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A XIII. Jászok Világtalálkozója
Az eseményt ebben az évben Jászszentandrás rendezte 

A Jászapátiak Baráti Egyesületét a hagyományokhoz híven 
egy kerékpáros csapat képviselte. 

(A fotókat Deli Julianna készítette)

A falu gondosan, méltó módon megszervezte az idei találkozót, 
nagyon sok vendég vett részt a színes programokon.

Városunkat több mint 150 fős küldöttség képviselte a Rácz Aladár Zeneiskola fúvósainak kíséretében. 

A HÓNAP ESEMÉNYEI KÉPEKBEN

A Jászapáti Színjátszó kör tagjai 
Kolozsváron a Mátyás szobornál

Önkormányzatunk Ifjúsági- Sport és Külkapcsolatok Bizottsága június 8-án 
rendezte a X. Tölgyes Amatőr Úszóversenyt. 

Képünkön a díjazott versenyzők népes csoportja.

A tanév végén, évzáró koncerten hallhatta városunk közönsége a Rácz 
Aladár Zeneiskola diákjainak remek műsorát.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság először szervezett óvodai 
Ki Mit Tud-ot. A kicsik, óvónőik segítségével nagyon ügyesen szerepeltek, 

a nézők is jól szórakoztak, ezért jövőre ismét megrendezik, akár 
hagyományos is lehet majd.

Önfeledt játék és szórakozás a Városi Gyermeknapon, május utolsó vasárnapján. A vetélkedőkbe a szülők is bekapcsolódhattak gyermekeikkel. v 
Megválasztották az új jászkapitányt is, Dávid Sándor személyében, aki egy évig viselheti a tisztséget.       v

A Jászságért Díj kitüntetést a kocséri Antal Domokosné tanárnő, helytörténész kapta.
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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.

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

Ismét két rangos versenyen 
vagyunk túl. A felnőtt fekvenyo-
mó magyarbajnokságon, amit 
Kaposváron rendeztek meg áp-
rilis 22-én. Ide Béres Csillát ne-
veztük a többszörös magyarbaj-
nokunkat. most sem okozott 
csalódást csapatunknak, mert 
67,5 kg-os testsúly-kategóriá-
ban 97,5 kg-os fekvenyomásá-
val felnőtt magyarbajnoki címet 
szerzett. Ezzel az eredményével 
már 14x-es magyarbajnoki cí-
mét szerezte meg.

második versenyünk a fekve-
nyomó diákolimpia döntő 
volt,amit szegeden rendeztek 
meg április 28-29-én. 

a famylia sC jóvoltából 3 
versenyző utazhatott a Szegedi 
döntőre. Kirilla Szilvia, Molnár 
Nikolett, ők az István Király Ál-
talános iskolából, farkas Tibor 
pedig a Vágó Pál Általános is-

kolából. a versenyen több mint 
300 induló vett részt az ország 
minden pontjáról. fel volt adva 
a lecke a versenyzőink számára, 
mert minden súlycsoport ne-
héznek tűnt. Elsőként Kirilla 
szilvia kezdett 67,5 kg-ban, re-
mekül versenyzett 37,5 kg-os 
teljesítményével, ezüstérmet 
hozott neki. Molnár Nikolett 
75 kg-ban kemény csatát vívott 
de végül bronzérmet szerzett 
42,5 kg-os gyakorlatával. far-
kas Tibor a 82,5 kg-ban ezüs-

térmet vehetett át a 127,5 kg-os 
nyomásával. Az első helyezettől 
csak testsúly különbséggel 
maradt le.

Gratulálunk a versenyzőknek 
és Béres Zsoltnak, aki a 
versenyzőket erre a szintre 
felkészítette. Végezetül Juhász 
attilának, aki az utazásban 
segítette a versenyzőinket.

Erőemelő hírek

Béres Csilla a kaposvári versenyen

áprilisi versenyek

Gyermektábor 2007 Jászapáti 
Tisztelt Szülők, Kedves Gyermekek!

A nyári szünidő alatt nagy szeretettel 
várjuk minden olyan 8-14 év közötti gyermek jelentkezését, 

aki szeretné a szünidei élményeit egy vidám társaságban jó prog-
ramokkal gazdagítani. Az előzetes felmérés alapján az egy hetes 
turnus programja várhatóan minden héten a következő ( teljeség 
igénye nélkül ) : 

       napi rendszeres sportolás, csoportos 
 játékos feladatok, 
 kétfogásos meleg ebéd
 biciklis kirándulás jászszentandrásra, lovaglás
 szabadon választható kézműves, kulturális 
    foglalkozások vagy játékok egész nap
 strandolás minden nap ( 16.00 óráig )
 nyársalás,tábortűz 
az egyes programokon való részvétel természetesen nem kö-

telező csak javasolt, mindenki szabadon döntheti el, hogy melyik 
program az, amelyik neki tetszik. Gyülekezés minden reggel 8.00 
és 8.30 között a Jászapáti Városi sportpályán, ahol kulturált WC, 
zárt öltöző és zuhanyzó is rendelkezésre áll. 

A tábor költsége : 6.500 Ft.-/fő/turnus
(amely minden felmerülő költséget tartalmaz, beleértve az ét-

kezést, strandolást is )
A turnus időtartama:  jelentkezési határidő :
július 16.  – július 20.     július 13. 
július 23. – július 27.     július 20. 
július 30. – augusztus 3.      július 27. 
augusztus 6.– augusztus 10.     augusztus 3.
augusztus 13. – augusztus 17.   augusztus 17.

Jelentkezés és felvilágosítás személyesen Szabó Dávidtól  a li-
liom u. 20 sz. alatt kérhető, vagy telefonon a 30/515-80-77-es ill. 
57/440-801-es számon!  

Gyermekfelügyelők: Sőti Orsolya, Balla Ágnes, Tóth Boglárka, 
Kollár Katalin, Szabó Dávid( A gyermekfelügyelők főiskolás ill. 
egyetemista  végzős hallgatók. )

KREol sTúDIó
Új csövek  dupla barnító erő
Klimatizált helyiségben, rövidebb idő alatt látványosabb eredményt 

érhet el a szuper hatékony 3 perces ÚJ csövekkel!
AKCIÓ: júniustól vásárolt szolibérletével formába hozhatja magát a 

hERCulEs fITNEss CluB-ban. 
Bejelentkezés az álló és a fekvő szoláriumba 

a 441-544-es telefonszámon.

Káplárné nagy margit kozmetikus

JÁSZAPÁTI, NAP UTCA 1/a. 30/282-2200. 

A jászapáti Mészáros Lőrinc 
Gimnázium, szakközépiskola 
és Kollégium több évtizede meg-
bízhatóan, kiszámítható célok-
kal és kreatív módszerekkel dol-
gozik, ebből is következően egy-
enletesen, kiemelkedően magas 
színvonalú munkát végez. Ezt 
igazolják a kimagasló, több nagy 
nevű intézmény által is irigyelt 
versenyeredmények és a telje-
sen objektív, minden intézmé-
nyt a háttérváltozókkal együtt 
mérő országos kompetencia-
mérések adatai is, amikre ter-
mészetesen büszkék vagyunk. 

Ezek a kiemelkedő eredmé-
nyek csak a szorgalmas, lel-
kiismeretes diákok és a pél-
damutató munkát végző ped-
agógusok közös munkája 
következményeként jöhetnek 
létre, nem véletlen tehát, ho-
gy több pedagógusunk magas 
kitüntetésben részesült ped-
agógiai munkásságáért ebben 
az évben.

jász-Nagykun-szolnok me-
gye pedagógiai Díját vehette át 
Pető Béláné fizika-matemati-

ka szakos tanár több évtizede 
végzett kimagaslóan eredmé-
nyes munkájáért. A díjat Fejér 
andor úr, jász-Nagykun–szol-
nok Megye közgyűlésének el-

nöke adta át meleg szavak kí-
séretében. 

a megyei Pedagógiai Intézet 

kb. egy évtizede alapított egy 
pedagógiai díjat azon tanárok 
részére, akik az átlagosnál is sik-
eresebben készítik fel tehetség-
es tanítványaikat tanulmányi 
versenyekre, s ők maguk is te-

hetségesek valamiben. Ez évben 
László Péterné kolléganőnk 
kapta meg a PRo TalENTo 
Pedagógiai Díjat. 

A díjat Szabó Győzőné, a ped-
agógiai Intézet igazgatónője és 
Béres Jenő ny. igazgató, a ku-
ratórium elnöke adta át. 

ugyancsak pedagógus na-
pon, nyugdíjba vonulások al-
kalmából hiller István oktatási 
és kulturális miniszter úr meg-
bízásából Fejér Andor úrtól Ped-
agógus szolgálati Emlékérmet 
vehetett át László Péterné, 
lászló Péter és Burka Elemér 
kollégánk a megyei pedagógus 
napi ünnepségen. Mindhár-
man több évtizede dolgoztak 
településünk és környéke tan-
ulóifjúságáért, áldozatos és 
pédaértékű munkájuk után me-
gérdemelt nyugdíjukat élvezhe-
tik a következő tanévtől. 

a kitüntetetteknek gratu-
lálunk és további sok sikert, jó 
egészséget kívánunk.

Kedves Jászapátiak!
Folytatva a sokéves hagyományokat, az idén is 
megrendezésre kerül a Jászsági Randevú városunkban. 
Hasonlóan a tavalyi évhez az időpont most is augusztus 18-19. 
Helyszín a Városi Sportpálya területe.
 
A tervezett program és fellépők a következők:  

     

 Augusztus 18. szombat 

Labdarúgó torna 
Motoros felvonulás a 70 éves Jászapáti Tűzoltó 
 egyesület vezetésével
Motoros bemutató 
Salsa Tropical Brazil táncosok műsora
Iszapbirkózás
Fenyő Miklós és tánckarának fellépése
Sörivó verseny

Roy&Ádám Trio koncert
Origo Együttes közreműködésével éjszakai BULI

Augusztus 19. vasárnap 

UR-FA kupa öregfiúk műfüves labdarúgó torna 
 ( A Ferencváros és az Újpest csapatainak   
 közreműködésével)
Rácz Aladár zeneiskola diákjainak hangversenye 
„Ilyen nincs, nem is volt, nem is lesz a sifonérba” 
 Divatszínház a boldog békeidőkből.
Operett Gála
TŰZIJÁTÉK 
Szabadtéri filmvetítés.

A rendezvény időtartamára kedvezményes bérlet 
vásárolható. A részletes tájékoztatást keressék a 
plakátokon. A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

(A szervezők a változás jogát fenntartják)

Kitüntetések Pedagógus napra

Beharangozó

Jászsági Randevú  2007 augusztus 18-19.

László Péterné 
a PRO TALENTO Pedagógiai Díj nyertese

  

Ú S Z Á S O K TAT Á S 
I N D U L 

A JÁSZAPÁTI STRANDON
2007. július 9-től és július 23-tól kéthetes kurzusokban

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

Úszni tudóknak további úszásnemek elsajátítása, 
edzés és teljesítmény-növelés.

A mozgásszervi betegségek kezelésére: gyógyúszás.
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 20 óra után a 441-898-as  

telefonszámon lehet.
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A részletekről érdeklődjön személyesen vagy telefonon:

Jász Plasztik Autócentrum Kft.
Jászberény, Jákóhalmi út 11.

 57/505-505

Keresztrejtvény
„Én vagyok 

az élet kenyere!”
Már a derekán járunk a nyárnak, mindenütt folyik a határi 

munka, „a mezők kiszerelmeskedik nekünk a kenyeret!”- mécs 
László papköltő szavaival élve. Milyen szép megfogalmazás, a 
természet ajándéka mindez, és nekünk csak el kell fogadni a 
„kiszerelmeskedett” kenyeret, munkánk gyümölcsét. az em-
berek mindig sokat dolgoztak a kenyérért, ma ezt már átvitt 
értelemben kell érteni. szó szerint nem a kenyérért dolgoznak 
meg, hanem annak a pénzben kifejezhető értékéért. Mindenki-
nek más jelenti a megélhetést, s napjainkra talán ez lett a legsú-
lyosabb gond, az anyagi javak előteremtése. A lelki javakra már 
alig van igény, vagy ha van is, azt a csekély, felületes szólamok is 
kielégítik. Pedig a lelki táplálék ugyanolyan fontos, mint a testi; 
felnőttnek, gyereknek egyaránt.

„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik 
többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha.”(János 6;35)- 
tanítja Jézus az embereket. Milyen lélekkel hallgatjuk e soro-
kat? ma, mit jelentenek nekünk jézus szavai: „én vagyok az 
élet kenyere” saját önzésünktől látjuk, értékeljük még egyálta-
lán az élet kenyerét? Az anyagi érdekeink alig engedik, hogy az 
élet mulandóságára és az örökkévalóságra is figyelhessünk, a 
napi gondjaink mellett.

Szeretnénk mindent megadni hozzátartozóinknak, biz-
tonságot nyújtó otthont, élelmet, italt, szórakozást. De sajnos 
a felsorolás sok esetben ezen a szinten megreked, ezek mind 
anyagi javak. 

Hol marad az élet, a lélek? 
Azt bizony hiába keressük a szuperboltok bőséges kínálatá-

ban. Lélekvesztő korunkban a reklámok átveszik az irányítást 
a tudatunkban, az a kényszerünk támad, hogy ezekben a már 
említett üzletekben, mindent megtalálunk, amire szükségünk 
van, sőt olyan igényeinket is kielégítik, ami fel sem merült vol-
na bennünk, ha éppen nem bombáznak a heti, ünnepi, akármi-
lyen akcióikkal. 

Mi pedig természetesen elhisszük, hogy mennyire jól 
jártunk, mert akciósan jutottunk hozzá, ahhoz a termékhez, 
amire semmi szükségünk nem volt. Nem így, a valóban fontos 
dolgokkal, azok igencsak háttérbe szorulnak a mindennapok-
ban. A kenyér, a mindennapi kenyér hányadik helyen szerepel 
a bevásárlólistánkon? Talán fel sem írjuk, mert a boltban úgyis 
eszünkbe jut (Tisztelet a kivételnek, de ez nekem személyes ta-
pasztalatom) mert mi átlagemberek, talán úgy vagyunk vele, 
hogy ami fontos, az ott és akkor, úgyis eszünkbe jut, csak a mel-
lékeset kell felírnunk. Csak nehogy mégis elfelejtsük!

El tudjuk-e fogadni a lélek táplálékát is, tudjuk-e hol keres-
sük Jézust, aki az élet igéjét így hirdeti mindannyiunknak: 

„A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok 
intézett szavaim, Lélek és élet. De vannak köztetek, akik nem 
hisznek.” (János 6; 63) 

Tehát a hit az, ami többet adhat, mint a test bármilyen kí-
vánsága. A hit adja a léleknek az élet kenyerét…

Befejezésül pedig egy bölcs tanács múltunk egyik ismeret-
len gondolkodójától:

„Szerényen élek, megszabadítottam magam minden olyan 
dologtól, amire nincs valódi szükségem.”- Kívánom, hogy leg-
alább kicsiben tudjuk követni ezt az elvet, az is nagy változást 
okozhat életünkben.

szeretettel: Z. S-né

M ustá rM ag 

Köszönet
2007. június 22-én a jásziványi Művelődési Házban 

Jótékonysági bált rendeztünk, egy helyi kisfiú, 
Jász Tamás gyógyulásának megsegítésére. 

A bál bevételét átadtuk a kisfiú édesanyjának.
a támogató cégeknek, vállalkozóknak, civil szervezeteknek és 

magánszemélyeknek ezúton köszönjük meg e nemes cél érdekében 
tett felajánlásaikat!

„Hiszem, hogy az emberi együttérzést,
egy kinyújtott kéz oltalmát és
biztonságát nem pótolja semmi.”
  Polcz Alaine

CÉGEK, VÁLLALKOZÓK, 
Civil szervezeteK 

Ádám Miklósné Bonbon 
Édesség Cukrászda,jászapáti 
akusztik Együttes 
apostol Együttes 
Aranykalász Alapítvány, 
jászapáti
Budai jánosné fazekas, 
jászapáti
Cseh Zoltánné Bokréta 
Virágbolt, heves 
Csontos Zoltán Vállalkozó, 
jászivány 
Elektrolux Lehel Kft. 
Porszívógyár, Jászberény 
Eurocorn Pékség jászapáti
Impala Design Kft. Budapest
Indiáner Cukrászüzem 
heves 
Jász- Sütőház Kft. 
jászapáti 2000 mg. ZRT.
Jásziványért Közhasznú 
Egyesület
jásziványi Iskoláért 
Közhasznú Nyitott 
Alapítvány
Jásziványi Polgárőr 
Egyesület
jászivány Község 
Önkormányzata
jász-újság, jászapáti
Kiss László Chemplex Kft.
méteráru Üzlet, heves
Nagypál sándor és neje 
Vállalkozó, jászivány
Nyitrai ferencné – sirály 
Papír –Írószer, Jászapáti
Nyitrai Imre Bútorasztalos, 
heves
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 jászivány
„Őszidő” Nyugdíjas Klub 
tagjai
Pócs jános, Vállalkozó 
jászapáti
Prímagáz ZRT., Budapest
sasvári Béláné 
Írisz Virágbolt,Jászapáti
uR-fa Kft.
Valenda Mihály Vállalkozó, 
soltvadkert
Vass festék Kft, heves

magánszemélyeK
107 fő vásárolt jegyet a bálra
Ádám Krisztián, Jászapáti
lóczi miklósné, jászivány
Ádám Péter, Jászapáti
lóczi Pál, jászivány
andrási lászló és családja, 
jászapáti
lóczi Zsuzsa, jászapáti
Bagi István, jászivány
Mihályi Lászlóné, Jászivány 
Rózsa út
Balajti Károlyné, Balajti Éva, 
jászivány
Mihályi Miklós és családja, 
jászapáti
Belovainé miklós judit, 
Jászjákóhalma
miklós lászló és családja, 
jászapáti
Bódi Tamás, jászapáti
morvai andrea, heves
Borbás lászló és családja, 
jászapáti
Nagy Gábor és neje, 
jászapáti
Borbáth Péter, Borbáth Rita, 
heves
Nagy józsef és családja, 
jászapáti, arany j. út
Borbáth Sándor, Heves
Nagy judit, jászivány
Borzák Terézia, jászapáti
Nagy lajos és neje, jászapáti
Bugyi Imre ifj., jászivány
Nagy miklós és családja, 
jászivány
Csinger Ildikó, Jánoshida
Nagy Tünde, jászivány
Csőke Gábor és családja, 
jászivány
Nagy-Pál sándor és neje, 
jászapáti
Csőke Zoltán, Jászapáti
Nagypál sándor ifj., 
jászivány
Dévai Gergely, jászivány
Nász Zoltán, jászapáti
Domán Gyula, heves
Pallagi Imre, jászapáti
Dr. sápi Ibolya, heves
susztár melinda, jászapáti
farkas jános, heves

Kedves  Rejtvényfejtők!

a Vágó Pál múzeumban  meg-
tekinthető a rejtvényben sze-
replő keramikus, szobrász, 
rongyképész kiállítása. Közin-
tézményekben a művésznő  29 
munkája található. Budapesti és 
vidéki színházak részére készí-
tett kellékekért és maszkokért 
Nívó díjban részesült. Különbö-
ző országos pályázatokon képei 
díjazottak lettek..

Vízsz: 1. Beküldendő. A mű-
vésznő neve.   12. Haldoklik, ha-
láltusáját vívja ( görög kifejezés) 
13.  Irodalmi alkotás.  14.  Kutya 
elé vetett húsdarab. 15.  Tűzhely 
sütője, népiesen.   17. Helyhatá-
rozó rag.  18.  Vászonfajta, párna, 
paplan tollazatának beburkolá-
sára.  20. Főzeléknövény.  21. A 
tetejére.  22. Rara ….,  fehér hol-
ló ( ritka madár)   23. Könnye-
it hullatta.  25.  Egy fajta sárga 
szín.   27. Hóbort.  28.  Bibliai 
bárkás.  29.  Ázsiai állam, fővá-
rosa Új-delhi.

30.   A teniszben, pályán kívül-
re került a labda.   31.  alig, éppen 
csak, népies kifejezéssel.  33. Vá-
ros az USA-ban, Washington ál-

lamban, egy betű (O) hiányával!  
34.  Névelővel, egészséges ital.   
35. Élősködő.  36.  AAAAA!   37.  
Távolra mutató szó.  38.  Kézben 
fogá.   41.  Fél ecet!  42. Út, lati-
nul.   44. Közügy, kínai és koreai 
nyelvjárásban.  45.  Mesefigura, 
mazsola barátja.   47.  Publicis-
ta, szerkesztő, riporter ( Judit).   

50. Búzadarából  tejjel, tojással, 
mazsolával készített „ fenséges” 
édesség. 

Függ: 1. hangzavar, lárma, 
kellemetlen hangzatok zűrzava-
ros együttese.  2. Ritka férfinév.  
3. Beküldendő.  A kiállításon be-
mutatott darabok neve.   4.  Eni-
kő becézve.   5.  Csak az elején si-

ma!   6.  Kettőzött kettős betű.  7.  
Hosszú morze hang.  8.  Mástól 
elfigyel, megnéz.  9.  Hangtala-
nul zavar!   10.  Tagadószó.  11.  
Úrbér, a jobbágyot terhelő föl-
desúri szolgáltatások. 16.  mes-
szire.   19. Idegen női név.    20.  
Nem tartott vissza, nyilvános-
ságra hozott.  21.  Ázsia egyik 
jellegzetes állata.  23. Kosár ré-
sze!  24. Komárom-Esztergom 
megyei város.   26.  farmer ru-
házatra jellemző előkezelés.   
27.   Kutat, keresgél.   32. Bos-
szús szócska.  35. Kozák katonai 
parancsnok, a végén egy betű hi-
ányzik!  37. Mozi hangzói!   39. 
Kötőszó.    40. Bács-Kiskun me-
gyei település az 51-es út mellett.   
41.  És a többi, latinul.   42. fá-
ba vagy kőbe ró.   43. Vég nélkü-
li Irma!   46.  Kettőzve, kisgyer-
mek fenyítése.  48.  Ellenérték.   
49.  Fejetlen Sió!  

Beküldendő:  Vízsz. 1,  és 
a függ.3  számú sorok meg-
fejtése. a májusi rejtvény meg-
fejtése: „ Te nem féltél, csak fél-
tettél anyám.”

a CBa vásárlási utalványát 
nyerte: Nagy Istvánné, já-
szapáti.
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Kedves vásárló!
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

Jászinvest ZRt.
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.

Tisztelt Partnereink!
Részvénytársaságunk 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, 30/250-2822

KERESKEDELMI EGySéGEINK:

AGROCentrum
B e vá s á r Ló  Köz P o n t

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

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

CENTRUM  ABC
Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja.

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

s z á M í T á s T E C h N i k A 
T E l E k O M M U N i k á C i ó 
iROdATEChNik A- szERviz

Kálmán Zsolt 
 3 0 / 9 8 5 - 5 6 2 9

Vakok és Gyengénlátók 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

Ön hallott-e már arról, hogy Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében több mint kétezer súlyos látásfogyatékos ember 

él, hogy közülük sokan még sohasem kerültek 
kapcsolatba egyesületünkkel?

Ön tudta, hogy a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Egyesülete mit tesz a látássérült emberek 

érdekeinek védelmére, esélyegyenlőségének eléré-
séért, a társadalmi beilleszkedéséért, rehabilitációjának 
elősegítéséért, képességének fejlesztéséért, munkába 

helyezéséért, életminőségének javításáért, egészségének 
megőrzéséért, művelődési, önkifejezési alkalmainak megter-

emtéséért, önsegítő csoportjainak működéséért?
Elérhetőségeink:

06-56/514-085, 514-086 
e-mail: info@jnszmvakok.hu      honlap: www.jnszmvakok.hu

2006 szeptemberében újból 
indult a színjátszókör, mely most 
nem mást, mint Rideg sándor: 
Indul a bakerház című művét 
próbálta színpadra vinni. 

Forgatókönyvírónk, mint 
minden évben, most is Lóczi Tí-
mea volt, rendezőnk pedig Gu-
lyásné Tajti Éva tanárnő, aki a 
jászapáti Mészáros Lőrinc Gim-
názum , szakközépiskola és Kol-
légium dolgozója.

E jól megszokott páros most 
ismét összeállt, hogy újabb re-
mekbe szabott darabot hozza-
nak össze. 

De egy darabhoz nem elég két 
személy, szükség volt még egy 
szereplőgárdára is, akik meg-
jeleníthették a megadott karak-
tereket. 

A szereplők többnyire kollé-
gistákból álltak, de akadt né-
hány helyi és bejárós diák is 
köztünk.   a forgatókönyv tréfás 
szófordulatai, a jelenetek hangu-
lata, és a szereplők egyéni stílusa 
igazán egyedivé és emlékezetes-
sé tette ennek a darabnak mind a 
begyakorlását, mind az előadá-
sát, s rengeteg emlékünk maradt 
utána. hadd osszak most meg 
néhány kulisszatitkot a kedves 
olvasókkal! 

Az első próbáink voltak a le-
gélménydúsabbak, mikor min-
den egyes félmondatnál elnevet-
tük magunkat, s hiába próbáltuk 
meg tűrtőztetni magunkat, s ko-
molyan venni az egyes próbák 
nyújtotta haladási lehetőséget, 
egyszerűen nem ment. 

a vége minden próbának az 
lett, hogy fetrengtünk a kacagás-
tól, de nem csupán mi, szerep-

lők, még Éva tanárnő sem bírta 
mosolygás nélkül. 

Pár hónap múlva persze már 
nem tűnt minden olyan vicces-
nek, a szöveget betanultuk, ami 
régebben tréfásnak tűnt, szá-
munkra már nem is volt annyi-
ra poénos, s így végre komolyan 
tudtunk próbákat tartani, habár 
ezek után a mozdulatok, az arc-
kifejezések, a játék került elő-
térbe, ami ugyancsak sokszor 
könnyet csalt a szemünkbe, mert 
vagy nem bírtuk abbahagyni a 
nevetést, vagy nem szabadott el-

kacagnunk magunkat. 
a jelenetek közül az egyik leg-

nehezebbek közé tartozott (leg-
alábbis számomra) a hatodik, a 
hetedik, a tizedik illetve a leg-
utolsó jelenet. A hatodikban 
ugyanis ki kellett bírnunk ne-
vetés nélkül azt, amíg a bakter 
kihalássza a szövetdarabokat és 
bogarat az ételből, aztán amíg 
kihajítja a tányért... A hetedik-

ben a bakter arckifejezéseit és 
mozdulatait kellett úgy végig-
néznünk, hogy még csak egy mo-
soly se fusson végig az arcunkon, 
habár a bakter személyét alakí-
tó fiú igen poénos személy, így 
nagyon nehéz volt türtőztetni 
magunkat. a tizedik jelenetben 
több tényező is akadt, ami ta-
lán nehézségeket okozhatott vol-
na. Egyrészt a szereplőknek le 
kellett küzdeni bizonyos „félel-
met”, mivel énekelniük kellett, 
méghozzá minél hangosabban, 
harsányabban. Másrészt ebben 

a jelenetben, egy ominózus rész-
ben a patás közelebbi kapcsola-
tot is szeretne a banyával, amit 
az öregasszony erősen ellenez, s 
ezt is úgy kellett előadni, hogy a 
leghatásosabb legyen, tehát ne-
vetnünk itt sem volt szabad. Vé-
gül az utolsó rész: a házasság és a 
lagzi, amikor több párnak is tán-
colni kellett, valamint ki kellett 
dolgozni a kivonulást, végül pe-

dig a meghajlást, mindez együtt 
nagy odafigyelést és csapatmun-
kát igényelt. De végül is, sikerült 
minden jelenetben helyt állni, s a 
legjobbat kihozni magunkból. 

A jelmezekről, a kellékekről 
többnyire a színjátszótagok gon-
doskodtak, s ebbe beletartozik 
szó szerint mindenki.. minden-
ki hozott, amit csak tudott, vagy 
amit éppen sikerült beszerezni. 
Nagymamáktól, nagypapáktól, 
ismerősöktől kaptunk ruhákat, 
s próbáltunk minél korhűbbnek 
tűnni. A szerencse ismét mel-
lénk pártolt, s minden szereplőt 
úgy ki tudtunk alakítani, hogy 
abban benne legyen a szerepbé-
li és az egyéni stílusa is. 

A díszletről megbízott diá-
kok gondoskodtak. Ők készítet-
ték el a hátteret, mely a szőlőtő-
kéket valamint a szalmaboglyát 
ábrázolta, ezen kívül két bokrot 
is alkottak, mely nem csupán a 
díszlet kedvéért készült, hanem 
azért is, hogy a függöny rései ne 
mutathassák meg az épp jelene-
tükre várakozó szereplőket. 

Az előadáson fogyasztott ételt 
a kollégiumi konyha biztosítot-
ta számunkra, a mosogatást pe-
dig mi oldottuk meg a színfa-
lak mögött. 

 ha röviden és tömören szeret-
ném összefoglalni ezt a pár hó-
napot, nagyon vidám és végtele-
nül hasznos idő volt számunkra, 
amikor újabb barátokat, ismerő-
söket szerezhettünk, s természe-
tesen sok sikert könyvelhettünk 
el magunknak. 

Egerben a Twist Olivér című 
darabot tekinthettük meg juta-
lomként.

Nagy Beáta

Indul a bakterház című előadás egy színjátszó szemével

ha úgy érezzük, 
szervezetünk ketyegő bomba,
vágjuk el a drótokat!

Akinek humora van, 
az mindent tud,
akinek homora nincs az 
mindenre képes.

Nem baj, ha elégetik a 
könyveimet,azok olyanok, 
mint a gesztenyék:
minél jobban sütik őket, 
annál kelendőbbek. 

(VOLTAIRE)

A világ egy lőporgyár, amely-
ben nem tilos a dohányzás. 

(DÜRRENMATT)

A házasság közösség, mely 
egy úrból egy úrnőből s két 
rabszolgából, vagyis 
összesen két emberből áll. 

(AMBROSE BIERCE)

az élet olyan, mint egy 
nyári mellény:
rövid és céltalan.
 (REJTŐ JENŐ)

A szavak a legerősebb 
kábítószerek,
amit az emberiség eddig 
feltalált. (KIPLING)

A józan ész – munkaruhába 
öltözött zsenialitás. 

(EMERSON)

az agy csodálatos gépezet, 
azonnal működésbe lép, amikor 
felébredsz és nem áll le egészen 
addig, amíg belépsz a munka-
helyedre. (FROST)

Az ormokra nem hívják
 az embert,oda fel kell 
kapaszkodni. (MANET)

a pletyka a természet 
telefonja. 
(SOLEM ALÉHEM)

Egy hazugság már félig 
körbejárta a világot,
amikor az igazság még csak 
a cipőjét húzza. 

(MARK TWAIN)

Összeállította: Bordás 
Lászlóné Csőke Erzsébet

SZLOGEN KOKTÉL

Jelenet a színdarabból
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POWER
Műszaki kereskedés
Jászapáti, Kossuth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565 

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2007. július hónapban. 

Tá j é ko z TaTá 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.

az oktatás korszerű, 
ForD FieSTa TD ci  
gépkocsival, nyáron 
hűvös, télen meleg 
klímájú autóban, 
kényelmes 
körülmények között 
folyik. könnyű  
kormánykezelés (szervo).
,,Biztonságos járműben, gyorsan vezetői engedélyt szerezhet.”  
ne várjon holnapig, még ma hívjon  
és tájékozódjon a lehetőségekről!

Mezei Béla iskolavezető

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

a felgyorsult társadalmi változások ered-
ményeként egyre több családban okoz ne-
hézséget az idős emberek ellátása, ug-
yanakkor mindenkinek alapvető joga van 
az emberhez méltó időskor megéléséhez. Az 
idős emberek életében lényeges probléma az 
elmagányosodás. A nyugdíjazással és a moz-
gékonyság csökkenésével meglazulnak a 
munkatársi, baráti kapcsolatok, a házastárs 
elvesztése is súlyos traumát okoz. Időskorban 
romlik az egészségi állapot, a testi egészség 
gyengülésével párhuzamosan jelentkeznek 
a lelki problémák is. Ezen problémák me-
goldására, az idősek segítésére városunk 
ellátórendszere is keresi a leghatékonyabb 
megoldásokat. a mai magyar társadalom 
ellátórendszere sokkal átfogóbb, célirányos-
abb, valamennyi rászorult számára elérhető. 
a szociális intézményekben dolgozók fe-
ladata, hogy az időskor nem csak egy el-
szigetelt, fájdalmakkal, betegségekkel teli 
életszakasz legyen, hanem lehetőség szeri-
nt minél tovább aktív, nyugodt, örömökkel                                                                                         
gazdagított életet tudjunk biztosítani az idős 
emberek számára. 

Városunkban ezen próbál segíteni az 
Egyesített Szociális Intézményben működő 
Idősek Klubja is. Jelenleg 40 fő aktív klubta-
gunk van, akiknek klubdélutánokat, gyógy-
tornákat szervezünk. Programjaink között 
szerepel múzeumlátogatás, szakemberek 
bevonásával színvonalas előadások meg-
tartása, kerékpáros kirándulás, bográc-

sozás, szellemi és sportos vetélkedők 
szervezése is. Ebben az évben először me-
grendeztük a Virág- klubban  a „ LEG-ek” 
vetélkedőjét, ezzel is kimutatva köszönetün-
ket a klubtagoknak, amiért intézményünket 
rendszeresen látogatják, rendezvényeinken 
részt vesznek. A legaktívabb klubtag címet 
Kálmán józsefné – Rózsika néni kapta. 
Ezen kívül elismerésben részesültek: a –
legidősebb, -legkreatívabb, -legsportosabb, -
legjobb versmondó, -legjobb énekes, és a -le-

gaktívabb gyógytornász tagjaink is. A délu-
tánon résztvevők szavazataikkal döntötték 
el, kik legyenek az elismerő oklevelek tulaj-
donosai.  A győzteseknek az Intézmény va-
lamennyi dolgozója nevében gratulálunk, 
kívánjuk hogy továbbra is aktív, lelkes tag-
jai legyenek a klubnak.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Elérhetőségünk:Idősek Klubja  
jászapáti,  István kir. út 17.
57/ 443-239

lehetőségek a városunkban működő 

Idősek Klubjában

A Jászapáti Tölgyes Strandfürd  területén 
2007. július 2. és 2007. augusztus 24. között 

minden hétköznap délel tt 7-t l 10 óráig 
rehabilitációs gyógyúszás, gyógytorna szolgáltatást tartunk.

TÖLGYES EGÉSZSÉGNAPOK 
2007. július 14., 15., 28., 29.

A Tölgyes Strandfürd  területén a LEADER+  Jász-Sarokponti akciócsoporti 
települések lakói és a turisták részére az alábbi programokat ajánljuk: 

Aquafit (vízitorna), természetes gyógymódok, massz r,
jóga, egészséges ételek bemutatója, aerobic, rehabilitációs 

gyógyúszás, különböz  el adások, bemutatók.
Az egyes napok részletes programjai plakátokon lesznek hirdetve! 

MINDEN GYÓGYULNI VÁGYÓT SZERETETTEL VÁRUNK! 

Érdekl dni lehet az alábbi telefonszámokon: 
Urbán Ferenc: 57/441-898 (este) 

Strandfürd : 57/440-353, Kemping: 57/441-187
Helyszín: 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág utca 22. 

A projekt az Európai Unió és a magyar állam támogatásával valósul meg.

APÁTI GYÓGYVÍZ

GYÓGYÚSZÁS

A legaktívabb klubtagok a „LEG”-ek vetélkedőjében

J á s z l a d á ny,  K o s s u t h  ú t  8 .  5 7 / 4 5 4 - 0 0 7

Lakásfelszerelési 
Á r u h Á z

Jászberény, Nagykátai út. T: 57/415-242, 57/415-006.  
Jászapáti, istván király út 49. 57/441-003, 30/6301-693 

10-20-30% engedménnyel 
vásárolhat!

TONDACH natúr és mázas tetőcserepek
(Tangó, Keringő, Tatai)

KŐRÖS-, Ytong, LEIER-, Mályi- és Tápió-téglák,
Frühwald-térburkolók,

Betontermékek, szigetelők,
Fenyő fűrészáru, lambéria, fózolt hajópadló,

OSB-lapok, gipszkartonok, profilok.
Nyílászárók, fa és műanyag,  tetőtéri ablakok.

Zsákos és vödrös színes vakolatok,
Csempék, padlólapok, gres-lapok, 

Műanyag kertibútorok, napozó ágyak.
KÉSZBETON, KISZÁLLÍTÁSSAL!
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A Városi Művelődési Központ 
és a Könyvtár júliusi programja Anyakönyvi hírek

A jászapáti Premier Mozi júliusi műsora

Igényes  
konyha- és 

ebédlõbútorok, 
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!

Születtek:
farkas Bianka Ilona 2007. V. 22.
Nagy-Brlázs Tamás 2007. V. 23.
Turó alex  2007. V. 23.
Szénási Dezső  2007. V. 24.
urbán Boglárka  2007. V. 26.
Kállai Krisztián  2007. V. 29.
Duka Vanessza  2007. VI. 10.
Bolyós Béla Ádám 2007. VI. 13.
Kállai Ádám Viktor 2007. VI. 18.
suki Krisztofer  2007. VI. 19.

Házasságkötés:
Kóczián Tamás – Bártfai Tímea 2007. V. 26.
Nagy lászló – molnár Tünde 2007. VI. 09.
Király László – Lóczi Tímea 2007. VI. 09.
Busa Béla Péter – Rácz Ágnes 2007. VI. 23.

Elhaláloztak:
Nagy lászló  élt 39 évet jászapáti lakos
Béres Béla  élt 75 évet „
urbán István  élt 90 évet „
Borbély Pálné  élt 75 évet „
 Nagypál Viktória
hubai Imre  élt 98 évet „
Vágó Istvánné  élt 76 évet „
 lóczi Piroska
szakálos lajos Vince élt 81 évet „     
Rózsavölgyi Pál  élt 81 évet „

Április 28-án, szombaton kora 
hajnalban álmosan, de annál iz-
gatottabban gyülekezett a jásza-
páti Színjátszó kör a művelődési 
háznál. A csoport most is fellép-
ni indult, de egy kissé messzire: 
Erdélybe, Csíkszeredába.

másfél éves munka gyümölc-
sét készültek learatni, hiszen 
ez a kirándulás egyben jutalom 
is volt azért a sok hétvégéért, 
amelyet először a darab betan-
ulására, majd annak bemuta-
tására fordítottak.

Az autóbusz hamar megtelt a 
szereplőkkel, a hozzátartozók-
kal, a barátokkal, és mire igazán 
felébredtünk, már a Királyhágó 
kanyargós emelkedőivel küsz-
ködött a sofőrünk Berki Berci.

Utazásunk első állomása 
Kolozsvár volt, ahol megtekin-
tettük Mátyás király szülőházát, 
és a Szent Mihály templomot. 
Készült közös fénykép a híres Má-
tyás szobor előtt, majd ellátogat-
tunk a Házsongárdi temetőbe, és 
folytattuk utunkat.

Egy emlékezés erejéig, és egy 
koszorú elhelyezésére megáll-
tunk Farkaslakán Tamási Áron 
sírjánál, és csak a busz ablakából 

gyönyörködhettünk Máréfalva 
székely-kapus régi házaiban.

az esti órákban értünk 
Szeredába, majd a szálláshe-
lyünkre Csíkcsomortánba, a 
Szellő-szállóba.

Vasárnap délelőtt első utunk 
a Szakszervezetek Művelődési 
házába vezetett az esti fellé-
pés színhelyére, ahol felállí-
tottuk a díszleteket a színpa-
don, amely nagyobb volt, mint 
az apáti művelődési ház. Ezu-
tán a Csíksomlyói kegytemplom-
ba mentünk, ahol a mise után 
énekeltünk, és Réz lóránt or-
gonán játszott. Innen felsétál-
tunk a „hegybe”, arra a helyre, 
ahol a székelyek minden évben 
megtartják híres búcsújukat, és 
ahol közel félmillió ember előtt 
mutatták be az István a király 
című rockoperát.

És elérkezett kirándulásunk 
fénypontja: este hét órakor mint-
egy 600 néző előtt mutattuk be 
a Marica grófnőt, immár 18. al-
kalommal. Felemelő és egyben 
hátborzongató volt ennyi ember 
előtt szerepelni, amely az első 
felvonáson érződött is, de végül 
sikeresen zárult.

Az előadás után – már megsz-
abadulva a feszültségektől – egy 
jót buliztunk a szálláshelyen.

Hétfőn egy egész napos kirán-
dulás várt ránk: ellátogattunk a 
Békás szoroshoz, és a mellette 
lévő Gyilkos tóhoz. Félelmete-
sen szép volt a természet eme 
csodáját élőben látni. A szinte 
függőleges, százméteres szikl-
afalak tövében, a rohanó hegyi 
patak partján sétálni, vagy a sz-
erpentineken kanyargó buszból 
lenézni a szakadékokba.

a Gyilkos tónál megkóstoltuk 
a híres „mititei-t”, a parázson 
sütött kolbászkákat is, és este 
ismét énekeltünk és táncoltunk 
a vacsora után, az ebédlővé áta-
lakított pajtában.

Gyorsan eltelt a három nap, 
és május elsején, kedden korán 
hazaindultunk.

útközben ismét megálltunk 
egy emlékhelynél: Mádéfalván, 
ahol 1764-ben a császári csa-
patok szétágyúzták a települ-
ést, példát statuálva, és egyben 
megfélemlítve a szabadságjogai-
kért szót emelő székelyeket. A 
turulmadaras emlékműnél ko-
szorút elhelyezve emlékez-

tünk a mintegy 200 áldozatra. 
a visszaúton bementünk ma-
rosvásárhelyre, ahol megtekin-
tettük a Kultúrpalotát – saj-
nos csak kívülről, mivel ott is 
ünnep május első napja – és a 
várost, amely egykor a székelyek 
fővárosa volt. Az utolsó pihenőt 
Korondon tartottuk, ahol mind-
en nap van kirakodóvásár a híres 
fazekas-termékekből, fonott ko-
sarakból és szőttesekből, és ahol 
elköltöttük az utolsó megmaradt 
lejünket is.

A határt átlépve már szinte 
repült velünk a busz hazáig, ahol 
a csomagokat rendezgetve min-
denki örömmel és megelégedés-
sel köszönte meg a „jutalmat” és 
a lehetőséget.

Az út előkészítésében, a közön-
ségszervezésben, és az idegen-
vezetésben oroszlánrészt vállalt 
Szabóné Nagy Enikő, a szüleivel, 
akik egész kinn-tartózkodásunk 
alatt szinte a tenyerükön hordoz-
tak bennünket. a csoport val-
amennyi tagja nevében ezúton 
köszönöm meg ezt Nekik.

Kökény Gábor

A Marica grófnő Csíkszeredán

a tanév befejeztével biztosan 
több szabadidő és ezáltal külön-
böző programok fogják várni a 
gyerekeket, a fiatalokat, ahol a 
szórakozás mellett nem árt majd 
ügyelniük ingóságaikra. 

Sokan úgy gondolják, hogy rö-
vid időre felesleges a kerékpáro-
kat lezárni, ennek ellenére váro-
sunkban jelentős a kétkerekűek 
eltulajdonítása, elsősorban a le-
záratlan állapotban lévőket lova-
sítják meg. Fordítsanak néhány 
percet a lelakatolás műveletére, 
s akkor talán nem éri kellemetlen 
meglepetés a tulajdonost.Zsúfolt 
helyeken, vagy sorban állásnál, 
például fagyizó, vagy uszoda be-
járatánál, figyelni kell arra, hogy 
a háton, vagy vállon lévő táskák 
cipzárjai teljesen el legyenek húz-
va, de a legbiztonságosabb, ha er-
re a rövid időre maguk előtt, a kéz-
ben tartják. A ruhadarabok hátsó 
zsebeiben sem célszerű értékeket 
tartani, néhány „ügyesebb” elkö-
vető gyors és észrevétlen mozdu-
lattal veszi magához ezeket.  

a mobiltelefonok, pénztár-
cák, discman-ek eltulajdonítása 
a strandidőben ugrásszerűen nö-
vekszik, ennek egyik oka, hogy a 
medencében lévők nem figyelnek 
a földre, vagy padra helyezett dol-
gaikra, csak órákkal később, mi-
kor azoknak már hűlt helyét ta-
lálja. Elegendő lenne rövid idő-
re, de sűrűbben kitekinteniük a 
partra, hogy azok biztosan meg-
legyenek. 

Az az elkövető, aki idősebb, 
vagy erősebb, mint kiszemelt ál-
dozata, nem riad attól sem vissza, 
hogy a nyakban lévő nyakláncot, 
telefont, pénztárcát tépje ki. Így 
tehát a feltűnő helyeken lévő érté-
kek is veszélyben lehetnek. 

Kívánjuk, hogy a szünidő és a 
nyári szabadságolások mindenki 
számára nagyon kellemesen telje-
nek, és reméljük, hogy a felhőtlen 
szórakozást nem árnyékolja be a 
rendőrség azon irodája, ahol érté-
keik eltűnését jelentik be.

Jászberényi 
Rendőrkapitányság

RENDŐRSÉGI HÍREK
Előzzük meg együtt a bajt! Itt a nyári szünet, több a szabadidőtök, amivel esetleg nem tud-

tok mit kezdeni, vagy csak egyszerűen szeretnétek egy jót beszél-
getni, de nem tudtok kihez fordulni. A Családsegítő és Gyermekjó-
léti szolgálatnál változatos programokkal várunk benneteket.  
A családgondozók felügyeletével sportolhattok, alkothattok, játsz-
hattok.

Szeretettel várunk benneteket!
Új kezdeményezés indul a Családsegítő Szolgálatnál. Minden 

ember rendelkezik olyan tudással, képességgel, ami mások szá-
mára hasznos értékes lehet.

Nagyon fontos, hogy a sok kallódó fiatal érezze meg, hogy azál-
tal, hogy másokon segít, önmagán is segíthet, mivel a segítség vis-
szahat a segítő személyre. Kis dolgokban való megsegítés is fon-
tos, egy ember életében. Pl. önként vállalt kertrendezés, utca rend-
betétele. Ezen segítséget önzetlenül teszi, máskor esetlegesen egy 
másik jelentkező az ő életében tud segítséget adni. Pl. barkács-
munka, takarítás. De adhatod szellemi tudásod is másnak, olvas-
hatsz idős embernek, megtaníthatsz másokat sakkozni, kimerít-
hetetlen a forráslehetőség. 

Szolgálatunk célja az, hogy a felajánlott segíteni akarókat ,,ös-
szehozzuk” a rászorulókkal. Ezért indítjuk el új kezdeményezé-
sünket, mert a legtöbb amit tudunk egymás felé nyújtani az időnk 
és ez szolgálja leginkább emberi kapcsolataink erősödését. 

Új klubbot indítunk: TÉGED MI BÁNT? címmel
E klubbot elsősorban kamasz gyermekeknek szervezzük. Úgy 

érezzük, hogy a fiatalok, gyakran kerülnek olyan élethelyzetbe 
melynek megoldásához még nem rendelkeznek elég tapasztalás-
sal, problémáikat gyakran érzékenyen élik meg. 

ha érdekel a program szeretettel várunk.
Címünk: 5130, Jászapáti, István Király út 17. 57/443-239

KEDVES GYEREKEK! ITT A NYÁR!
6-7. péntek-szombat, 19 óra: 
 PÓKEMBER 3
 magyarul beszélő amerikai film
13-14. péntek-szombat, 19 óra: 
 A KARIB TENGER KALÓZAI 
 – a világ végén színes mb. am. film. 
 Fsz: Johnny Depp, Orlando Bloom.
20-21. péntek-szombat, 19 óra: t4Xi
 színes mb. francia film.
27-27. péntek-szombat: HARMADIK SHREK
 színes mb. am. animációs film.

A jászapáti művelődési házban, ebben az 
évben is lehetőség nyílik idegen-nyelv tanu-
lásra, még pedig, ahogy a címben is olvasható 
megfizethető áron /650 Ft/óra/, mivel a ny-
elvórákat máshol ezer forint felett kínálják.

a széll-szert Kft. szervezésében 150 órás tan-
folyam áll mindazok rendelkezésére, akik az an-
gol, vagy a német nyelvvel szeretnének megis-
merkedni alap-, vagy középfokon.

Én is most végeztem el ezt a tanfolyamot, mert 
már régóta fontosnak éreztem azt – különösen 
az internet miatt – hogy megismerkedjem egy 
világnyelvvel.

Kis csoportban (4 fő), vasárnap délelőttönként 
voltak a foglalkozások egy nagyon kedves, fiatal 
egri tanárnővel, mivel valamennyiünknek ez a 
nap, illetve napszak volt a legmegfelelőbb.

Volt, aki a munkája miatt, volt, aki már előre 
gondolt a megszerzendő diplomájához szükséges 

nyelvismeretre, és volt, aki csak érdeklődésből 
jelentkezett.

A szervező Kft, illetve az órákat adó tanárnő 
a könyvekről is gondoskodott számunkra, ter-
mészetesen külön díj ellenében, hiszen a ny-
elvkönyvek a mieink maradtak.

a tanfolyam félidejében, illetve a végén pró-
ba-nyelvvizsgát is szerveztek részünkre, hogy 
legyen tapasztalatunk az igazira.

június elején valamennyien sikeresen levizs-
gáztunk a Debreceni Tudományegyetem Nyelvi 
Tanszékén, egyetemi tanárok előtt.

Mindenkinek szeretettel ajánlom tehát ezt a 
tanfolyamot, amelyre már vannak jelentkezők, 
és amelyhez a nyár folyamán lehet csatlakoz-
ni.

Jelentkezés: a művelődési házban, augusz-
tus 10-ig.

Kökény Gábor

NYELVTANFOLYAM – OLCSÓN, HELYBEN!

„Küzdöttél, de már nem lehetett;
   a csend ölel át és a szeretet.

      Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
      örökké él, akit nagyon szeretnek.”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KIss LászLó
gyászszertartásán megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal 

és részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkban osztoztak.
Úgyszintén megköszönjük a részvét-táviratokat, 

és azok együttérzését is, 
akik a temetési szertartáson nem tudtak jelen lenni.

A gyászoló család, Jászivány

 

4-én, 9-16 ó: Vegyesáru vásár
6-án, 9 ó.: Pártfogói 
  meghallgatás
7-én, 8 órától: a R a T ó N a P –   

 mindenkit szeretettel várunk
 a jászszentandrási úti 
 mGRT központban.
9-én, 9-12 ó.: Vegyesáru vásár
14-én, 8-17 ó.: Cserepes virágok vására
17-én, 9-12 ó.: Vegyesáru vásár
23-án, 9-12 ó: Vegyesáru vásár

A Vágó Pál Helytörténeti Múzeumban - júliusban - 
KERESZTES ZSUZSA „rongyképész” képei 

láthatók és megvásárolhatók. 

A Városi Könyvtár és Művelődési Központ köszönetet 
mond a május 26-i Városi Gyermeknap támogatóinak:
 
az Önkormányzat oktatási-, 
    és Kulturális Bizottságának,
 Nyitrai Istvánnénak, és a
 Városi Vöröskereszt szervezetének,
Nyitrai angelikának,
Pádár lászlónak,
 az Önálló óvodai Intézmény munkatársainak,
a Városi sportegyesületnek.


