszterelnök, ké-
sőbb Göncz Árpád akkori köztársasági elnök, - 1998. szeptember 
18-án Orbán Viktor volt miniszterelnök, - 2002 és 2004. között volt 
Medgyesi Péter és Mádl Ferenc köztársasági elnök, - 2004. decem-
berében pedig Gyurcsány Ferenc jelenlegi miniszterelnök. - Neves 
papi személyiségeink, püspökeink, érsekatyánk, szerzetesek, apá-
cák.

Azon kívül rengeteg zarándok, közöttük piarista tanárok, di-
ákok, magyar huszárok, akik 2004-ben Franciaországból az Al-
pokon keresztül lovagoltak Rómáig a pápai kihallgatásra egy 190 
évvel ezelőtti eseményt felelevenítve. És a rengeteg fiatal, akik if-
júsági találkozókon a világ számos nagyvárosában találkozhattak 
a Szentatyával.  És akik szemében nagyon sokat jelentett a példa-
mutatása. Azok a fiatalok, akik a Szent Péter téren is vele együtt 
virrasztottak az utolsó napjaiban. A Mátyás Templomban április 
1-jén éjjel mondott szentmisén is sokan voltak ott magyar fiatalok. 
„Valóban ő a fiatalok pápája volt, a remény pápája – és a jövő pápája 
volt.”

III. „A pápa nagysága éppen abból a küldetésből fakad, melyet 
Krisztus bízott Péterre és utódaira. Ezért II. János Pál pápa hite, 
emberi nagysága, kitartása, egy kivételes történelmi időszak, ki-
vételes személyiségévé tették.” A harmadik évezred elején e változó 
világ színpadán is „kimagaslik erkölcsi tekintélyével – pápaságá-
nak negyedszázados tanúságával, valamint különleges képessé-
gével, hogy valamennyi kontinens, minden emberének meg tudta 
érinteni a szívét.” (Írásommal egy időben 2005. április 19-én 7 óra-
kor új feje lett az egyháznak. Jozeph Racinger német bíborost vá-
lasztották pápának, aki XVI. Benedek néven folytatja elődje mun-
káját, hivatását.)

Köszönöm: F. Á.

Könyvtár = ablak a világra

MEGHÍVÓ  AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT
MEGYEI  MEGNYITÓ ÜNNEPSÉGÉRE

2005. JÚNIUS 2., csütörtök
Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Jászapáti Velemi Endre út 2.
A Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Jászapáti Város Önkormányzata 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok
tisztelettel meghívja a megyében dolgozó könyvtárosokat

2005. június 2-án 9 órára az 

ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGYEI MEGNYITÓJÁRA.
Szakemberek, akik az ablakot kitárják

Szakmai program:
900 A vendégek fogadása

930 Könyvtárak a holnapért:
az olvasás és a könyvtárhasználat időszerű kérdései

Előadó : Dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet osztályvezetője
1030 Kávészünet

1100 A könyvtári fejlesztések irányai Európában 
és alkalmazásuk a magyar könyvtárügyben

Előadó: Dr. Dippold Péter, a Könyvtári Intézet igazgatója
1200 Ebéd

1330 Korszerű technika a könyvtárakban – a Jászapáti Városi 
Könyvtár 2004-ben elnyert új technikai eszközei és alkalmazásuk a 

gyakorlatban
Előadó: Friczné Urbán Magdolna, a VKMK igazgatója

1400 Frissítő szünet

ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGYEI MEGNYITÓJA
 1430 Kórodi Anikó operaénekes műsora

Kísér: Szőke Tünde
1500 Szabó Lajos, Jászapáti város polgármesterének köszöntője

Ünnepi beszédet mond  
Bertalanné Kovács Piroska, 

a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója
1600 Nemcsák Károly és Tóth Enikő műsora:

„József Attila és a nők”
1700 A jelen és a tervek a Jászapátiról szóló könyvek kiadásában:

 a Jászapátiak Baráti Egyesülete könyvkiadói tevékenysé-
gét bemutatja Lóczi Miklós, a JABE elnöke

a Jászapáti képekben című könyvet bemutatja 
s a folytatást ismerteti Dr. Suba Györgyné

1730 A rendezvény zárása
A rendezvény támogatói: NKA, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata
Jászapáti Város Önkormányzata, Jászapátiak Baráti Egyesülete.

Május – Pünkösd hava
,,Maia” a rómaiak kedvelt 

„Tavasz” istennője, természetes 
tehát, hogy az év legszebb hó-
napja is az ő nevét viseli. A rétek, 
a vetések, a „smaragdnak eleven 
színével” vígan koszorúzzák a 
vidéket. Nem csoda, hogy Bar-
czafalvi e smaragdos hónapot 
„zöldönös”-re keresztelte, míg 
a franciák a forradalom idején 
„Prairal”-nak, vagyis „Rét” hó-
napnak nevezték. A Nap május 
21-ig lép az Ikrek csillagképébe, 
és június 21-ig tartózkodik ott. 
A Pünkösd havának is nevezett 
hónapot mi vidám szabadtéri 
szórakozással, „majálissal” tesz-
szük gazdagabbá, színesebbé. 
Néhány falunkban még nagy 

izgalommal lesik a nagylányok, 
hogy május éjszakáján állít-e 
ablakuk elé a legény felpántliká-
zott karcsú nyárfát, „Májusfát”. 
Ahogy örülünk márciusban 
Sándor-József-Benedeknek, 
mert legalább zsákban hozzák 
a meleget, úgy félünk májusban 
Pongrác-Szervác-Bonifáctól, sőt 
még Orbántól is, mert május 12-
én, 13-án, 14-én és 25-én nem 
ritka az éjszakai fagy és a jégeső. 
A szaktudomány ma már elfo-
gadja, hogy a több évszázados 
népi megfigyelésekből leszűrt
„meteorológiai rigmusok” nem 
alaptalanok.

 TÉES
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2005. május 8-án, vasárnap 
avatják fel Jászberényben 

a Jász emlékművet, mely jász-
kapitányt ábrázol díszöltözet-
ben, kezében a Lehel kürttel. A 
köztéri alkotást Györfi Sándor 
Munkácsy- és Szervátiusz-díjas 
karcagi szobrászművész tervez-
te. Az emlékmű létrehozását a 
jászberényi Városvédő és Szé-
pítő Egyesület kezdeményezte. 
Az avató ünnepségre hívják és 
várják az elszármazott jászsá-
giakat is.

A Jászok Egyesülete a Jász 
emlékmű megvalósítását jóté-
kony célú könyvárverés szerve-
zésével támogatja. Az árverésre 
2005. április 29-én pénteken 
16.30 órakor kerül sor Buda-
pesten (VIII., Puskin u. 4.). A 
könyveket személyes részvétel 

útján, telefonos licitálással, il-
letve előzetes vételi megbízás 
adásával lehet megvásárolni. 
Az árverést a Hess András An-
tikvárium szervezi, melynek 
címe: 2083 Solymár, Anna u. 
27., telefon: 06-26-361-611, 
hessenantik@dpg.hu (vezetője 
Horváth Gábor antikvárius, 06-
20-354-5177).

Kérünk minden hagyomány-
tisztelő és könyvszerető polgárt, 
szíveskedjen bekapcsolódni a 
könyvárverésbe, hogy annak 
eredményeként minél jelentő-
sebb összeggel segíthessük a 
Jász emlékmű létrehozását. Az 
árverésre szánt kiadványok ápri-
lis 26-tól 28-ig megtekinthetők a 
Krisztina Antikváriumban (Bu-

dapest, I., Roham u. 7.), illetve az 
interneten az alábbi honlapon: 
www.axioart.com. A megvásá-
rolt köteteket kívánságra, az új 
tulajdonosok, a Könyvárverés a 
Jász emlékmű javára 2005. fel-
iratú díszbélyegző lenyomatával 
ellátva kapják meg.

Az árverés anyagában számos 
értékes kiadvány szerepel, töb-
bek között a történelem, néprajz, 
helytörténet, Erdély, művészet-
történet, egyháztörténet és más 
témakörökben. Az anyagban 
jelentős súlyt képvisel a Jász-
ságra vonatkozó szakirodalom. 
Az árverésen a szolíd árú, de 
becses művektől a ritkaságokig 
sokféle könyv megtalálható. 
Ezért merjük jó szívvel tanácsol-

ni mindenkinek, egyúttal kérni 
tagtársainkat és ügyünk támo-
gatóit, vegyenek részt a nemes 
cél megvalósítását szolgáló akci-
óban. Egyrészt már szolíd áron 
is kiváló művekkel gyarapíthat-
ják könyvtárukat, másrészt sze-
mélyes támogatást nyújthatnak 
a Jász emlékmű felépítéséhez.

További felvilágosítással szí-
vesen szolgálunk a Jászok Egye-
sülete postacímén (1537 Buda-
pest 114, Rb. 367.), valamint 
drótposta címén: 

jaszokegyesülete@freemail.hu
A Jászok Egyesülete ügyvi-

vői testülete köszönetet mond 
mindazoknak, akik saját könyv-
táruk értékeinek felajánlásával 
segítették a színvonalas árverési 
anyag összeállítását, és előre is 
megköszöni az árverésben részt-
vevők személyes támogatását.

A JÁSZ EMLÉKMŰ 

Az István Király Általános iskolában, 
mindig nagy izgalommal készül az egész 
iskolaközösség a leendő elsősök fogadásá-
ra. Pedagógiai munkánk során nap, mint 
nap tapasztaljuk, hogy mennyire fontos a 
kisgyermek életében az iskolával való első 
találkozás élménye, hatása.

Az iskolakezdés megkönnyítésére hosszú 
évek óta gyakorlattá vált az óvodákkal való 
szoros kapcsolattartás. Az elsősök négy al-
kalommal hívták meg focizni az óvodásokat. 
Ezek a meccsek és az azt követő beszélgeté-
sek is jó hangulatban zajlottak. Ezen kívül 
még az iskolába két alkalommal látogattak 
el a nagycsoportosak az óvó nénikkel. Elő-
ször novemberben, másodjára pedig április 
elején. Ismerkedhettek az iskola épületével, 
beülhettek az elsősek padjaiba, bekapcso-
lódhattak tanítási óráikba, meghallgathat-
ták a negyedikesek műsorát. Áprilisban 
a találkozást a tornateremben táncházzal 
zártuk, ahol a kicsik népi gyerekjátékokat, 
táncokat ismertek meg. Itt szeretnénk meg-
köszönni az óvó néniknek ezt a támogató 
segítségnyújtást. Megható volt látni, hogy ők 
is, a szülőkkel és a csoportjukba tartozó gye-
rekekkel, együtt élik át az iskolakezdéssel 
kapcsolatos izgalmakat, várakozást.

Ebben az évben a leendő elsőosztályos 
tanító nénik és az iskola Igazgatósága részt 
vettek egy közös szülői értekezleten is, me-
lyet az iskolába készülő gyermekek szüleinek 
tartottak. 

Itt a szülők bepillantást nyerhettek az 
intézményünkben folyó oktató-nevelő mun-
kába, lehetőségeinkbe, terveinkbe.

Évek óta hagyomány már nálunk az OVI-
SULI rendezvénye, melyre a tantestület min-
den tagja lelkesen és nagy örömmel készül. 
Erre most április 8-án, délután került sor.

A gyermekek szüleikkel érkeztek szerve-
zett foglalkozásainkra.

M i n d e n 
p e d a g ó g u s 
számára nagy 
kihívás azt el-
érni, hogy az 
iskola, a tanu-
lás utáni vágy 
érzését kiala-
kítsuk a leendő 
elsősökben, a 
mese, a moz-
gás, az önfeledt 
játékos isme-
retszerzéssel 
minél zökkenő 
m e n t e s e b b é 
tenni az óvodá-
ból az iskolába 
való átmenetet. 
Ezek a foglal-
kozások is ezt a 
célt szolgálták.

A készülődés izgalmai megtérül-
tek a csillogó szemek látványában, a 
mosolyokban, a nevetésekben. Nem 
titkoljuk, hogy ezen a délutánon mi 
is feltöltődtünk a gyerekek energi-
ájával, értékeivel. Reméljük, hogy 
nekünk is sikerült lelkesedésünkből 
átadni számukra egy kis útravalót.

Köszönjük a Szülőknek, hogy 
megtiszteltek bennünket érdeklődé-
sükkel.

A hangulatról, a programokról 
árulkodjanak a következő képek:

Őszintén kívánunk minden leen-
dő elsősnek és családjának nyugodt, 
élményekkel, sikerekkel teli, problé-
mamentes iskolakezdést és iskolai 
éveket.

István Király Általános Iskola
Igazgatósága és tantestülete

Óvodásokból iskolások lesznek
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Reprezentatív felmérést 
készített az ÖKO-Pannon 
Kht. a szelektív hulladék-
gyűjtésről

 Annak ellenére, hogy 
Magyarországon még csak 
minden harmadik, azaz kb. 
3,2 millió lakosnak van le-
hetősége külön válogatva 
gyűjteni a csomagolási hul-
ladékokat, a szelektív hul-
ladékgyűjtés a városokban 
és a kisebb településeken 
élők körében is 98 száza-
lékban, azaz teljes körűen 
ismert. Azokon a települé-
seken, ahol elérhető, ott már 
az emberek 60,5 százaléka 
használja rendszeresen a 
népszerű, színes gyűjtőedé-
nyeket, érdekesség azonban 
a városban lakók aktívabb-
nak mutatkoznak a szelek-
tív hulladékgyűjtés terén, 
mint a kisebb településeken 
élők. A kis települések lakói 
nagyobb arányban tartják 
körülményesnek és időigé-
nyesnek az otthoni szelektív 
hulladékgyűjtést, mint a 
városokban élők, akiknek 
a szelektív hulladékgyűjtés 
terén mutatott aktivitását 
viszont nagyobb mértékben 
befolyásolja az otthoni hely 
szűke – derül ki az ÖKO-
Pannon Kht. reprezentatív 
szelektív hulladékgyűjtési 
felméréséből.

A Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium ada-
tai szerint Magyarországon 
összesen kb. 3,2 millió lakos 
több, mint 2.600 szelektív 
hulladékgyűjtő szigeten 
gyűjtheti anyaga szerint kü-
lönválogatva az otthonában 
képződött csomagolási hul-
ladékokat. Az ÖKO-Pannon 
Kht., az első hazai szelektív 
hulladékgyűjtést és haszno-
sítást koordináló közhasznú 
társaság, 1000 fős mintán 
végzett reprezentatív fel-
mérést annak érdekében, 
hogy vizsgálja a lakosság 
szelektív hulladékgyűjtés-
sel kapcsolatos attitűdjét. 
A mintán belül egyenlő 
arányban szerepelnek olyan 
települések és városok lakói, 

ahol már működik szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer 
és olyanok, ahol még nem.

A szelektív gyűjtés 
egyformán ismert a fa-
lun és a városban. a meg-
kérdezett városi lakosok 98 
százaléka, a kistelepülések 
lakóinak pedig 97 százaléka 
hallott már a szelektív hul-
ladékgyűjtésről, azaz a kör-
nyezetvédelem ezen módjá-
nak ismertsége hazánkban 
szinte teljes körűnek mond-
ható. Ez meglehetősen 
jó eredménynek számít, 
hiszen a szelektív hulladék-
gyűjtés infrastruktúrája 10 
magyar lakosból még csak 3 
számára elérhető. 

Egyre többen használ-
juk a szelektív hulladék-
gyűjtési rendszert, de a 
falvakban még keveseb-
ben szelektálnak. Azo-
kon a településeken, ahol 
a lakosságnak módja van a 
szelektív hulladékgyűjtésre, 
a megkérdezettek 60 szá-
zaléka él is a lehetőséggel. 
Míg a városokban élők 62 
százaléka szelektálja a ház-
tartásában keletkezett hul-
ladékot, addig a falvakban 
ez az arány 55 százalék. 

Vidéken az időhiány, a 
városokban a helyhiány 
befolyásolja leginkább 
válogatós kedvünket. 
A lakosság szelektív hulla-
dékgyűjtés terén mutatott 
aktivitását alapvetően más 
szempontok befolyásolják a 
városokban és a kistelepü-
léseken. A falvak lakói na-
gyobb arányban (23 száza-
lék) hivatkoznak időhiányra 
a városokban élőknél (12 
százalék), a hely szűkössége 
azonban a városlakóknak 
okoz nehézséget (28 száza-
lék) a szelektív gyűjtés gya-
korlatában. Bár a falvakban 
a gyűjtés helyigénye köny-
nyebben biztosítható, mégis 
az itt élők tartják körülmé-
nyesebbnek a hulladékok 
válogatását (31 százalék).

Rövid távon többet 
vagyunk hajlandóak 
gyűjteni, hiszen a szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek la-
kóhelyünktől való távolsá-
ga alapvetően befolyásolja 
gyűjtési hajlandóságunkat. 
Az ÖKO-Pannon Kht. által 
megkérdezett falvak és vá-
rosok lakóinak átlagosan 
23 százaléka maximum 50 
métert, 22 százaléka 50-100 
méter közötti távolságot, 18 
százaléka 100-300 métert 
hajlandó megtenni kapujá-
tól a gyűjtőpontig. A falvak-
ban lakók között azonban 
nagyobb arányban vannak 
olyanok, akiknek gyűjtési 
hajlandóságát nem befo-
lyásolja a szelektív kukák 
távolsága (falvakban lakók: 
16 százalék, városban lakók: 
4,8 százalék)

Vezet a papír és a mű-
anyag az üveg előtt. A 
megkérdezettek  30,9 száza-
léka a papír, 26,8 százaléka 
a műanyag, 22,1 százaléka 
az üveg, 8,5 százaléka pedig 
a fém csomagolási hulladé-
kokat gyűjti leggyakrabban. 
A városok és a falvak lakói 
szinte ugyanolyan arány-
ban gyűjtik az egyes anyag-
fajtákat, csak zöldhulladék 
gyűjtése mutat jelentősebb 
eltérést. A megkérdezett 
városlakók alig több mint 
4 százaléka gyűjti külön a 
zöldhulladékot, míg a fal-
vakban a lakosok 11 százalé-
ka komposztál. 

Megjegyzés a szer-
kesztőnek:

A felmérést az ÖKO-Pan-
non Kht. megbízásából a 
Student Marketing és Pro-
móciós Kft. végezte. A fel-
mérés reprezentatív, minta-
nagysága 1.000 fő. Az adat-
felvétel 2004. szeptember 
és október hónapokban tör-
tént. A felmérésben egyenlő 
arányban szerepel olyan 
megkérdezettek véleménye, 
akik számára már elérhető a 
szelektív hulladékgyűjtés és 
akik számára az még nem áll 
rendelkezésre.

A Rácz Aladár Zeneiskoláért 
Alapítvány 2004. évi 

közhasznú, egyszerűsített 
éves beszámoló 

eredménykimutatása
A./ ÖSSZES BEVÉTEL
1. Államháztartás alrendszerétől kapott 
támogatás ................................... 16 212 928
2. Pályázati úton elnyert támogatás: 
- Jászapáti Polgármesteri 
    Hivatal .....................................  1 000 000
3. 1 %-os felajánlások ..........................2 284 
4. Egyéb adományozóktól kapott  
támogatások .................................1 803 649
5. Egyéb bevételek .........................7 571 652
6. 2003. évi pénzmaradvány ...........865 503 
 
B./ ÖSSZES KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS
1. Anyagjellegű ráfordítások,  
  tárgyi eszközök, hangszer ........... 1 257 648 
2. Személyi jellegű ráfordítások . 10 938 710
3. Közterhek .................................. 2 987 401
4. Egyéb költségek ........................4 972 100
5. Egyéb ráfordítások ..................  5 705 583

C./ PÉNZMARADVÁNY 1 684 574 

Alapítványunk a 2004. évben is folytatta 
fő tevékenységét, zeneiskola működtetését. 
A 2004. évi viszonylagosan magas pénzma-
radványunk abból adódott, hogy ez évben 
nem volt 13. havi kifizetés, ez áthúzódott
ez év januárjára. Kuratóriumunk hét al-
kalommal ülésezett, melyen jóváhagyásra 
került intézményünk kibővített Pedagógiai 
programja, Szervezési és Működési Szabály-
zata, Eszközfejlesztési ütemterve. Egységes 
szerkezetbe foglaltuk intézményünk alapító 
okiratát. Ezeken kívül napirendként tárgyal-
tunk minden iskola működésével, gazdálko-
dásával, fenntartásával, rendezvényeivel 
kapcsolatos kérdéseket. Szervezetünk pár-
toktól elhatárolódik.

Közhasznú szervezetünk vezetőinek, tiszt-
ségviselőinek semmiféle anyagi juttatást 
nem nyújtottunk. Vállalkozási tevékenysé-
get nem folytatunk.

A Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskoláért 
Alapítvány ezúton is tisztelettel megköszöni 
a 2004. évi támogatásukat. Megköszönjük 
minden támogatóinknak, intézménynek, 
vállalatnak, társaságnak, vállalkozásnak, 
szervezetnek és személyeknek, akikkel kap-
csolatban állunk.

Így igen sokan alapítványi befizetéssel,
adójuk 1 %-ának felajánlásával, munkával, 
szervezéssel, kedvezménnyel, szolgáltatás-
sal vagy más módon segítették az iskolát és 
az alapítványt.

Kérjük a nélkülözhetetlen támogatásokat 
2005-ben is, mivel oktatási intézményünk-
nek biztos anyagi alapokra lenne szüksége.

Kuratórium

Hulladék-válogatás városban és falun:

A lakosság közel kétharmada 
már rendszeresen szelektál



6 XVI. ÉVFOLYAM  2005. MÁJUS HÓ

Gazdag program várta a Jász-
tánc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény néptáncos növendé-
keit a második félévben, hiszen 
még be sem fejeződtek a félévi 
táncvizsgák, mikor 12 fő szor-
galmasan készült az Országos 
Szólótáncverseny Regionális 
bemutatójára (Kökény Róbert, 
Kálmán Lilla, Mihályi Nóra, Ko-
csis Eszter, Urbán Márton, Sár-
közi Szimonetta, Kökény Péter, 
Bárdos Beatrix, Bomlász Bence, 
Solymosi Nikolett, Veréb Ákos, 
Utassy Dominika).  

A Kunmadarason megrende-
zett versenyen több művészeti 
iskola tanulói vettek részt, és a 
zsűri egybehangzó véleménye 
szerint a legmagasabb színvona-
lú teljesítményt a jászapáti nép-
táncosok nyújtották. Kiemelte a 
zsűri azokat a táncosokat is, akik 
koruknál fogva még a versenyki-
írás szerint nem mehettek tovább 
az országosra, ők a délutáni gála-
műsorban szerepeltek (Kökény 
Péter - Bárdos Beatrix, Bomlász 
Bence - Solymosi Nikolett). A 
debreceni országos elődöntőbe 
Utassy Dominika - Veréb Ákos 
és Kálmán Lilla - Kökény Róbert 
páros jutottak be.

Miközben folyt a felkészülés 
a versenyre, az iskola növen-
dékei március 26-án húsvéti 

játszóházban  a tárgyalkotó 
népművészet egyéb ágaival is-
merkedhettek, és készíthettek 
maguknak és szeretteiknek hús-
véti meglepetéseket. A vidám 
délelőtt táncházzal és a fiúk lo-
csolkodásával zárult.

Az országos versenyen induló 
táncosoknak új viselet készült, 
melyet ezúton is köszönünk Tajti 
Erzsébetnek és a Rokolya Varró-
műhelynek. 

Április 16-án nagy izgalom-
mal keltünk útra Debrecenbe 

szülőkből, segítőkből álló csa-
patunkkal, az utolsó akadályt 
leküzdeni a hőn áhított szarvasi 
döntőért. Eddig a szintig több 
mint 600 táncos jutott el hat 
helyszínen. Debrecenben 70 
versenyző táncolt azért, hogy a 
továbbjutó 14 produkció közé 
kerüljön. Sok nagy város és or-
szágos hírű együttes versenyzői 
nem jutottak be a döntőbe, ezért 
is volt hihetetlen nagy öröm szá-
munkra, hogy  Kökény Róbert és 
Kálmán Lilla két év után ismét 
ott lehet az országos döntőn. 

Iskolánkban eközben folyik 
a műhelymunka, a tanév vé-

gén szeretnénk új táncot is be-
mutatni. Szeretnénk felhívni a 
néptáncot szerető tisztelt olva-
sók figyelmét, hogy a „Táncra, 
lábam!” c. évzáró műsorunk 
június 5-én, 18 órakor lesz a jász-
apáti Művelődési Házban. Szere-
tettel várjuk azokat a gyerekeket 
iskolánkba, akik szeptembertől 
elkezdenék néptáncos tanulmá-
nyaikat vagy ismét szeretnének 
táncokat tanulni. Beiratkozás: 
május 23.,25. 16 óra, Műv.Ház.

Vágó Éva
néptáncpedagógus

JÁSZTÁNC A DÖNTŐBEN

Kökény Róbert 
és Kálmán Lilla

Utassy Dominika és Veréb Ákos

Újfajta kezdeményezés a 
családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálatnál
Sokan fordulnak hozzánk bizalmas problémáikkal, életviteli ne-

hézségeikkal, megélhetési, ruházkodási segítséget kérve. Ezeket a 

kéréseket ezidáig is tapintattal, bizalommal próbáltuk kezelni és a 

lehetséges módon segítséget nyújtani. Tapasztalataink azt bizonyí-

tották, hogy egyes családokban vannak már olyan, nem használatos 

dolgok, amit az ott élők már fölösleges használati tárgyként, vagy 

lomként kezelnek. Ezek a források kihasználatlanul maradnak, nem 

gondolva arra, hogy mások számára használható, újra fontos tár-

gyakká alakíthatók. Ezért indítottunk el egy újfajta kezdeményezést, 

amely arról szól, hogy gondozottaink a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat belső hirdetőtábláján helyezik el kéréseiket. Jelzik fontos 

szükségleteiket – természetesen cím nélkül, a családgondozóval is 

közlik kéréseiket, akik koordináló szerepet töltenek be, közvetítő-

ként segítik, hogy a felajánlott, pl: használt bútor, ágynemű, ház-

tartási eszköz, ..stb, azokhoz a családokhoz kerüljön, akik örömmel 

fogadják és szükségük van rá.

Ezért kérjük a segítő szándékú lakosokat, hogy a hirdetőtáblánkon 

jelezzék fölöslegessé vált dolgaikat, és kérjük forduljanak bizalom-

mal szolgálatunkhoz, gondolva arra, hogy cselekedetükkel nagy se-

gítséget nyújthatnak a rászorulók számára.

Jászapáti az Utazás Kiállításon

Március 17-20-a között az idén 28. alkalommal rendezték 
meg az Utazás Kiállítást és Vásárt. Városunkat a Falusi Tu-
rizmus Egyesület tagjai képviselték, pogácsát, sütemény kí-
nálva ismertették meg a látogatókkal a hagyományos jász 
vendégszeretet. A Rokolya Varróműhely 10 fős csapattal egy 
élő ruhabemutatót tartott a központi színpadon. A rendezvény 
ideje alatt több százan keresték fel standunkat, akik Jászapáti 
és környéke turisztikai kínálata (látnivalók, szabadidő eltöltési 
lehetőségek, szálláshelyek, rendezvények) iránt érdeklődtek.
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A Városi Könyvtár Művelődési 
Központ május havi programajánlata

Anyakönyvi hírek

A Premier mozi májusi műsora

Május  2-án,  9-12-ig: Vegyesáru-vásár
 15 óra: Nyugdíjas Klub (könyvtár)
3-án, 9-12-ig: Szociálpolitikai koferencia
 14 ó: Mozgássérültek fogadóórája
4-én, 10 ó: Cukorbetegek Klubja (könyvtár)
5-én,  9-13-ig: Paplanvásár
6-án,  9-16-ig: Vegyesáru-vásár
7-én, 15 ó: Előadás a CFKSZ szervezésében
8-án, 14 ó: A két Lotti – gyermekelőadás
9-én,  9-15-ig: Cipővásár
 14:30: Énképző Ifjúsági Klub: Európa-nap
  (vetélkedő középiskolásoknak) könyvtár
10-én, 9-12-ig: Vegyesáru vásár
11-én, 8-16-ig: Kosztümvásár
 16:30: Élményklub – Lengyelországról (Kökény Gábor)
12-én, 9-13-ig: Vegyesáru-vásár
17-én, 9-12-ig: Vegyesáru-vásár
18-án, 9-13-ig: Új ruha-, cipővásár
21-én, 8-12-ig: Divatáru-vásár
23-án, 9-12-ig: Vegyesáru-vásár
 15 ó: Rejtvényfejtők Klubja
 16:20: Városi rejtvényfejtő verseny (könyvtár)
24-én, 8-15-ig: Cipővásár
25-én, 9 és 11 ó: A Szegedi Mini Színház gyermekelőadásai
 10 ó: Vakok és csökkentlátók klubja (könyvtár)
29-én, 8–12-ig: Városi Gyermeknap a sportpályán
30-án, 15 ó: Nyugdíjasok klubja (könyvtár)
Június  1-én, 10 ó: Cukorbetegek klubja (könyvtár)
 2-8-ig: Ünnepi Könyvhét rendezvényei (könyvtár)
Május hónapban a Vágó Pál Helytörténeti múzeumban 
TURZA FERENC festménykiállítása látható.

Kulturális rendezvények Jászapátin 
május hónapban

2005. V. 1–31.   Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény 
 – Thurza Ferenc festőművész kiállítása 
2005. V. 5.  Szegedi Miniszínház a Művelődési Központban
2005. V. 6.  Magyar Sport Napja a Vágó Pál Általános 
 és Alapfokú Művészeti Iskolában 
2005. V. 11.  Élményklub a Városi Könyvtárban
2005. V. 12–13. TÁTIKA-énekverseny alsó tagozatosaknak 
 a Vágó Pál Általános 
 és Alapfokú Művészeti Iskolában
2005. V. 14–16. Pünkösdi Tenisztorna a Városi Teniszpályán 
2005. V. 23. Városi Rejtvényfejtő Verseny a Könyvtárban

A rendezők a versenyre mindenkit szeretettel várnak. Az év fo-
lyamán, 11 versenyen lehet pontot szerezni, de csak a 4 legjobb 
eredmény összegét figyelembe véve alakul ki a helyezés sorrendje. 
(Érdemes legalább 4 versenyen részt venni.)    

2005. V. 27. Gyermeknap az István Kir. Ált. Iskolában 
2005. V. 28. Városi Gyermeknap a Könyvtárban

Születtek:
Lajkó Zsanett  03.23.
Kozma Nikolett  03.30.
Ádám Réka Roberta 04.05.
Duka István  04.08.
Kökény Kristóf Balázs 04.09.
Vajnhard Kornélia 04.12.
Nagy Barbara  04.13.
Fux Máté János  04.17.

Házasságkötés:  Farkas József - Farkas Judit  2005. április 9.

Elhaláloztak:
Tóth Sándor  élt 84 évet Budapesti lakos
Fatér István  élt 90 évet Jászapáti lakos
Nagy Mihály  élt 42 évet  „
Nagypál Gábor  élt 46 évet  „
Fatér György  élt 84 évet  „
Budai Ferenc  élt 74 évet  „
Urbán Istvánnné  élt 72 évet  „
 Berdó Viktória
Menyhárt Imréné  élt 87 évet  
 Nemoda Erzsébet
Gulyás Miklós  élt 54 évet  „
dr. Rákos Gyula  élt 72 évet  „
Berente László  élt 69 évet  „
Tajti Balázsné  élt 85 évet Jásziványi lakos
 Urbán Erzsébet
Járvás Gáborné  élt 75 évet Jászapáti lakos
 Bódi Anna
Nagy-Pál Sándor élt 68 évet  „

6–7.  Átok  amerikai – japán horrorfilm.
13–14. Le a fejjel! Magyar  filmvígjáték.
      Főszereplők: Gálvölgyi János, Bajor Imre
20–21. Randiguru amerikai vígjáték. 
27–28. Penge 3. amerikai akciófilm

Városi Gyermeknap a Városi 
Könyvtár és Művelődési Köz-
pont és az Önálló Óvodai Intéz-
mény szervezésében május 29-
én (vasárnap) a sportpályán 
8–12 óráig.

Program:
8:30 – 9:30: Ovis sportnap 

a hagyományoknak megfelelően
9:30 – 10 ó: Ovisok – isko-

lások futballmérkőzései.
8 - 10 ó:       Kézműves fog-

lalkozások (bőrművesség, 
gyöngyfűzés, kézi fonás, rajz-
verseny)  Szellemi játékok.

10–11-ig: Bemutatók (tűz-
oltó-, rendőr autó, motoros-, ku-
tyás rendőr járőr, sétakocsizás, 
polgárvédelmi eszközök)

11 órától: Mazsorett-cso-
port bemutatkozása

11:30-tól: Dudás Zoltán gi-
táros-énekes műsora.

Közben 9-14 óráig duatlon 
(futás – kerékpározás) ver-
senyek a pályán és a víkend te-
lepen.

MEGKÖSZÖNJÜK vala-
mennyi Támogatónk (Jászapáti 
Önkormányzat Oktatási és 
Kulturális Bizottsága, valamint 
Sport-, Ifjúsági- és Külkapcsola-
tok Bizottsága, Aranykalász Ala-
pítvány – Jászapáti 2000 MG. 
Rt., Ínyenc Cukrászda) anyagi és 
egyéb segítségét.

A Városi Gyermeknap programjai

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, 

volt munkatársaknak és mindazoknak, akik szeretett halottunk

NAGY-PÁL SÁNDOR
temetésén koszorúkkal, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal 

mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk a Jászberényi Kórház Intenzív Osztály és Sebészeti 

Osztály orvosainak és ápolóinak fáradozásukért, valamint háziorvosának.
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Mint azt a művelt közönség tudja, Tö-
rök Szultán írt  barátainak az isme-

retlenség jótékony  homályából „ nedudd gi”  
szignóval.  A Török Szultán bölcs ember volt,  
bizonyára  ismerte a homo politikuszt, ezért 
azon szerencsés férfiúk közé tartozott, akik 
néhány szimpla veréssel megúszták az élet 
jelesebb eseményeit.

Ugyan stílusa az újlenyomat bizonyossá-
gával utalt az ismeretlen szerzőre, de az a 
világ volt annyira rendes vele szemben, hogy 
a tisztességes hazudozót, hagyták rejtőzni. 
Mert hogy nézett volna az ki, ha a lornyonos  
Fülig Jimmy  valamely úri társaságban  ki-
tálal  neki? (Igaz, akkortájt, egy tisztességes 
hazudozó nem tört politikai babérokra )

Így megsérteni abban a világban senkit 
sem lehetett. Megverni, azt igen, de becsü-
letbe belegázolni ... ?  Egy világ, egy műfaj 
(és  Fülig Jimmykbe vetett hit ) omlott volna 
össze abban a percben. Ezt pedig senki sem 
akarhatta, mert ügyeltek arra, hogy harmó-
nia legyen a világban és ha azt tekintjük, 
hogy a szellemet mindig  megvédte az erő,- az 
már maga a harmónia. Minden emberi erény 
bevégezte a magáét csak engedni kellett.  De 
egyáltalán, boldog világ lehetett, mert volt 
benne szellem.  

Nagybalyi tanár úr - aki a szellem nagy-
követeként érkezett a Kis Herceg valamelyik 
ismeretlen bolygójáról - óvott bennünket a 
stílustalanságtól és egyáltalán nem így látta 
ezt a kérdést.  Ezen ízléskülönbségnél fogva, 
négy év alatt Rejtő összes műve (háromszor) 
a szekrényébe került. Ez olyan mennyiség,-  
ha beszorozzuk a tanári pálya  negyven évé-
vel, és ha volt hová raknia - hogy ma Rejtő 
könyvek eladásából él  úgy mint a welszi her-
ceg.  De!  Ez a transzcendenciából érkezett 
irodalomtanár is akkor tudott egy egyeneset 
vigyorogni, ha   az Elveszett Cirkáló léleköb-
lítő meséjét olvasta a tanári asztal fiókjából.  
Ilyenkor minden átmenet nélkül megkér-
dezhette „ Sallai fiamat”  - mert Ő volt a XX. 
század magyar irodalomóráinak nagy szám-
kivetettje - hogy tudja e mi az a kerekasztal?   
Sallai,  - alias „Sali”, mégaliasabb  „ Bivaly 
„  - rodostói hangulatban kérdezett vissza: 
„Csak nem egy bútor, tanár úr kérem, csak 
nem egy bútor ? „  Nagybalyi tanár úr vala-
miért nem tudhatta meg, hogy a negyedik 
cé, huszonnégy Rejtő hősnek állított eleven 
emléket. Piszkos Fredek,  Leilák, Potrienek, 
Tuskó Hopkinsok, Bunkók, Nagy Levinek, 
Gorjev Ivánok és további más jeles egyének 
voltak ott jelen kérem...Ott, a reneszánsz kö-
zepén ! (Szerénységem a Török Szultán nevet 
bírta a jeles  társaságban és ezt követően is így 
fognak megismerni )  Nos,  egy ilyen kultúr-
közegben, az irodalomtanár  évekre vissza-
menőleg kikölcsönözte magának Troppauer 
Hümér sehol sem anyakönyvezett nevét, a  
tantestület háromvállú Adonisza, aki abból 
a vázbeteg, kórtermi népségből egészséges 
ifjút akart varázsolni a  Potrien nevet kap-

ta ebben a keresztségben.  Irén néni pedig, a 
tiszteletet parancsoló 

„ Leila „ nevet vívta ki magának egy mély 
művészi átéléssel előadott Finn zenei darab 
után. Leila,

 (akin a hiteles mű szerint mély nyomokat 
hagyott ötven éve és egy matróz kése)  -  a mi 
valóságunkban pedig  a negyedik cé  - imá-
dott énekelni, ezért lett énektanár. Ő volt az, 
aki hetente ránk hozta a jókedvet. Ez a ka-
land - amint utaltam is rá, - Vejnemöjnen ősi 
lantjával kezdődött és  ki tudja hol fejeződik 
be, ha Irén néni  le nem mond az énekelteté-
sünkről és be nem éri a dal hitelesen vissza-
adott prózai tartalmával.

Szóval, - a történelmi kitérő után - amint 
fentebb megállapítottuk, az egy olyan világ 
volt. Lehettek titkaink, mert nem csak a vi-
lág volt olyan, hanem mi is olyanok voltunk. 
Sőt, hagyták hogy olyanok legyünk, mert 
még a véletlenül kifürkészett titoknak is meg 
kellett hagyni az ismeretlenség varázsát.  
Szemérmesség, tisztesség, tapintat? Vagy 
csak mindenki tisztában volt a dolgok töré-
kenységével (?) de, akkoriban még a nemet 
is ki lehetett mondani, el lehetett bizonyta-
lanodni, hogy például,... „talán...”   nem volt 
kötelező magabiztosnak lenni. Akkoriban, 
vagy abban a kultúrkörben,  -  ahol Csülök  
csak testnevelésből nem állt bukásra,  ( de, 
hat évvel később meg Európa bajnok lett ) 
-  még a tanár is mert állát kaparászva hüm-
mögni. Valamiért nem akart az az elfuserált 
világ annyira tökéletesnek látszani  mint 
emez, mert akkor még, nem csak a győzte-
seknek  volt hely a világban. Akkor még, le-
hetett veszíteni is, és ha meggondoljuk, ez az 
érdemi szabadság .  

Mihályfy  tanár úr jut eszembe, aki azt 

mondta egy  nevezetes alkalommal, az  em-

ber és az egyenlőség  összefüggéseit vizsgál-

va,  -  mielőtt felhágtunk volna az élet  követ-

kező  grádusán, - hogy,  „…. kérem, az élet 
harc.  Még nem  is voltunk, de már harcol-
tunk,  még  az egymilliárd  vesztes sem volt, 
de már vesztettek.  A  végeredményt  csak 
a győztes ismerhette meg,  a vesztes pedig 
ott marad a nemlét innenső oldalán.  Ne-
mes egyszerűséggel  megállapíthatjuk te-
hát, hogy minden ember,  aki  megfogant és 
megszületik  győztes, és ha többé már nem 
is lesz az,   a két nemlét közötti legfontosabb 
csatát megnyerte.  Ezért tehát, egyformák 
vagyunk.”  

Arisztokratikus egyszerűséggel  valahogy 
így mondta ezt a Mihályfi tanár úr  nekünk. 
Róla tudni kell  hogy biológiát oktatott és az 

élet nagy dolgait a fogamzás szentsége felől 

közelítette meg eképpen. 

Mert akkoriban még mondtak ilyeneket a 

felhőtlen arcú ifjúnak.  Nem akkor lettünk 

felnőttek, -  talán akkor is-   és mert úgy is 

nevelődtünk,  és talán, a startvonal is azonos 

helyen volt meghúzva mindenki számára, de 

azért néhány alapigazságot megsejtettünk 

az ilyen beszédekből, pedig, a világnak nem 

volt menthetetlen szüksége az azonnali  ha-

tályú és mindent elsöprő felnőttségünkre.  

Így aztán az  élet megsejtésének együgyű 

boldogságban telt  gyanútlan életünk. So-

káig.  Mostanában van bajom magammal, 

és már nem csak nekem. Bivalynak is, Rozs-

dásnak is, meg a Kölyöknek is, és az egész ne-

gyedik cének.  Öregszünk, vagy eluralkodik 

rajtunk a szentimentalizmus, - vagy mind a 

kettő,- de egyre többet foglalkoztat a mun-

kával megharcolt  szegénység. Jó idő óta vi-

lágféltő rossz érzések kergetnek, ha   sóvárgó 

gyermekszemet látok, ha fiatal  nő kapja res-

telkedve  fogatlan szája elé a kezét, ha esély 

nélküli párt  látok  étlapot olvasni vendéglők 

külső falán, ha meglátom a szemetes embert 

ahogy bőrig ázva, az én szemetem tuszkolja 

a kukásautóba nem egészen négy tízezresért 

havonta.  Zavar kicsit, bűntudatot ébreszt 

bennem, mert az látszik az egészből, hogy 

én is csak annyira becsülöm. (Önmagam 

megnyugtatására a kukára teszek néha egy 

százast és csodálkozom, hogy milyen köny-

nyen és milyen könyörtelenül teremti meg az 

új évezred az új páriákat.

 Valahogy úgy látom, hogy a mai világ so-

kat nyerne vissza az elveszett tisztességéből, 

ha a politika is odatenné a maga száz forint-

ját a kuka tetejére.  Ha már emberiességből 

nem is, egyszerűen csak azért, mert  a voks-

kérés idején  ezeknek az embereknek is ígér-

tek egy  Európát.   Kevesebb pátosszal, több 

őszinte empátiával és sokkal több tisztes-

séggel. Üzenem a  politikának Calcuttából. 

Mert nem véletlenül voltak a Rejtő hősökből 

verbuválódott negyedik cé ‚ diákjai  a lélek 

arisztokratái . 

Ugyanis. Amikor Piszkos Fred ellopta az 

angol flotta  Balmoraal nevű első osztályú 

sorhajóját, mély megilletődöttséggel arcán, 

a kapitányi hídról valahogy így szólt  a  vele 

egy hajóban utazókhoz: 

Uraim, mielőtt  erre a fedélzetre léptem 

gazember voltam, és mihelyt elhagyom ezt 

a fedélzetet  gazemberként is folytatom,  de 

amíg a kormánynál látnak tisztességes em-

ber leszek. 

Innen tudjuk, hogy Piszkos Fred nagy em-

ber volt.

Nedudd  gi

TÖPRENGŐ

Én vagyok 
a Török Szultán
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POWER
MŰSZAKI KERESKEDÉS
Jászapáti, Kossuth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565

A K C I Ó S  A J Á N L A T U N K :

FAGOR hűtőgép (150L) ..................................39.990 Ft

ZANUSSI hűtőgép (160L) ...............................44.990 Ft

WHIRLPOOL 5108 mosógép (1000 AA) ......69.990 Ft

VESTA 4T tűzhely (4 égős) .............................44.990 Ft  

TECTRON (1400W) porszívó ............................8.990 Ft

ARDO mosógép (800 AA) ..............................59.990 Ft

DAEWOO 72 TXT  Sztereo televízió ..............57.990 Ft

DAEWOO HáziMozi (5x40W Divx) .................44.990 Ft

AURA-hitelkártya elfogadása!

Jelentkezzen motorkerékpár-, 
személygép-kocsi-,  
segédmotorkerékpár-,  
traktorvezetői tanfolyamunkra!
          Sikeres elméleti vizsga esetén  
          50% és 100% tanfolyamdíj kedvezmény. 
Tanfolyam indul: 2005. május 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 : 
BIRKÁS FERENC gépjárművezető-szakoktatónál
Tel.: 57/440-727; 30/915-9978,
a Művelődési Házban: Urbán Péternénél,
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

Oktatás korszerű, 
FORD FIESTA TD CI 
gépkocsival. Nyáron 
hűvös - télen meleg 
klímájú autóban  
kényelmes 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!
OKÉV-szám: 05-0136-03

Local Security Kft.
Jászapáti, Velemi E. u. 4-6.

Tel.:57/440-516, 57/441-167.
Mobil: 30/4-965-963, 70/3-121-566.
- Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek 

tervezése, kivitelezése, karbantartása

Elektronikus 
vagyonvédelem:

Elektronikus vagyonvédelmi rend-
szerek tervezése,  

  kivitelezése, karbantartása.

Tűzjelző és automata tűzoltó rend-
szerek tervezése,  

  kiépítése, karbantartása.

Beléptető és munkaidő- 
nyilvántartó rendszerek  

  telepítése, üzemeltetése.

Objektumok, telephelyek kültéri 
védelme radaros és 

  lézeres technikával.

24 órás rádiós távfelügyeleti 
szolgáltatás: 

állandó készenléti akciócsoport 
és technikai szolgálat.

Kamerás 
megfigyelő-rendszerek:

- Kültéri és beltéri videó 
megfigyelő és képrögzítő 

  rendszerek tervezése, telepítése: 
magánházak,  

  üzletek, telephelyek védelmére.
Videós távfelügyeleti 

rendszerek és térfigyelő  
   rendszerek tervezése, kiépítése, 

felügyelete.
Videós és digitális adatrögzítés, 

rejtett vezetéknélküli rendszerek 
telepítése, karbantartása.

Élőerős védelem:
Telephelyek, ipari objektumok, 

áruházak élő-erős,
   fegyveres védelme.  

Portaszolgálat, épülettakarítás.                                      
Személy- és pénzkíséret, magán-

nyomozás.

BIZTONSÁG 
ELÉRHETŐ ÁRON!

Kedvenc Büfé
JÁSZAPÁTI, TÉL U. 10.

szeretettel várja 2005. évben is szórakozni, 
kikapcsolódni vágyó kedves vendégeit.

Szolgáltatásaink:
Minőségi áruk, mérsékelt árak, játék gép, zenegép, Dart, 

Cso-csó, lengőteke;
Kislétszámú családi rendezvényre 

terem- és eszközhasználatot biztosítunk. 
 

Jöjjön el, legyen a vendégünk!

Fodrászat, kozmetika, 
szolárium 

Lézeres esztétikai kezelések,tartós szőrtelenítés egész testen, 
Hegek, seprűvénák eltüntetése, 

foltok, bőrhibák kezelése, ráncok kezelése, fiatalítás,
esztétikai elváltozások kezelése

 
Fodrász: Krizsai Judit  30-339-3882

Kozmetikus: Káplárné Nagy Margit 30-282-2200 
 

Jászapáti, Nap u. 1/a.  441-544



10 XVI. ÉVFOLYAM  2005. MÁJUS HÓ

Keresztrejtvény

TI-LA SPORT
Jászapáti, István király út 15/a.

Egész évben BUDMIL és egyéb ruházati termékek

Sportfelszerelések, sporteszközök 

és sportcipők — közületeknek is.

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

Kedves Rejtvényfejtők !
Május első vasárnapja Anyák 

napja. Ebből az alkalomból Falu 
Tamás Anyád című gyönyörű 
versét  idézem. 

„ Aki jó volt hozzád, az volt az 
anyád,

minden pillanatban gondolt ő 
reád.

Ha sorsod megvadult, s látta, 
hogy elüt,

félre tolt az útból, s elé ő fe-
küdt.

Aki jó volt hozzád, az volt az 
anyád,

ha fáztál a lelkét terítette rád.
Átvette terhedet, hogy azt ne 

te vidd,
simogatta sebed, sírta köny-

nyeid.
Hogyha megbántottad-mért 

bántottad őt?
Nem sírt ő sohasem a szemed 

előtt.
nem hangzott ajkáról soha- 

soha vád,...”
folytatása a rejtvény vissz. 1., 

15. és függ 1 soraiban. 

VÍZSZINTES: 1. Bekül-
dendő. A vers idézet folyta-
tásának első része. 12. Kap-
kodva, nehezen lélegzik.13. Női 
név becézve. 15. Beküldendő. 
A vers folytatásának máso-
dik része. 17. Török gépkocsik 
jelzése. 18. Kalória, rövidítve.    
19. Nem ehető, mérgező gomba.   
22. Vég nélkül tud! 3. Padlásfel-
járó kelléke! 26. Európa Kupa.   
27. Szemet gyönyörködtető, üde, 
változatos kellemes vidék, táj.  
29. Hangtalanul túr! 30. Tüzet 
éleszt. 32. Pénzintézettel kap-
csolatos. 33. Állóvíz, névelővel.  
35. A Féltékenység című regény 
írója. (Jurij) 37. Vízi madár. 38. 
Rövid, kis kabátok. 40. Indulat-

szó, duplázva. 42. Tantál vegy-
jele. 43. Elveszti az eszméletét.   
44. Csány határai! 45. Izraeli 
bank. 47. Nem egynemű betűi.   
48. Bánat, szomorúság. 51. Igen, 
angolul.  3. Délután, rövidítve.  
54. Van ilyen zenekar is. 57. A 
mesékben gyakran szereplő ta-
lajművelő eszköz pár. 60. Idegen 
női név. 61. Kortárs színész. 

FÜGGŐLEGES: 1. Bekül-
dendő. A vers folytatásának 
harmadik része. 2. Kálium, 
jód és oxigén vegyjele. 3. Je-
lentése érint, ma már kissé ré-
giesnek hat. 4. Testrész. 5. Több 
irányban futók. 6. Határozó rag. 
7. Árasztók. 8. ….li, a kenyér 
vége, sarka. 9. Satu mással-
hangzói . 10. Hangtalan Zitek. 
11.  Énekesnő, a Pa Dö Dő duó 
egyik tagja. 14. Hitoktató. (gö-
rög eredetű szó) 16. Lakó egyik 
fele. 20. Határátkelőhely a ma-
gyar–horvát határnál. 21. Ház-
tartási kisgép márkaneve. 24. 
Okos, eszes. 25. Hangtalan rés!   
28. Férfi ruha darab. 31. Orosz
repülőgépek betű jele. 32. Régi 
horvát ezüstpénz, a Kuna elődje. 
34. Rendben! 36. Ételízesítő. 39.   
Félkör része. 41. Ottó fele!   44.   
Merő. 46. Egyes állatok fej dí-
sze! 49. Holland város, sajtjáról 
híres. 50. Római katolikus. 52. 
Számos. 55. E napi. 56. A tete-
jére, választékos. 58. Kicsinyítő 
képző. 59. Argon vegyjele.

Beküldendő: A vízszintes 
1, 13  és a függ. 1  számú so-
rok megfejtése.

A márciusi rejtvény megfejté-
se: Jules Verne, Rejtő Jenő.

A CBA vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Nagy Zsig-
mond, Jászapáti.

Nagypál Istvánné

Jászapáti Énképző Ifjúsági Klub
A klub a városi könyvtárban négyhetenként tartja összejöveteleit. 

Tagjai középiskolás olvasók.
A klub lehetőséget szeretne teremteni arra, hogy a fiatalok jobban

megismerjék és fejlesszék önmagukat. Ennek érdekében önismereti 
(értelmi és érzelmi intelligencia) teszteket oldanak meg, szellemi 
játékokat játszanak, vetélkedőket szerveznek, illetve vetélkedőkön 
vesznek részt.

Legközelebb május 9-én találkozunk. A klubtagok közül néhányan 
vetélkedőt állítanak össze az Európa Nap alkalmából.

A ½ 3-kor kezdődő vetélkedőn nem csak a klubtagok vehetnek 
részt.

Várjuk 3–3 fős csapatok jelentkezését! Jelentkezési határidő: 
május 7-e (szombat) 12 óra. Jelentkezni lehet személyesen 
a könyvtárban, telefonon a 440-336 számon vagy e-mail-
ben a jaszapatikonyvtar@vk-jaszapati.bibl.hu címen.

Az 1-3. helyezett csapat tagjait díjazzuk.
Gulyásné Csintó Etelka

könyvtáros-klubvezető
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 TÉBA TÜZÉP és  
Lakásfelszerelési Áruház
Jászberény, Nagykátai út. T: 57/415-242, 57/415-006.  
Jászapáti, István király út 49. 57/441-003, 60/301-693 

YTONG és égetett agyag falazótéglák, válaszfalak.
Betongerendák, áthidalók, zsalukövek.

Fenyő fűrészáru nagy választékban, komplett tetőhöz.
PVC padlók több színben, méretben.

Laminált parketták, szegőlécek, alátét habszivacs.
Gipszkartonok 

Komplett fürdőszoba felszerelések,
Csaptelepek, kiegészítők kedvező áron.

Csempék, padlólapok 

Építkezés, felújítás előtt 
keresse meg telepeinket!

MEGÉRI!

ÚSZÁSOKTATÁS
Úszásoktatás indul 

a Jászapáti Strandon 2005. július 27-től és július 25-tól 
kéthetes kurzusokban, óvodás-, diák- és felnőttcsoportok részére 

GULYÁS LÁSZLÓ és URBÁN FERENC testnevelők vezetésével.
Úszni tudóknak további úszásnemek elsajátítása, 

edzés- és teljesítménynövelés.
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 20 óra után a 441-898-as 

telefonszámon lehet.

SAKK-HÍREK
A Jászapáti VSE sakk szakosztálya 2005. április 9-én sakkver-

senyt rendezett. A versenyt Ábel Károly nyerte 7,5 ponttal. A má-
sodik azonos pontszámmal Bódi János lett. Közöttük az egymás 
ellen játszott parti döntött, melyet Ábel nyert. 

A versenyen négy település versenyzői vettek részt: Eger, Heves, 
Jászkisér és a házigazda Jászapáti. Ezt a versenyt szeretnénk minden 
évben megrendezni és városi bajnokot avatni. Itt szeretném elmon-
dani, hogy szakosztályunk a Heves megyei bajnokságban szerepelt. 
A végeredményt tekintve a 9-ik helyen végzett.

Remélem, a jövő évben sikerül jobb helyezést elérni. Felhívom a 
sakkot kedvelők figyelmét, hogy idén is megrendezzük május elsején
a hagyományos SAKKMAJÁLIST. A verseny a sportpálya öltözőjé-
ben kerül lebonyolításra hétfordulós svájci rendszerben. A verseny 
reggel 8 óra 30 perckor kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk. 

Dunkl János

2005. április 9-én a pécsi PVSK Sport-
csarnokban került megrendezésre a 2005. 
évi „Zen Bu Kan Kempo Gyerek Országos 
Bajnokság”.

A verseny szervezését a „Baranya Kempo 
Harcművészeti Egyesület” vállalta be, és az 
országos verseny keretében a Magyar Zen 
Bu Kam Kempo Sportszervezet tíz klubjá-
nak 120 versenyzője képviseltette magát, a 
formagyakorlat, szinkron formagyakorlat, 
fegyveres formagyakorlat,  Gyo, önvédelmi 
versenyszám, földharc, és három pontos 
küzdelmi versenyszám keretében, 6-14 éves 
korcsoportokban, öv fokozat, életév, vala-
mint testsúly szerinti megosztásban.

A Jászapáti Kígyó Dojo Harcművészeti 
Sportegyesület Nagy Hinst István Renshi 
6 Danos Ju-Jitsu és 2 Danos Kempo Mes-
ter vezetésével a gyerek élvonalát állította 
csatasorba, és a versenybe benevezett 17 
gyerek versenyzővel 14 bajnoki címet, 19 
ezüst és 10 bronz érmet gyűjtött be az aláb-
biak szerint:

Formagyakorlat:
I. hely: Nagy Annamária, Nagy 

Sándor Márió Nagy Szilárd, Ve-
réb Ákos, Zagyi Fanni Fruzsina 
II. hely: Barna Vivien, Szikszai Nikolett

III. hely: Esztári Daniella, Nagy Kriszti-
án, Szarka Péter

Fegyveres formagyakorlat:
I. hely: Nagy Sándor Márió, Takács András 

II. hely: Nagy Krisztián, Szikszai Nikolett, 
Veréb Ákos

Önvédelem:
I. hely: Nagy Sándor Márió 

II. hely: Csószity Gáspár, Nagy Krisztián, 
Takács András

III. hely: Szikszai Nikolett

3 pontos küzdelem:
I. hely: Szarvas Gergő, Szikszai Nikolett, 

Zagyi Norbert
II. hely: Esztári Daniella, Nagy Anna-

mária, Nagy Sándor Márió, Nagy Szilárd, 
Takács András, Veréb Ákos, Zagyi Fanni 
Fruzsina

III. hely: Bagi Ádám, Barna Vivien, Csó-
szity Gáspár

Földharc:
I. hely: Barna Vivien, Nagy Sándor Má-

rió, Szarvas Gergő
II. hely: Bagi Ádám, Bagi László, Nagy 

Annamária, Nagy Szilárd
III. hely: Csószity Gáspár, Szikszai Niko-

lett, Takács András

A versenyeredmények alapján az Or-
szágos Bajnokság legeredményesebb fiú
sportolójának NAGY SÁNDOR MÁRIÓ-t (4 
bajnoki cím, 1 ezüst érem), a legeredménye-
sebb lány sportolójának SZIKSZAI NIKO-
LETT-et (1 bajnoki cím, 2 ezüst – 2 bronz 
érem) nyilvánították, akik a Magyar Zen Bu 
Kan Kempo Sportszervezet különdíjában is 
részesültek.

Nagy Hinst István Renshi
International Bunbu Ichi Nihon Ju-Jitsu 

Magyarországi Szövetsége 
Kígyó Dojo Harcművészeti Sportegyesület 

elnök, vezetőedző

Gyereknapi duatlon 
Jászapátin
2005. május 29. 

Játékos sportvetélkedők, versenyek 
egész nap a Városi sportpályán. Vá-
runk minden érdeklődőt és versenyzőt. 
Én-Te-Ő futam: Én futok, Te kerékpározol, Ő 
fut.
Nevezni:
Korosztály Rajt Futás 
Kerékpár  Futás    Ovis futam
9:00 60 m 150 m 30 m 
1998-
Kis futam  9:20 400 m 1600 m 200 m
1996-1997
Újonc futam 9:55 800 m   3200 m    400 m 
1994-1995
Gyermek futam 10:35 1200 m  6900 m 
600 m
1992-1993
Eredményhirdetés 11:00
Serdülő futam 11:30 3000 m 
11500 m 1500 m 
1990-1991
Sprint, Veterán  11:30  
3000 m  11500 m 1500 m 
futam 1989-
Én-Te-Ő futam 12:30 800 m 
3200 m 400 m

1-100 éves korig
Eredményhirdetés 14:00 

Érdeklődni és nevezni lehet: 
Ádám Lászlónál 
Cím: Jászapáti, Rákóczi u. 21/a.
tel.: 06-20-4884-849, 57/440-622
E-mail: jaszapati.vse@freemail.hu 

ZEN BU KAN KEMPO 
GYERMEK MAGYAR BAJNOKSÁG

mailto:jaszapati.vse@freemail.hu
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Keresse fel rendszeresen 
ABC-áruházainkat, ha

JÓT, JÓ ÁRON
szeretne vásárolni!

Kéthetente több mint 150 féle terméket kínálunk 
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 ,  t e l . :  5 7 / 4 4 0 - 3 5 3
EGÉSZ ÉVBE N NYITVA :  
Április 16-tól június 10-ig:  
 hétköznap 9-től 18 óráig, 
 hétvégén 8-tól 18 óráig.
Június 11-től augusztus 20-ig:  
 hétköznap 9-től 19 óráig, 
 hétvégén 8-tól 19 óráig.
Augusztus 21-től szeptember 30-ig:  
 hétköznap 9-től 18 óráig,  
 hétvégén 8-tól 18 óráig.
Október 1-től április 15-ig: 8–16 óráig.

A strandfürdőben nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz van, 
melynek összes ásványianyag-tartalma 1110 mg/liter, hőmérséklete: 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:

AGRO 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, fagyál-
lók, olajok (MOL, Shell), vasanyagok, csavarok, szögek, flex-korong-

ok, stb. Tel.: 57/441-158 Fax: 57/441-163

CENTRUM ABC
Megnövelt eladótérrel, megújult árukínálattal, gyors  

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

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

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

CENTRUM RUHÁZAT
Felöltöztetjük Önt és kedves családját

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

KEDVES VÁSÁRLÓ!

A család örömére, kedvére, 
friss Jásztej-terméket tegyen terítékére! 

J Á S Z T E J  –  Jászapáti, Juhász Máté út 3.

Telefon és fax: 57/ 540-200; 57/ 540-201

Szemészeti 
magán-szakrendelés

RENDELÉSI IDŐ: 
kedd: 15–20 óráig
szerda: 9–13 óráig

csütörtök: 15–20 óráig

Sérülés vagy hirtelen látásromlás esetén a rendelési időn kívül 
is segítek, de kérem, hogy előtte az időpontot 

telefonon egyeztessük: 540-770 vagy 440-804.

UTASI JÁNOSNÉ DR. GARAY BORBÁLA


