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Jászinvest Rt.

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 
feltételeiről 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, 443-461

Tisztelt Partnereink!
A Jászapáti 2000. Mg. ZRt. több évtizedes tapasztalattal 

és korszerű gépekkel, integrációval segíti az Ön munkáját 
vetéstől az értékesítésig.

Hívjon minket! Központi iroda: 57/540-810, fax: 57/540-620, 
30/488-0032, 0/250-2822

KeresKeDeLMi eGysÉGeinK:

AGROCENTRUM 

Műtrágyák, vetőmagok, vegyszerek, gépek és alkatrészek, munk-
agépek csapágyak, hidraulika csövek, gumiáruk, vas- és acéláruk, 

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

CENTRUM 
Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja.

Olcsó árainkra a CBA a garancia. Tel.: 57/540-725

CENTRUM 
Felöltöztetjük Önt és kedves családját.

Papír-írószerek forgalmazása. Tel.: 57/540-725

K e dv e s vá s ár ló !

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

JászteJ Tejfeldolgozó, Kereskedelmi és szolgáltató rt.
Jászapáti, Juhász Máté út 3. Tel: 57/540-200, 540-201.

e-mail: jasztej@invitel.hu

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
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2. oldal:  
Kérdések a Miniszterelnökhöz.

Bemutatkozik 
a Jásziványi iskola

3. oldal: Mustármag
nyílt levél  

a Köztársasági elnökhöz.
4. oldal: 

együtt az elsős kisgyermekekért
5. oldal: Találkozás Alidával.

6. oldal: Kedves szülők! leendő első-
sök! Beiratkozás

7. oldal: Rendezvények, 
anyakönyvi hírek

9. oldal: 
szabadidős tevékenységek az istván 

Király iskolában
10. oldal: Rejtvény

11. oldal: 
Téli kirándulás Galyatetőre

sakkhírek

A Városüzemeltető Kft közleménye
Értesítjük a lakosságot, hogy

a húsvéti ünnepek miatt 
április 1-e (hétfő) helyett április 19-én, szerdán
és május 1. (hétfő) helyett május 3-án,szerdán

végezzük Jászapáti városban
A hullAdÉKszállítást. 

Megértésüket előre is köszönjük.

2006. március 4-én ötödik al-
kalommal rendezte meg a JnsZ 
Megyei ipari, Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi és Vendéglátóipa-
ri szakképző iskola a divatbe-
mutatót. ez a ruhaipari szakkép-
zésben résztvevő tanulók részére 
meghirdetett szakmai verseny. 
A program első részében öt vá-
ros diákjai versenyeztek a saját 
részükre tervezett, megvarrt, 
és színpadon bemutatott ruhák-
kal. A lányok és fiúk nagy lelke-
sedéssel készültek a megméret-
tetésre. 

Résztvevő iskolák:
· sípos Orbán szakképző isko-

la és Kollégium, szolnok,
· József Attila szakközépisko-

la, szakiskola, Kollégium, Gyön-
gyös,

· Könnyűipari szakközép- és 
szakiskola, debrecen,

· hámori András Műszaki 
szakközépiskola, szakképző in-
tézet, Tiszafüred

· JnsZ Megyei ipari, Mező-
gazdasági, Kereskedelmi és Ven-

déglátóipari szakképző iskola és 
Kollégium, Jászapáti. 

Összesen 59 versenyző 84 ru-
hát mutat be. (néhány tanuló 
több ruhát is varrt.)

A zsűri elnöke: Kun Andrásné, 
a KUnOs Bt. vezetője, a ruhaké-
szítő szabás-szakrajz tankönyv-
sorozat szerzője, Társelnök: 

Mojzesné nagy éva iparművész, 
a Műszaki Főiskola művészta-
nára, Tagjai: minden résztve-
vő iskolából egy-egy szaktanár. 
A műsor második részében szí-
nes, zenés, táncos bemutatók 
voltak. ennek keretében láthat-
ták a „Csipke alkalmazása a mai 
divatban” című, a jászapáti isko-

lák részére meghirdetett rajz-
pályázat fődíjas ruháit, melyet 
iskolánk ruhaipari tanműhely-
ében elkészítettek a versenyzők 
részére. 

A verseny fő célja annak be-
mutatása, hogy a fiatal szakem-
berek a képzés során megtanul-
ják az egyedi ruhakészítést, és 
tudásukat felhasználva mennyi-
re változatossá, egyedivé tudják 
varázsolni öltözködésüket.

A zsűri döntése:
helyezett Balázs leonóra, Já-

szapáti
i. helyezett dugonics Kinga, 

Jászapáti
ii. helyezett Kovács nikolett, 

debrecen
A verseny fődíjait, a közönség-

díjat és néhány különdíjat a ren-
dező iskola biztosította, a többi 
különdíjat a résztvevő társin-
tézmények és az iskolát támoga-
tó vállalkozók ajánlották fel. Tá-
mogatónk felajánlásait tanuló-
ink nevében is köszönjük.

Dr. Szűcs Imréné igazgató

A diákok saját maguk számára készített ruhákkal 
versenyeztek

Farsangi maszkázás a budapesti Utazás kiállításon. 
A Hétszínvirág táncegyüttes és a helyi hagyományőrzők 

télbúcsúztató vidám maszkázása nagy sikert aratott korábban 
a JABE bálon is.  Írásunkat  az 5. oldalon olvashatják.

A Színjátszó Kör teltház előtt mutatta be új darabját, 
a Marica Grófnőt. A nagy sikerre és érdeklődésre való 
tekintettel, újra előadják április 29-én 16 órakor.

Divatbemutató Jászapátin

Értesítjük Kedves vendégeinket,
Hogy a Jászapáti Tölgyes Strandfürdő

2006. április 3-tól14-ig
a nyári üzemmódra való átállás miatt zárva tart.

nyitás 2006. április 15-én, szombaton.
Köszönjük megértő türelmüket!
Városüzemeltető kft vezetősége Kálmán Imre: Marica Grófnő 

– teltház előtt a nagyoperett
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 TI-LA SPORT
Jászapáti, István király út 15/a.

Egész évben BUDMIL és egyéb ruházati termékek,

sportfelszerelések, sporteszközök 

és sportcipők – közületeknek is.

Nyitva: H–P: 13–17, Szo.: 8–12.
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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, 30/630�-693 

E-mail cím: tebatuzep@pr.hu

Márciusban városunkba 
is ellátogatott Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnök úr. A 
sajtótájékoztatón lapunk is 
lehetőséget kapott néhány 
kérdést intézni hozzá.

- Jászapáti termálvize 
néhány éve megkapta a 
gyógyvízzé minősítést és 
a város több fejlesztést is 
végrehajtott a strand terü-
letén. Miniszterelnök úr mi-
lyen pályázati lehetőségek-
ről tud a következő időszak-
ban a gyógyturizmusunk 
fejlesztésére, ami munka-
helyeket is teremtene a vá-
rosban élők számára?

Az új Magyarország program-
ja három nagy célt jelöl meg, 
amely Magyarország számára a 
felemelkedés, a megerősödés út-
ja. A háromból az egyik az ide-
genforgalom, a turizmus, ezen 
belül kiemelt terület a gyógy-
idegenforgalom, az egészség-
ipar, gyógyturizmus. A követ-
kező év elejétől, amikor az eu-
rópai Uniós pénzek a mainak 
háromszorosa mértékben állnak 
majd rendelkezésre, ez az egyik 
fő irány. nem is az lesz majd a 
kérdés, hogy van-e ilyen pénz, 
mert pénz lesz, hanem az, hogy 
vannak-e jó tervek, lehetőségek, 
amik nemcsak egyszerűek köl-
tik a pénzt, hanem ahogy Ön is 
mondta, munkahelyet teremte-
nek. ha épül egy ilyen beruhá-
zás, melléje már magántőkéből 
lehet építeni kempinget, szállo-
dát, éttermet. ez munkát jelent 
nagyon-nagyon sokaknak. Gye-
rünk jászapátiak, tenni a dolgu-
kat! Teszik is, nem kell őket félte-
ni, menni fog ez!

- Városunkból is nagyon 
sok fiatal jár főiskolára, 
egyetemre, akik közül egy-
re többen jutnak el külföld-
re tanulni vagy dolgozni, 
ami egyrészről jó dolog. 
Miniszterelnök úr szerint 
milyen elhelyezkedési le-
hetőségeik lesznek néhány 
év múlva a fiatal diplomá-
soknak itt a Jászságban, de 
legalább valahol Magyar-
országon?

itthon maradnak, ebben biz-
tos vagyok. Azt persze ösztönöz-
zük, hogy egy-két évet nézzenek 
szét a világban, azért, mert olyan 
emberekre van szükségünk itt-
hon, akik nemcsak Magyaror-
szágot értik, hanem értik euró-
pát, értik a távol-keletet, értik az 
egyesült államokat. Mi az igazi 
megoldás? Mert Jászapáti kö-
zépfokú intézményei nagyon so-
kat fejlődtek, új iskola és kollégi-

um épült, felújították a gimnázi-
umot, sportcsarnok épült, ezek 
nagyon jó irányt adnak ennek a 
városnak. Mi az, ami visszahoz-
za a diplomásokat? Az, ha itt egy 
nagyon erős gazdaság van a kör-
nyéken, jó munkát adó gazda-
ság. ez már nem iskolarendszer 
kérdése, ez már gazdaságfejlesz-
tési kérdés. Az, hogy tudunk-e 
itt az Alsó-Jászságban erős ipa-
ri üzemet, modern mezőgazda-
ságot teremteni, olyan idegen-
forgalmat, amely vonz ezreket 
vagy tízezreket – azaz a gazdasá-
got kell egy nagyobb ütemre fel-
pörgetni, hogy annak vonzereje 
legyen.

- A városba érve Ön is ta-
pasztalhatta, milyen ros-
sz a belső úthálózatunk ál-
lapota. Tudjuk, komoly ös-
szegekbe kerül az ország 
új autópályáinak kiépítése, 
de milyen lehetőségeket lát 

egy ilyen kisváros számára 
a belső úthálózatának, il-
letve a városon átvezető fő-
utjainak felújítására?

A térség számára a 4-es és ah-
hoz kapcsolódva nagyon sokfaj-
ta út fontos, de tudom, ez nem 
elég. Mit ér az autópálya, ha nem 
lehet odáig eljutni. Az Új Ma-
gyarország programjában 2007-
től egy nagyon pontos, alapos, 
részletesen kidolgozott nemzeti 
útkorszerűsítési programot ha-
tároztunk meg, amelyben szere-
pel a 31-es korszerűsítése, a 32-
es is többek kötött. sőt ma is zaj-
lik ezen belül az a program, ha a 
belső úthálózat felújítása elkez-
dődik városokon belül, akkor mi 
minden helyi egy forinthoz hoz-
záteszünk egy másik egy forin-
tot. 

Azért küzdöttünk meg  Brüsz-
szelben tavaly decemberben, 
amikor a 2007-es költségvetést 
tárgyaltuk, hogy Brüsszel elfo-
gadja, ne csak a főközlekedési 
utakra lehessen pénzt fordítani. 
sikerült, elértük. hát a jóisten se 
menti meg Jászapátit attól, hogy 
a 31-est és a belső utakat felújít-
suk.

Sz-n

Kérdések a Miniszterelnök Úrhoz

A miniszterelnök a polgármester társaságában válaszol 
kérdéseinkre

Jászivány aprócska település. A 70-es 
években először az általános iskola fel-

ső, majd az alsó tagozatát helyezték át Jásza-
pátiba.

Az általános iskola alsó tagozata - szülői 
kezdeményezésre -1993-ban került vissza a 
településre. ekkor 12 kisdiák kezdte meg ta-
nulmányait a két összevont osztályban. dél-
után napköziben készültek másnapra. Térí-
tésmentesen vehettek részt német nyelvok-
tatáson.

A szép környezet, a tiszta, friss levegő és a 
nyugodt, biztonságos légkör  vonzóvá vált.

A későbbiekben vidékről sokan érdeklőd-
tek iskolánk iránt, egyre többen jelentkeztek 
intézményünkbe. Tanulóink létszáma folya-
matosan emelkedik, az idén már 35 fő. Jelen-
leg még összevont osztályban okosodnak di-
ákjaink, de tervünk önálló osztály indítása, 

nyelvi tagozattal. Tervezzük a napközi újbóli 
beindítását is.

negyedik osztályból kikerülő diákjaink 
hagyományos felső tagozatban vagy nyolc 
évfolyamos gimnáziumi képzésben folytat-
hatják tanulmányaikat. Tanulóink mindkét 
helyen jól megállják helyüket.

Az iskolában jelenleg két főállású és egy 
óraadó pedagógus dolgozik.

A kulturált étkezés külön ebédlőben bizto-
sított. A tornaórákat az idei tanévtől modern 
tornaszobában tarthatjuk, ezt tavaly újította 
fel az önkormányzat.

Az iskola-óvoda környezetének szépítésén 
folyamatosan munkálkodik a fenntartó. Je-

lenleg is folyik a felújítás, pályázati úton el-
nyert összegből. Az épület nyílászáróinak 
cseréje már megtörtént, tavasszal pedig 
folytatódik a külső munka: a lapos tető szi-
getelése, a külső homlokzat felújítása és tér-
burkolat készítése.

Taneszközeinket apránként cseréljük és 
modernizáljuk. Az iskola támogatására két 
éve jött létre a „Jásziványi iskoláért” Köz-
hasznú nyitott Alapítvány, amely segíti az 
iskolát és diákjait.

Részt veszünk a község és a jásziványi civil 
szervezetek rendezvényein. saját hagyomá-
nyos rendezvényeinkkel és szerepléseinkkel 
gazdagítjuk a kicsi falu életét.

Kelemenné Dancz Ágnes 
 intézményvezető

A jásziványi iskola 
bemutatkozik

CONSTRUMA 
VÁSÁRI AJÁNLAT!

Betontermékek, gerendák, kövek,
Falazók:  

KŐRÖS30NF I. osztály: 205 Ft/db, 38NF: 256 Ft/db.
TONDACH tetőcserepek, natúr POLKa: 145 Ft/db, TATAi 

hornyolt: 88 Ft/db.
VILLAS zsindely

Import és hazai cement: 1960 Ft/q – amíg a készlet tart!
Hő, hang és vízszigetelők: TOPLAN, NIKECELL, VILLAS.

Minőségi fenyő fűrészáruk: 36-46000Ft/m3.
Hőszigetelő fa- és műanyag nyílászárók, tetőablakok.
Belsőépítészeti, fürdőszobai felszerelések, csempék, 

padlólapok. Csatorna-termékek.
Kertépítés:

Dekornád, TELIFa termékek.
Térburkolók: Frühwald, Semmelrock.

LB KANAUF, TERRANOVA ÉS BAUMIT 
hőszigetelő rendszerek 1500Ft/m2-től!

Készbeton-eladás!
Nagy választékkal várjuk Kedves Vásárlóinkat és 

megrendelőinket!

A Vágó pál általános iskolá-
ban hagyomány, hogy ősszel és 
tavasszal utcai futóversenyeken 
való részvételre szervezünk fut-
ni, mozogni vágyó kisdiákokat.

ezen kívül ősszel kerékpár 
túrát szerveztünk egy szomba-
ti napon, amely közel 30 embert 
mozgatott meg. A gyerekek, an-
nyira jól érezték magukat a ter-
mészetben, hogy néhányan a kö-
vetkező hétvégén is jöttek volna. 
Arra gondoltunk a kolléganők-
kel, hogy kellene télen szervezni 
egy kirándulást, ami színessé te-
szi a gyerekek napjait.

Február  25 -én szombatra 
szerveztünk egy szánkós kirán-
dulást a Mátrába. Több mint 50 
fő – kb 35 diák és 15 szülő - jelez-
te részvételi szándékát.

 Azon a héten itt az Alföld köze-
pén tavaszias idő volt, ezért nem 
tudtuk mi vár ránk a hegyekben. 
A Mátra lábához érve láttuk, 
hogy hónak nyoma sincs. Mátra-
füreden és Mátraházán sem ta-
láltunk havat. ám a szembejövő 
autókon láttuk, hogy a magasab-
ban fekvő részeken havazik.

 hát továbbutaztunk Galya-
tetőre, ahol hatalmas hó borí-
totta a tájat. A gyerekek nagyon 

örültek a nagy hónak. A legtöb-
ben szánkóval, csúszkával ké-
szültek. Mihelyst megállt a busz 
a kisdiákok azt kérdezgették, 
hogy mikor szánkózunk már. 
Kijelölt szánkóhely nem volt, de 
mindenhol lehetett szánkózni a 
sípálya kivételével. Alföldi gye-
rekek és felnőttek módjára már a 
kis lejtőn is önfeledten csúszkál-
tunk, majd utána felkapaszkod-
tunk az emelkedőn, hogy újra le-
csúszhassunk. Később egy hasz-
nálaton kívüli sípályát fedeztünk 
fel, ahol délutánig folyamatosan 

élvezhették a lejtőn lesiklást a 
gyerekek. nagyon jól érezték 
magukat a szülők is, ugyanis ők 
is kedvet kaptak gyermekeik-
től a szánkózásra és hamarosan 
felváltva csúszkáltak le. Azt hi-
szem sokáig emlékezetes marad 
ez a nap azok számára, akik el-
jöttek velünk kirándulni.

 szeretnék köszönetet monda-
ni az anyukáknak, apukáknak, 
kollégáknak, akik nagyon sokat 
segítettek e vidám hangulatú ki-
rándulás létrejöttében. 

Nagypálné Nagy Mónika 

Téli kirándulás Galyatetőre

Nemcsak a gyerekek, a szülők is élvezték a szánkózást a 
hegyekben.

A márciusban rendezett úszóversenyen a város és a 
környék általános iskolás diákjai mérték össze erejüket. Az 
eredményekről a Jászapáti Hírmondóban tájékozódhatnak.

Sakkhírek
A Jászapáti sport Klub if-

jú sakkozói március 11-12-én 
két napos  erőfelmérő országos 
sakktornán vettek részt Buda-
pesten.

A Rubicon kupa korosztályos 
küzdelmein 290 gyerek sakko-
zott

a 600 000ft értékű díjakért s a 
helyezésekért.

Az apáti gyerekek közül Kocsis 
dániel ért el legjobb eredményt

7-ik lett, tekintve hogy korcs-
portja színe- java ott volt, ez jó

teljesítménynek mondható. 
Kilenc mérkőzéséből 6 nyert és 
há-rom vesztett. A Jász-nagy-
kun megyeiek között ő ért el leg-
jobb

helyezést a 39-es létszámú 
mezőnyben.

A 8 évesek között polyák Gyu-
ri 4’5 ponttal a 14-ik helyen vég-
zett 40 gyerek közül, egy kicsi-
vel kevesebb kapkodás és tudá-
sa alapján Gyuri is az első 10-ben 
végez.

ádám Csaba 4 pontos, Mihályi 
2’5 pontot szerzett.

Czifra László

A

 Jásztánc Alapítvány
ebben az évben is kéri adója 

egy százalékát.
Adószámunk: 18825798-1-16.

támogatását előre is köszönjük!

A Jásztánc Alapítvány 
Kuratóriuma
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a kc i ó S  á r a k :
Személyautók (már 0% befizetéssel elvihetők!)

kia Picanto: 1.749.000 Ft-tól
ÚJ kia rio: 2.040.900 Ft-tól
kia cerato: 2.999.900 Ft-tól

Terepjárók már 10% befizetéssel elvihetők!
kia Sportage: 5.499.000 Ft-tól
kia Sorento: 7.999.000 Ft-tól

Platós teherautók
kia 2500 (3 személyes): 2.999.000 Ft+áFA-tól,

kia 2500 (6 személyes, dupla kabinos): 
3.1999.000 Ft+áFA-tól.

Egyéb szolgáltatásaink:
 teljeskörű hitelügyintézés, biztosítások kötése, 

általános szerviz. 
Használt autó beszámítása korrekt áron.

AKcIóINK!

A  m e g y e  e l s ő ,  h i v a t a l o s  m á r k a k e r e s k e d é s e  J á s z b e r é n y b e n !

A részletekről érdeklődjön személyesen vagy telefonon:

Jász Plasztik Autócentrum Kft.
Jászberény, Jákóhalmi út 11.

 57/505-505

a meglepetés erejével...

 

Új  kia rio

Keresztrejtvény

M u s t á r M a g 

Kedves Rejtvényfejtők!
Közeledik a húsvét. Az ünnep 

neve különböző nyelveken más 
és más. Közös eredete azonban 
a húsvét héber neve, a pészah. 
A szó kikerülést, elkerülést je-
lent. A húsvét egybeesik a tava-
szi napéjegyenlőség idején tar-
tott termékenységi ünnepekkel, 
melynek elemei a feltámadás, 
az újjászületés. húsvét napja az 
1582-ből származó egyházi sza-
bályzat szerint a tavaszi hold-
tölte utáni első vasárnapra esik: 
március 22 és április 25-e közé.

A rejtvényben  húsvéthoz kap-
csolódó két közmondást fejthet-
nek meg.

VíZsZinTes: 1. Féltés, vigyá-
zás. 5. Beküldendő. Közmondás, 
mely arra a párkapcsolatra utal, 
akik nem házasságban élnek. 1.  
A föld felszínével egyenlővé te-
vés. 13. … highball, egyfajta ital, 
mely whisky és gyömbérsör ke-
veréke. 14. Ady egyik írói álne-
ve. 15. Kötőszó. 16. Ülőbútor. 17.  
agy Beáta, városunk ifjú írója 
ezen a néven jelentette meg első 
regényét. 20. Fuvallata. 21.  Fér-
fi párja. 22. Közösségben ellen-
szenvet mutat személye iránt.  
26. …. faciunt collegium, latin 
mondás (hárman alkotnak gyű-
lést) 27. személyes névmás. 28.  
idealista felfogás, amely szerint 
a külvilág csak látszat, káprá-
zat, érzékeink csalódása. 33. in-

dulatszó. 34. szárnyasok testét 
borítja.  35. Fordul a kulcs a zár-
ban.   37.   Varróeszköz. 38. név-
elővel, az egyik szín. 40. nem áll 
egy helyben. 42. ember, latinul. 
44. e napon. 45. Kezével jelez.   
46. Folyadékot kortyoló. 47.  Tej-
színhabbal elkészítve finom cse-
mege. 50. ágazat.

FÜGGőleGes: 1. Bekülden-
dő. Közmondás, mellyel érzé-
keny, sértődős embert jellem-
zünk. 2. szőrét hullató állat. 3.  
pécshez közeli település lakosa.   
4. súlyarány. 5. nosza nagyob-
bik fele! 6. Rangjelző előtag. 7.  
Vezetékben keringő fűtőanyag.   
8. Ys. 9. Valamit megsejtesz. 10.  

szerszámok része. 12. Becézett 
női név. 16.  Festőművész, grafi-
kus, falikárpit tervező volt (end-
re) 1926-2003. 18. dákó egyne-
mű betűi. 19.  A garázsból hát-
rafelé menetben halad.. 20. A 
XX. század  legsikeresebb Belső-
ázsia kutatója (Aurél) , aki életét 
brit alattvalóként indiába töl-
tötte, de mindvégig magyarnak 
vallotta magát. 23. Vég nélküli 
urna! 24. létezik. 25. Az eltelt 
időtől fogva. 27. Orosz repülő-
gép típus betűjele. 29. háziállat.   
30. pénzt folyósító. 31. Fej nélkül 
tilt! 32. Magunk. 35. Ruhát tisz-
tít. 36. Feltéve. 37. Külterületen 
levő épület. 39. Angol sportkife-
jezés, semmi teniszben. 40. Tí-
zen aluli szám. 41. Ausztria har-
madik legnagyobb városa. 43.  
Feleség. 44. hangtalan mázsa!   
47. Japán táblajáték. 48. Kosár 
része! 49. Kiejtett betű.. 

Beküldendő: A vízszintes 5 
és a  függ. 1 számú sorok megfej-
tése.

A februári rejtvény megfejté-
se: Serceg a zsír, sül a fánk.

 Fényes, sárga, serpenyőből 
ragyog ránk.  

A CBA vásárlási utalványát 
nyerte: szalkári Rózsa, Jásza-
páti.

Nagypál Istvánné

Az idő kereke újra fordult – egy újabb 
keresztény ünnephez kerülünk nap-

ról-napra közelebb: a húsvéthoz, Jézus 
Krisztus feltámadásához, a mi megváltá-
sunkhoz, az igazi örömünnephez Alleluja! 
Addig még van néhány napunk, - de az „idő 
rövid” (1 Kor 7,29)

Tettekre kell váltani az igé(rete)ket!
„hitünk minden lehetőséget megad, is-

ten jóságos kegyelme bőségesen árad ránk, 
isten segítségével szépen elrendezhetjük 
az életünket, úrrá lehetünk a nehézségek, 
a bosszúságok és a nagy feladatok fölött, 
miközben vígan megadhatnánk istennek 
azt, ami az istené.

Alleluja! de az én keresztény testvéreim, 
- mert nincsenek tisztában azzal, milyen 
eszközöket és lehetőségeket nyújt nekik a 

hitük – tanácstalanok, csüggedtek és cső-
döt mondanak. ez az ő bajuk: nem tanulé-
kony tanítványai az Uruknak!” (Johannes 
Rosche: éljünk az isten tenyerén!)

A megváltás az, ami talán a legnagyobb 
dolog az életünkben, és ebben nekünk is 
kell közreműködnünk, hozzátenni a le-
mondásainkat, a jócselekedeteinket és 
szenvedéseinket. Böjtünket. és megad-
ja nekünk ezekért cserébe az Úr mindazt, 
amire szükségünk van, ahhoz, hogy az 
„ember kibontakoztathassa tehetségét, 
hogy önmagát pallérozva, a többi embert 

segítve, a világot szeretve és gondozva, 
teljesebb életet éljen” (Zlinszky János: Re-
mény)

Fenti idézetek buzdítsanak bennünket 

arra, hogy az idő rövidségét megértsük, 
és kihasználjuk a nagyböjt utolsó napjait, 
bűnbánatra, szentgyónásra, hogy a nagy-

szombati Feltámadáskor megtisztulva 

mindnyájan együtt mondhassuk a megüd-

vözült Jézussal:

„Feltámadtam, és újból veled vagyok Al-

leluja!” Alleluja – azaz Jézus Örömhíre az 

embereknek.
Minden kedves olvasónak, áldott hús-

véti Ünnepeket kíván szeretettel: 

Z.S.-né

Húsvéthoz 
közeledvén!

Tisztelt Elnök Úr!
Sikerült. Igen, sikerült egy „gödröt” mélyebbre ásnia, múlt és a jelen-jövő 

között, sőt nemcsak!- embertömegek között is! Önnek sikerült megerősíteni 
az egyik oldalt abban a hitében, hogy a múlt egyértelműen gonosz és meg-
vetésre méltó. Gratulálok. Tehát ez volna az a megbékélés amit mint mintát 
az Állam első embere előnkbe ad, így kell csinálni.

Amikor a múlt árnyait nézem a Spektrum TV műsoraiban, a fáradt, 
megkeseredett, sértődött öregemberek arcát látva, s elmélkedéseiket hall-
gatva bizony sok indulatot érzékelek és kevesebb bölcsességet, tisztánlá-
tást. Akikben fellelni a minden fölé emelkedő tudást, utólag rásütik a meg-
alkuvó bélyegét. Például azért, mert a hazámat nem kergették 56-okba öté-
venként és nem tették füstölgő romhalmazzá ezt a még megmaradt kicsiny 
földdarabot, elérhetetlen illúziók keltésével.

Mint embert megértem Önt talán, de mint államférfit soha. Remélem, 
van Önnek olyan információja (ami nekünk nincs) a Fekete Jánosról, ami 
ezt, legalább is a saját maga számára indokolja. Nekem, az Ön szimpati-
zánsának nincs. Érdekes dolognak tartom, hogy amikor a 90-es években  
a média állítása szerint az Olajbűnözés elérte a legmagasabb posztokat is  
(emlékezetem szerint a Hajdú megyei főügyésznek mennie kellett, mert ő 
vétlen volt és még följebb is, mert az nem volt vétlen) egyetlen talárt sem vá-
gott földhöz senki sem, mondván: elég! Hol volt akkor ez a finnyásság?

Lehetne sorolni végeláthatatlanul a lezáratlan, tisztázatlan ámde eléggé 
egyértelmű „ügyeket”.  Most egy kicsit hazaárulónak érezhetjük magunkat, 
amiért abban a rendszerben becsületesen dolgoztunk és építettünk egy le-
rombolt országot anyámmal és apámmal együtt, akit nem sikerült egy má-
sik rendszernek elpusztíttatni a Don kanyarban.

Továbbá nem akartuk az itt tartózkodó orosz hadosztályokkal dögre lö-
vetni magunkat, és újólag tönkretenni a hazánkat ismét. Ergo: kiszolgál-
tuk a „diktatúrát”. Nincs kétségem afelől, ez tényleg az volt, akkor is tud-
tuk, de azt is, hogy ez az ország 1000 éve adósa az én nyomorult fajtámnak 
mindennel, amitől emberibb az én népem élete.  Ha ezt Ön nem tudja, akkor 
semmit sem tud. Ahogyan, s amilyen módon ezt az adósságot törleszteni 
akarták, lehet kifogásolni, de először történt, addig erről szó sem esett nem-
hogy tettek. Mit értsek én az államférfiúi bölcsességen,  ennek a definícióját 
számomra a hajdúdorogi nagymamám vélekedése határozta meg.

Apám (9-en voltak testvérek) és szülei Hajdúdorogon éltek – egy pa-
rasztcsalád a sok közül. A zsidók megfogadott tanácsainak (termékszerke-
zet váltás 1930-ban!) köszönhetően, nem vándoroltak ki az országból a 2,5 
millió között, hanem megerősödtek és az ötvenes évek elejére 25–30 holdon 
gazdálkodtak. 

A TSZ mindent vitt s az én vasember nagyapám belerokkant ebbe lélek-
ben. Elvitte egy sima tüdőgyulladás, összetörte a tulajdonvesztés és nem 
tudott beleilleszkedni az újba. Apám ózdi lett s engem minden nyáron két 
hónapra szülei tanyájára adott „nyaralni”. Velük éltem és dolgoztam. Éle-
tem leggyönyörűbb korszaka ez a tizenegy néhány nyár.

Minden este, miután nagymama elfújta a petrót, mesélt a múltról. Csak 
mesélt, mesélt, ma is hallom a hangját fülemben. Mesélte a magyar törté-

nelmet, az életüket abban a korban, s ha Ön nem egy budai villában nevel-
kedett, „búra” alatt akkor tudja, hogy mit mesélt. A 60-as években, halála 
előtt fél évvel még nála voltam és egy ilyen lámpaoltás után a következőket 
mondta: Kisunokám, a Gyurimat elvitte a TSZ-esítés de én azt mondom, 
mégis jól tették, hogy elvették a fődünket mert ha abból kellett volna élnünk, 
a 9 gyerekünknek meg az unokáimnak is olyan nehéz élete lett volna mint a 
miénk volt Gyurimmal. Nekik nem kell már apró gyerekkortól elsorvadni a 
munkától, porig alázva kiszolgáltatottan, semmi emberek hatalmaskodá-
sát tűrve, egy darab kenyérért. Iskolába járhatnak - sőt kell - bármi lehet 
belőlük ha okosak. A falumban mindenhová villanyt vezetnek, utat építenek 
és a parasztemberek fürdőszobát csinálnak a házaikba… és csak sírt, sírt 
mert nagyon szerette a nagyapámat s az emlékét sem akarta megbántani. 
Az én szent életű nagyanyám ugyanis tudott viszonyítani.  Ő akkor min-
dent látott és tudott, neki hiába „súgtak” a  papok a szószékekről, a hazug-
ság házából, amivé ők tették Isten hajlékát akkoriban. Neki hiába ripacsko-
dott volna bárki a Kossuth téren. Ő bölcs volt és messzire látó, ura volt szíve 
fájdalmának – akiket ma ott lehet hülyíteni, azokat ismét lehet ágyútölte-
léknek vagy szavazóbázisnak használni. Én a nagymamám mondataiban 
sokkal több bölcsességet és nemzetben gondolkodást látok, mint az Ön zsi-
gerből történő elhibázott cselekedetében. 

A 80-as évekre olyan erős mezőgazdaság fejlődött Magyarországon, 
amivel egyszerűen nem kellettünk az EU-nak, ha hihetünk Antall József 
a TV-ben tett nyilatkozatának melyet a bécsi EU-s  konferencia után tett 
’91-ben. Ezért a „bűnért” vagy teljesítményért alkalomadtán kivel nem fog 
majd kezet az Elnök Úr?  Az is igaz hogy az én nagyapámat nem végezték 
ki Rákosiék szolgálatai fejében de közvetve mégiscsak tehetnek a haláláról, 
viszont a nagymamámat semmilyen civil szervezet nem tudta volna ráven-
ni, hogy a Magyar Köztársaság elnöke legyen ekkora indulattal a szívében, 
tehát becsületes is volt. 

Mindezt a keserűség mondatja velem és nem a politikai hovatartozásom 
késztetése, 16 évvel egy sokak által megszenvedett rendszerváltás után a 
szándékosan kettészakított tudatú ország nem képes megbékélni saját 
múltjával. Az Ember jövője egyre bizonytalanabbá válik, nem tudjuk mit 
hoz a holnap, talán minden erőnkre, összefogásra szükség lesz, hogy túl-
élje hazám a világ változásait s egy ilyen „gesztus” bizony nem ezt a célt 
szolgálja.

Tudnia kell, (ha egyáltalán számít) hogy továbbra is Önt tartom a legal-
kalmasabb Elnöknek, az ország első emberének.

Maradok az Ön tisztelője és szimpatizánsa, fenntartva magamnak a vé-
leményalkotás jogát, mely szerint amit tesz vagy nem, emberként teszi, te-
hát eleve nem tökéletes. 

Tisztelettel: Czifra László 
Jászapáti, 2006. március 19. 

Nyílt levél a Köztársasági Elnökhöz
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Kedves Szülők!

 Tavasz közeledtével a tanköteles korú 
nagycsoportos gyermekek szüleinek dönte-
ni kell arról, hogy kisgyermekük hol kezdje 
meg általános iskolai tanulmányait. 

A rendkívül színes iskolakínálatból nem is 
olyan könnyű választani!

A következőkben röviden bemutatom, 
hogy a Vágó pál általános és Alapfokú Mű-
vészeti iskola milyen lehetőségekkel várja a 
leendő első osztályosokat a 2006/2007-es 
tanévben.

Iskolánk pedagógiai hitvallása: 
a gyermekközpontúság, a szemé-
lyiségfejlesztés, olyan iskola lét-
rehozása, amelyben a szülő és a 
pedagógus együtt neveli a gyer-
mekeket.

 Alsó tagozatban legfőbb célunk a biztos 
tudás megalapozása. 

 A tanulók személyre szóló fejlesztésével 
arra törekszünk, hogy kis tanítványaink el-
sajátítsák az elemi ismereteket, és kifejlőd-
jenek alapvető képességeik és alapkészségei, 
amit a későbbiekben tovább tudnak  bővíte-
ni.  ebben az iskolaszakaszban hangsúlyo-
zottan építünk a gyermeki kíváncsiságára, 
érdeklődésre. Mindennapi munkánk során 
fejlesztjük diákjaink felelősségtudatát, ki-
tartását és előmozdítjuk érzelemviláguk 
gazdagodását.  Mintákat adunk az ismeret-
szerzéshez, a feladat-és problémamegoldás-
hoz, megalapozzuk tanulási szokásaikat, tu-
datosítjuk a szűkebb és tágabb környezetből 
megismerhető erkölcsi értékeket, és meg-
erősítjük a humánus magatartásmintákat, 
szokásokat. A gyermekek jellemét formálva 
segítjük személyiségük érését.

szeretnénk minél zökkenő mentesebben 
átvezetni a gyermekeket az óvoda játék-
központú  foglalkozásaiból az iskolai tanu-
lás tevékenységébe. Természetesen az isko-
la továbbra is teret ad a gyermekek játék és 
mozgás iránti vágyának, segíti természetes 
fejlődésüket, érésüket.

pedagógiai programunk lehetőséget biz-
tosít arra, hogy kisiskolásaink is egyéni ér-
deklődésüknek, tanulási stílusuknak életko-
ri sajátosságaiknak, és fejlettségüknek meg-
felelő módon tanuljanak. 

segítjük egyéni képességeik kibontakoz-
tatását, együttműködünk a tehetséggondo-
zásban és a tanulási nehézségekkel küzdő ta-
nulók felzárkóztatásában, fejlesztésében.

ennek a célnak megvalósításához alakí-
tottuk ki iskolaszerkezetünket.

hagyományaink szerint 1-4. évfolyamon 
nagyfelmenő rendszerben történik a nevelő-
oktató munka. elsőben-másodikban egy-két 
nevelő tanítja az osztályokat, harmadik osz-
tálytól az osztályfőnök tovább viszi osztá-
lyát, de a tanítás már többnyire tantárgycso-
portban történik a szakszerűség érdekében.

iskolánkban a tárgyi feltételek jók, kul-
turált környezetbe, modern, új iskolabúto-
rokkal felszerelt tantermekbe várjuk az el-
sősöket. A tradicionális iskolapadok helyett 
az óvodai csoportszobához hasonlóan asz-

talok és székek vannak a tantermekben. A 
differenciált tanulásszervezéshez, az egyéni 
képességek optimális kibontakoztatásához, 
az átmenet megkönnyítéséhez ez nagy se-
gítséget nyújt. 12000 kötetes könyvtárunk a 
szabadidő hasznos eltöltését, a másnapi fel-
készülést segíti. A képességek kibontakoz-
tatásához a kötelező tanórai foglalkozások 
mellett ( heti 20 tanóra ) a szabadon választ-
ható 2 órában a következő lehetőségek közül 
választhatnak:

Kommunikáció és illem: ezeken az 
órákon az alapvető viselkedési és magatar-
tási illemszabályok elsajátítása történik szi-
tuációs helyzetgyakorlatokkal.

idegen nyelv: ( angol és német ) tanulá-
sa:  célunk a nyelvi mondókák, versek, da-
lok és játékok megismertetésén keresztül az 
idegen nyelv megszerettetése, az érdeklődés 
felkeltése és a későbbi nyelvtanulás megala-
pozása, melyet felmenő rendszerben tudunk 
biztosítani.

testnevelés és egészségnevelés: két-
heteként uszodai testnevelés órákon, testne-
velés szakos tanár irányításával történik az 
egészségfejlesztés. Tömegsport foglakozá-
sainkon tájfutásban járatos tanító néni veze-
tésével versenyeken, túrákon vehetnek részt 
a mozogni, sportolni vágyó gyermekek.

felzárkóztatás: ezeken az órákon a las-
sabb tempóban haladó tanulók tantárgyi 
megsegítése történik.

Azok a tanulók, akik részképesség hiá-
nyokkal kerülnek iskolánkba a szakvéle-
ményben leírt útmutatás alapján fejlesztő 
pedagógus, és logopédus irányításával kis 
csoportban kapnak segítséget az adott rész-
területen jelentkező hiányok pótlásában.

iskolánk egyik specialitása, hogy az alap-
képzés mellett tanulóink bekapcsolódhat-
nak az alapfokú művészetoktatásba.  
A gyermekek első osztálytól délutánonként 
érdeklődési körüknek megfelelően komplex 
művészeti előképzésben vehetnek részt. 

 Induló tanszakok: báb, képzőmű-
vészet, dramatikus játékok.

ezek a művészeti ágak az óvodában kiala-
kított ábrázolás, mozgás és önmegvalósítás 
továbbfejlesztésének lehetőségei, egyben a 
gyermekekben rejlő tehetség kibontakozta-
tásának eszközei, másrészt a személyiségje-
gyek gazdagításának, a szabadidő hasznos 
eltöltésének formái.

Osztályszerkezeteinket a szülők igénye 
szerinti alakítjuk. indítunk „hagyományos 
osztályt”, ahol a tanítás délben befejeződik, 
és a gyermekek hazamehetnek. igény szerint 
ezeknek a tanulóknak is lehetőségük van ar-
ra, hogy nevelői felügyelettel az ebédlőben 
megebédeljenek.

 Egész napos oktatási formát tu-
dunk biztosítani azoknak a gyer-
mekeknek, akiknek szülei nem 
tudják megoldani gyermekük 
délutáni felügyeletét, így nem 
tudnak segíteni a másnapi felké-
szülésben sem. 

 Formái:

- a napközi, ahol a délelőtti tanítás után 
( több osztályból) a gyermekek délután elké-
szítik a házi feladatot, szabadidejüket lehe-
tőség szerint a szabadban töltik játékos tevé-
kenységgel.

-  egész napos iskola, ahol az osztály 
egész napját együtt tölti két tanító nénivel. 
délelőtt tanítás történik, délután a másik ta-
nító nénivel elkészítik a házi feladatot és sza-
badidejüket is ő tervezi meg.

- iskolaotthonos forma, szintén két ta-
nító néni vezetésével. A gyermek nehezebb 
tantárgyi órái délelőttre esnek, majd elké-
szítik a házi feladatot, délutánra maradnak 
a készségtárgyak órái és a szabadidő szerve-
zett eltöltése.

Az egész napos tanulók számára napi há-
romszori étkezést tudunk biztosítani. Akik 
ezt a nevelési-oktatási formát választják be-
íratáskor jelezzék szándékukat.

A 2006/2007-es tanévben a leendő elsős 
tanító nénik lesznek:

Andrási Edit, Fülöpné Fridrik Eni-
kő,  Gyenesné Tajti Ilona,  Nagypálné 
Nagy Mónika  és  Pádár Edit, akik nagy 
türelemmel, alapos felkészültséggel és nagy 
szeretettel várják, leendő tanítványaikat.

A idén is megrendezzük az immár 
hagyományossá vált „Iskolanyi-
togató” programunkat.

április 10-én és 11-én várjuk a gyerme-
keket és szüleiket a Kórház iskolába, ahol 
bepillanthatnak iskolánk hétköznapjaiba,  
megnézhetik, az elsős tantermeket, órákon, 
foglalkozásokon vehetnek részt, és megis-
merhetik a leendő elsős tanító néniket. A 
szülői értekezleten részletes tájékoztatást 
tartunk az iskolánkban folyó nevelő-oktató 
munkáról. 

Szeretettel hívom a Tisztelt Szü-
lőket és gyermekeiket iskolánk 
programjaira, a személyes ta-
pasztalatszerzésre és tapaszta-
latcserére

A szülőkkel együtt közös célunk a sikeres 
iskolakezdés, mert ez az egyik záloga annak, 
hogy a leendő elsőseknek a későbbiekben is 
boldog és vidám gyermekkoruk legyen az is-
kolában.

Bízom abban, hogy a lehetőségeket mér-
legelve könnyebben tudnak dönteni arról, 
hogy gyermekük iskolakezdése, fejlődése 
szempontjából mi a lekedvezőbb.

Nagy Sándorné igazgatóhelyettes

Együtt az elsős kisgyermekekért!
1.osztályok

szánkótúra a Mátrában
színházlátogatás egerben
hagyományőrző foglalkozá-

sok
2. osztályok

szánkózás-síelés a Mátrában 
(febr.7.-én)

Mesevetélkedő a könyvtárban 
(márc.7.-én)

3. osztályok

Farsangi vetélkedő a könyv-
tárban

Jelmezes osztálybuli

4. osztályok

háziverseny nyelvtanból
Farsangi vetélkedő a könyv-

tárban
- sítábor Kokován
- Farsangi vetélkedő 3–4.osz-

tályosoknak (– farsangi népszo-
kásokról –a jászsági hagyomá-
nyokat felelevenítve)

- Farsangi bál (táncműsorok, 
jelmezes felvonulás, tombola…)

Góliát-foci

Több mint 10 éve vesz részt 
az istván Király általános isko-
la csapata  a Góliát Mcdonald’s 
rendezvényein. ebben az évben 
is sikeresen szerepeltünk, első-
második osztályos csapatunk el-
ső lett Jászberényben, a harma-
dik-negyedikes korcsoport pe-
dig harmadik helyezést ért el. 

Suli-sí

iskolánk tanulóinak körében 
nagy népszerűségnek örvend a 
sí. Minden alsó tagozatos tanu-
lónak lehetősége nyílt arra, hogy 
kipróbálja az iskolaudvaron, és 

nagyon sokan megismerkedhet-
tek e sportág örömeivel (buk-
tatóival) a hegyekben is. A bát-
rabbak évente több alkalommal 
voltak a Mátrában, kipróbálták 
tudásukat. sítáborban is részt 
vettek. idén iskolánk tanulói kö-
zül több mint húszan tanultak 
meg síelni. ha a következő tan-
évre szóló suli-sí pályázatunk 
sikeres lesz, akkor még több le-
hetőség nyílik meg előttünk. 

Alapítványi bál

Az istván Király általános is-
kola Tehetségért Alapítványa az 
idén újra bált rendezett, amely 

mind a hangulat, mind a bevétel 
szempontjából remekül sikerült. 
Felléptek iskolánk tanulói, ne-
velői, nagy sikert aratva a bálo-
zók körében. Köszönjük Beren-

te évának, a kuratórium új elnö-
kének, hogy lendületet adott az 
alapítvány működéséhez, ezzel 
lehetőséget teremtve tanulóink 

tehetségének mind jobb kibon-
takoztatására. Természetesen 
köszönjük a szülők, nevelők ön-
zetlen munkáját is.

Szabadidõs tevékenységek 
az István Király Általános Iskolában 2006-ban

A tanító nénik tánckarának bemutatója a farsangi bálon

Az első síelés

Farsangi vetélkedő – Fiúk 3.a

Floorball

Végre itt a tavasz!
Ebben az évben is összegyűjtjük 

a leendő fa- és bokorültetők 
igényeit.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal 
9. szobájában 

vagy az 540-100/119-es melléken lehet. 
Célszerű utcánként vagy valamennyire 

összefogva jelentkezni április 5-ig.
FACseMetÉK: zöldjuhar, mezei juhar, török 

mogyoró, virágos kőris, zselnice meggy.
CseRJÉK: 

közönséges mogyoró, húsos som, kökény.
Műszaki Osztály
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A Városi Művelődési Központ 
és a Könyvtár áprilisi programja

Anyakönyvi hírek

A jászapáti Premier Mozi 
áprilisi műsora

Éjjel vagy nappal,  
bajban, gondban

segítség kérhetÕ!
A polgárőrség telefonszáma: 

éjjel-nappal: 
30/2182-834, éjjel: 30/5022-365

A jászapáti ügyeletes rendőr telefonszáma:  
30/981-7660

 Tudjuk, hogy az iskolaválasztás szinte valamennyi családban sok-
sok izgalommal, felelősségteljes döntéssel jár. Önök is bizonyára töp-
rengenek, s szeretnék azt a legmegfelelőbb iskolát választani, ahol 
biztonságban, elfogadó környezetben tudhatják gyermeküket, ahol 
eredményesen és szeretettel tanítják őket. ehhez kívánunk segítséget 
nyújtani, ezért kérjük, szánjanak egy kis időt arra, hogy megismerjék 
intézményünket az istván Király általános iskolát. szeretnénk be-
mutatni intézményünk jelenét, s terveit az új tanévre. iskolánk 8 év-
folyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megala-
pozó alapfokú nevelés és oktatás folyik. Az alsó tagozat nagyfelmenős 
rendszerben dolgozik, ami azt jelenti, hogy a tanító nénik 1 - 4.-osztá-
lyig viszik az osztályaikat. iskolánkban már hosszú évek óta létezik az 
egész napos nevelési forma, az iskolaotthon. Az iskolaotthonos osztá-
lyaink kéttanítós, tantárgycsoportos rendszerben működnek.

A tanulók érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelően képesség-
fejlesztő szakkörök foglalkozásain is részt vehetnek. A kiemelkedő 
képességű tanulókkal a pedagógusok differenciáltan foglalkoznak. A 
tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára, szakképzett fej-
lesztő pedagógusok nyújtanak személyre szabott nyelv-, beszéd-, ill. 
részképességeket fejlesztő folyamatos segítséget, tanórák keretében.

nemcsak a gyerekek oktatására, képzésére fordítunk nagy gondot, 
hanem személyiségük harmonikus fejlődésére is. lehetőséget bizto-
sítunk arra, hogy mindenki megtalálhassa azt a területet, amelyen te-
hetsége a legsokoldalúbban kibontakozhat.

A korábban és újabban teremtett és éltetett hagyományaink: istván 
Király nap, tanulmányi és sportversenyek,nyuszi-futás, farsang, ka-
rácsonyi műsorok, kiállítások, kirándulások, erdei iskolák,nyári tá-
borok kulturális bemutatók, ünnepségek, stb- az iskolához való kötő-
dés kialakulását segítik.

éljenek a lehetőséggel, ismerjenek meg bennünket, és válasszák 
gyermekük számára a mi iskolánkat!

Célunk, hogy a társadalmi igényekhez alkalmazkodni tudó iskolát 
hozzunk létre. ebben az iskolában minden gyermek és tanító a sze-
mélyiségéhez közel álló feladatot kapjon, a képességfejlesztő tevéke-
nységek között megtalálja számára a legkedvezőbbet. harmonikus 
legyen a kapcsolat szülő, gyermek és pedagógus között. A gyermek 
otthon érezze magát az iskolában. ennek az összhangnak a megter-
emtése a feladatunk, amit csak együttműködő szülőkkel, gyermekek-
kel és a világ dolgaira nyitott, jó felkészültségű tantestülettel lehet 
megoldani.

ezennel szeretnénk tájékoztatni Önöket programjainkról. A ren-
dezvényeink segítségével lehetőséget biztosítunk, hogy betekintést 
nyerjenek iskolánk életébe.

e napokon az elsőosztályos tanító nénik változatos helyszíneken 
várják leendő kisdiákjaikat. A különböző tevékenységek során egy 
kis ízelítőt adunk az induló első osztályaink tanítási módszereiről, 
oktatásunk struktúrájáról.

Várjuk azon gyermekek, szülők érkezését, akik elfogadják pedagó-
giai céljainkat és vállalkoznak a közös munkára. szívesen állunk sze-
mélyesen is rendelkezésükre, amennyiben kérdésük van, keressenek 
meg minket!

Sok szeretettel meghívjuk a nagycsoportos Óvodásokat  
és az Óvó néniket 2006. április 4.-én kedden 10 órára az 
István Király Általános Iskola napközi épületébe.

A délelőtt programja:
Az 1. és 4. osztályosok meglátogatása séta a Tornyos iskola torna-

termébe
,,Ejtőernyőzés” Rövid műsor az alsós gyerekek előadásában
Szeretettel várunk Benneteket
Kedves Szülők! Kedves leendő 1. osztályos Gyerekek!
szeretnénk Önöket / Titeket közelebbről megismerni. 
ennek érdekében szeretettel várjuk a szülőket, gyermekeket
2006. április 7-én, pénteken 14:30 órakor kezdődő 
iskolaismertető programunkra.
14:30–kb. 15:30.
tavaszi kézműves foglalkozás 
ismerkedés a leendő elsős tanító nénikkel
helyszín: a napközi épülete
Kb. 15:45–kb. 16:30.
Játszóház a gyermekeknek
igazgatói tájékoztatás, kötetlen beszélgetés a felnőtteknek
helyszín: Tornyos iskola
Mindenkit szeretettel várunk!

Kívánjuk, hogy döntésük legyen megalapozott, gyermekük számára 
a legmegfelelőbb!

            Tisztelettel:
Sőtiné Bója Ágnes   Urbán István 
munkaközösségvezető    igazgató

Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Első osztályosok!

A 2006/2007. tanévben induló elsős osztályok

BEiraTkoZáS aZ 1. ÉVFoLYaMra 
MindkÉT áLTaLánoS iSkoLáBan

A beiratkozás ideje: 2006. április 24. (hétfő) 8 órától 16 óráig
2006. április 25. (kedd) 8 órától 16 óráig

Helye: istván király általános iskola (Tornyos iskola)
5130 Jászapáti, istván Király út 12., igazgatói iroda  

és Vágó Pál általános és alapfokú Művészeti iskola
5130 Jászapáti, Damjanich u. 2.

Mit kell a szülőnek magával hoznia a beiratkozás alkalmával?
1. Az óvoda által kiállított nyilatkozatot, 

(amely az iskolára való érettséget igazolja), 
és ha van egyéb vizsgálati szakvéleményét.
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonatát. 

3. 1 db szabványméretű igazolványképet a diákigazolvány igényléséhez.
Mit kell eldöntenie a szülőnek a beiratkozás előtt?

1. Az iskola melyik osztályába kívánja íratni gyermekét? 
2. Kér-e iskolaotthont, napközis ellátást, vagy étkezést, menzát? 

3. Igényel-e a szülő a kötelezően járó tanulóbiztosításon felül egyéb biztosítást? 
az iskolák igazgatósága.

Tűzvédelmi tervek 
készítése, tervezése
oktatás, tűzvédelmi 

szakvizsgáztatás
szakértés, szaktanácsadás.

Zagyi Róbert 
tűzvédelmi mérnök

tűzvédelmi építész-szakértő

Jászapáti, István király út 41.
57/ 540-79, 70/ 334-6977.

A könyvtárban olvasható
Vágó pál életrajzi könyvét követően megírta utazásainak tör-

ténetét: – a „kényszerített” világmegismerésen túl a munkájához 
kötődő szakmai utakról, turista kirándulásairól számol be újabb 
kötetében.

A történetben végigkíséri a kilenc országban tett utazást a sze-
mélyes hangvétel, a szakmai érdeklődés és a minden részletre ki-
terjedő, valószínűleg útinaplón alapuló visszaemlékezés. Az elmúlt 
60 év eseményeit rendkívüli memóriával idézi fel a kötet szerzője, 
szinte percnyi pontossággal. A történelmi ismeretekre kíváncsi, a 
kor életét megismerni vágyó fiataloknak, idősebbeknek egyaránt 
olvasmányos életrajzi ihletésű leírások a hadifogságtól kezdődően 
mutatják be Vágó pál külföldi tartózkodásait kilenc országban. 

Vágó pál, aki részt vett a fogyasztási szövetkezetek, az áFésZ 
jászapáti kiépítésében és első számú vezetőjeként irányításában, 
külföldi útjai során szerzett tapasztalatait írja le újabb művében.

    Friczné Urbán Magdolna

8. szombat:  
tiBor vagyoK, De hóDÍtani 
aKaroK  magyar filmvígjáték 
            fsz: Fancsikai péter, Gregor Bernadett,  
                     németh Kristóf.
14–15. péntek-szombat: azt BeszéliK
 fsz: Jennifer Aniston, Kevin Kostner.
21–22. szombat-vasárnap: 
BamBi 2 – BamBi és az erdő hercege.
 Szinkronizált am. rajzfilm.
KÚtfeJeK magyar filmvígjáték
fsz: Gesztesi Károly, Kaszás Attila, Ullman Mónika.
28. péntek
zathura – Űrfogócska – szinkronizált amerikai film.

2-án, 16 óra: Vendégünk: Gáspár Győzike
3-án, 9–12 óra: Vegyesáru vásár
4-én, 10 és 12 ó: Filharmóniai előadások
14 óra: Mozgássérültek fogadóórája
6-án, 8-11-ig: használtcipő-vásár
7-én, 9–16 óra: Vásár
19 óra: Jászapáti ifjak Baráti Körének programja
10-én, 9–12 óra: Vegyesáru-vásár
11-én, 8–12 óra: használtruha-vásár
15 óra: A nyugdíjas Klub összejövetele
12-én, 13 óra: Az Agrárkamara továbbképzése
18-án, 8–12 óra Vegyesáru-vásár
21-én, 10 és 11 ó: A szegedi Mini színház előadásai
22-én, 15 óra: anconai szerelmesek
 A jászárokszállási Görbe János színjátszó kör előadása.
 Belépődíj: 500 Ft
24-én, 9–12 óra: Vegyesáru-vásár
29-én, 16 óra: Közkívánatra:   Kálmán Imre: marica grófnő
   nagyoperett a jászapáti színjátszó Kör előadása. Belépő: 500 Ft.

Könyvtár:
3. 14 óra: nyugdíjasklub
5. 10 óra: Cukorbetegek klubja
10. 14:30 óra: Mini gyöngyszínház
24. 14:30 óra: Mini gyöngyszínház
24. 15 óra: Rejtvényklub
16 óra: Városi rejtvényfejtő verseny.
26. 10 óra: Vakok és csökkentlátók klubja
29. 16 óra: Zenés könyvtári esték.

sZÜleTTeK:
schmidt dea  2006. 2. 17.
Czifra Valentin istván 2006. 2. 21.
Farkas éva donatella 2006. 2. 26.
Füle Gergő  2006. 2. 26.
szerencsés sára  2006. 2. 27.
puskás lili   2006. 3. 1.
Farkas Réka ágnes  2006. 3. 4.
Burai Károly Kristóf 2006. 3. 5.
Tajti Judit  2006. 3. 7.
Mezei éva Zseraldina 2006. 3. 10.
Faragó ivett  2006. 3. 12.
Mihályi noémi  2006. 3. 16.
Berente Fanni  2006. 3. 19.

háZAssáGKÖTés:  
ádám Tamás - Majthényi Andrea 2006. 2. 25.
Banya Balázs - Kállai Karolina 2006. 3. 11. 

elhAlálOZTAK:
Király Bertalanné   élt 74 évet  Jászapáti lakos
 lóczi Katalin
Rusvai Jánosné    élt 76 évet   
 nagy-péter Katalin
Rusvai imre    élt 58 évet  
Mike istván   élt 51 évet  
Barnabás imre lászló  élt 64 évet  
solymosi Géza   élt 66 évet  
Bagi János   élt 77 évet  
debrei istván   élt 71 évet  
Tajti Miklós   élt 89 évet  
ivanics istvánné    élt 78 évet Jásziványi lakos
 Kakukk Franciska
Urbán lászlóné   élt 73 évet  
 Borzák Rozália
senográczki Ferenc  élt 80 évet Jászapáti lakos
sóti lajosné   élt 86 évet   
 szabó erzsébet
nagy Józsefné   élt 65 évet  
 nagy Margit 
demény lajosné   élt 83 évet   
 sike Borbála
Béres Ferenc   élt 52 évet  
Farkas Andor   élt 56 évet  
Mihályi János   élt 72 évet  

KöszönetnyiLvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

BarnaBás Imre
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban 

osztoztak.
„Hirtelen ért a halál, búcsú nélkül elaludtál.

nem az a nagy fájdalom, mely jajgat, melytől könnyes lesz a szem,
Hanem az, amit az ember egy életen át hordoz,

Mosolyogva csendesen.”
Szerető feleséged, fiad, menyed és unokád
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POWER
MűSZAKI KERESKEdéS
Jászapáti, Kossuth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565

AKCIÓS AJÁNLATUNK

Elektromos kerékpár ...............................79 990 Ft

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Jelentkezzen motorkerékpár-, 
személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-,  
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2006. április hónapban. 

t á j É K o z tat 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, hanem még ma 
hívjon fel bennünket és tájékozódjon a lehetőségekről!

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
OKéV-szám: 05-0136-03

A Jászapáti Könyvesbolt ki-
rakata és a meghívó felkeltet-
te érdeklődésünket nagy Beáta 
iránt, aki városunkban él és ta-
nul. A fiatal lánynak könyve je-
lent meg Gemini – Az ikrek szi-
gete címen, Alida írói néven.

A Könyvesbolt  zsúfolá-
sig megtelt az érdeklődőkkel. 
Büszkén vettük körül ezt a fia-
tal törékeny lányt, aki eljutott 
odáig, hogy kiadásban meg-
jelent regényét dedikálhatta. 
Beáta pár mondattal bemutat-
ta könyvét, mely ikrekről szól, 
akik egy olyan szigeten lak-
nak, ahol csak ikrek szület-
nek. Viszont nemcsak a szü-
letés dupla, hanem a halál is, 
egyszerre halnak meg. egy 
démon tévedt a szigetre, aki-
nek jelenléte a titkok okozója. 
A könyv borítóját is Beáta ter-
vezte, amin minden jelnek, áb-
rának jelentése van.

Megtudtuk, hogy készül a 
regény folytatása. Kérdésként 
felmerült, hogy átélt élmény 
alapján írta könyvét, hiszen 

döbbenetes, ahogy leírja az ese-
ményeket.

- sokat olvasok, főleg step-
hen King műveket, részben 
abból merítek, másrészt saját 
fantáziámban születnek meg a 
gondolatok.

- Mit érzel, amikor befejezel 
egy könyvet?

- Örülök, mikor befejezem, 
de utána várom, hogy elkezd-
hessek egy másikat, egy újat.

- Verseket írsz-e? – én biztat-
ni szeretnélek, a verseid által 
ismerlek.

- írtam azokat is, de a regény-
írás közelebb áll hozzám, ezt 
jobban szeretem.

- Osztálytársaid mit szólnak 
sikereidhez?

- eleinte furcsának találták, 
de most már többen is írogat-
nak az osztályból, és remélem, 
nekik is lesz olyan sikerben ré-
szük, mint nekem.

Nagypál Istvánné

Találkozás Alidával
Író-olvasó találkozó a Könyvesboltban

A Könyvesboltban gyakran rendeznek író-olvasó találkozót. 
Márciusban a tehetséges fiatal diáklány, Alida, azaz Nagy 

Beáta dedikálta első könyvét.

UTAZÁS 2006
Március 16–19-e között az idén 29. alkalommal rendezték meg a 

nemzetközi Utazás Kiállítást és Vásárt Budapesten.
A Jászapáti és a Jászberényi Tourinform iroda közös Jászsági tu-

risztikai kínálattal képviselte a térséget Jász-nagykun-szolnok me-
gye standján a B pavilonban.

16-án a szakmai napon Tokajiné demecs Katalin a megyei köz-
gyűlés alelnökasszonya mutatta be a megye idegenforgalmi kínálatát, 
a sajtótájékoztató után a Gulyás Fesztivál egyesület gulyást kóstol-
tatott. 17-én Túróczy istvánné aljegyző asszony vezetésével Jászbol-
dogháza népviseletbe öltözött lelkes kis csapata népszerűsítette a Xii. 
Jász Világtalálkozó programjait, valamint Zrupkó Anatalné, aki jász 
viseletben rokkázott és Vassné sass Katalin, aki szintén jász viselet-
ben a jász hímzés fortélyait mutatta be az érdeklődőknek. 18-án a 
Jászapáti hétszínvirág Táncegyüttes táncosai és a helyi hagyomány-
őrzők nagy erzsébet vezetésével farsangi maszkázást mutattak be a 
központi színpadon.

A Falusi Turizmus egyesület tagjai képviselték szervezetüket, po-
gácsát, sütemény kínálva ismertették meg a látogatókkal a hagyomá-
nyos jász vendégszeretet.

 A rendezvény ideje alatt több százan keresték fel standunkat, akik 
a Jászság turisztikai kínálata (látnivalók, szabadidő eltöltési lehető-
ségek, szálláshelyek, rendezvények) iránt érdeklődtek.

elmondhatjuk, hogy a kiállítás nagy sikerrel zárult, a hungexpo 
előzetes adatok szerint csúcsot döntött a látogatók száma is, összes-
ségében mintegy 80 000-en tekintették meg 49 ország kiállítójának 
vendégcsalogató kínálatát.

Ádám Krisztina

A Jászapátiak Baráti Egye-
sületének kuratóriuma ezú-
ton is köszönetét fejezi ki 
minden kedves támogatójá-
nak, akik segítették az Egye-
sület további sikeres munká-
ját. Köszönjük!  

szalkári Rózsa
stuchlik Józsefné
Kálmán Zsolt
J-n-sz Megyei Mészáros lőrinc 
Gimnázium- dr. Kalmár pálné,
Káplárné nagy Margit
pataki József és felesége
istván Király általános iskola- Ur-
bán istván,
Vágó pál általános iskola-pásztor-
né Földes Györgyi,
demeter sándor
demeter péter
dr. petricsné dr. Krizsány Anikó
petrics Gabriella
szabó lajos
szabóné Tajti Katalin
Kiss lászló és felesége
sasvári edina
Zachar Ferenc
ifj. Csőke József
lászló péter és felesége
Fehér istvánné
Csőke József
Béres Ferenc
Mihályiné Gulyás Franciska
dr szekeres imre
nász Zoltán
ádám Miklósné
sasvári Béláné
Utassy lászló
dr Kriston Károly
Andrási lászlóné
Csőke Balázs
J-n-sz Megyei ipari, Mezőgazda-
sági, Kereskedelmi Vendéglátóipa-
ri szakképző iskola és Kollégium
luzsi Ferencné

himpli Tamás és felesége
Borics lászló és felesége
Bertalan lívia
Tajti erzsébet
Jásztej Rt.- Jáger sándor,
dr szűcs imréné
Kis Józsefné
pádár lászló
szabó istvánné
pádár Miklósné
Cserháti Vencel
Cserháti Vencelné
Takács József
Birkás Ferenc és Menyhárt istván 
dabasi barátai
Takács Józsefné
Törőcsik ildikó
RAdiUs Bt
Jász sűtőház Kft
local security
Jászapáti 2000 Mg. Rt
Centrum Jászapáti Kft
Agrocentrum
Centrum ABC
dr. Farkas Ferenc
TUi Utazási iroda, Miskolc
Xanta Ruhaipari Kft, Kovács ist-
ván
Bódiné Bagi éva
Menyhárt imréné
Bátor Zsuzsi
sas Anita
Bessenyei lajos
szabó istvánné
Bagi Jánosné
szedő lászló festőművész
UR-FA Kft.
fÉBE

JaBE-bál támogatói:

MeGHívÓ
tisztelettel várjuk az érdeklődőket 

a FÖLd naPJa alkalmából rendezett programunkra.

Előadó:
Dr. Tallósy Béla

Az Alföld természeti öröksége
Az előadás helye: Jászapáti, Kossuth u. 2. (zöld iroda) 

időpontja: 2006. április 26. 14:30 óra.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Zöld Pont Környezetvédelmi
 Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Egyesület 

és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
és Kollégium

Egy százalék!!!
Ma a világon több gyermek hal meg rákban, mint bármely 
más betegségben. Magyarországon jelenleg is mintegy 
2000 rákos gyermek küzd az életéért. A daganatos 
gyermekbetegségek sokszor végzetesek, az 1950-es 
években a rákos gyermekeknek mindössze 10 %-a élte túl 
a betegséget. Ma már a rákos gyermekek 70 %-a sikeresen 
gyógyítható, ha adottak a megfelelő körülmények. Az 
alapítvány minden lehetséges módon a korai felismerésre 
és a gyógyításra összpontosít, és fő törekvése, hogy széles 
körben megcáfolja azt a nézetet, hogy a rák a halállal egyenlő. 
együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány

adószám: 18181036-1-42


