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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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Úszásoktatás indul 
a Jászapáti Strandon

2006. július 3-tól és július 24-től kéthetes kurzusokban, 

óvodás-, diák- és felnőtt csoportok részére
Gulyás László és Urbán Ferenc testnevelő tanárok vezetésével.

Úszni tudóknak további úszásnemek elsajátítása, 
edzés és teljesítménynövelés. 

A mozgásszervi betegségek kezelésére: gyógyúszás. 

Jelentkezni és bővebb felvilá-
gosítást kérni 

20 óra után 
a 441-898-es telefonszámon 

lehet.

2. oldal:  
új tüdőszűrő gépek a megyében

nem az autósoknak épültek
3. oldal:  Mustármag

nem allergének  a nyárfaszöszök
szünidő

4. oldal: 
A Vágó Pál iskola verseny eredményei
5. oldal: Vágó Pál nap, jAK-kiállítás

6. oldal: egy délután erzsikével
7. oldal: Rendezvények

Anyakönyvi hírek, Moziműsor

9. oldal:  erőemelő hírek
samsung–Adidas Foci  
Ródsó és Mogyi Kupa
10. oldal: Rejtvény

11. oldal: sport: 
újabb történelmi pillanat

X. ARATÓNAP
JÁSZAPÁTI, 

2006. július 8.
8:30 óra

Gyülekező a Városháza előtt

9 óra
Indulás külön autóbusszal 

vagy hintóval a Tanyamúzeumhoz  
(helyszín a jászapáti 2000 Mg. ZRt.  

jászszentandrási úti telepe)

9:30 óra
MeGnYiTó

A rendezvényt megnyitja 
szabó lajos polgármester

Az aratási szokásokról mesél: 
Mihályi józsef,  

a Vándorfy jános honismereti szakkör 
vezetője 

(helyszín: az Rt. közeli búzatáblája)

Az aratópárokat 
a Muskátli Népdalkör kíséri

aratás

KAKASFŐZŐ VERSENY

7 óra
A versenyzők elhelyezkedése 

a kakasfőzéshez

8 óra
Tűzgyújtás

nevezési díj ninCs
A versenyzők a magukkal hozott kakast  

főzik meg a saját bográcsukban
A tűzifáról a szervezők gondoskodnak. 

A versenyre jelentkezési lap kérhető 

a Művelődési házban urbán Péternétől   
(tel.: 57/441-071)

10 óra
A TRIO RÁDIÓ élő kívánságműsora

11 óra: a hétszÍnvirág 
Táncegyüttes műsora

11 óra: MUSKÁTLI Népdalkör

12 óra:  
A FŐZŐVERSENY ÉRTÉKELÉSE

Kóstoló és zsűrizés értékes díjakkal

13 óra
Fellép: Csutorás együttes

14 óra: tomBolasorsolás 

Kísérő programok: 9 órától egész nap
BorKóstoló,

Játszóház
Tombola folyamatosan vásárolható!

A rendezvényről a TRIO TV felvételt készít!

Mert azt tanultam minde-
nütt, azt láttam minden 

nagy nemzetnél, hogy az apák 
dolgát folytatják az utódok.” Kós 
Károly

Figyelem!!!
Fiúk, lányok, apukák, anyukák, 

játékos kedvű nagyszülők!
Kézműves délelőttök a Kerek 

udvar Kézművestárban!
„Varázslatos ügyes kezek” 

címmel, második alkalom-
mal rendezünk kézműves 
délelőttöket a Vágó Pál Mú-
zeum udvarán!

időpontja: 2006. július 10–14-
ig, és 17–21-ig, délelőtt 9–12 óráig.

Várunk minden érdeklődőt 3 
éves kortól 80 éves korig, akik sze-
retnének a:

Gyöngyfűzés, szövés, agyago-
zás, korongozás, sókerámia, mé-
zeskalács díszítés, bőrművesség, 
ékszerkészítés, testfestés, hang-
szerkészítés, nemezelés, stb tudo-
mányával megismerkedni.

Tervezett program:
Foglalkozás 
Vii. 10–11.: szabó erzsébet né -

pi ékszerkészítés
szádvári henriette henna, test-

festés
Vii. 12–13.: Kántorné Pataki 

erika nemezelés, Törőcsik ildikó 
bőrrátét

Vii. 13.: Budai jánosné agyago-
zás, korongozás

Vii. 14.: Budai jánosné agya-
gozás, korongozás, Pongóné illés 
Magdolna mézeskalács-díszítés, 
utasi lászló hangszerkészítés, 
deli julianna szövés

Vii. 17.: Törőcsik ildikó bőrmű-
vesség

Vii. 18.: Pongóné illés Magdol-
na mézeskalács díszítés 

Vii. 19–20. Kántorné Pataki 
erika decoupage, Vincze lászlóné 
sókerámia-készítés

Vii. 21.: utasi lászló hangszer-
készítés deli julianna szövés, Tö-
rőcsik ildikó bőrművesség.

A főfoglalkozások mellett még 
sok más érdekesség várja az ér-
deklődőket.

Foglalkozások díja 500 Ft/fő-
nap. információ és előzetes jelent-
kezés: 

nagy erzsébet 30/274-35-97.

„Nem értem, hogy miért volna 
alacsonyabb rendű a játék, a gye-
rekek öröme. Én boldog pillana-
taimban gyermeknek érzem ma-
gamat, és akkor derűs a szívem, 
ha munkámban játékot fedezek 
föl. Félek a játszani nem tudó em-
berektől, és mindig azon leszek, 
hogy az emberek játékos kedve el 
ne lankadjon, hogy azok a szűkös 
életfeltételek, melyek a játék ked-
vét és lehetőségét szegik, meg-
szűnjenek.” József Attila 1936.

Kézműves délelőttök 
a Kerek Udvar Kézművestárban!
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Tájékoztató a tüdőszűrésről
 A kötelezően elrendelt tüdőszűrésen városunkból 375 fő 30. élet-

évét betöltött lakos nem jelent meg, távolmaradását nem indokolta 
és nem igazolta.  ezek a személyek ismételt felszólítást  kapnak és 
lehetőségük van 2006. július 24 –augusztus 4. közötti időben pótol-
ni kötelezettségüket. A szűrést szolnokon végzik, a hősök tere 2–4. 
szám alatti Tüdőgondozó intézetben.

Amennyiben itt sem jelennek meg, a 18/1998. (Vi. 3.) nM. ren-
delet értelmében szabálysértést követnek el  és az egyes szabálysér-
tésekről szóló 218/1999. (Xii. 28.) Kormányrendelet 102.§ (1) bekez-
dés a) pontja alapján  pénzbírsággal sújthatók.

A szűrővizsgálat alól mentesül az a személy, aki a Tüdőgondozó 
intézetben gyógykezelés alatt áll, és az erről szóló igazolást bemutat-
ja. A szűrésről kapott igazolásokat a  jászapáti Polgármesteri hiva-
tal 2. számú irodájában szíveskedjenek az érintettek leadni.

 Nagypál Istvánné

Túl vagyunk jászapátin a kötelező tüdő-

szűrő vizsgálaton. Örömünkre szolgált az a 

tény, hogy ez év májusától 4 új tüdőszűrő be-

rendezés érkezett a megyébe. 

ez a Megyei hetényi Géza Kórház és Ren-

delőintézet az európai unió által társfinan-

szírozott heFOP program keretében való-

sulhatott meg.

Az 1950-es években indult meg a szerve-

zett tüdőszűrés, mely a TBC-s megbetegedé-

sek szűrésére irányult. Az eddig használt gé-

pek 30-40 éves berendezések voltak. A felvé-

telek minősége évről évre rosszabbodott, a 

gépek meghibásodása miatt több esetben ér-

tékelhetetlenné vált a szalag.

Az új gépek közül egy darab stabilan te-

lepített, állandóan szolnokon üzemel a Tü-

dőgondozóban. A másik három gép a mobil 

tüdőszűrést biztosítja. A digitális gép órán-

ként 60 fő szűrésére képes, a szűrőkabin su-

gárzásmentes. A felvétel bontás többszörö-

se az eddiginek, jó minőségű paramétereket 

produkál. számítógép vezérlésű, képes a ki-

emeltek listájának elkészítésére is. A felvétel 

nagysága 30x30 cm-es, szemben a régi 7x7, 

illetve 11x11-es felvételekkel. 

Meg kell jegyezni, hogy ez az új digitális 

technika sem alkalmas a tüdőrákos megbe-

tegedések teljes körű kiszűrésére. egyrészt 

a betegség gyors terjedése és lefolyása miatt 

(évente egyszer van szűrés), másrészt nem 
három dimenziós a kép. 

Mégis nagy jelentősége van a tüdőrákos 
megbetegedések felismerésében a tüdőszű-
rőnek. Országos átlag alapján 38 %-os volt 
a tüdőszűrés alkalmával felfedezett tüdőrá-
kos megbetegedések aránya, ebből 15 % volt 
korai stádiumban észlelt megbetegedés.

A szűrés utolsó napjaira jászapátira érke-
zett az egyik gép, amit üzembe is helyeztek 
volna. sajnos technikai okok miatt /a szű-
rőkabin mérete és mozgathatósága/ ez nem 
valósult meg. A jövőre felkészülve keressük 
a megfelelő helyet az új gép számára és bí-
zunk benne, hogy 2007-ben már ezen törté-
nik a lakosság szűrése.  

Nagypál Istvánné

Nem az autósoknak épült!

Testvérvárosunkból,a lengyel-
országi lancutból női röplabda 
csapat érkezett hozzánk néhány 
napra a Városi sportegyesület 
vendégeként. 

Korábban fociban mérte össze 
erejét a két város, akkor a lengye-
lek maradtak alul, most a náluk 
nagy hagyományokkal rendelke-
ző sportágban versenyezhettünk 

- volna, de nálunk nincs röplab-

da csapat, így a jászberényi diák-

lányok mérkőztek meg velük. A 

lengyelek persze biztosan nyer-

ték a meccseket. A nyáron újabb 

visszavágó lesz fociban, amikor 

is városunk nB ii.-ben dobogós 

helyet elért csapata utazik a len-

gyel testvérvárosba. 

Új tüdőszűrő berendezések a megyében

Röplabdás lányok Łancutból, 
Szabó Lajos polgármester, 
Halina Dudek igazgatónő 

és Józef Rzepka helyettes sztaroszta úr társaságában

Lengyel röplabdások 
Lancutból

hamarosan elkészül a dam-
janich úti kerékpárút, amit a 
közlekedők már használhat-
nak is néhány hét óta. sok au-
tós azt gondolja, hogy az úttest 
csak szélesebb lett és bátran áll-
hatnak a kerékpárosok számára 
épített sávban is. 

Komoly büntetésre számíthat 
azonban az az autós, aki parko-
lónak, leálló sávnak használ-
ja a kerékpárutat. A teherbírása 
nem azonos az autós közlekedés-

re szánt úttal, ezért hamar tönk-

re fog menni, amit az önkor-

mányzat drága pénzből megépí-

tett - nem is beszélve arról, hogy 

akadályozza és veszélyessé teszi 

a kerékpáros közlekedést az ott 

álló autó. 

Kérünk mindenkit, hogy kö-

rültekintően használja és kímél-

je meg az új utakat, különben szi-

gorúan fényképeznek és küldik a 

büntetést az arra illetékesek!  

A kerékpárút  
nem az autósoké!

Az nB.ii-es csapatunk min-
den kétséget kizáróan megérde-
melten szerezte meg a harmadik 
helyet az nB.ii keleti csoportjá-
nak 2005/2006. bajnoki évében. 
Május elején még vérmesebb re-
ményeket dédelgethettek a szur-
kolók, hiszen a listavezető Vác 
mögött megnyugtató előnnyel 
álltunk a második helyen. 

utólag az elért harmadik he-
lyezést is kimagasló eredmény-
ként kell kezelni, többek között 
azért, mert néhány nagyobb csa-
pat elképzeléseinek útjában áll-

tunk a dobogós pozíciók elfogla-
lásával.

Ne hallgassuk el
Csapatunk a huszáros tava-

szi rajtjával néhány forduló után 
dobogóközelbe, a menetelés 
folytatásával a második helyre 
került. ez a folyamat zavarhat-
ta a riválisokat, mert az őszi „kö-
zépmezőnyös”, illetve a tavaszi 
„nyiladozó” jászapátival semmi 
probléma nem volt, de a „dobo-
gósnak” már sorra osztogatták a 
meglepő sárga és piros lapokat, 
nem beszélve a 11-esekről. 

A sportcsatorna jóvoltából élő 
közvetítésben ország világ lát-

hatta a szolnoki büntetőt, ami-
kor is a hazai csatár beakasztott 
a belépő védőnk lábába és látvá-
nyosan zuhant egyet. A megyei 
sajtószakemberünk a játékveze-
tőnek a 10-es skálán 8-as osz-
tályzatot adott, minden bizony-
nyal a vendéglátókkal vállvetve 
meg volt elégedve a sípmester-
rel, amit mi merőben másként 
láttunk, ezért meg is kaptuk a 
magunkét az új néplapban. Mi 
azt láttuk, hogy a játékvezető vé-
gig sújtott bennünket, két dön-
tő pillanatban pedig olyan elán-

nal végezte küldetését, ami nem 
a szabálykönyvnek, hanem bi-
zonyos elvárásoknak akart ele-
get tenni. 

horváth kiállításakor, illetve 
az utolsó pillanatban befújt 11-
eskor mindenkinél jobban várta 
a lehetőséget és szokatlan gyor-
sasággal ítélkezett is: a bajnok-
ság 2. helyéről.

Ünnepélyes díjátadó
A bronzérmes együttes a ser-

dülők, az ifjúságiak és a máso-
dik csapat társaságában ünne-
pélyes keretek között vehette át 
a megérdemelt érmeket és az im-
pozáns serleget. 

A Magyar labdarúgó szövet-
ség részéről Tajti józsef és Öze 
Tibor méltatta jászapátit. Tajti 
józsef városunk szülöttje, az el-
ső vonalban nyújtott játékával és 
a válogatottban végzett szakmai 
munkájával a 70-es 80-as évek 
magyar labdarúgásának egyé-
nisége büszkén beszélt eredmé-
nyeinkről és azt kívánta, hogy 
még sokáig őrizze meg jászapá-
ti mostani fényét. őze Tibor el-
ismert szakvezető a nyugodt fel-
tételeket, kiemelkedő eredmé-
nyeket, családias környezetet 

hangsúlyozta, ám amikor csa-
ládi vállalkozásról beszélt, némi 
félretájékozódás jeleit mutatta, 
ugyanis a csapatot támogató há-
rom vezetőt rokoni szál nem fű-
zi össze. 

Az uR-FA Kft tulajdonosai 
urbán Miklós és Farkas jános, 
valamint a város polgármeste-
re szabó lajos megköszönték a 
játékosoknak, edzőknek, fele-
ségeknek és segítőknek a siker-
hez vezető munkát, támogatást. 
Külön kiemelték a szurkolóin-
kat, akik ereje és szeretete sok-
szor adott lökést a csapatnak, és 
vidéken is rendre hazai hangu-
latban játszhattak a fiúk.

Az év játékosának somodi 
Krisztiánt választották meg, kü-
löndíjat kapott Vigh Ferenc és 
Mosonyi Attila. 

Tombolhat a nyár
A nyári szünet előtt a szpon-

zorok tájékozódtak a játékosok 
szándékairól, mely alapján el-
mondták, hogy egy-két játékos 
kivételével senki sem foglalko-
zik a távozás gondolatával. A ve-
zetők azért kisebb igazítást ter-
veznek a kereten, de konkrétum-
ról még nem tudnak nyilatkozni. 

A világbajnokság befejezésé-
ig mindenkinek pihenőt fújtak, 
ami a csapat egy hetes tenger-
parti nyaralásával vette kezde-
tét. 

A szurkolók bizakodhatnak, 
mert a jelenlegi kerettel újabb 
sikerekre készülhetnek, a pihe-
nő alatt pedig kíváncsian figyel-
hetik a felsőház néhány csapatá-
nak sorsával játszadozó MlsZ 
szervezeteinek, bürokráciájának 
és prominens figuráinak küzdel-
mét, mely végeredményeként ki-
alakul a második vonal keleti 
csoportjának –az előzőnél min-
den bizonnyal sokkal erősebb- 
mezőnye is.                     (Illés)

Újabb történelmi pillanat: 
Jászapáti dobogón a második vonalban

A Jászapáti városnak hírnevet szerzett csapat tagjai és támogatói:
(Felső sor): Gephart Sándor pályaedző, Vojtekovszki Csaba vezetőedző,Budai István intéző, Urbán Miklós szponzor, Andrási 

László szakosztály-vezetőségi tag, Farkas János szponzor, Szabó Lajos polgármester. 
(középső sor): Tajti József, Tajti Norbert, Varga Zoltán, Hegedűs Dávid, Kiskapusi Balázs, Gulyás László, Horváth Péter, Kaszás 

Norbert, Madarasi József.
(Alsó sor): Sóti László, Horváth Róbert, Gulyás Bálint, Vígh Ferenc, Somodi Krisztián, George, Pázsit Richárd, Újfalusi Attila, 

Vágó Zoltán, Fekete Viktor.
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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

MustárMag KeresztrejtvényKedves Rejtvényfejtők!
A rejtvényben olyan jászapá-

ti programok neve fejhető meg, 
amelyek július hónapban kerül-
nek megrendezésre.

VíZsZinTes: 1. Beküldendő.  
július 7-én a Városi sportpályán 
kerül megrendezésre ez az ese-
mény, mely a labdarúgást kedve-
lők számára nyújt szórakozást. 
11.  A valóságtól elrugaszkodott, 
alvás közben megélt „esemény”. 
12. Kiejtett betű. 13. diktálás 
közben hibát vétő. 15. linda na-
gyobbik része! 16. Cigány szár-
mazású. 18. Csökken a folyó víz-
szintje. 19. A labdát az ellenfél 
megtévesztésével a túlsó oldalra 
juttató. 21. súrolószer márkane-
ve. 22. Felzaklató, idegesítő. 24. 
Költői indulatszó. 26. hangtalan 
juh! 27. női név ( egyik unokám 
neve ). 29. Komárom-esztergom 
megyei település, irányítószá-
ma 2533. 32. háborgat. 33. Ab-
ban az időpontban. 34. határo-
zórag. 35. Részvénytársaság. 36.  
isztambuli városrész. 40. A Xii-
XVi. századok között Magyaror-
szág déli tartományainak kor-
mányzója. 42. Van rá lehetőség, 
elérhetővé válik. 44. Ritka fér-
finév. 46. új-Zélandon élő tyúk 
nagyságú futó madár. 47. enikő , 
becézve. 48. hibázó, tévedő. 50. 
A tetejére. 51. hivatalos papír. 
52. lélekvándorlás, új testi alak-
ban való újjászületés.

FüGGőleGes: 1. Köszönet-
tel tartozik, jó szívvel gondol rá. 
2. Kis Olivért! 3. női becenév. 4. 
Római 500 és 1000. 5. sütéshez 
és főzéshez használt növényi ere-
detű zsiradékot. 6. Gyakori ma-
gyar családnév, mely egy másik 
nemzet népére utal. 7. Kicsinyí-
tő képző. 8. Végek nélkül mulat! 
9. dohányzó eszköz. 10. Bekül-
dendő. július 8-án a jászapáti 
2000 Mg. Rt. jászszentandrási 
úti  i. számú központjában ren-

dezik meg. lovas-hintós felvo-
nulással kezdődik, a régmúlt ha-
gyományokat felidézve, paraszti 
viseletben. A színpadon népdal-
körök népzenei műsort adnak és 
néptánc is szórakoztatja az ér-
deklődőket. A gyermekeket népi 
mesterségekből összeállított ját-
szóház várja.  14.

Arra a helyre irányul. 16. Reg-
gel egyik fele! 17. A vele össze-
tett fogalomnak nitrogénnel 
való kapcsolatát jelöli. 20. ……

ogén,  a hegységképző mozgá-
sokkal egyidejű. 23. usA egyik 
tagállama. 25. Beküldendő. jú-
lius 3–14 között a jászságból el-
származott művészek 2 hetes tá-
bor alatt oktatják az érdeklődő 
gyerekeket. A tábor a művészek 
és a gyermekek munkáinak ki-
állításával zárul. 27. Feltételes 
kötőszó. 28. holland autó jelzé-
se. 29. Az ókori görögöknél ide-
gent jelentett a szó, mai érte-
lemben durva, műveletlen, erő-
szakos. 30. ják mássalhangzói. 
31.  Francia arany. 32. Település 
a dunántúlon, a helységnév el-
ső fele a megye neve is. 34. sze-
replő A dzsungel könyvében. 36.  
Arkagyin Gajdar műve: Csuk és 
….37. Adél, becézve. 38. név-
elővel, az alaphangtól számított 
harmadik hang. 39. Tanító, oko-
sító.   41.  dupla tiltás! 43. Alsó 
végtagban  levő részei.  45.  eltilt 
része!  49. határozórag. 51. sza-
márhang. 

Beküldendő: A vízszintes 1, 
függ 10 és 25 számú sorok meg-
fejtése.

A májusi rejtvény megfejté-
se: ,,...de talán a két szemem el-
árulta néked” megfejtéseket a 
könyvtár címére kérjük bekül-
deni, augusztus 20-ig.

A CBA vásárlási utalványát 
nyerte: Szabari Pál, Jászapáti.

Nagypál Istvánné

„A nap ne nyugodjék le haragotok 
fölött!”

ezt a biblia (efezusi levél 4,26) mondást a nagymamámtól 
hallottam, aki ezzel az életbölcseletével sokakat és sokrétűen 
segített, és segít a mai napig az élet nehéz pillanataiban, békü-
lésre bírni. lefordítva körülbelül, azt jelent, hogy egy napnál 
semmiképpen se tartson tovább, amíg lehiggadunk, és kimond-
juk a másik felé bocsánatkérésünket, meg esetleg egy: ne ha-
ragudj!; nem akartalak megbántani!; Béküljünk ki! egyszerű 
tőmondatot.

Azt is szokták mondani „a harag rossz tanácsadó!” Vagyis 
hajlamosak vagyunk a mérgünket meggondolás nélkül is kiadni 
a környezetünkben élőkre, vagy ami még rosszabb magunkban 
tartani, és nem tudni megbocsátani a másiknak az ellenünk el-
követett hibáit.

Pedig a Bibliában is benne van, világosan és érthetően: 
„Testvére, éljetek egyetértésben és békében!” (2 Kor 13,11) így 
figyelmeztetnek bennünket, mégis képesek vagyunk, dühtől 
toporzékolva, elborult aggyal ordítani egymással, sértegetni, 
mindenféle rosszat mondani a másikról. emberek vagyunk, 
de isten teremtményeként olykor szükséges az indulatainkat 
kordában tartani, hogy megőrizhessük emberi mivoltunkat, 
családi békénket, jó viszonyunkat a szomszédainkkal, ember-
társainkkal.

ez nem azt jelenti, hogy az egészséges vitáknak nincs helye, 
csak ne engedjük elfajulni a dolgokat, ha rajtunk múlik, látha-
tunk a világban elég sok rossz példát a haragosok felmagasz-
talását, „világméretű dühkitöréseket”, ellenségeskedést, nem 
folytatnám a sort, pedig még lehetne, inkább azt kívánom, hogy 
a béke álljon helyre, élhetőbbé téve fejlődő világunkat. Gyak-
ran megfeledkezünk a szeretet békítő erejétől, amivel legjobban 
lehet kezelni az ilyen konfliktusokat is. Megbocsátani, érdeket 
egyeztetni, sokkal könnyebb, ha szeretettel fordulunk a másik 
felé, a düh helyett; vagy bölcsen, csendben maradnunk, amíg el-
múlik az ingerültségünk. hallgassuk csak a következő idézetet:

„A tapasztalat szerint a szeretet nem azt jelenti,
Hogy két ember egymás szemébe néz, hanem,
Hogy mindketten egyirányba vetik tekintetüket!”
  (De Saint- Exupery, francia író). 
Rajtunk múlik, hogy tudunk-e élni a ránk hagyott jó tanác-

csal „egy napnál ne tartson tovább haragotok, estére mindig bé-
küljetek ki, hogy nyugodt legyen az álmotok”

szeretettel: Z.S.-né

Nem allergének a nyárfaszöszök!
A néphit tévesen a 

nyárfa trichomát, 
vagyis a nyárfa repí-
tőszőrökkel ellátott 
magvait allergizá-
ló hatásúnak tart-
ja, ez azonban főleg 
esztétikai problé-
mákat okoz. 

erős allergiás 
reakciókat, széna-
náthát május kö-
zepén a pázsitfűfé-
lék pollenje vált ki, 
mely tüneteket hi-
básan a nyárfának 
tulajdonítanak, a 
nyárfa termésszó-
rásának kezdeté-
vel egybeeső virágzás 
kezdete miatt. 

A nyárfatermést üres, 
levegővel telt allergén fe-

hérjéket nem tartalma-
zó megnyúlt növényi sej-
tek, vagyis szösz borítja, 

mely a növény szél álta-
li (anemochor) terje-
dését szolgálja. 

A nyárfa mind gaz-
dasági, mind kör-
nyezetvédelmi szem-
pontból igen hasz-
nos, gyorsan növő, 
viszonylag rövid élet-
tartamú, nagy szer-
vesanyag-produkci-
óra képes faipari, fa-
sor ill. dísznövény.

Magyar Donát 
biológus

Zöld pont Környezetvédel-
mi egyesület, 

jászapáti

Itt a nyár!
Nyári programok  a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálatnál
Kedves gyerekek! 
Közeleg a nyári szünet, több lesz a szabadidőtök, amivel eset-

leg nem tudtok mit kezdeni, vagy csak egy-
szerűen szeretnétek egy jót beszélgetni, de 
nem tudtok kihez fordulni. A Családsegítő és 
Gyermekjóléti szolgálatnál változatos prog-
ramokkal várunk benneteket. A családgon-
dozók felügyeletével sportolhattok, alkothat-
tok, játszhattok.

szeretettel várunk benneteket!
Címünk, telefonszámunk:
5130, jászapáti, istván Király út 17. 

57/443-239

a felvidéki Tachty-ban 2004-ben meg- 
  tartott i. világtalálkozó után 2006. 

augusztus 19-én megrendezzük a Tajthy-
Tajthi-Tajti-Tajtyi (és egyéb névváltozatokat 
viselő) családok ii. világtalálkozóját.

helyszín: jÁsZAPÁTi (ahonnan a kiraj-
zás megtörtént). időpont: 2006. augusz-
tus 19-én 10 órától

Tervezett program:
10 órakor ünnepi szentmise az elhunyt és 

élő családtagokért a helyi templomban
11:30 Köszöntő, Lóczi Miklós, a megyei 

közgyűlés alelnöke, a jászapátiak Baráti 
egyesülete elnöke

11:40–13:00 óráig dr. Tajthy Tihamér elő-
adása családtörténeti kutatásairól, a nemesi 
címer bemutatása (jnsZM Mészáros lőrinc 
Gimnázium, szakközépiskola és Kollégium 
aulája, jászapáti, Vasút u. 2.)

13.00 – 14:30 óráig közös ebéd a jnsZM 
Mészáros lőrinc Gimnázium, szakközépis-

kola és Kollégium ebédlőjében. ebédre je-
lentkezni a jnsZM Mészáros lőrinc Gim-
názium, szakközépiskola és Kollégium gaz-
dasági irodáján lehet 2006. július 15-ig a 
részvételi díj (1800 Ft) befizetésével illetve 
rózsaszín pénzes utalványon az iskola címé-
re. 

14:30-tól 17 óráig előadások a jászok éle-
téről, múltjáról, hagyományairól, a redemp-
tióban játszott szerepükről az aulában stb… 
(szervezés alatt)

Közben kiállításokat is megtekinthetnek a 
részvevők, illetve részt vehetnek az augusz-
tus 19–20-i városi rendezvényeken. igény 
esetén (korlátozott számban) szállást bizto-
sítunk kollégiumunkban (1.500,-Ft/fő), il-
letve két szálloda is rendelkezésükre áll ma-

gasabb komforttal. elérhetőségük: Frikan-
dó Fogadó Tel: 06 57/442-500. szállás ára 1 
fős szoba 1 éjszakára, reggelivel 5000 Ft, 2 
fős szoba 1 éjszakára reggelivel 7500 Ft

Termál hotel és étterem Tel.: 06 57/ 540-
570 és 540-580, szállás ára 1 fős szoba 1 éj-
szakára, reggelivel 8200 Ft, 2 fős szoba 1 éj-
szakára reggelivel 11900 Ft

A helyi programokról a rendezvény előtt 
tájékozódhatnak a város honlapján is.

Felvilágosítást a következő e-mail címen 
kérhetnek: jupephil@mail.interj.hu illetve 
levélben dr. Kalmár Pálné 5130 jászapáti, 
Vasút u. 2.

Jelentkezésüket minél előbb várjuk.
Kérjük, értesítsen minden rokont, le és fel-

menőket, oldalágiakat, érdeklődőket!
Feltétlenül jelezzen vissza, hogy az előadá-

son, a találkozón részt tud-e venni és hány 
fővel, mert a terem (aula) befogadóképessé-
ge véges.

Felhívás a Tajthy, Tajthi, 
Tajti, Tajtyi stb…név 

viselőihez
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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.

iskolánk nagy figyelmet fordít a tanulók 

tehetséggondozására. Minden évben számos 

tantárgyi tanulmányi versenyben indulnak 

tanulóink, ahol szép eredmények születnek. 

igen népszerűek a különböző szerveze-

tek által meghirdetett levelezős versenyek, 

a csoportos versenyek és az egyéni tantárgyi 

versenyek.

A tanévsorán 147 tanulók nevezett tanul-

mányi versenyekre és a közel 300 ezer forint 

nevezési díjból a Tehetséges Gyermekein-

kért Alapítvány 180 ezer forintot biztosított.

nagy számban vettek részt tanulóink 

olyan versenyeken is, ahol nem volt nevezési 

díj. ilyen versenyek voltak az iskola, a városi, 

a sport, és egyéb tantárgyi versenyek.

A legkiemelkedőbb tanulóink a tanévzáró 

ünnepségen vehették át a magas színvonalú 

tanulmányi munkájuk, művészeti  tevékeny-

ségük jutalmát.

A 2005/2006. tanévben Vágó Pál 

díjban részesült: 

Kiváló tanulmányi eredményéért, példás 
magatartásáért, közösségi munkájáért, mű-
vészeti tevékenységéért:

Fehér Krisztina Eszter és 
Mihályi Éva Laura 8. osztályos tanuló

„Az évfolyam kiváló tanulója” címet Fara-
gó Barbara 4. osztályos tanuló kapta.

AZ uniTed hunGARiAn Fund idegen 
nyelvi díját 

Báthor Anett és Kozma Zsuzsanna 7. 
osztályos és

Léhi Ádám és Varga Henrietta 8. osz-
tályos tanulók kapták az idegen nyelv elsa-
játítása területen elért eredményükért és a 
versenyeken való helyezéseikért.

a Dr. Szekeres Imre országgyűlési képvi-
selő által alapított az „Az iskola legjobb hu-
mán érdeklődésű tanulója”címet

Borics Kitti 8. osztályos tanuló
„Az iskola legjobb reál érdeklődésű tanu-

lója” címet
Major Blanka 8. osztályos tanuló kapta.

a Járvás István országgyűlési képviselő 
által alapított „A művészeti iskola legered-
ményesebb tanulója” címet

Faragó Nikolett és Urbán Andrea 8. 
osztályos tanulók kapták.

Egyéb versenyeredmények:
A versenyeredmények összesítésekor, 

örömmel tapasztaltuk, hogy tanulóink igen 
értékes országos, regionális, megyei helye-
zéseket értek el. A sok munka, kitartó ta-
nulás meghozta eredményét. A felkészí-
tő pedagógusok segítségével nagyszerű si-
kerek születtek. A versenyek sokszínűsége, 
az eredmények nagy száma miatt a pontos, 
részletes eredménylistát tanulók nevével, 
helyezésével és a felkészítő tanárok felsoro-
lásával az idén elkészült honlapunkon jelen-
tetjük meg.

honlap készítője: 
donkóné Birkás Zsuzsanna
Megtalálható az interneten, melynek elér-

hetősége:
vagopisk.atw.hu

A Vágó Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
2005/2006. évi eredményei

Képek a Vágó Pál nap eseményeiből
Az alsós és felsős színjáték-tanszakos tanulók előadása Az ifi-junior erőemelő Ma-

gyarbajnokságról, ami Buda-

pesten került megrendezésre, 

május 20-21-én. 

A jászapáti Famílya sC. Csapa-

ta az eddigi legnagyobb létszám-

mal nevezett erre a versenyre. 

Két női és nyolc férfiversenyző-

vel. A versenyzés már szinte ide-

haza megkezdődött az edzése-

ken, ugyanis, 60 kg-ban 3 ver-

senyzőnk is egy súlycsoportban 

indult. szinte minden csapatta-

gunkat féltettem a mérlegelés 

előtt, mert idehaza mindenki a 

testsúly csoportja határán moz-

gott, de a mérlegelésen minden-

ki hozta a súlyát, még olyan ver-

senyzőnk is, aki 3 kg-ot fogyott, 

hogy beférjen a csoportjába.

A versenyzőkről bővebben:
A női junior 60 kg-ban Bolyós 

Tímea élete első versenyén vett 
részt, igaz ő már régóta a csa-
pat tagja, de most sikerült olyan 
szinten felkészíteni, hogy a do-
bogó legfelső fokáig meg se állt. 
Guggolás 80 kg, fekvenyomás 
40 kg és felhúzása 110 kg volt. 
így az összetett gyakorlata 230 
kg lett.

junior 67,5 kg-ban Béres Csil-
la egyéni csúcsot guggolt 125 kg-
ot, a fekvenyomásban új orszá-
gos junior csúcskísérletet jelen-
tettünk be. Az eddigi csúcsot 13 
éve nem tudták megdönteni, de 
Csillának 95,5 kg-al sikerült új 
rekordot felállítani. Felhúzás-
ban 135 kg-ot húzott és így az 
összetett eredménye 355 kg lett. 
ezzel az eredménnyel elnyerte a 
magyar és abszolút bajnoki cí-
met. sőt indulhat a június 15-én 
megrendezésre kerülő szlováki-
ai junior eB-n.

A férfi ifjúsági 60 kg-ban 
Fecske Tibor a 6. helyen, Csávás 

lászló az 5. helyen végzett, Rácz 
lászló hatalmas csatát vívott és 
bronzérmet szerzett. Guggolása 
120 kg, fekvenyomása 72,5 kg, 
felhúzása 122,5 kg az összetett 
eredménye 315 kg. 

Az ifjúsági 67,5 kg-ban Mol-
nár Róbert a 15 versenytársa kö-
zül a 4. helyen végzett, de akár az 
ezüstéremre is esélyes lett vol-
na, ha a felhúzását nem kapkod-
ja el. Összetett eredménye 375 
kg-volt. 

Az ifi 75 kg-ban Ficzere nor-

bert a 6. helyen végzett 370-es 

összetett gyakorlattal.

A junior 82,5 kg-ban Tóth sza-

bolcs a 7., míg Magda Roland az 

5. helyen végzett. junior 110 kg-

ban Fecske dániel az 5. helye-

zést érte el.

Külön öröm számunkra, hogy 

a csapatokkal is fel tudjuk venni 

már a versenyt. A női csapatunk 

a 2. helyen, míg a fiúk a 4. helyen 

végeztek.

ezúton is gratulálunk a ver-

senyzőknek.

Béres Zsolt
klubvezető

„SAMSUNG – ADIDAS” 
Foci Roadshow az EB-ért 

és „MOGYI” 
Labdarúgó Nap

Városunk is részt vett abban az egész országot átölelő kezdemé-
nyezésben, amely a 2012-es labdarúgó európabajnokságot népsze-
rűsíti. ennek keretén belül óriás kivetítőn nézhették a labdarúgó 
világbajnokság iránt érdeklődők az Anglia –ecuador és a hollandia 
– Portugália nyolcaddöntő mérkőzéseket. A MOGYi Kft. támoga-
tásával egész napos labdarúgó torna zajlott a műfüves pályán, több 
korosztályban. délelőtt az óvodások kezdték, majd a serdülők a déli 
kánikulai melegben az öregfiúk és végül a profik zárták a sort. A for-
ró napon jó hangulatban népszerűsítették a labdarúgást.

Erőemelő hírek

A legkisebbek csapatai és edzőik

Foci minden mennyiségben: a kivetítőn a VB meccsei Német-
országból, a műfüves pályán a ,,Mogyi” kupa Jászapátin.

A torna győztese a Bobák Roland vezette csapat lett.
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A Városi Művelődési Központ 
és a Könyvtár júliusi programja

Anyakönyvi hírek

A jászapáti Premier Mozi júliusi 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

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: tebatuzep@pr.hu

Nyári akció!
Falazótéglák: KŐRÖs 38nF 256 Ft/db-tól

KŐRÖs  30nF 195 Ft/db-tól 
Mályi és YtOnG falazók, tOnDACH kerámia tetőcserepek:

tAtAi hornyolt íves vágású cserép:  88 Ft/db
natúr POLKA cserép: 145 Ft/db

Frühwald térburkolók  4 és 6 cm több színben 1800 Ft/m2 -től
zalakerámia csempék, padló- és gres lapok: 790 Ft/m2 -től

Hőszigetelők: 
teRRAnOvA, LB KnAUF 1880 Ft/m2 -től, import és hazai cement

Lambéria, hajópadló, laminált parketta.
Vasanyagok, betonacélok:

Betonacél Ø12-es  780 Ft/szál, 40x20x2 zártszelvény 1670 Ft/szál
Fa és műanyag nyílászárók: Bejárati ajtó: 51000 Ft-tól.

Lambéria, hajópadló, laminált parketta.
Műanyag kerti bútorok: hintaágy párnával.

szennyvíz kiépítéséhez PvC-csövek, idomok 110-es, 125-ös, 
160-as méretben.

zsákos esztrich beton: 590 Ft/zsák. Készbeton kiszállítással!
(Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák)

Építkezés, felújítás előtt keresse telepeinket!

Igényes konyha- 
és ebédlőbútorok, szobabútorok 

tervezése, kivitelezése, beszerelése
Bővíthető asztalok, székek, tálalószekrények, komódok, 

polcrendszerek, könyvesszekrények, stb. 
készítése 

RÓZSA-FA
Jászapáti, Jókai u. 11/a.

Tel.: 06 30 389 3805 
Tekintse meg mintadarabjainkat!

iskolánk névadójának szüle-
tési évfordulója alkalmából az 
idén is – hagyományainknak 
megfelelően – megrendeztük a 
Vágó Pál – napokat. 2006. jú-
nius 1-jén, csütörtökön a Műve-
lődési házban Pásztorné Föl-
des Györgyi igazgatónő nyitotta 
meg kétnapos rendezvényünket, 
majd méltatta Vágó Pál munkás-
ságát.

ezután alsó tagozatosaink te-
kintették meg művészeti isko-
lás társaik műsorát. láthatták 
a színjáték tanszakos tanulók : 
A virágos legény című mesejá-
tékát, ami nagy sikert aratott. 
Majd a társastáncot kedvelők 
nagy örömére keringőt, twistet, 
disco válogatást és country-t ad-
tak elő a kis táncosok. A majoret-
te csoport tette még hangulato-
sabbá a műsort.

A kisebbek ezután átadták a 
színpadot a nagyoknak. A foly-
tatásban a felső-tagozatos szín-
játszókör  mutatta be lakner Ar-
túr: édes mostoha című darab-
ját, amit a közönség nagy tapssal 
jutalmazott.  A felsős társastán-

cosok cha-cha-cha-val és mam-
bóval szórakoztatták társaikat.

június 2-án, pénteken dél-
után 15 órakor pedig a nagykö-
zönség számára nyílt lehetőség  
művészeti iskolásaink műsorá-
nak megtekintésére.

A Művelődési ház előterében 
a képzőművészeti tanszakos di-
ákok munkáiból nyílt  kiállítás, 
ahol különböző technikával ké-
szített rajzokat láthattak az ér-
deklődők. Voltak szép nemez bá-
bok, batikolt terítők, üvegfes-
tékkel készített érdekes állatok 
és még sok egyéb. 

Tapasztalataink szerint azok 
a tanulóink, akik a művészeti is-
kola különböző tanszakain ta-
nulnak, gyakrabban jutnak si-
kerélményhez, magabiztosabbá 
válnak. személyiségük kitelje-
sedik, gazdagodik. A tanulmá-
nyi munkájukon kívül új terüle-
ten mutathatják meg tehetségü-
ket, érdeklődésüket.

Tanítványaink újra megcsil-
lanthatták, tanszakvezető taná-
raik segítségével kibontakoztat-
hatták tehetségüket.  

A művészeti iskola nevelői

Vágó Pál Napot tartottunk

A majorette csoport előadása az iskolanapon

A felsős társastánc szakos diákok műsora

JAK-kiállítás 
a Gellért Szállóban

A jász Alkotók Körének 2006. évi 40. jubileumi kiállítását ezút-

tal a budapesti Gellért szálló teaszalonjában rendezték meg. A kiál-

lítást Dr. Dobos László, a jászok egyesületének elnöke nyitotta meg. 

A rendezvényen résztvevő alkotók munkái híven tükrözik az otthoni 

táj, a hazai környezet hangulatát. A kiállítás megszervezéséért külön 

köszönet jár Elter Tibornak, aki a jász Alkotók Körének vezetője.

A kiállító művészek névsora: 

Bendéné May Mária, Berta Róbert, Bobák lászló, Borbás P. 

Zsuzsa, deli julianna, elter Tibor, Gara Gizella, Gomolla erika, 

dr. Gócza eszter, Kiss Bertalan, d. Kovács júlia, Magyar Ari, Mol-

nár jános, Pásztorné Győr Mária, szabari Zoltán, szalkári Rózsa, 

szöllősi edit, Tamus istván, Terjékiné Mozsár Magda, Tóth lászló, 

Zakróczy Béla.

4-én, 14–16 ó: 

  Mozgássérültek fogadóórája 

8-án, 7 órától: ARATónAP

3-án, 9–12 ó: Vegyesáru vásár

10-én, 9–12 ó: Vegyesáru vásár

15-én, 17 ó: A Marica grófnő előadása ujszászon

24-én, 9–12 ó: Vegyesáru vásár

27-én, 15–18 ó: Cipővásár

28–29–30-án: 

APÁTi  neVŰ  TelePüléseK TAlÁlKOZójA - jászapátin

31-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár

A Jászapáti Városi Könyvtár  
júliusi programjai
1. 9–12 óra: játékdélelőtt

3. 14 óra: Rejtvényfejtő klub

3. 14:30 óra: Mini Gyöngyszínház

3. 16 óra: legyen Ön is milliomos!

10. 15 óra: nyugdíjasklub

12. 16 óra: élményklub

15.  9–12 óra: játékdélelőtt

17. 14 óra: Rejtvényfejtő klub

17. 14:30 óra: Mini Gyöngyszínház

17. 16 óra: Városi rejtvényfejtő verseny

24. 15 óra: nyugdíjasklub

29.  9–12 óra: játékdélelőtt

31. 14 óra: Rejtvényfejtő klub

31. 14.30 óra: Mini Gyöngyszínház

31. 16 óra: legyen Ön is milliomos!

A Vágó Pál helytörténeti múzeumban júliusban a jász Alkotók 
Köre tart nyári alkotótábort, majd a táborban született alkotások-
ból kiállítást.

KÖszÖnetnYiLvánítás

„nélküled szomorú és üres lett a házunk,
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

TaJTi JózseF
temetésén, április 21-én, részt vettek, sírjára virágot helyeztek és 

gyászunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk dr. völgyi istván háziorvosunknak, 

odaadó munkájáért.
Szerető felesége, két gyermeke, két veje és négy unokája, két dédunokája. 

Születtek:
jónás júlia  2006. 05. 17.
Farkas Alexandra  2006. 05.21.
Tóth Zsanett  2006. 05. 21.
Tóth nikolett  2006. 05. 27.
Bódi Miklós  2006. 05. 28.
stupek lászló  2006. 05. 28.
Kállai Kálmán  2006. 05. 29.
stuchlik lilien  2006. 05. 30.
Bugyi Bálint   2006. 06. 02.
nagy Bálint  2006. 06. 09.

Házasságot kötöttek:  
Balogh Béla - Balogh ilona 2006. 05. 23.
Bagi lászló - Farkas Renáta  2006. 05. 27.
selmeczi Attila - Kovács Orsolya  2006. 06. 03.
józsa Zsolt - Király Andrea 2006. 06. 17.

Elhaláloztak:
Faragó Ferenc  élt 45 évet 
Borbás istvánné  élt 59 évet  
    szabó erzsébet
juhász Mihály  élt 73 évet   
Tóth józsef  élt 65 évet   
Gömöri György   élt 71 évet   
Mihályi lajosné  élt 84 évet   
     Tajti Mária
Rusvai jános  élt 79 évet   
Gojsza istván Balázsné élt 62 évet   
     Terjéki Klára

7 – 8.: anyám nyaKán
Amerikai vígjáték
Fsz: sarah jessica Parker, 
Matthew McCohnaughey.

15 –16.: VeRdÁK szinkronizált am. 
akciófilm

21–22.: összeKutyulva
szinkronizált családi vígjáték , fsz: Tim Allen, Kristin davis.

29.: a rózsaszÍn párDuC
Amerikai vígjáték, fsz.: steve Martin, jean Reno.



8 XVII. ÉVfolyam § 2006. július hó 5XVII. ÉVfolyam § 2006. július hó

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. július 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

szereNcseJáTÉk zrT.

ZÖLDKÁRTYA
Minden  típusú  benzin- és diesel-gépjárművek

(személygk. – tehergk. – autóbusz)
 KÖRNYEZETVÉDELMI  FELÜLVIZSGÁLATA.

KLÍMAELLENŐRZÉS
Gépjárművek  klímarendszerének  tisztítása,

gázzal  való feltöltése, kondícionálása.
teljes körű gombamentesítés

 Gépjármű villamossági javítások.
 

Riasztó, központizár, villamossági berendezések.
Olajcsere, zsírzás.

személygépkocsik, teherautók, munkagépek karbantartása.
Munkanapokon: 8 –15  óráig. 

Jászapáti 2000 MGZRT I. központ.  
Jászszentandrási út. Tel: 06 57 441 075, 06 30 5754946

A tavalyi év végén a jász új-
ságban is megjelent az az irodal-
mi pályázat, amelyet az Accor-
dia Kiadó hirdetett meg önál-
ló kötettel még nem rendelkező 
szerzőknek.

Berki Ferencné Erzsike is 
beküldte verseit, nem kevés si-
kerrel.

Otthonában kerestem fel er-
zsikét, és vele beszélgettem.

- Tessék egy pár szóval 
önmagáról mesélni, 

hogyan tetszett elindulni 
ezen az úton, honnan a 
versírás iránti szeretet?
- jászapátin születtem, azóta 

is itt élek. Már gyermekkorom-
ban részt vettem szavalóverse-
nyeken, kulturális seregszemlé-
ken. szikszai Gábor és Bagi imre 
tanár uraknak sokat köszönhe-
tek, már ekkor megszerettem a 

verseket. 2005. óta vagyok jász-
berényben az irodalmi Barátok 
Körnek. Az ottani élmények ha-
tására kezdtem el írni. Verseim 
emlékeimről, szeretteimről, fél-
tésről, óhajtásról, tenni akarás-
ról szólnak, vagy azokról, akik és 
amik már nagyon hiányoznak. A 
kezdésnél Molnár illés Gábortól 
is sok segítséget kaptam.

- A pályázatra beküldött 
verseit hogyan értékelték?

- Több, mint 700 pályázó küld-
te be írásait. A kiadó 30 szer-
ző művét gyűjteményes kötetbe 
(antológiába) megjelentette. na-
gyon örültem, mert az enyém is 
közte volt, Kaptam egy meghí-
vást Gyöngyöspatára egy szerzői 
estre, ahol lehetőségem lett vol-
na a versem felolvasására is. saj-
nos nem tudtam elmenni.

- Olvasom a lektori 
véleményt, meg tetszik 
engedni, hogy idézzek 

belőle?
- igen, tessék.
- „Beküldött írásai igen nagy 

érzékenységről, empátiáról ta-
núskodnak. Átsütnek rajtuk a 
mély emberi érzések s az olvasót 
lefegyverző, kitárulkozó őszin-
teség. Beküldött művei mély em-
beri érzések, magvas gondolatok 
megtestesülései.”

- ez nagyon szép értékelés, 
gratulálok, novellát, prózát tet-
szik-e írni? Van-e kedvenc költő-
je, írója?

- Prózai művet nem írok. Ked-
venc költőn józsef Attila, mert 
én is nagyon anyás voltam min-
dig. szimpatikus a költő szülő 
iránt érzett szeretete, tisztelete 
és őszintesége.

- Máshol jelentek-e már 
meg versei?

- igen, a Miskolci irodalmi rá-

dióban, ennek a kiadványában, 

nyomtatásban is megjelent és fel 

is használják a műsoraikban.

- Köszönöm szépen, további 
sok sikert kívánok és 

örömet a versírásban.
Beszélgetésünk alatt lenyűgö-

zött erzsikének az életkedve, op-

timizmusa, vidámsága és mind-

az a sok értékes tevékenység, 

amit ez a hatvan életévet meg-

ért asszony csinál. A versíráson 

túl nagyon szépen rajzol is, ver-

seit gyönyörű virágmotívumok-

kal díszíti. 

Kívánok neki jó egészséget a 

további munkákhoz.

Nagypál Istvánné

Egy délután  Erzsikénél

APÁTI NEVŰ TELEPÜLÉSEK TALÁLKOZÓJA
2006. július 28–29–30.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket 
a nyári szezonban is a 

kedvenc büfében
Jászapáti, Tél út 10.

Tel: 57/440-672

Meglepetés akciókkal,
Mérsékelt árakkal

Zenegép, cso-csó, játékgép, kártya, sakk

kellemes nyugodt környezetben, kerthelységgel…

Lehetőség van baráti összejövetelek, születésnapi bulik 
megrendezésére.

Július 28.
A délutáni órákban 
a vendégek fogadása
21 órakor: szabadtéri filmvetítés
július 29.
7 órakor tűzgyújtás az ökörsütéshez,
8 órától motoros felvonulás a települé-

sek zászlóival a főtérről.
 9 órától a zászlók fogadása a sportpá-

lyán a Rácz Aladár Zeneiskola fúvós zene-
karának közreműködésével.

 9:15 órakor az Apáti nevű települések 
Xi. országos találkozóját megnyitja Szabó 
Lajos polgármester. Köszöntőt mond Dr. 
Szekeres Imre országgyűlési képviselő.

 9:30–13 óra között a vendég települé-
sek művészeti csoportjainak ünnepi be-
mutatója.

17:30 A vendéglátó település műsora

Közreműködők:
o Rokolya Varróműhely

o hétszínvirág Táncegyüttes

o jászapáti színjátszó kör

o emléklapok átadása

o Rendezvény zárása

21 órától medencebál a strandon, sztár-

vendég: solymos Tóni.

Július 30.

9:30 órától strandolás az apátiakkal.


