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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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A 2006 évi országgyűlési képviselő-választás 
eredményei Jász-Nagykun-Szolnok megye 

2. számú választókerületében
 I. forduló eredményei:
névjegyzékbe vett választópolgárok száma: 32 756.
szavazóként megjelentek száma: 19 420 - 59,29 % (ebből 4 külképviseleten)  
érvényes szavazatok száma: 19 097.
A szavazatok megoszlása:
Csomor András (miéP-jobbik):  656 - 3,44 %
eszes Béla (mdF):   1874 – 9,81 %
járvás istván: (FidesZ):   7760 – 40,63%
Dr. Szekeres Imre (MSZP):  8807 – 46,12%
egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok több mint 50%-át ezért második fordulót kellett tartani.

A II. forduló eredményei:
névjegyzékbe vett választópolgárok száma: 31 669.
szavazóként megjelent: 18 133. 57,26 % (ebből 5 külképviseleten)
érvényes szavazatok száma: 18 003.  

A szavazatok megoszlása: 
járvás istván (FidesZ):   8637 – 47,98%
Dr. Szekeres Imre (MSZP):  9366 – 52,02%
jászapátin a 4. számú választókerületből várható szavazatok száma összesen: 688, ami már nem 

változtathat döntően a végeredményen: Dr. Szekeres Imre mandátumot szerzett, országgyűlési 
képviselő.

(A FidesZ megyei listájáról bejutva járvás istván is képviselő lett.)

Jászapáti választókerületeinek szavazatai a II. fordulóban:

Jelölt
1. sz. szavazókör

(Városüz. Kft)
2. sz. szavazókör
(Vágó P. iskola)

3. sz.
szavazókör
(Kórházisk.)

4. sz.
szavazókör

(volt könyvtár)

5. sz.
( volt ipari 

isk.)

6. sz.
(ált. isk. napközi)

7. sz.
(Bölcsőde)

Járvás István 245 218 295 - 293 336 323

Dr. Szekeres Imre 420 328 362 - 338 327 342

A választókerület településeinek szavazatai a II. fordulóban:

Települések Járvás István Dr. Szekeres Imre

Alattyán 463 509

Jánoshida 668 532

Jászalsószentgyörgy 1048 827

Jászapáti 1710* 2117*

Jászboldogháza 614 318

Jászdózsa 465 628

Jászivány 98 163

Jászjákóhalma 649 735

Jászkisér 797 943

Jászladány 936 1209

Jászszentandrás 729 606

Jásztelek 282 439

A tar t a lomból
2. oldal: 

meghívó a X. jászsági Gazdanapok rendezvényeire
3. oldal: mustármag, Kistérségi segítők

4. oldal: 
Alapítványi bál támogatói

5. oldal: 
Képek a városban folyó munkákról

6. oldal: 
Gazdálkodók tájékoztatója

7. oldal: 
Rendezvények, anyakönyvi hírek,

Felhívás tüdőszűrésre
9. oldal: 

egy hang a csapatból
10. oldal: 
Rejtvény
11. oldal: 

sport. hangosan nehéz gondolkodni.
nemzetközi judo Bajnokság.

TÖLGYES 
STRANDFÜRDŐ 

J á s z a p á t i ,  t e l . :  5 7 / 4 4 0 - 3 5 3
e gé s z év be n n y i Tva :  
április 16-tól június 10-ig:  
 hétköznap 9-től 18 óráig, 
 hétvégén 8-tól 18 óráig.
Június 11-től augusztus 20-ig:  
 hétköznap 9-től 19 óráig, 
 hétvégén 8-tól 19 óráig.
augusztus 21-től szeptember 30-ig:  
 hétköznap 9-től 18 óráig,  
 hétvégén 8-tól 18 óráig.
Október 1-től április 15-ig: 8–16 óráig.

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

hőmérséklete: 49 Co 
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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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X. Jászsági Gazdanapok
Helyszín: Agrocentrum Bevásárlóközpont területe

31. főút mellett, a Lukoil-benzinkút szomszédságában

Egész napos gép- kertészeti kiállítás és vásár, valamint műtrágya,  
növényvédőszer-bemutatók, helyi és környékbeli vállalkozók kiállítása, vására 

10 óra Egyszer volt…
Népi viseletek és régi eszközök kiállítása

10:30 óra Gyerekprogramok (játszóház, rajzverseny, arcfestés, légvár, csúszda)

11:00 óra Megnyitó

13:00 óra II. Amatőr kettes fogathajtó verseny

10:30 óra Bábelőadás gyerekeknek (a rendezvény ideje alatt mini bábszínáz tekinthető 
meg)

10:30 óra Muskátli Népdalkör Dalos Találkozója

15:00 óra Starlight Dance Scool egri és jászapáti növendékeinek műsora

15:30 óra Vágó Pál Általános és Művészeti Iskola  Társastánc csoportjának előadása

16:00 óra 2 órás kívánságműsor a Trió rádióban 

19:30 óra Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar műsora

20:00 óra Gazdanapi utcabál a TUTI-BULI Zenekar közreműködésével

8:00 óra Egész napos gép- kertészeti kiállítás és vásár, valamint műtrágya,  
növényvédő-szer bemutatók, helyi és környékbeli vállalkozók kiállítása, vására

8:00 óra Egyszer volt…
Népi viseletek és régi eszközök kiállítása

9:00 óra Meghívásos lovasverseny

9:00 óra Gyerekprogramok (játszóház, arcfestés, légvár, csúszda)

10:00 óra Bábelőadás gyerekeknek

10:00 óra Majorette-bemutató és a Rácz Aladár Zeneiskola Fúvószenekarának műsora

11:00 óra

„Anyák napi köszöntő” című néptáncműsor 
Résztvevők:   

Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Jászapáti Tagozata, 
Hétszínvirág Táncegyüttes, 

Öreg Táncosok Baráti Köre, Kísér a Bíró Zenekar,

11:00 óra Quad bemutató (négykerekű motorok bemutatója)

13:00 óra Capoeira-bemutató (táncos harcművészeti bemutató)

14:00 óra Mc. Hawer és a Tekknő zenekar műsora

15:00 óra Tombolahúzás és a rendezvény zárása

Mindkét napon:
Ételek sátra: hagyományos népi sütemények bemutatása és kóstolása. 

Sárkányrepülés – Veterán gépek kiállítása

A kiállítás és a programok megtekintése díjtalan.

A rendezvény helyszínén étel és ital nagy választékban vásárolható.

Bővebb felvilágosítás: 

Jászapáti 2000. Mg. ZRt.,: Tel.: 57/440-516; 30/250-2822

A Zöld Pont Környezetvédelmi egyesü-
let helyi csoportjának szervezésében a Föld 
napja alkalmából diavetítéssel egybekötött 
előadást hallgathattak meg az érdeklődő di-
ákok. dr Tallósy Béla előadó az Alföld termé-
szeti örökségéről beszélt, képeken bemutat-
ta a környékünkön található védett területe-
ket, növényeket és állatokat. minden védett 
fajról képeket láthattunk, kezdve a rovarok-
kal, kétéltűekkel, hüllőkkel. érdekes adato-
kat hallhattunk a környéken ismert mada-
rakról.  

megtudhattuk, hogy a jászság legjellem-
zőbb madara a szalakóta 1995-96 óta szinte 
teljesen kipusztult, talán a telelőhelyén tör-
ténhetett valami, és csak mostanában kezd 
magára találni. ez a galamb nagyságú, szí-
nes tollazatú madár nagy számban élt a kör-
nyéken. A nálunk gyakran látható fehér gó-
lya is egyre inkább veszélyeztetett faj, hiszen 
egyre romlanak a fészkelési lehetőségei, a te-
lelőhelyen és vándorlásuk közben olyan sok 
pusztult el az utóbbi időben, hogy vannak 
olyan falvak, ahol korábban öt fészek volt, 
most meg csak egy. 

A természetvédelem jelvényében szereplő 
madár, a nagykócsag egész különleges ma-
dár – mondta el dr. Tallósy Béla - hiszen a 
hetvenes évek közepére európa nyugati fe-
lén szinte teljesen kipusztult, mert megszűn-
tek a mocsaras területek. elkezdték védeni, 
de nemcsak ezért kezdett el szaporodni, ha-
nem valamilyen módon rájött arra, hogy a 
megszokott élőhelye megváltozott és átállt 
a mezei pockok vadászására, mostanában 
vígan él a hereföldeken a szántókon, szépen 
gyarapszik az állomány. senki se gondolná, 
hogy itt a mi területünkön 100 pár nagykó-
csag fészkel. ősszel nagy csapatokban talál-
kozhatunk ezzel az impozáns, szép madár-
ral. 

Végül a védett emlősök zárták a sort, köz-
tük említette  a közönséges ürgét is, amit né-
hány évtizede még irtottunk, de mára a lege-
lők területének csökkenésével az ő élőhelyük  
is megváltozott, példányszámuk lecsökkent.

Sz-n

A Föld Napja 
alkalmából 

Dr. Tallósy Béla 
tartott előadást

VIII. Magyar 
és Nemzetközi 

Senior Judo 
Bajnokság  2006

Minden csoda három napig tart, 
mondják, de mondanak mást is. 
Például azt, hogy „egyszer élünk 
Peti, nem?” és az utóbbira még 
visszatérünk.

jászapáti nB.ii-es csapatának csudájára 
járnak a legtekintélyesebb megyei és orszá-
gos sportlapokban is. A Csapat szárnyal, a kö-
zönség szeretetében fürdik, mint ahogy a fi-
úk is elkényeztetik rajongóikat. A tavaszi rajt 
kezdetén a 8. helyen álltunk 21 ponttal a tar-
solyunkban a 33 pontos listavezető Vác, a 25-
25 pontos Baktalórántháza, szolnok, sorok-
sár, valamint a 24-24 pontos nyíregyháza, 
Kazincbarcika és Bőcs mögött. hátrányunk 
megnyugtató volt (nem dédelgettünk dobo-
gós reményeket), a tabella közepén tanyáz-
tunk, nem fenyegetve a kiesés rémétől (de 
azért egy ponttal közelebb a kiesőhöz, mint az 
elsőhöz).

Apropó, visszatérve a „minden csoda há-
rom napig tart”-hoz. A mi három napig tartó 
csodánk egyszer már lezárult, hiszen három 
egymást követő évben felsőbb osztályba lép-
tünk. A mostani már az újabb csoda és remél-
jük, hogy ez sem lesz rövidebb, mint 3 év.

A világ megváltozott,
legalább is az nB.ii. Keleti csoportjában, 

hiszen a tavaszi idényben lejátszott hat for-
duló után az őszi idényzáráskor még inkább 
hátra, mint előre tekintgető jászapáti borítot-
ta a paklit. A téli vérátömlesztéssel (játékos-
ból hat ment, hat jött) a hozzáértők egyöntetű 
véleménye szerint jászapátin kiváló gárda állt 
össze, ráadásul bármire (természetesen csak 
nemes célokra) felhasználható. Akár arra is, 
hogy a ..., na ezzel még várjunk egy kicsit!

Amit az életben nem gondoltunk volna, az 
egy bő hónap alatt megvalósult jászapátin: a 
Csapat tartósan a dobogón versenyezve kelet 
3. (debrecen, diósgyőr, jászapáti), a régió 2. 
(debrecen, jászapáti, de ez a sorrend akár az 
előző kategóriában is megállna) legjobbjává 
nőtte ki magát. A tavaszi rajtkor még messze 
előttünk járó ellenfelek egy kivételével mö-

génk kényszerültek, ráadásul mesébe illő ko-
reográfiával. mi egy hazai döntetlen kivételé-
vel nyertük a meccseket, az ellenlábas gárdák 
meg rendre az általunk áhított eredményeket 
hozták. A verhetetlennek hitt Vác megbotlott 
és hazai pályán kikapott a makótól, amely ha 
a dunakanyari helyzetről keringő szóbeszéde-
ket igazolja, csak a kezdet. Akkor pedig bármi 
lehet a végén.

Amit még a 76 éves Szalkári Kaci bácsi
sem érzett korábban a lelátón, azt megta-

pasztalhattuk április közepén Karcagon. já-
szapáti a megyei rangadó első félidejében pa-
rádézott, 15 perc leforgása alatt négy gólt lőtt 
és az őket elkísérő több száz drukkerre úgy rá-
talált, hogy tapintható és persze hallható volt a 
szeretet, a rajongás. A csapat és közönsége kö-
zötti „kontakt” valóban olyan volt, mint még 
soha, elmondhatatlan, életre szóló élmény.

„Egyszer élünk Peti, nem?
de igen vagy mégse? Persze, hogy egyszer 

élünk, csak amit mondani akarsz ezzel az - 
hogy is mondjam, hát nem kaptuk már meg 
azt, amit a legszebb álmainkban sem láttunk? 
(aki látott, jöjjön, egy sört fizetek a Gólvágó-
ban). hát túlszárnyalható ez a csoda, lehet 
még lépni?- kérdezlek. ne nézz rám, én nem 
mondtam semmit, még arra sem vagyok ké-
pes, hogy belegondoljak. Az jusson az eszem-
be, amire a nemrég még az első vonalban sze-
replő Kiskapusi Balázs és horváth Péter es-
küszik, hogy jászapáti megüti a mércét. nem 
tudom, de amikor álmunkban futunk, soha-
sem a földön tesszük azt, mindig vagy egy ki-
csivel a föld felett lebegünk vagy egy kicsit a 
földbe süllyedve cammogunk. 

A mostani álmunkhoz a földön kell járni, 
történetesen a pályán, az meg egyelőre olyan 
állapotú, hogy inkább vagy egy kicsit fölötte 
vagy egy kicsit besüllyedve viselhető. Tudom, 
kicsit nehézkes vagyok, pedig milyen egysze-
rű a tétel, mégsem tudom kimondani. Bocsá-
natot kérek, de már az is csoda, hogy idáig el-
juthattam, egy álomban sem hihetőhöz, - ami 
talán nem is álom.

illés

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 kérni20 óra után 

a 441-898-es telefonszámon 
lehet.

Hangosan nehéz 
(és veszélyes) töprengeni

GÖdÖllő
2006. március 25-én a Gödöllői szent 

istván egyetem sportcsarnokában került 
megrendezésre a Viii. magyar és nem-
zetközi senior judo Bajnokság. A bajnok-
ságon 15 ország 195 senior versenyzője 
képviseltette magát, kor- és súlycsoport 
megosztásban, igen színvonalas megmé-
rettetések keretében. 

A jászapáti Kígyó dojó harcművésze-
ti sportegyesület vezető edzője: Renshi 
Nagy Hinst István, az m 5–100 kg  ka-
tegóriába nevezett be és ellenfeleit ipon-
nal  legyőzve a súlykategória bajnoki cí-
mét szerezte meg. 

Nagy Hinst István 
Kígyó dojó hse-elnök
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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 !
Az anyák megünneplésének 

története az ókori Görögország-
ba nyúlik vissza. Akkoriban ta-
vaszi ünnepségeket tartottak 
Rheának az istenek anyjának, 
és vele együtt az édesanyák tisz-
teletére. magyarországon 1925-
ben a magyar ifjúsági Vöröske-
reszt tartotta az első ünnepet, 
a májusi mária-tisztelet hagyo-
mányaival összekapcsolva.

A rejtvényben Osvát erzsébet 
meséltél és meséltél című versé-
nek egy sora fejthető meg.

„Velem voltál örömömben, ve-
lem voltál bajban, velem voltál, ha 
sírtam, velem, ha kacagtam.

   Meséltél és meséltél igazakat, 
szépet, kívántam, hogy a  meséd 
sose érjen véget.

   Mit adtam én cserébe? 
Te azt sose kérted,………folyta-

tása a rejtvény vízsz. 1 és függ. 7. 
számú soraiban.

VíZSZINTeS: 1. Bekülden-
dő.  A vers folytatásának első ré-
sze. .12. . Arra a helyre erősítés. 
13. Tarajos kétéltű állat. 14. he-
lyező, tevő. .15. előfordul.. 16. Fej 
nélküli iram!. 17. női énekhang.   
19.  Kiejtett betű. 21. magad. 22.  
mikro egynemű betűi.  24. indul 
röviden. 26. Bába, szülésznő, 
ápolónő régies kifejezéssel vagy 
idősebb francia nevelőnő. 28. 
szereplő a dzsungel könyvében.  
30. Róma folyója. 31. idegen fér-
finév. 32. nitrogén, hidrogén és 

oxigén vegyjele. 33. névelővel, 
hajógerinc. 34. mérlegelő, fon-
toló. 36. Brazíliai kikötő város az 
Atlanti óceán partján, hiányo-
san.(3 betű hiányzik, helyesen 
Paranaguá!) 38. indiai uralko-
dó volt. 39. Becézett idegen fér-
finév.  40. hangtalan elemér! 41.  
hoz mássalhangzói! 42. Kiütés 
jele. 43. Üreg, lyuk. 45. Attól az 
időtől fogva. 47. helyet foglalna.  
49. Összedől. 51. Fentről leszólít. 

53. lentebbi helyről erre a hely-
re helyezett. 55. Baranya megyei 
település.

FüggőLegeS: 1. Takáts 
Gyula műve. 2. Zenei hangok.   3. 
Valamit kínosan titkoló. 4. álla-
ti lakhely. 5. Puskát használ.  6. 
Pécshez közeli település. 7. Be-
küldendő. A versidézet folytatá-
sának második része.   8. névelő-
vel, ragadozó madár.  9.  lángol. 
10. Vívófegyver.   11.  Rögtönbí-

ráskodás, rögtönítélet. 18. Ka-
mionok nemzetközi jelzése. 20.  
elegyít. 23. nyilvántartás, te-
lekkönyv. 25. Összetett mér-
tékegységek nevében az utótag-
ként szereplő mértékegység ez-
redmilliomod részét jelöli.   26.  
menet eleje! 27. A fényáram egy-
ségének tízszerese. 29. eszköz, 
melyet a húsvéti hímes tojás 
mintázásához használnak. 30.  
szóösszetételek előtagjaként az 
utótagnak hellyel kapcsolatos 
voltát jelöli. 35. lantán vegyjele.   
37. Közteher. 39. nagyon csú-
nya, csúf. 42. …per, nagy utas-
szállító, földrészközi repülőgép. 
44. …therm, légfűtési rendszer, 
amelynél a fűtőtestben felmele-
gített levegőt a lakásban külön-
külön működtethető ventilátor 
hajtja a mennyezet alá. 46. na-
hát közepe! 48. él távíratban! 
50. hasonlító szó. 52. Római 4. 
54. európa Kupa. 

BeKÜldendő: A vízszintes 
1 és a függ. 7 számú sorok meg-
fejtése.

A márciusi rejtvény megfejté-
se: ….,,majd szakállát  március-
ban. Gergely hát.” szabari Pál

Nagypál Istvánné 
A megfejtéseket a Könyvtár cí-

mére kérjük eljuttatni június 20-
ig. Helyes megfejtés nem érkezett, 
ezért a vásárlási utalványt a rejt-
vény készítője kapja.

Keresztrejtvény
Új élet sarjad!

A márciusi fagyok, az áprilisi irtózatos hóolvadás, bel- és 
árvizek megnehezítették az életét a folyóvíz mellett élőknek, 
a gátakon dolgozóknak, az egész országnak egyáltalán. Az 
utóbbi idők szélsőséges időjárása egyre inkább azt mutat-
ja, változás van, átalakulóban van a természet körülöttünk. 
s nem kevés szerepünk van ebben nekünk, modern embe-
reknek, újfajta életfelfogásunknak, annak az önhittségnek, 
hogy az ember már szinte mindenre képes önmagától. ezért 
nincs szüksége fölötte állóra, aki megparancsolja neki: mit 
tegyen, és mit ne!

Pedig tanulhatnánk az ősöktől, volt már „egyszer” özön-
víz, ami mindent elpusztított a földön,  és utána új élet kez-
dődött. „feltört a nagy mélység minden forrása, megnyíltak 
az ég zsilipjei, és betöltöttek mindent a föld színén… eltörölt 
tehát minden lényt, amely a földön volt, embert, jószágot, 
csúszómászót és égi madarat, eltörölte őket a földről, csak 
noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában.” (Ter 
7, 11-23) isten volt az, aki az özönvizet a földre bocsátotta, és 
ő figyelmeztette noét időben, hogy építsen bárkát. Így meg-
mentette az emberi fajt a teljes kipusztulástól. ugyanakkor 
megígérte, „nem lesz többé özönvíz, amely elpusztítja a föl-
det.” hát ő a mi korunk istene is, betartja a szavát, de joga 
van a figyelmeztetésre, a felszólításra! álljatok meg, gondol-
kozzatok el, hogy mit tudtok önkezetekkel véghezvinni, és 
mi az, amihez ő is kell?

Az élet maga, nagyon is törékeny alkotás, testi-lelki 
egészségünk bármikor felmondhatja a szolgálatot. elsodor-
hatja az árvíz, elpusztíthatja az éhség, bármilyen mérgezés, 
egymás ellen feszülő indulat, nem is beszélve az élet tovább-
adásának gyakran nem vállalt felelősségéről. mind-mind 
pusztulásunk felé sodor. még mindig azt gondoljuk, hogy jól 
van ez így, megbirkózunk vele egyedül is, nem kell segítség?

szerintem érdemes elgondolkodni ezen, hogy min mú-
lik az életünk, és kinek kellene hálásnak lennünk. mert ha 
magyarországon eddig még nem szakadtak át a gátak, és re-
méljük, nem is fognak, azt nem csak önmagunknak köszön-
hetjük, azt hiszem. Azok, akik ott dolgoztak a gátakon, min-
dent megtettek, de volt egy pont, amikor már ők se tehettek 
semmit, csak reménykedtek, hogy talán kibírja azt a retten-
tő nyomást a gát… (Amikor e sorokat írom, a Tisza hazai sza-
kaszán eddig soha nem mért vízszinttel tetőzik szegednél.  
ugye emlékszünk az 1970-es szegedi árvízi pusztításra?) 
Reméljük, a történelem nem ismétli önmagát. A lelkiek-
re vonatkoztatva, változtassunk hát a tények ismeretében 
önmagunkba vetett hitünkön, és húsvét elmúltával bízzuk 
Krisztusra a megváltást. engedjük, hogy a régi helyén: 

Új élet sarjadjon!
Tisztelettel: Z. S.-né

Tisztelt Lakosság!

segítsen, hogy segíthessünk! Tá-

jékoztatjuk Önt, hogy 2006. január 

1-én a jászsági Kistérségi Társulási 

Tanács fenntartásában megkezd-

te működését a jászsági Támogató 

szolgálat i. sz. szakmai Központja, 

melynek részei:

- Támogató Szolgálat

- Közösségi Pszichiátriai ellátás

Támogató szolgáltatás feladata: 

- Fogyatékos személyek számá-

ra jogszabályok által biztosított 

támogatási lehetőségekről infor-

máció-nyújtás, segítő közre-

működés.

- Sérült gyermekek korai 

fejlesztéséhez segítségadás (uta-

zó gyógypedagógiai hálózat)

- Életviteli tanácsadás 

sorstársi tanácsadó bevonásával 

- segítségadás az orvossal történő 

kapcsolattartásban, intézménybe 

és intézményből kísérésben, bevá-

sárlásban, szabadidő hasznos eltöl-

tésében, gyógyászati segédeszkö-

zökhöz való hozzáférésben és jel-

nyelvi tolmács elérhetőségében.

A segítségnyújtás a fo-

gyatékkal élő emberek ak-

tív közreműködésével történik. 

A személyi segítő szolgáltatás té-

rítési díjai a jövedelem függvény-

ében változik.

szállító szolgáltatás igénybe ve-

hető:

- személyesen, illetve telefonon 

keresztül.

Igénybejelentés

- a szállítás napját megelő-

ző 3 nappal korábban szükséges. 

A fogyatékkal élő kiskorú közok-

tatási intézménybe történő napi 

rendszerességű eljuttatása térítés-

mentes.

eseti szállítás minden esetben 

térítésköteles, melynek összege 25 

Ft/km.

Közösségi Pszichiátriai ellátás

Feladata: mentális gondozás a 

saját otthonukban élő pszichiátriai 

betegek körében.

Célja: A betegség ambuláns szak-

ellátás melletti egyensúlyban tar-

tása.

A közösségi gondozás térítés-

mentes! elérhetőség és bővebb fel-

világosítás:

jászsági Kistérségi Társulás

jászsági Támogató szolgálat i. 

számú szakmai Központ

5137 jászkisér, Fő út 7. 

Telefon: 06-30/549 9978

Ügyfélfogadás: hétfőtől-pénte-

kig 8-16 óráig
Balogh Anita 
szolgálatvezető

Kistérségi segítők

kedves Szülők!
értesítjük a kedves szülőket, hogy az Óvodai beíratko-

zás 2006. június 1-től június 15-ig tart.

szeretettel várunk minden kisgyermeket, aki betöltötte 3. 

életévét. 

Beíratkozás helye: Csiga-biga óvoda (Fő tér 2.)

nyitó pénzkészlet: .......................................................................... 363 eFt
 
Bevételek:
 
alapítványi bál bevétele ..................................................................494 eFt 
kamatbevétel ...................................................................................... 3 eFt 
Összesen: ........................................................................................860 eFt 

Kiadások:

ügyviteli költség ............................................................................... 25 eFt 
közhasznú kiadások ........................................................................  23 eFt 
bank-, postaköltség ...........................................................................10 eFt 
alapítványi bál ................................................................................254 eFt 
Összesen: .........................................................................................312 eFt 

Záró pénzkészlet: ......................................................................548 eFt

Az alapítvány pénzeszközeiből nagyobb összegű cél szerinti felhaszná-
lásra 2005. évben takarékossági okok miatt nem került sor. A záró pénz-
összeget a 2006. évre vittük át.

Dr. Szűcs Imréné 
a kuratórium elnöke

a somos anDrás alapÍtvány 
2005. évi közhasznúsági beszámolója
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Rácz Aladár 
Zeneiskoláért Alapítvány 

2005. évi közhasznú, 
egyszerűsített 
beszámolója

A./Összes BevÉteL
1. államháztartás alrendszerétől kapott 
támogatás .................................... 14 800 128
2. Pályázati úton elnyert támogatás:
- jászapáti Polgármesteri hivatal ... 700 000
- nemzeti Civil Alapprogram ....... 1 000 000
3. „jászkör” egyesület zenekarunk  .. 70 000
4. 1 %-os felajánlások ........................ 137 812 
5. isk. tér. díj .....................................674 500
6. egyéb adományozóktól kapott támogatá-
sok  ................................................   1 430 381
7. egyéb bevételek ...........................7 955 583
8. 2004. évi pénzmaradvány ........   1 684 574
 
B./ ÖssZes KÖlTséG, RáFORdÍTás

1. Anyagjellegű ráfordítások (hangszervá-
sárlás) ...............................................  270 225
2. személyi jellegű ráfordítások ....12 511 353
3. Közterhek ..................................  3 447 969
4. egyéb költségek .........................  5 016 795
5. egyéb ráfordítások ...................   6 492 917

C./ PénZmARAdVánY ................... 713 719

2005. év elején alapító tagi ülést 
hívtunk össze, az alapító okirat egy-
séges szerkezetbe foglalása és né-
hány pontjának módosítása céljából. 
Az alapítvány kezelhetősége érdekében az 
alapító tagok közül hét főt jelöltünk ki az ala-
pító jogok gyakorlására. Az alapítvány célki-
tűzéseit kibővítettük. A hét tagú kuratóriu-
mot öt főre csökkentettük.

Kuratóriumunk hat alkalommal ülése-
zett, melyen jóváhagyásra került intézmé-
nyünk módosított alapító okirata. napirend-
ként tárgyaltunk minden iskola működésével, 
gazdálkodásával, rendezvényeivel kapcsola-
tos kérdéseket. Gazdasági egyensúlyunkat 
– a pályázatok révén – a normatíva csökkenés 
és a 12 %-os béremelés mellett sikerült fenn-
tartanunk. Kigazdálkodtuk a 0. havi bért és a 
pedagógus szakkönyv fedezetét. Támogattuk 
tanulóink szlovákiai kirándulását. A diákok 
számára a legszükségesebb hangszereket 
megvásároltuk.

Köszönetet mondunk városunk Képvi-
selő-testületének a „jászapáti Városért” ki-
tüntetésért, mellyel elismerték közösségünk 
munkáját.

hálásak vagyunk a jász Újság és hír-
mondó szerkesztőségének, akik térítésmen-
tesen közzéteszik rendezvényeinket, 1 %-os 
felhívásunkat, élménybeszámolóinkat és 
eredményeinket.

Kérjük, a nélkülözhetetlen támogatáso-
kat mindazoktól, akik számára fontos, hogy 
intézményünk a zene által értéket közvetítő, 
tehetséges fiatalokat neveljen.kuratórium

az Önálló Óvodai In-
tézmény „Három Kí-
vánság” alapítványa 8 
éve működik. ez év márci-
usában szerveztük meg az 
első alapítványi bálunkat, 
melynek bevételét az alapít-
vány számlaszámára küldött 
adók 1 %-ával együtt az óvo-
dák udvari játékának bőví-
tésére szeretnénk fordítani. 
Köszönetet mondunk min-
denkinek, aki eljött a ren-
dezvényre, vendégeinknek, 
szülőknek, támogatóknak, 
óvodai dolgozóknak, akik 
hozzájárultak a bál sikeres 
lebonyolításához.

 
ádám jános 
ádám miklósné Bon Bon édesség 
Agrocentrum 
Andrási Attila
Andrási lászlóné jegyzőnő 
Andrásiné miklós julianna FiB-
Ri Bolt 
Antal józsef 
Baginé szabó Andrea 
Balajti lászló
Bálint Károly építész 
Balla lajosné Virágbolt 
Báthor Ferenc és neje 
BB Akác söröző 
Bélteki sándor 
Berente éva 
Berki Bertalan 
Bertalan lívia szépségszalon 
Birkás Ferenc 
Birkás Gábor jász-Plasztik Kft.
Bódi Pál és családja 
Bódiné Bagi éva 
Borbás Béla 
Borbély Bolt 
Borics lászló és neje 
Borics Tamás és neje 
Boros és társa Kft.
Bozóki Attila 
BsG-2000 Bt.
Budai jánosné Fazekas mester
Bugyi ernő
Bugyi lajosné 
Csákóné majerszki erzsébet 
Csatári éva 
Csiga-biga óvoda „Katica” cso-
port 
Csiga-biga óvoda „mókus” cso-
port 
Csiga-biga óvoda „süni” csoport 
Csiga-biga óvoda „Tücsök” cso-
port 
Csipe imre jászivány 
Csőke Katalin 
demény Gábor és neje Pince 
diszkont 
demeter Péter 
dósa Zoltán és neje 
dr. lados miklós 
dr. szűcs imréné igazgató nő 
dragony Ferenc 
euROCORn 
Faragó mihályné 
Farkas Ferenc és Farkasné Besse-
nyei mária 
Farkas Gábor és családja 
Farkas lászlóné 
Fehér Attila 
Fehér Zoltán és neje 

Földi sándor 
Friczné urbán magdolna 
Fügedi jános és neje
Fülöp józsef és neje 
Gajda Pál és neje 
Gojsza márta
Gólya jánosné 
Gyenes Balázs FORTCOm 
hétszínvirág együttes 
horváth lászló Zenész 
id. Ballagó józsef jászszen-
tandrás 
id. és ifj. Füle istván 
ifj. Borics lászló 
ikládi Roland 
ivanics Péter és dr. szarvas Alíz 
jABe ajándéka 
jáger sándor jásZTej Zrt. 
járvás istván Országgyűlési kép-
viselő 
jász lászló jász-100 
jásziványi általános iskola 
jász-sütőház Kft. 
jnsZm ipari, mg. Ker. és Ven-
déglátóip. szakképző 
jnsZm mészáros lőrinc Gim-
názium 
júlia szépségszalon ádám Fe-
rencné
Kabács miklós 
Kálmán Csaba 
Kálmán Zsolt
Kelemen Béla és felesége 
Kerék Csaba
Kéri Tiborné
KiA Autószalon nagypál Csaba 
Kimák józsef 
Kimák Tiborné 
Király Csaba 
Király Károlyné Kozmetikus 
mester
Kiss józsefné 
Kiss lászlóné 
Kiss Zoltán 
Kovács András
Kovácsné Balla éva 
Kozma lászló 
Kunné Birkás marianna 
ládi Ferencné 
lados Katalin 
lencse Attila 
leO italszaküzlet 
lóczi istván 
lóczi miklós 
luda Pékség 
lukács Zoltán 
luzsi Ferencné 
margaréta óvoda „Pillangó” 
csoport
margaréta óvoda dolgozói 
máV FKG Kft. jászkisér 
menyhárt istvánné 
mG 2000 ZRT 
mihályi Balázs
mihályi Gergő schield seCuRi-
TY Kft. 
mihályi istván hAhó Kft.
mihályi jánosné óvónő 
mihályi lászló 
mihályi lászlóné 
mihályi miklósné
mihályiné Bukor ágnes óvoda-
vezető 
mókus csoport dolgozói 
mrekva jánosné 
nagy Ferencné 
nagy józsef és nagy józsefné 
nagy lajos és neje 
nagy lászló 

nagy lászló-nagy ildikó 
nagy Zsolt 
nagypál Tamás és nagypálné 
nagy mónika
nász Zoltán és neje
nyitrai Ferencné Papírbolt 
Pádár lászló „Cukrász” 
Pallagi imréné 
Pataki Pál 
Pócs jános 
Pongóné illés magdolna 
Radius BT
Recsi Ferenc 
Réz istván 
Rusvai Ferencné KATi-bolt 
Rusvai lászló 
Rusvai Pálné 
sasvári edina 
simon Gábor
somogyi Katalin 
”starlight dance school”  
  együttes 
”szilvia” Fehérnemű 
susztár melinda 
susztárné mihályi Beáta 
szabari Ferenc és neje 
szabari lászló 
szabó dénes és neje 
szabó lajos Polgármester
szalkári Rózsa 
szilák miklósné
szivárvány óvoda „Pillangó” 
csoport 
szivárvány óvoda „Felhőcske” 
csoport
szivárvány óvoda „Katica” cso-
port 
szivárvány óvoda „napocska” 
csoport 
szivárvány óvoda dolgozói 
szőke Ferenc 
Tajti Csabáné Fodrász 
Tajti erzsébet Rokolya műhely 
Tajti Tiborné 
Takács józsef – Takács józsefné 
Tóvári Béláné és Tóvári Béla 
Túri jános és neje 
urbán Attila és neje 
urbán imre és neje GuRi piz-
zéria 
urbán istván 
urbán istván Tibor mezőgazda-
sági Vállalkozó 
urbán istván – urbán –tésztaüz.

urbán istvánné 

urbán Tamás és neje 

ÚR-FA Kft. 

utasi lászló TilA-sport 

Vadnai miklós 

Vágó jánosné Kárpitos mester 

Vágó lászló és neje 

Vágó P. általános és Alapfokú 

műv. isk.

Varga józsef  FOTO-Varga 

Vincze lászlóné

Virág Attila 

Xanta Ruhaipari Kft. 

Zsuzsa Virágbolt

 
Továbbá megköszönjük 
mindazok segítségét, akik a 
bál előtti és utáni teremren-
dezésben közreműködtek.

Az Alapítványi bál támogatói Képek a városban zajló építési munkákról

A tavasz beköszöntével az aszfaltozási munkák is kezdődtek 
városunkban. Több mint 10 utcában a szennyvízberuházást 
követő úthelyreállítást végezték el, illetve pályázaton nyert 
pénzből útfelújítások zajlanak. A beruházás ütemét követve 

egész évben folyamatosan megy az aszfaltozás.

Jó ütemben halad a Damjanich út felújítása. Mikorra e sorokat 
olvassák, a képen látható csapadékelvezető betongyűrűk 

elhelyezésre kerülnek az újonnan épülő (egészen a Nyárfás 
útig futó)  kerékpárút alatt és a térburkolt járda is túl lesz az 
Utassi utcai csatlakozáson. A felújítási munkák – elektromos 
hálózat átalakítása, kerékpárút megépítése, aszfaltburkolat, 

térburkolt járda – május végére befejeződnek. A munkavégzés 
azonban csak átmenetileg marad abba, mert ősszel az ÉMÁSZ 

megszünteti a nagyfeszültségű elektromos hálózatát.

Az önkormányzat jelentős járda felújításba kezdett, melynek 
köszönhetően eddig már 500 fm készült el a város különböző 

pontján. A fotón a Jókai utcában folyó előkészítő munkák 
láthatók. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy az új járdát 

folyamatosan locsolják a beton teljes megszilárdulásáig.

Április végén az önkormányzat a parkok, 
közterületek karbantartását végzi.  

Képünk az István király úton készült, 
ahol a közmunkások dolgoznak.
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A Városi Művelődési Központ 
és a Könyvtár májusi programja

Anyakönyvi hírek

A jászapáti Premier Mozi 
májusi 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

KÖszÖnetnyiLvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BAgI JáNoS
végső búcsúztatásán részt vettek, sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

 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

Gazdálkodók tájékoztatója
Tisztelt Termelők!
Az egységes területalapú és a nemzeti kiegészítő támogatás jogcímei 

2006.-ban:
i. európai unió által finanszírozott egységes területalapú támogatás 

/sAPs/
ii. nemzeti kiegészítő támogatási jogcímek /TOP uP/:
a) hízottbika-tartáshoz,
b) tejtermeléshez, tejkvóta alapján,
c) az anyatehén-tartáshoz /minimum 3 egyed/, beadási határidő 

2006. június 1. és 2006.július 31. között,
d) extenzifikációs szarvasmarha-tartáshoz,
e) az anyajuh-tartáshoz, beadási határidő 2006. április 7 és 2006. 

május 08. között,
f) a kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuh-tartáshoz,
g) a szántóföldi növénytermesztéshez,
h) az energetikai célból termesztett lágy és fás szárú növények ter-

mesztéséhez  kiegészítő nemzeti támogatás vehető igénybe.
A területalapú támogatás beadási határideje 2006. május 15. A tá-

mogatási egységcsomagot az ügyfél a falugazdász irodájában veheti át. 
Az egységcsomag tartalmazza a részletes tájékoztatót, a múlt évi blokk-
térképeket és a tavalyi igénylés alapján előre kitöltött adatlapokat. 

A korábbi támogatási évekhez képest megváltoztak a térképek blok-
kazonosítói, változott egyes blokkok támogatható területe, blokkok ke-
rültek összevonásra, szétbontásra az aktualizált /2005. évi/ légifelvétel 
alapján. emiatt szükséges a fokozott figyelem a kérelem kitöltése során.

 Természetesen az egységcsomagot csak azok kapják meg, akik az el-
múlt évben már igényeltek területalapú támogatást. Azon termelők, akik 
a tavalyi évben nem igényeltek területalapú támogatást az irodánkban 
kaphatnak támogatási nyomtatványt és igényelhetnek egyedi blokktér-
képeket is.

A kitöltött támogatási kérelmeket, a parcellákkal berajzolt egyedi 
blokktérképeket a falugazdásznak kell vissza átadni elismervény ellené-
ben. 

Azon ügyfelek akik, tavaly igényeltek területalapú támogatást, de 
2006-ban nem azok is vegyék át feltétlenül a falugazdásztól a kérelem-
csomagot, mivel azon kell megjelölni, hogy 2006-ban nem igényelnek 
támogatást.

Abonyi István            Budai Gábor
falugazdász,      kamarai tanácsadó

Májusi akciók!
FAlAzóTéglák:

KŐRÖs 38nF: 256 Ft/db-tól, KŐRÖs 30: 205 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 1890 Ft/m2 -től

csempék, padló- és gres lapok: 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.

PvC-idomok, csövek, 110,125,160-as méretben.
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
Készbeton kiszállítással!

(áraink az áFá-t tartalmazzák)
Építkezés, felújítás előtt keresse telepeinket!

Duatlon verseny Jászapátin
április elsején ismét startvonalhoz álltak a diákok, hogy össze-

mérjék erejüket kerékpározásban és futásban. A versenyt a magyar 
Triatlon szövetség elnöke dr. szekeres imre, országgyűlési képvi-
selőnk indította el és a titkár, Czencz Péter rendezte, irányította az 
egyéniben és váltóban indulókat.  A városunkban is egyre népsze-
rűbb sportágban több mint negyven versenyző indult a korának meg-
felelő kategóriákban.

További képek és az eredmények a www.amti.hu internetes olda-
lon található.

Ádám László a verseny kerékpáros számát irányítja

Az óvodások a rajt előtt, szülői bíztatással

Egy csodálatos utazás!
DÉL-ERDÉLY  –  BRASSÓ

Augusztus 6–11-ig. 
Részvételi díj: 42000 Ft. Jelentkezni lehet: május 31-ig.

Érdeklődni lehet: Kozma Zsuzsa Jászapáti.
Telefon: 06-30-742-1150.

Köszöntő Anyák napjára 
Kis Józsefné Bagi Katalinnak

Egy újabb év telt el életedből,
De tudom, ez nem az egyik a legszebbekből. 
Tudom, most rengeteg gond, baj a válladon. 

De hidd el, a helyzet nem kilátástalan. 
Ebben a helyzetben te vagy az egyetlen menedék, 

Kinek mindenki bátran kiöntheti a lelkét.
Bátran fordulhatunk hozzád segítségért.

Mert mindent megtennél egy kis szeretetért.
Mondanivalóm nem zárhatom mással 

csak mindent felülmúló alázattal. 
Köszönöm neked, hogy felneveltél minket. 

És a sok gondoskodást, szeretetedet.

Szerető gyermekeid: Tündike, Attila

május: 2-án, 14 ó:
   mozgássérültek fogadóórája
3-án, 8-12 ó: Vegyesáru vásár
4-én, 10-18 ó: Festménykiállítás és vásár
5-én, 8-12-ig: Póló-vásár
6-án, 9 ó.  
   Tavaszindító Gazdanapok megnyitója
8-án, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
9-én, 15 ó: nyugdíjas klubfoglalkozás
16 ó: Termékbemutató
10-én, 16 ó: Termékbemutató
11-én, 8-11 ó: használt cipő vásár
12-én, 9-16 ó Vegyesáru vásár
16 ó: Termékbemutató
15-én, 9-12 ó Vegyesáru vásár
21-én, 16 ó: A zeneiskola tanárainak hangversenye
23-án, 8-12 ó Vegyesáru vásár
28-án, 9-12 ó: GYeRmeKnAP a sportpályán
29-én, 9-12 ó Vegyesáru vásár
június: 1-én, 8–13 ó: 
A Vágó Pál művészeti iskola vizsgaelőadása  
2-án, 18 ó:  Vágó Pál művészeti iskola vizsgaelőadása

A Gyermeknap programja: közös mozgás (tájékozódási futás, 
stadion-kerülés, stb.) egyéni- és családi sorversenyek
kézműves foglalkozások (bőrözés, origami, ragasztott és hajtoga-
tott papírjátékok) szellemi játékok óvodás és kisiskolás-futball a 
műfüvön bemutatók (PV. Tűzoltók, Rendőrség, stb.)
Zene-expresz (szórakoztató műsor gyerekeknek)

a Vágó Pál Helytörténeti Múzeum-
ban májusban Kovrig Miklós festményei 
láthatók és megvásárolhatók.

A Városi Könyvtár  
május havi műsora
3.  10 óra Cukorbetegek klubja 
4.  11 óra Író-olvasó találkozó nógrádi 
Gáborral. általános iskolás korú gyerekeknek. 
6.  8–12 óra játékdélelőtt 
8. 14:30–16:30 mini gyöngyszínház 
10. 16 óra élményklub 
15. 15 óra Klubtalálkozó a könyvtári és a jásziványi nyugdíjasklu-
bok részére 
20.  8–12 óra: játékdélelőtt
22. 14:30-16:30 mini gyöngyszínház 
15 óra Rejtvényklub
16 óra Városi rejtvényfejtő verseny
28. 09-12 óra Városi gyermeknap a sportpályán
29. 15 óra nyugdíjasklub
31. 10 óra Vakok és csökkentlátók klubja.

5–6. Az időjós
Főszereplő : nicolas Cage, michale Caine 
rendezte: Gore Verbinski

12–13. Rokonok
Főszereplő : Csányi sándor, Tóth ildikó
rendezte az Oscar-díjas szabó istván

19–20. Fegyvernepper – szinkronizált am. film
Főszereplő : nicolas Cage, rendezte : Andrew niccol

26–27. Nanny McPhee, a varázsdada – szinkronizált am. film
Főszereplő : emma Thompson, Collin Firth, rendezte: Kirk jones

sZÜleTTeK:
Oláh melinda  2006. iii. 19.
Banya Róbert sándor 2006. iii. 20.
Rácz Krisztina etelka 2006.  iii. 21.
Andrei Vivien mária 2006. iii. 24.
Farkas Benjámin   2006. iii. 30.
Farkas mirella noémi   2006. iii. 30.
Plesofszki ivett laura 2006. iii. 30.
Csőke levente  2006. iV. 7.
Gulyás dézi  2006. iV. 13.
Balajti Gábor  2006. iV. 14.
deli máté  2006. iV. 14.
deli ádám  2006. iV. 14.
Pelyva marcell  2006. iV. 15.

elhAlálOZTAK:
Tóth sándorné   élt 66 évet jászapáti lakos
   Bátor mária
nagy lászló  élt 57 évet jásziványi lakos
mihályi miklósné  élt 79 évet jászapáti lakos
   Csomor erzsébet
nagypál Ferencné élt 88 évet  „ 
   Császár julianna
nagy józsef miklós  élt 60 évet  „
nagy jánosné   élt 86 évet  „
   Tóth erzsébet
Tóth Pál   élt 78 évet jásziványi lakos
Tajti józsef  élt 68 évet jászapáti lakos
jász lászlóné  élt 83 évet  „
   szabó Borbála 

F e L H í v á s
Értesítjük a lakosságot, hogy  2006. május 19 től  2006. június 16 –ig

TÜDŐSZŰRÉS
lesz a régi orvosi rendelő István király út 4 szám alatti épületében.

A vizsgálat ideje: Hétfő: 12–17-ig, kedd: 8–13 -ig, szerda: 12–17-ig,  
csütörtök: 8–13 –ig, péntek: 8–13 -ig

A várakozás elkerülése érdekében szíveskedjenek a névre szólóan kiküldött értesítésen 
megjelölt időpontot betartani. A tüdőszűrésen való megjelenés minden 30 éven felüli 
állampolgárnak kötelező a 18/1998. (vi.3.) nM rendelet értelmében. A szűrés elvégzéséhez 
betegkártya bemutatása szükséges. Aki a fenti időpontban nem vesz részt a szűrésen, annak 
pótszűrésen szolnokon kell megjelenni, az útiköltséget az OeP nem téríti. szűrővizsgálat 
alól mentesülnek azon személyek, akik egy éven belül igazoltan ilyen vizsgálaton részt 
vettek, illetőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Jászapáti Város Önkormányzata felajánlja értékesítésre a 
tulajdonában lévő, 

Lada Samara típusú személygépkocsit. Irányár: 130Ezer Ft. 
Érdeklődni: 57/443-239; 

Egyesített Szociális Intézmény, munkaidőben.
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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. május 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 színjátszó Kör már 
a negyedik bemutatón van túl, ti-
zennégy előadáson és húsz ven-
dégszereplésen. Az itthoni elő-
adásaik mindig teltházzal men-
nek, a bemutatóra szóló jegyek 
már hetekkel előre elkelnek. si-
kerük  egyik záloga az, hogy nép-
szerű operetteket tűznek műsor-
ra, hogy kitűnő zenészektől kap-
nak segítséget, de leginkább az, 
hogy az énekesek többsége ama-
tőr, és a hétköznapi életben kö-
zöttünk élő ember.  A színpadon 
családanyák, apák vagy nagy-
papák játszanak, akik szeretnek 
színvonalasan szórakoztatni, 
és nem kímélnek időt, fáradsá-
got, hogy megmutassák nekünk 
a magyar kultúra egy kis szele-
tét a színjátszást. A könnyed já-
ték mögött persze évek munká-
ja van, hogy a profikhoz hason-
ló módon szólaljon meg egy-egy 
darab, és még azt is a művelődési 
házba csalogassa, aki egyébként 
nem is nézne meg operettet. 

A színjátszó kör egyik megha-
tározó tagja Nagy János, aki 
jános Vitéz-ként mutatkozott 
be először, sokunkat meglep-
ve kellemes hangjával, megjele-
nésével a színpadon, akit addig 
díjbeszedőként ismertünk. Vele 
beszélgettem egy vasárnap dél-
utáni próbán a művelődési ház-
ban, miközben a többiek szor-
galmasan gyakoroltak. 

Hol tanultál énekelni, 
hogyan kezdődött az 

éneklés szeretete?
- jászberénybe jártam az 

erősáramú szakközépiskolá-
ba, ott hallgatott meg bennün-
ket Bakki Katalin a fiúkórus ve-
zetője, zenepedagógus, aki az 
ottani zenei élet maghatározó 
alakja azóta is. észrevette, hogy 
viszonylag jó hangom van, ver-
senyekre vitt, különböző közép-
iskolás szólóversenyeken vettem 
részt. ezüst és bronzérmeket 
szereztem, aranyat sosem sike-
rült összeszednem. Közben négy 
évig zeneiskolába is jártam, ott 
találkoztam össze egy budapes-
ti énektanárral, nagypál lászló 
operaénekessel. Az 56-os múlt-
ja miatt félreállították, és azzal 
egészítette ki a nyugdíját, hogy 
lejárt jászberénybe éneket ok-
tatni. nála tanultam három 
évig. Később pályakezdőként 
Budapestre kerültem, ott is ke-
restem a lehetőséget a kórusban 
való éneklésre és ő ajánlott be az 

állami népiegyüttesbe. elmen-
tem a meghallgatásra és rögtön 
fel is vettek. Több mint négy évet 
énekeltem ott. eljutottam velük 
külföldi országokba, a „vasfüg-
göny” mögé is. általában a nép-
tánc háttérzenéjeként szolgált a 
kórus, de később acapellákat is 
énekeltünk. Felléptünk TV-ben 
rádióban, énekeltünk filmdalo-
kat is. joó árpáddal részt vet-
tünk egy nagy kórusmegmozdu-
lásban, a mahler: ezrek szimfó-
niája című darabban a Budapest 
sportcsarnokban. 

Aztán megnősültem és a meg-
oldhatatlannak tűnő lakáshely-
zet miatt haza kellett jönnünk. 
A feleségem is szakmabeli, ő volt 
az öltöztetőm a színháznál. 

Így a kórust el kellett 
hagyni?

- nem, egy darabig még in-
gáztam, de aztán a feltételek mi-
att megadtam magam. ebben a 
műfajban akkor még jóval ke-
vesebbet lehetett keresni, mint 
a szakmámban, villanyszerelő 
szakmunkásként. itthon min-
den kórusban ott voltam, elő-
ször az áFésZ kórussal énekel-
tem, benne voltam a TsZ Páva-
körében, de eljártunk hevesre 
és szentandrásra is énekelni. 

Hogyan kerültél 
kapcsolatba a Színjátszó 

Körrel? 
- nagypál Rozikától - akihez 

férje révén rokoni szálak fűznek 
- tudtam egy színjátszó kör ter-
véről. Kökény Gábor dédelge-
tett álma volt, hogy a jános Vi-
tézt színre vigye. A megkeresés 
után persze örömmel vállaltam, 
rajtam ne múljon. A sikeres be-
mutató után aztán jött a többi 
darab.  sajnos a jelenlegi mun-
kám – minőségellenőr vagyok a 
hűtőgépgyárban – nem enged-
te meg, hogy a kóruséneklést 
folytassam a színjátszás mel-
lett. még ez a heti egy próba is 
nagy gondot jelent számomra, 
mert sokszor három műszakban 
dolgozom. Amikor előadások 
vannak, szombatra szabadsá-
got kell kivennem, mert nálunk 
az is munkanap, így a vasárnap 
marad csak pihenésre, ha nincs 
éppen akkor is fellépés. Az a ter-
vem, hogy az év végétől rövid 
időre abbahagyom. elérkeztem 
abba a korba, hogy egy kicsit az 
egzisztenciám építésével is fog-
lalkozzam – már korábban el 
kellett volna kezdeni ,– de most 
rákényszerülök, hogy tanuljak. 
Rájöttem, hogy muszáj nyelvet 
tanulni. 

A terveidről is szerettem 
volna még kérdezni, de ha 

abbahagyod…?
- igen, de csak egy időre. Van-

nak terveim az énekesi pályával, 
de erről még inkább nem szeret-
nék beszélni. A színjátszás jó ar-
ra, hogy szinten tartson az ének-
lésben és gyakoroljam magam a 
prózai előadásban is, hiszen ez 
nem erősségem. A kórusban in-
kább a hang a fontos. 

A csapat vagy az éneklés 
kedvéért vállaltad a 

színjátszást?
- Az énekléssel kezdődött, de 

mára már a csapat is remekül 
összekovácsolódott. nem emiatt 
hagyom abba. jól érzem magam 
köztük. mindannyiunkban, így 
bennem is van egy egészséges 
exhibicionizmus, ami remélem 
észrevehető a színpadon is né-
ha-néha... Az adni akarás, ami 
motivál, és aki ad, az kap is va-
lamit vissza a közönségtől, taps 
formájában. ez ad erőt az újabb 
munkához, hogy megint lehes-
sen „lubickolni a dicsőségben”.

További sok sikert!
Sz-n

Egy hang  a  csapatból

Nagy János a Marica grófnő című darabban, egy igazi profi, 
Kóródi Anikó operaénekes partnereként

SzereNcSeJáTék zrT.


