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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: 
épülő európai kapcsolatok

3. oldal: mustármag
Az istván Király nap 

programja
4. oldal:

Tűzoltóverseny jásziványban
5. oldal: nyuszifutás

Ovi-suli
Vissza a gyökerekhez

6. oldal: Pedagógusnapra
emlékeztünk 

a gimnáziumban
7. oldal: műsorok
Anyakönyvi hírek

moziműsor
meghívó

9. oldal: Képek a X. jászsági 
Gazdanapokról
11. oldal: sport. 

sakkverseny május elsején
női fekvenyomó verseny

jitsu Gyermek 
és ifjúsági Bajnokság

Ajánlásokat várnak 
Jászapáti város 

kitüntetéseire
2006. augusztus 20-i ünnep-

ség keretében a korábbi évekhez 
hasonlóan jászapáti Város Ön-
kormányzata kitüntetéseket ad 
át. A „Jászapáti Városért”, „Pe-
dagógiai Díj”, illetve „Közszol-
gálati Díj” kitüntető címekre 
2006. június 30-ig lehet írásos 
javaslatot eljuttatni szabó la-
jos polgármesternek. (jászapáti, 
Velemi endre út 2.)

Majális Apátin 2006.

A hűvös, esős idő ellenére nagyon sokan 
kilátogattak idén is a sportpálya területére, 

a Rácz Aladár Zeneiskola fúvósainak hívogató 
hangjaira, majd a színpadon egymást követték 

az énekesek, táncosok – esernyővel vagy 
anélkül, az időjárásnak megfelelően. A kicsik 

minden fellépőt közelről is megnéztek.

Az óvodások focicsapatai a műfüves pályán 
játszott, a végén mindenki kapott valamilyen 

ajándékot Szabó Lajos polgármestertől.

Az idén autós verseny helyett számítógépes 
teszteken vehettek részt 

a bátrabbak, Birkás Ferenc és Birkás Péter 
szakoktatók pavilonjában

 A Majális vendégei néha megnézték 
a sakkozókat is az öltöző előcsarnokában, 
ahol melegedni lehetett. (A sakkversenyről 

bővebben a 12. oldalon olvashatnak 
a rendező, Dunkl János tollából.)

Jászsági Randevú 2006. augusztus 18–19–20.

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 
felvilágosítást kérni 

20 óra után 
a 441-898-es telefonszámon 

lehet.

Jászsági Aratónap és 
Kakasfőző Verseny
Július 8-án rendezzük idén a 

hagyományos Aratónapot a jásza-
páti 2000 mezőgazdasági Zrt. te-
lephelyén a jászszentandrási útnál. 
A kézi aratás bemutatója mellett 
most is lesznek gyermek-foglalko-
zások, a szabadtéri színpadon neves 
fellépő művészek. A kakasfőző ver-
senyre már lehet jelentkezni a mű-
velődési házban urbán Péternénél 
az 57/441-071 telefonszámon vagy 
személyesen. 

A Jászapátiak Baráti Egyesülete
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A Vágó Pál általános és Alap-
fokú művészeti iskola 2006. áp-
rilis 30. és május 3. között  si-
keres nemzetközi projekttalál-
kozót bonyolított le a Tempus 
Közalapítvány által támogatott  
Comenius 1 – iskolai együttmű-
ködések program keretein belül. 

A kapcsolatunk 2004. novem-
berétől indult, amikor az együtt-
működő felekkel (két angol, két 
német és egy szlovák iskola) 
megállapodtunk, hogy a 3 évesre 
tervezett közös munkához éven-
te benyújtjuk pályázatainkat 
nemzeti irodáinkhoz. A munka 
témája országaink egy-egy ün-
nepének megismertetése, illetve 
az ország minél szélesebb körű 
bemutatása, népszerűsítése.

Tervezett célkitűzésünk volt 
tanévenként két mobilitási te-
vékenység. ennek értelmében 
2005. novemberében a német-
országi Alpen-Veen város látott 
minket vendégül, ahol a szent 
martin napi lámpás körmenet-
ben vehettünk részt.

A tanév második utazásának 
célpontja magyarország, jásza-
páti volt. Feladatunk a 20 fős de-
legáció vendéglátása, valamint 
a május elsejéhez és a pünkösdi 
ünnepkörhöz kapcsolódó hagyo-
mányok egy részének bemutatá-
sa volt.

A május elsejét megelőző na-
pokban, hetekben iskolánk sok-
sok tanulója, tanára, szülője, 
dolgozója és támogatója segített 
abban, hogy ez a látogatás siker-
rel valósuljon meg. A példaérté-
kű közös munkát a vendégek kö-
szönő leveleikben is elismerték.

Röviden a lezajlott 
programokról:

2006. iV. 30.: a Vágó Pál mú-
zeum udvarán hangulatos kéz-
műves foglalkozást (május-
fa-állítás, virágkosár készítés, 
bőrmunka, üvegfestés, pánsíp 
készítése, szabadtéri kalács- és 
hússütés, galambröptetés) tar-
tottunk vendégeinknek.

2006. V. 1.: az iskolánk épüle-
te elől induló zenekarral vonult 
ki minden résztvevőnk a váro-
si majális helyszínére, ahol igen 
nagy érdeklődéssel tekintették 
meg a  város kulturális műsorát, 
még a kissé esős idő sem szegte 
kedvüket. délben jóízű pörköl-
tet fogyasztottunk el, majd gya-
logosan indultunk el városné-
zésre. A séta végén lovas kocsira 
ültünk és a szakadó eső ellenére 
is áradó jókedvvel kocsiztunk ki 
a helyi Tanyamúzeumba, megte-

kinteni a régi idők tárgyi emlé-
keit. Az esti órákban szabó lajos 
polgármester úr a hivatalos fo-
gadás keretein belül színvonalas 
fényképes, zenés város-bemu-
tató vetítéssel lepte meg a  ven-
dégsereget, végül még egy rövid 
néptáncbemutatót is láthattunk 
városunk két tehetséges fiatal-
jától.

Kedden szakmai látogatást 
tettek a vendégek iskolánk mind-
három épületében, és a gimná-
zium gyönyörűen felújított ter-
meiben. délután eger városába 
kirándultunk, majd a napot sza-
badtéri sütögetés zárta a boráról 
híres szépasszony-völgyben. 

szerdán már délelőtt búcsút 
vettek városunktól, és Buda-
pestre indultak, hogy onnan ha-
zavigyék városaikba a sok ma-
gyarországi emléket.

Reméljük, projektünk folyta-
tása is ugyanilyen sikeres lesz, 
mint ez a tartalmas nemzetközi 
találkozó. 

Beszámolónk végén szeret-
nénk megköszönni mindazon 
támogatóinknak a segítséget, 
akik közreműködtek a sikeres 
találkozó lebonyolításában.

Berdó Péterné  

Farkas Andrea

a projekt kapcsolattartói

Projektünk támogatói:                                                    

Polgármesteri hivatal  
Pócs jános – vállalkozó
szőllősi Zoltán – vállalkozó      
 FORT-KOm Kft.    
urbán imre – Guri pizzéria  
Vadnai miklós – vállalkozó 
Kalmár ABC 
Kimák Tibor – vállalkozó 
Kovács Zoltán – vállalkozó
demény Ruhaszalon
Rokolya varróműhely 
jABe  
Városi Könyvtár és művelődési 
Központ 
nyitrai lászló – asztalos mester  
sirály Papírbolt 
Zsuzsa Virágbolt  
Bagi jenő és neje – jász Bútor-
ház 
dominó Tüzép 
Gulyás Gazdabolt  
urbán és társa Kft.                              
                             
jásztej Rt. 
ilonka Boldizsár – jász-sütőház                                      
ámbra Kft.  
jász lászlóné – vállalkozó
Káplár Attila és neje  
szabó sándor – hentes                                                     
dr lados miklós – Blonder sö-
röző 
lóczi miklós  
luzsi Ferencné – vállalkozó  
Varga Kálmánné
horti sándorné 

horti sándor
Özv. Berdó Pálné
Berdó Péter
Kántor sándor
Csőke Zoltánné 
Kimák Péterné

Köszönet pedagógusainknak:

Kántorné Pataki erika
Bolyós magdolna
Fekete Viktória
Kisné sörös Gertrud
Berdó Péterné Farkas Andrea
Tajtiné Orosz judit
Karácsonyné lázár eszter
Pásztorné Földes Györgyi
Pádár lászlóné
nagyné Pádár Tímea
Pintérné Pomázi Rozália
hudák istvánné
mihályi sándorné
molnár lászló
Birkás Terézia
Az előkészületben segítettek:
jászkisér máV FKG KFT
Cseh Gellért
deli sándorné
Kovács Béláné
nagypál istvánné
Csintalan lajos
szabari józsef
nyitrai istván
Kisné szabó Anna
mihályi Gábor
Pásztor Barnabás

Épülő európai kapcsolatok

A külföldi vendégekkel Egerben is jártunk.

Sakkverseny május elsején
ismét megrendeztük hagyományos május elsejei sakkverse-

nyünket. A 18 résztvevő színvonalas csatákat vívott egymással. 
Köszönhető volt ez annak, hogy a helyi versenyzőkön kívül képvi-
seltette magát a jászberényi szekuritás, a nyíregyházi se, és a já-
szapáti sport Klub. Külön öröm, hogy teljesen amatőrök is részt 
vettek a versenyen. nagyom remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. 
szeretnék köszönetet mondani szabó lajos Polgármesternek a ver-
seny megrendezéséhez nyújtott segítségéhez, ugyanis a díjakat neki 
köszönhetjük! Köszönet a labdarúgó szakosztálynak, hogy az öltöző 
előterében kényelmes körülmények között tudtunk versenyezni. Vé-
gül itt a végeredmény:

1. Babucs illés  6 p jászberényi szekuritás (OB ii) 
2. ábel Károly  5,5 p jászapáti Vse 
3. nagy sándor  5,5 p nyíregyháza (OB ii) 
4. szebegyinszki György 4 p jászkisér (AmATőR!) 
5. Kocsi Tihamér  4 p jászapáti Vse

Dunkl János
szakosztályvezető

Az idei Fekvenyomó magyar 
Bajnokság április 22-én szegha-
lomban került megrendezésre. 
A jászapáti Famílya sC-t Béres 
Csilla képviselte 67,5 kg-os test-
súly kategóriában. Visszatekint-
ve az eddigi eredményeire, bíz-
tunk benne, hogy a dobogó vala-
melyik fokára felállhat. 

A verseny izgalmát növelte 
az, hogy Csillával olyan ellenfe-
lek kerültek egy súlycsoportba, 
akikkel már régebben is nagy 
csatát vívott. Csilla első nyomá-
sa 80 kg volt, amit magabiztosan 
teljesített. másodjára 87,5 kg-ra 
emeltettük a súlyt. ezzel meg-
szerezte magának a biztos dobo-

gós helyet. ezután kockáztatni 
kellett az első és második helye-
zés között. 

de sajnos a 92,5 kg- nem sike-
rült, így a hét induló közül a do-
bogó 2. fokára állhatott fel. ezzel 
az eredménnyel is remekül meg-
állta a helyét junior kora ellenére 
a felnőttek között. 

május 20-án a Famílya sC 
versenyzői az eddigi legnagyobb 
létszámmal indulnak az ifi-ju-
nior erőemelő magyar Bajnok-
ságon. eredményes szereplést 
kívánunk nekik.

Béres Zsolt 
klubvezető

Beszámoló a Női Felnőtt 
Fekvenyomó Magyar Bajnokságról

Béres Csilla gyakorlata

2006. május 7-én a budapes-
ti honvéd Küzdősport Cent-
rumban került megrendezésre 
a „ 2006. évi sport jitsu Gyerek 
és junior magyar Bajnokság”. A 
bajnokság szervezését a magyar 
sport jitsu szövetség a rende-
zését a budapesti magyar har-
cos sportegyesület biztosítot-
ta. A rangos vetélkedőn 7 stílus-
irányzat 15 sportegyesület és 
sportklubjának 150 versenyző-
je mérte össze tudását, 14 éves 
korosztályig önvédelmi, gyo  ön-
védelmi bemutató és földharc, 
18 éves korosztályig önvédelmi, 
gyo, földharc és sport jitsu „C” 
versenyszámokban, korosztály, 
minösítés és súlykategória sze-
rinti megosztásban. 

A  jászapáti Kígyó dojó harc-
művészeti sportegyesület, 
Nagy Hinst István 6 danos jit-
su mester vezetésével 31 ver-
senyzőt indított el a színvona-
las küzdőtéren, és a nap végez-
tével 52 éremmel gazdagította 
a sportegyesület sikerpalettá-
ját, 23 országos bajnoki cím, 16 
ezüst érem, és 13 bronz érem ke-
retében, az alábbiak szerint .

Összesített eredmények:
ÖnVédelem:
Fiú:
11–12 éves korosztály:
Pallagi máté, Gelei márkó,i. 

hely, Zagyi norbert ii. hely, Bagi 
ádám, Rácz iván iii. hely

13–14 éves korosztály: Farkas 
Richárd i. hely, nagy Krisztián 
ii. hely.

15–16 éves korosztály: Balla 
nándor i. hely, Takács András, 
Vizi Adrián iii. hely

17–18 éves korosztály: Bobák 
ede, Pongó Tamás i. hely, Kirilla 
Róbert ii. hely.

lánY:
11-12 éves korosztály: esztári 

danielle ii. hely

13–14 éves korosztály: szik-
szai nikolett, Tóth nikolett i. 
hely

17–18 éves korosztály: szarka 
Annamária ii. hely

FÖldhARC:
Fiú:
9–10 éves korosztály: Barna 

Bence i. hely, nagy Vendel,Rácz 
ádám iii.hely.

11–12 éves korosztály: Bagi 
ádám, szarvas Gergő i. hely, Ba-
gi lászló, Kocsis dániel ii. hely, 
Csikós márk, Rácz iván Zagyi 
norbert iii. hely

13–14 éves korosztály: nagy 
sándor márió ii. hely, Kaizer Ri-
chárd iii. hely

15–16 éves korosztály: Vizi 
Adrián i. hely, Takács András 
ii. hely

17–18 éves korosztály: Bobák 
ede, Kirilla Róbert i. hely, Pon-
gó Tamás ii. hely.

lánY:
11–12 éves korosztály: esztá-

ri daniella i. hely, Barna Vivien 
ii. hely

13–14 éves korosztály: szik-
szai nikolett i. hely, Tóth niko-
letta ii. hely.

15–16 éves korosztály: Ker-
tész Csilla ii. hely Tóth diána 
iii. hely

17–18 éves korosztály: szarka 
Annamária i. hely.

sPORT jiTsu „C” :
Fiú:
13–14 éves korosztály: nagy 

Krisztián, nagy sándor márió i. 
hely, Farkas Richárd ii. hely

15–16-éves korosztály: Balla 
nándor i. hely, Takács András 
ii. hely

17–18 éves korosztály: Bobák 
ede, Pongó Tamás i. hely Vizi 
Adrián iii. hely .

lánY:
szikszai nikolett i. hely, Tóth 

nikoletta ii. hely, szarka Anna-
mária iii. hely.

 Nagy Hinst István

2006. évi Sport Jitsu Gyermek 
és Ifjúsági Bajnokság

A Jászapáti Kígyó Dojo Harcművészeti Egyesület 
31 versenyzőt indított  különböző kategóriákban 

a küzdelmekben.
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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 

Kedves  Rejtvényfejtők!
A rejtvényben jászapátin jú-

nius hónapban megrendezésre 
kerülő programok, események 
közül kettőt fejthetnek meg.

VíZsZinTes: 1. Beküldendő. 
A Vágó Pál helytörténeti Gyűj-
temény udvarában június 24-én 
kerül megrendezésre ez az ese-
mény, folytatása a függ. 5. szá-
mú sorban. 13. elviseli, tolerálja. 
14. Az 1976-os olimpián kötött-
fogású birkózásban a férfiak-
nál könnyűsúlyban aranyérmes 
szovjet birkózó. 15. Végek nél-
küli hanem! 16. Gyermekek ked-
velt édessége, mely puffasztott 
rizs színes cukorbevonattal. 18. 
személyed. 19.  Kicsinyítő kép-
ző. 20. Zenei hangok. 21.  sérülé-
sem. 24.  Agyafúrt módon kiter-
vel. 27. utó ellentéte. 28. Gomb-
lyukat készít. 30. építőjáték 
márkaneve. 32. Borász, de var-
rónő is végzi ezt a műveletet. 34. 
Közigazgatási és bírói tisztséget 
betöltő egyén az Amerikai egye-
sült államokban. 36. hasonlító 
szó. 37. névelővel, gerinctelen 
állatok   vázának, külső kemény 
részének alapanyaga. 39. mely 
személyek. 40. nyelvtani kife-
jezés. 42. Püspöki székhely itá-
liában. 45. Kettőzve, nagyszülő 
megszólítása. 46. erdő közepe! 

47. helyhatározórag. 49. hagy-
májáról híres alföldi város. 51.  
ilona egyik becézése. 52. Az egy-
szerű mondat egyik eleme. 55. A 
rézfúvós hangszereknél alkal-
mazott szelep, amellyel a cső-
hosszúságot változtatják. 57. Be-
küldendő. június 3-án és 17-én 

a Városi Könyvtárban gyerekek 
számára szervezett program.

FüGGőleGes: 1. ízlik, tet-
szik, kedvére van, német erede-
tű szóval. 2. muzsikával kapcso-
latos. 3. égboltja. 4. nóta egy-
nemű betűi. 5. Beküldendő . A 
vízsz. 1. számú sor folytatása. 6. 

Becézett női név. 7. Vadászkutya. 
8. nemzeti Bajnokság. 9. sport-
szer, és sport ruházat márkane-
ve. 10.  AAAAA! 11. Valamit he-
lyettesít. 12. Félkörívben hajló.  
17. Bibe hangzói! 20. Fogyassza!  
22. lábbal a földbe döngöli ? 23.  
ismét, újból. 25. Alfréd kiskorá-
ban. 26. hivatali iratanyag. 27/a. 
lófarok, az elején!  29. Folyó Ro-
mániában. 31. női név, de egy vi-
rág neve is. 33. spanyol, máltai 
és olasz gépkocsik jelzése. 35. A 
kiszáradás ellen védőbevonattal 
ellátott puha cukorka. 38. Ké-
nyelmes fekvő és ülő alkalma-
tosság. 41. Francia csillagász, a 
jupiter-holdak 2002–2003-as 
kölcsönös okkultációi kapcsán 
fotometriai megfigyelésekkel 
foglalkozott. (jean) 43. szeretné 
elfogyasztani! 44. ifjúsági ma-
gazin. 48. Az alatta levő helyre. 
50. hajógerinc. 51. Kitől, de csak 
középen! 53. Asztácium vegyje-
le. 54. Páros lyuk! 56. lengyel 
pénz rövidítése.

Beküldendő:  Vízsz. 1, 57 és 
függ. 5. számú sorok megfejtése.

Az áprilisi rejtvény megfejtése: 
Nagypénteken esküdtek,
Olyan, mint a hímes tojás.
A CBA vásárlási utalványát 

nyerte: Gecse Ferenc, jászapáti.

Nagypál Istvánné

Keresztrejtvény
 „A fától, az erdőt!”

Amit most szándékozok leírni, nagyon átvitt értelemben 
kell érteni. Van egy olyan mondásunk, hogy valaki „nem látja a 
fától az erdőt”. Kikre érvényes ez az állítás? Talán azokra, akik, 
a napi gondjaikkal úgy el vannak foglalva, hogy nem veszik ész-
re a körülöttük lezajló változásokat… A csodás májusi virágillat, 
a fészküket építő fecskehad csivitelése, a szárba szökkenő gabo-
natáblák, a fény felé nyújtózó parányi napraforgó, akácvirág-
zás, méhdöngés, a múló időre, a hamarosan beköszöntő nyárra 
figyelmeztet bennünket. Képesek vagyunk mégis úgy végigro-
hanni az életünkön, „anélkül, hogy észrevennénk a saját gond-
jaink fájától az élet szépségivel teli erdőt”.

A múlt hónapban a gátszakadás eshetősége volt a témám, és 
azzal a gondolattal fejeztem be: 

– engedjük, hogy a régi helyén új élet sarjadjon! Az ár elvo-
nult, a károk felmérése is megtörtént, sokhelyütt megkezdődött 
az újjáépítés! állj! ennyi volt, már vége és kész? és te tovább 
„élsz, biztonságban az isten tenyerén, az ő kegyelmében, sze-
retetében” – megfeledkezve erről a figyelmeztetésről? „Térjetek 
meg, tartsatok bűnbánatot! isten országa közel van.” merjük mi 
is felvállalni Wass Albert: A múzsához (intézett) szavait:

,,Így vezeklem le minden vétkemet.
Hogy minden átkom áldássá csituljon,
Minden ütésem simogatás legyen,
Minden bűnöm, mint harmatcsepp lehulljon
Erdőn, mezőn, katlanon, hegyen.
Míg minden rosszat, mit e világon tettem,
Kijavíthattam, levezekelhettem.”

isten volt az, aki nekünk eZT az életet adta, hogy a bűnbánat 
Pünkösdje után újra meglássuk a szépet, igazságosat, szeretet-
ben bővelkedőt, hittel, szándékkal, egységgel előbbre vihetőt. 
nem könnyen megélhető, olykor küzdelmes, sokszor beletörő-
dő életünknek segítséget, megerősödést adhatnak az ünnepek, 
a családdal eltöltött várva-várt hosszú hétvégék, szabadságok, 
nyaralások. de ne felejtkezzünk meg a pihenés perceiben sem 
arról, hogy ne csak a fát lássuk, hanem barangoljunk be lehe-
tőségünk szerint az erdőből is minél többet. élvezzük a nyarat, 
kicsit felejtkezzünk meg a napi gondjainkról. isten jól megte-
remtett világában erre is meg kell találnunk a lehetőséget!

Tisztelettel: Z.s.-né

június 13-án iskolánk újra 
megrendezi az istván Király na-
pot. A felső tagozat Budapestre 
látogat. megtekinti a Bazilikát 
és a koronázási ékszereket a Par-
lamentben. 

Az alsósok programja – hely-
ben – istván király korát idézi, 
ezért már májusban elkezdjük 
a készülődést, hiszen a 4. osz-
tályosok közül királynőt és ki-
rályt kell választani, valamint 
korabeli zászlókat kell készíte-
ni. 815- kor indul a „menet” a 
napközi épületétől, élen a kirá-
lyi pár, akiket hintó szállít. őket 
az „alattvalóik” követik (alsós 
tanulók) évfolyamonként azo-
nos színű pólóban az elkészített 
zászlókat lengetve, a Rácz Ala-
dár Zeneiskola fúvós zenekara 
kíséretével a buszváró – posta 

– sportpálya útvonalon. megér-
kezés után a királynő köszönti a 
résztvevőket és kezdetét veheti a 
hét próbából álló haditorna: pat-
kódobás, petrencerúd-tartás, 
várépítés, kincsvadászat, szal-
mahordás, bothajítás, mocsár-
járás, + 1 próba: lovaglás. A ver-
seny „tisztaságát” a királyi pár 
és a haditanács felügyeli. 

A próbák közös ebéddel zárul-
nak, ezt követően a haditanács 
kihirdeti a versengés eredmé-
nyét. A királynő elrendeli, hogy 
most mindenki térjen vissza a 
lakhelyére, de egy év elteltével 
– a gyerekek örömére – a hadi-
torna kerüljön újra megrende-
zésre.

az istván király Nap programja

szomorú szívvel írom sora-
im, tizennegyedikén volt egy 
éve, hogy ide költöztünk. sze-
retjük a szépet, ezért min-
dent megtettünk, hogy kelle-
mes, szép környezetben éljünk, 
amúgy is igen silány utcában. 
A ház elé kiültetett virágok nem 
különös értékűek, de szépek vol-
tak. most nyíltak, pompáztak, 
lilák, sárgák, fehérek. Amit ti-
zenegyedike reggelére tövestől 
megdézsmált egy kedves lakó-
társ. mivel koránkelő vagyok, és 
láttam, mi történt, elindultam 
a szétszórt, föld-virág-levél és 
szirmok nyomában. meg is talál-
tam a házat, ahová vitték. 

nem írom, hogy kihez, nem 
írom a házszámot, de elmondom 
az utcában mindenkinek. Korán 
volt, nem akartam becsengetni, 

de mire később visszamentem, 
minden árulkodó virágszirmot 
összeszedtek. nem szóltam, de 
ezután nagyon figyelem az ille-
tőt, mert feltételezem, képes a 
kerítésen is átmászni, hogy vi-
rágot lopjon. Ahogy az itt lakók 
panaszkodnak, eltűnnek sok-
szor reggelre a teraszról, kertből 
a virágok.

Kedves Csínytevő! 
ha kért volna ezen virágokból, 

szívesen adtam volna, sőt még 
jó tanácsot is, mit tegyél, hogy 
ilyen szép legyen. de így csak azt 
tudom elmondani mindenkinek, 
hol laksz, és ki vagy. Remélem, 
olvasol jász újságot, és magad-
ra ismersz. Addig is szégyenlem 
magam helyetted.

 Ábelné Molnár Mária 
makó u. 18. 

Makó utcai virágok sorsa

A Polgármesteri Hivatal  
közleménye

A 2006. tavaszi belvíz által lakóépületekben okozott károk 
felmérését a Polgármesteri hivatal munkatársai április-május hó-
napban elvégezték.

Kérjük azon ingatlan-tulajdonosokat akiknél a kárfelmé-
rést elvégezték, szíveskedjenek a Polgármesteri hivatal műszaki 
Osztályát adategyeztetés és a kárfelmérő lap aláírása ér-
dekében 2006. június 6-án, délelőtt 12 óráig felkeresni.

A fenti időpontig lehet a műszaki Osztálynál bejelentést tenni azon 
állampolgároknak, akiknek a belvíz okozta károk miatt lakóingatla-
nukban olyan mértékű károk keletkeztek, mellyel a lakhatás feltéte-
lei veszélybe kerültek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti határidő betartása jogvesztő, a 
határidőt követően újabb kárigény bejelentésére nincs lehetőség.

Városi Önkormányzat 
Polgármesteri hivatala

j á s Z A P á T i

A Tehetségért Alapítvány 
pénzügyi beszámolója

2005. évi közhasznúsági beszámoló 
 
Nyitó pénzkészlet:   783 eFt 

Bevételek 
sZjA 1 % összege:    122 eFt 
magánszemély adománya:     10 eFt 
egyéb bevétel:      16 eFt 
Összesen:    148 eFt 
 
Kiadások 
Közhasznú tevékenységből adódó 
költségek, ráfordítások:   247 eFt 

Záró pénzkészlet:   684 eFt 

ezúton szeretnénk megköszönni, hogy adójuk 1 %-val támogat-
ták az alapítványt, vele együtt a gyerekeket. 

Berente Éva 
a kuratórium elnöke
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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.

idén a jászsági Tűzoltóver-

senynek jászivány adott helyet. 

A verseny helyszínén, a sport-

pályán népes vendégsereg és a 

lelkes házigazda település apra-

ja-nagyja összesereglett, hogy 

biztassa csapatait. igazi feszti-

vál-hangulat kerekedett, a tele-

pülés méreteire tekintet nélkül.

Miért vállalta a falu a ver-

seny megrendezését, erről 

kérdeztem Borbély István 

polgármestert.

-Az elmúlt évben határoztuk 

el, hogy 2006-ban nálunk le-

gyen a verseny, mert most 25 éve 

annak, hogy jászivány tűzoltó 

csapata az országos döntőben is 

szerepelhetett. Az elhatározástól 

számított egy év alatt, az egykori 

tűzoltókkal és Farkas jános vál-

lalkozóval együtt, sikerült nyolc 

csapatot kiállítanunk a mai ver-

senyre. A faluban nagyon nép-

szerű lett az ötlet, minden fiatal, 

tűzoltó akart lenni. 

A gyakorlatok és a felkészü-

lés néha nehezen ment, mert ma 

már annyi szórakozási lehetőség 

van a fiatalok számára, amiről 

nehéz lemondaniuk, de a fárado-

zás eredménnyel járt, mert egy 

jól sikerült rendezvény élményé-

vel lehettek ők és az egész falu is 

gazdagabb. A szervezésben szin-

te minden lakos részt vett, de 

mindez nem jöhetett volna lét-

re támogatók nélkül. Az uR-FA 

Kft, a jászapáti 2000 mg. Zrt. 

és  jászberény Város hivatásos 

Tűzoltósága segített az önkor-

mányzatnak mindenben, amit 

ezúton is csak köszönni tudok. 

Külön ki kell emelnem, hogy a 

vállalkozó támogatásával sike-

rült a jásziványi Önkéntes Tűz-

oltó egyesületet is újjászervezni, 

most már bírósági bejegyzéssel 

is rendelkezünk és szeretnénk 

ha minél előbb vonulóképes len-

ne, ha a faluban szükség lesz rá.

A híres tűzoltó csapat egykori 

vezetőjét, Farkas jánost is meg-

kerestem, aki ma sikeres vállal-

kozó és már nagyon sok dolog-

ban támogatta szülőfaluját. Két 

versenyszám között a 25 évvel 

ezelőtti csapatról kérdeztem.

- 1981-ben eljutottunk az or-

szágos döntőbe szolnokra, ahol 

2 század másodperccel marad-

tunk le a dobogó legfelső fokáról, 

így nem jutottunk el Ausztriába, 

pedig nagyon szerettük volna. 

A második helynek is örültünk, 

mert addig és azóta sem volt 

ilyen siker jásziványban. ennek 

az eseménynek az emlékére pró-

báltuk megszervezni a mai ren-

dezvényt. Az egykori csapatunk 

is részt vett a küzdelmekben, a 

régi lelkesedéssel végigküzdöt-

tük a versenyt, mert igazából 

most nem a helyezés számított. 

szeretném még 25 év múlva is 

megcsinálni…  

Remélem sikerül, és a jász új-

ság is tudósít majd róla…  

Végül a jászberényi tűzoltó-

parancsnok, nagy istván alez-

redes úr is elismerését fejezte ki 

a szervező gárdának és lapunk-

nak összefoglalta a verseny ese-

ményeit. 

-A jászsági Tűzoltóversenyen 

hagyományosan két verseny-

szám van. Az első egy 7x55 mé-

teres pályán, akadályokkal tar-

kított staféta, a második rész 

motorfecskendő szerelés, ami 

abból áll, hogy az egy köbméter 

vizet tartalmazó kádból szivat-

tyú segítségével a 100 méterre 

lévő céltáblába el kell juttatni a 

vizet. most hét kategóriában vol-

tak versenyzők, ebből önkéntes 

felnőtt, ifjúsági és gyermek csa-

patok voltak nemenként, vala-

mint intézményi tűzoltóságok 

csapatai mérték össze erejüket. 

Az összesen 36 csapat, nagyon 

sportszerű versenyt vívott ma 

egymással. jászivány rendkívü-

li módon kitett magáért, sok na-

gyobb település sem tud különb 

versenyt rendezni. itt az össze-

fogás, a falu apraja-nagyjának 

a segítsége mindenképpen di-

cséretes. ha azt mondom, hogy 

a falu lakosságának 15 százalé-

ka versenyzett, akkor ezzel min-

dent elmondtam. 

Sz-n

Tűzoltóünnep Jásziványban

Újra együtt versenyzett a 25 évvel ezelőtti sikercsapat.

 Jászapáti 2-es csapata fecskendő szerelés közben. 
A hét tagú (+ egy tartalék) önkéntes tűzoltó csapat minden 

tagjának külön begyakorolt feladata van, amiért ő felel. 
Nem szabad hibázni, mert a többiek munkája is erre épül. 
A legjobb teljesítményt a jászapátiak érték el, alig több 

mint 50 másodperc alatt juttatták el a célba az oltóvizet. 
(Az eredményekről részletesen is olvashatnak a jászberényi 

tűzoltók honlapján: www.jasztuzolto.hu)

Az újoncokat, főleg a lányokat, örömmel mártották a vízbe 
a verseny végén, így avatták igazi tűzoltóvá őket.  

Képek a X. Gazdanapok eseményeiről

A megnyitó után kezdődött a lovasverseny. Az idén 
második alkalommal rendeztek kettes fogathajtó versenyt 

városunkban a Gazdanapok keretében.

Az István Király iskola diákjai gyapjúból készült bábokkal 
adták elő a Megszámlálhatatlan sok juh és Az aranyszőrű 

bárányka című népmeséket. A rendezők gondoltak a 
gyerekekre, mert aszfaltrajz-versenyen is részt vehettek, 

játszóházban alkothattak, de volt csúszda és légvár is.

Az ételek sátrában hagyományos jász ételeket kóstolhattak 
a látogatók, amit a nyugdíjasklubok tagjai készítettek az 

alkalomhoz illő tálalásban. 

A veterán 
és modern 

mezőgazdasági 
gépek mellett 
helyet kapott 

a quad-bemutató 
is (jobb felső 
kép), valamint 
számítógépes 

KRESZ-teszteken 
gyakorolhattak 

a fiatalok.

A francia testvérvárosi delegáció mezőgazdasági vállalkozó 
tagjai érdeklődéssel figyeltek meg mindent nálunk, nemcsak 
a vásáron és a kiállításon, hanem ellátogattak a szomszéd 
településekre is. Egyikük még sétarepülésen is részt vett, 

hogy lefotózhassa a környéket.

 A rendezvényen a helyi vállalkozók is kiállították termékeiket.
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A Városi Művelődési Központ 
és a Könyvtár júniusi programja

Anyakönyvi hírek

A jászapáti Premier Mozi júniusi 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 cím: tebatuzep@pr.hu

Júniusi akcióink!
Falazótéglák:

KŐRÖs 38nF 256 Ft/db-tól, KŐRÖs  30nF: 195 Ft/db-tól 
Mályi és YtOnG falazók, Kerámia tetőcserepek: tOnDACH,

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
csempék, padló- és greslapok: 750 Ft/m2 -től

Csemperagasztók: Bázis: 790 Ft/zs, Gres: 2200 Ft/zs
Hőszigetelők: teRRAnOvA, LB KnAUF: 1880 Ft/m2 -től,

import és hazai cement, 
Betonoszlopok zsalukövek, vb. gerendák.
Lambéria, hajópadló, laminált parketta.

Betonacél Ø12-es: 830 Ft/sz
40x20-as zártszelvény: 1880 Ft/6 fm

Gipszkartonok, OsB-lapok, fenyő fűrészáru.
Bútorlapok méretre vágva is. Műanyag kerti bútorok
szennyvíz kiépítéséhez PvC-csövek, idomok 110-es, 

125-ös, 160-as méretben.
Készbeton kiszállítással!

(Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák)
Építkezés, felújítás előtt keresse telepeinket!

Pedagógusnap
(júniusban búcsúznak a gyerekek az iskolától, tanáraiktól. A Pe-

dagógusnap alkalmából a diákok most egy kedves tanárukra emlé-
keznek, akivel szeptemberben már nem találkozhatnak.)

Barnabás Imre emlékére
ma, ha meghal valaki, némely emberek beletörődnek sorsunkba, 

mondván, egyszer mindenki meghal. Csak az nem mindegy, mikor.
nem mindegy, mit hagy maga után az ember, milyen életművet. s 
hogy az ismerősök, rokonok emlékezetében, ahol remélhetőleg meg-
marad, milyen lesz? hogy gondolnak vissza rá? hogy a kedves, vagy 
a rossz emlékekben marad-e meg.

Az én kedves emlékeimben mindig ott lesz, a nemrég elhunyt egy-
kori biológia tanárunk: Barnabás Imre.

hogy miért volt nekünk: nem „egy” tanár, hanem „a” tanár?
sajátos humora, egyedülálló tanítási módja, gyerekszeretete még 

a kellemetlen biosz órai helyzeteken is tudott segíteni. ha épp nem 
volt tananyag, vagy már előbbre jártunk, és volt egy kis időnk, me-
sélni kezdett. Tanulságos, és nemegyszer humoros történeteket hall-
hattunk tőle. A dolgozószobáját, vagyis a tantermet úgy átalakította, 
hogy egyszerűen öröm volt bemenni órára. állatpreparátumok, ké-
pek, makettek díszítették a falakat. növényekkel voltak tele a szek-
rények, a polcok. A tanári asztala mélyéből mindig előkerült valami 
érdekes dolog. így vált lassan kedvencünkké, a tanár úr és az órája.

mivel kora miatt, az iskola legtapasztaltabb egyéne volt, sokat 
tanulhattunk tőle, néhány gyereknek ő volt a példaképe: „A kedves, 
tréfás öregúr, akit szeretnek a gyerekek.”

2000-től 2003-ig tanított minket, és nem túlzás, nevelt az életre. 
Az ő „szárnyai alatt” váltunk az ötödikes gyermekekből, tisztánlátó 
kamaszokká. Tiszta, őszinte embernek ismertük, aki nem ködösített, 
megmondta az igazat. ha valaki rossz jegyet kapott, viccmeséléssel 
próbált jó hangulatot teremteni. 2003-ban, amikor ballagás és évzá-
ró előtt a tanári kar előtt előadtuk búcsú műsorunkat, könnyes szem-
mel engedett el minket.

ezt tesszük most mi is, könnyes szemmel engedjük el a tanár 
urat… emlékeinkben örökké élni fog: „A kedves, tréfás öregúr, akit 
szerettek a gyerekek…”

nyugodjon békében kedves tanár úr!

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

65 éve született meg a gimná-
zium falai között az a bentlaká-
sos intézmény, amely az államo-
sításig internátus volt, majd di-
ákotthon, s végül kollégium lett 
az Országos Falusi Tehetség-
mentés által életre hívott intéz-
mény.

A jelenlegi jogutód meghív-
ta volt növendékeit, tanárait egy 
emlékező, múltat idéző találko-
zóra. immár hagyomány, hogy 
az egykori kollégisták találkoz-
nak, és felidézik közelebbi és tá-
volabbi múltjuk szép és egyre 
szépülő emlékeit.

április 29-én mintegy 150 di-
ák és tanár jelent meg az új kollé-
giumban, és megtekintette azt a 
kiállítást, amelyet egykori újsá-
gokból, fotókból, és egyéb doku-
mentumokból a kollégium jelen-
legi diákjai állítottak össze.

Azután átvonultunk az isko-
lai rajzterembe, mely egykor a 
jogelőd internátus hálóterme 
volt. Brlázs erika ünnepi meg-
emlékezése után egy bő órányi 
előadásban lepergett előttünk 

szabó magda Abigél című regé-
nyének színpadi megjelenítése. 
A gimnázium színjátszó köré-
nek 19 növendéke adta elő a ló-
czi Tímea által összeállított ese-
ménysort. Az előadás rendező-
je és kivitelezője Gulyásné Tajti 
éva drámapedagógus, magyar-
orosz szakos tanárnő. Folyta-
tódik tehát az a nemes hagyo-
mány, amelynek letéteményese 
Pókász endre tanár úr volt, aki 
a második világháború alatt is 
rendezett színi előadásokat az 
intézmény falai között. Az ötve-
nes-hatvanas években is sikeres 
előadások színhelye volt a jeles 
intézmény.

Az előadást az újonnan átadott 
iskolaépület megtekintése, majd 
baráti hangulatú vacsora követ-
te. órákon át folyt az emlékidé-
zés, és ismét megfogalmazódott 
az újabb találkozás igénye.

Dr. Farkas Ferenc
egykori kollégista 

és nevelőtanár

emlékeztünk 
a jászapáti gimnáziumban

1-én, 8 ó:  
Vágó Pál Ált. és Műv. Isk.  
vizsgaelőadása
2-án, 8–12 ó.: Cipővásár
14:30 ó.: Édes mostoha -  
     a Vágó Pál iskola vizsgaelőadása
3-án,  A Hétszínvirág Táncegyüttes   
     Csömörön 
5-én,   19 ó.:  A VP.Á.M. Isk. néptáncosainak évzárója
6-án, 9-12 ó.: Vegyesáru-vásár
13 ó: Mozgássérültek fogadóórája és közgyűlése
8-án, 8-11 ó.: Használtcipő-vásár
9-én, 16 ó.: A Rácz Aladár Zeneiskola évzárója
10-én A Hétszínvirág Te. jászfényszarun
18 ó.: A Marica grófnő előadása jászberényben
11-én, 17 ó.: A Marica grófnő előadása újszászon
12-én, 9-12 ó. : Vegyesáru-vásár
13-án, 8-12 ó.: Kosztüm-, öltönyvásár
15 ó: Nyugdíjas klubfoglalkozás
15-én, 8-12 ó.: Pólóvásár
19-én, 8-12 ó.: Vegyesáru-vásár
22-én, 8-11 ó: Cipővásár
26-án, 9-12 ó.: Vegyesáru vásár
30-án, 9-17 ó.: A Fehér Akác Idősotthon konferenciája

a Vágó Pál Helytörténeti múzeumban június 1-től 
Zeleiné Kiss Ágnes festményei láthatók és megvásárolhatók.

alKotótáBor
Az idén július 3. és 14. között rendezi meg a Jász Alkotók Köre, 
a jABe támogatásával, a hagyományos Alkotótábort. A művészek 
délelőttönként, 9-től 12 óráig, gyermekek tanítását is vállalják. je-
lentkezni lehet a Városi Könyvtárban Friczné urbán magdolnánál, 
telefonszám: 57/ 440-336. A kéthetes tábor július 14-én egy kiállí-
tással zárul.

A jászapáti Városi Könyvtár 
programjai
június 7-én, 10 óra: Cukorbetegek klubja
12-én, 15 óra: Nyugdíjasklub
14-én, 16 óra: Élményklub  
      (Bordás Anna előadása: Bajorország)
19-én, 14:30 óra: Mini Gyöngyszínház
19-én, 15 óra: Rejtvényfejtő klub
19-én, 16 óra: Városi rejtvényfejtő verseny
26-án, 15 óra: Nyugdíjasklub
28-án, 10 óra: Vakok és csökkentlátók klubja
július 3-án, 14:30 óra: Mini Gyöngyszínház
3-án 15 órától: „Legyen Ön is milliomos!”

A résztvevők a „legyen Ön is milliomos” játék számítógépes válto-
zatának kérdéseire válaszolhatnak. A játékosok érkezési sorrendben 
következnek egymás után. (Alkalmanként többször is sorra kerül-
hetnek!) díjazás: a bajnokság végéig legalább 15 pontot összegyűjtő 
versenyzők tárgyjutalomban részesülnek a december 18-i díjkiosztó 
rendezvényen. Az egyes versenyek időpontja: július 3-án 15 órától, 
július 31-én 15 órától, szeptember 25-én 15 órától,  
november 20-án 15 órától.

2–3. Jégkorszak 2. - Az olvadás
       szinkronizált, amerikai animációs film.
10. Tűzfal - Amerikai akciófilm.
        Főszereplő : harrison Ford
16–17. A Da Vinci kód
        szinkronizált, amerikai thriller.
        Főszereplő : Tom hanks, Audrey Tatou
23–24. Mission Impossible 3.
        szinkronizált, amerikai akció-thriller. Főszereplő : Tom Cruise
30–1. Elemi ösztön 2. Főszerplő : sharon stone 

sZüleTTeK:
Kállai istván Kevin 2006. iV. 19.
Tajti ákos   2006. iV. 21.
Zsidró levente   2006. iV. 24.
mihályi Zsombor Zoltán  2006. iV. 30.
Berki szabolcs erik 2006. V. 5.
Bécsi simon Pál  2006. V. 8.
sinkó-Káli noémi  2006. V. 9.
Köteles Kata  2006. V. 9.
Gulyás Zsófia  2006. V. 11.

elhAlálOZTAK:
Balta Béláné   élt 67 évet       jászapáti lakos
   Rusvai Franciska
Agócs Balázs istvánné élt 38 évet „ 
   Kóczián éva
Kökény miklós  élt 70 évet „ 
Berki lászló imre  élt 59 évet „ 
Koczka Kálmán  élt 73 évet jásziványi lakos

A Pátria Táncművészeti Iskola szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját a 2006. június 5-én, hétfőn 19 órakor 

a Művelődési Házban tartandó

„Táncra lábam” című táncműsorára. 
A felvételi elbeszélgetés, érdeklődő gyerekek részére, 

június 8-án, pénteken 16 órakor lesz a Művelődési Házban.

a Jászapáti rácz aladár Zeneiskola várja azon 
6–22 éves korú diákok jelentkezését,

akik fontosnak tartják a személyre szabott zeneoktatást és kedvet éreznek 
képességeik fejlesztéséhez a zeneművészet terén.

2006. szePteMBeRétŐL inDULó tAnszAKOK: 
zongora, hegedű, cselló, furulya, fuvola, trombita, klarinét, 

szaxofon, kürt, tuba, harsona, 
szintetizátor (2 éves zongoratanulás után), népzene: citera. 

Jelentkezni lehet: 2006. június 7-én (szerdán) 14–17 óráig 
a Jászapáti Vágó Pál ált. isk. ének-zene tantermében. 

Szeretettel várunk, légy egy olyan csapat tagja, ahol az együtt-muzsikáláson 
kívül egyénileg foglalkoznak Veled, hogy a hangszeres zene által  

Te is örömre lelj!

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!

Szabó Magda Abigél című könyvéből 
adtak elő jeleneteket 
a gimnázium diákjai
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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. június 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.

nyuszifutás az istván Király 
általános iskolában

Alsós tanulóink körében nagyon népszerű a városi sportpályán 
megrendezésre kerülő nYusZiFuTás. Gyermekeink évfolyamon-
ként és nemenként álltak rajthoz április 27-én, hogy összemérjék 
gyorsaságukat és kitartásukat. hangos biztatás közepette étek célba 
a befutók. A táv teljesítéséért focit és gumilabdákat kaptak a gyere-
kek, amit tornaórákon és szabadidős foglalkozásokon vehetnek bir-
tokba. A helyezettek érmekkel a nyakukban állhattak fel a dobogó 
megfelelő fokára, az elsők nYusZiFuTás GYőZTese 2006 feliratú 
pólót is kaptak. A jutalmakat urbán istván igazgatóúrtól vehették át 
a legjobbak. A remek időt kihasználva labdajátékokkal, barangolás-
sal töltöttük el a délelőtt hátralevő részét. 

A jutalmakat pályázati forrásból és Nyitrainé Rusvai Tünde 8 
éve tartó támogatásából biztosítottuk. Köszönjük a gyerekek nevé-
ben is, reméljük az elkövetkezendő időben is akad olyan szülő, aki 
támogatja sportrendezvényeinket, ezzel is népszerűsítve a mozgást, 
az egészséges életre nevelést.

Helyezettek:
1. évfolyam: i. utasi Gréta  ii. Oláh Rozália, iii. Fehér Andrea 
      i.  Oláh márió, ii. Zsemberi Gábor, iii. Zsemberi dániel
2. évfolyam: i. Farkas Angelika, ii. nagypál eszter, iii. urbán ágota 
      i. urbán ádám, ii. Farkas jános,  iii. Zagyi máté
3. évfolyam:  i. Farkas natália,  ii. Burai Vivien,  iii. Zsemberi  
      Claudia i. Benkucs Roland, ii. Koczka Viktor,  
      iii. horváth dániel
4. évfolyam:  i. Birkás Kinga, ii. Banya Bettina, iii. Terjék evelyn,   
      i. Burai jános, ii. Rácz Róbert, iii. sike józsef

Bagi Mihályné

Április első hetében az István Király Általános Iskola 
alsó tagozatán megtartottuk a hagyományos OVI-SULI 

foglalkozásunkat, melyen nagy számban vettek részt 
a gyerekek szüleikkel együtt.

iskolánkban, az istván Király 
általános iskolában, kiemelt 
feladatnak tekintjük népi kul-
túránk, népi hagyományaink 
ápolását. nagyon fontos, hogy a 
mai kor gyermekei is megismer-
hessék őseik életét, múltját, ér-
tékeiket, hogy a jövő nemzedék 
számára is legyen mit tovább ad-
niuk. A cím is utal arra, hogy vis-
sza kell térnünk a „gyökereink-
hez”, hogy ezzel is erősítsük ho-
vatartozásunkat. 

„A gyökerek persze
  nem látszanak,
  de tudod, azok
  tartják a fát.”
      (Ókori görög költő)

már első osztálytól kezdve ha-
vonta felelevenítjük a hónaphoz 
kapcsolódó jeles napokat, nép-
hagyományokat. A kisdiákok 
életkorának megfelelően ezt a 
feladatot játékos formában, él-
ményszinten, tevékenységekhez 
kötötten próbáljuk megoldani. 

Fontosnak tartjuk, hogy te-
lepülésünk, tájegységünk ha-
gyománykincsére támaszkod-
junk. így reméljük, hogy ta-
nulóink családjukban vagy 
lakóhelyükön fellelhetik még az 
eltűnt idők, szokások, tradíciók 
szépségét, generációkat összefű-
ző erejét. A természetes anyagok 
használata is ehhez a területhez 
kapcsolódik.

Az előbb leírtak élménysze-
rűbbé tételét ebben az évben 
nagyban segítette két pályázat 
meghirdetése is. ősszel a ma-
dárijesztő és Töklámpás készítő 
verseny, amelyen iskolánk több 
osztálya is nagy lelkesedéssel 
vett részt.

Tavasszal örömünkre újabb 
pályázatot hirdettek meg „ma-
roknyi gyapjú” címmel. ezzel a 
pályázattal a szervezők felkel-
tették az iskolások figyelmét a 
jászsági juhtenyésztés hagyo-
mányaira. Valamint arra is, 

hogy a gyapjú a legősibb termé-
szetes anyagunk egyike, amit 
könnyen és sokféleképpen lehet 
felhasználni.

iskolánkból az 1.c és a 2.b osz-
tály színvonalas bábokat és dísz-
leteket készített erre az alkalom-
ra. A bábok egy-egy mesejelenet-
ben életre is keltek. lelkesen és 
sok munkával készültek el a ki-
állítási darabok, amelyeket a Vá-
gó Pál múzeumban tekinthettek 
meg az érdeklődők. ennél még 
nagyobb izgalommal járt a me-
sék dramatizálásának megszer-
vezése. mind a két osztályt nagy 
megtiszteltetés érte, hiszen a 
Gazdanapok rendezvénysoroza-
tán nagyközönség előtt is előad-
hatták produkcióikat. 

A gyerekek örültek a sike-
res szereplésnek. Az 1.c osztály 
Gyárfás Róbertné és Bugyiné 
nyitrai marianna vezetésével A 
megszámlálhatatlan sok juh cí-
mű népmesét adta elő népdalok-
kal és zenei aláfestéssel színe-
sítve. segítőtársaink voltak még 
Kocsisné Kaszab Zsuzsanna és 
Borbásné Budai Valéria. A 2.b 
osztály Telek Rita és Bodocz Ró-
bertné irányításával Az arany-
szőrű bárány című népmesével 
készült. segítőjük volt még Kán-
torné Pataki erika. A következő 
kép segítségével egy kis ízelítőt 
szeretnénk adni az elkészített 
munkákból. 

Reméljük, hogy jövőre is le-
hetőségünk lesz hasonló élmé-
nyek átélésére, ilyen színvonalas 
programokon való részvételre.

Gyárfás Róbertné

Vissza 
a gyökereinkhez

A legjobb futók


