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Május elsején a Rácz Aladár Zeneiskola fúvószenekarának és a Vágó Pál Iskola 
Majorette Csoportjának látványos felvonulása nyitotta meg a Majálist.

A sportpálya melletti terület hatalmas tölgyfái alatt felállított színpadon  
egymást váltották a fellépők.  

A legnagyobb sikert az iskolások művészeti csoportjai aratták.

Michel Marchet úr vezette a városunkba látogató  
francia  küldöttséget.  

A testvérvárosi kapcsolat megújítása alkalmából rendezett 
ünnepségen örömét fejezte ki városunk európai szintű fejlődéséért. 

(Teljes cikk a 2. oldalon.)

Dr. Lisztóczky László irodalomtörténész mutatta be a  
Jászapáti hitszónoka Pájer Antal válogatott prédikációi című könyvet.  

A lektorálást Kladiva Imre plébános úr végezte. (Teljes cikk a 3. oldalon.)

Megújult testvérvárosi 
kapcsolat

A Majálison sokan voltunk

KÉPriPort A Xi. JÁSZSÁGi GAZDANAPoKrÓL

A kiállított hatalmas gépekre felmászhattak a gyerekek is.

A hagyományos sütemények kóstoltatásához a  finomságokat készítették és kínálták a 
Muskátli Népdalkör, és a Vándorffy János honismereti szakkör asszonyai

Nemcsak a hagyományos ételek, a néptánc, a régi traktorok, kombájnok 
jelentek meg a Gazdanapon, hanem a népviseletek mai és eredeti 

formáját is megcsodálhatták a látogatók  
a Rokolya Varróműhely jóvoltából

Ebben az évben nagyon sok szórakoztató rendezvény is színesítette a programokat  
és vonzotta a kíváncsiskodókat az Agrocentrum melletti területre.  

Gépkiállítás, kirakodó-vásár, finom ételek és italok a felnőtteknek, játszóház, lovaglás, 
ugrálóvár és motorozás a gyerekeknek.

A Fogathajtó-verseny résztvevői részéről külön köszönet érkezett  
a kitűnő rendezésért, amit ezúton közvetítünk a szervezők, valamint a 
Jászapáti 2000 Mg Zrt., a JABE és Jászapáti Város Önkormányzata felé.

A rendezvény zárszavát Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, 
országgyűlési képviselő tartotta és jövőre is meghívott minden kiállítót  

és látogatót.
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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.

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.

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

a többször módosított 
115/1996. (VII.24.) Kormány 
rendelet értelmében közel 11 évig 
voltak a tűzvédelmi hatósági jog-
körrel felruházott személyek a te-
lepülések jegyzői. Ezen szabályo-
záson a kormány 2007. május 1-i 
hatállyal gyökeresen változtatott. 
A fenti rendeletet hatályon kívül 
helyezte „a tűzvédelmi hatósá-
gi feladatokat ellátó szervezetek-
ről és a tűzvédelmi hatósági te-
vékenység részletes szabályairól 
szóló” 79/2007. (IV.24.) Korm. 
rendelet. Az új jogszabály a tűz-
védelmi hatósági jogkört a terü-
letileg illetékes hivatásos önkor-
mányzati tűzoltóságok parancs-
nokainak hatáskörébe helyezte.

A tűzvédelmi hatósági jogkör 
az alábbi szakterületeket érinti:

- tűzeseteket követő hatósági 
bizonyítványok kiadása,

- tűzjelző és automatikus oltó-
rendszerek engedélyezése,

- tűzvédelmi ellenőrzések,
- tűzvédelmi jogszabályok 

(használati) alóli eltérések en-
gedélyezése,

- tűzvédelmi kötelezések (tűz-

védelmi jogszabálysértést köve-

tő felhívás, felszólítás)

A fenti szakterületeket érintő 

megkereséseket 2007. május 1-jét 

követően csak az illetékes hivatá-

sos önkormányzati tűzoltóságok-

ra (jászság területén jászberény-

be) lehet benyújtani. A kérelmek 

elbírálása illetékköteles, mérté-

ke változatlan 2.200 Ft (tűzese-

tet követően hatósági bizonyít-

vány kiadása során 2.000 ft.), 

amelyet a kérelmen kell leróni il-

letékbélyeg formájában.

Az új jogszabály alkalmazá-

sa során felmerülő kérdésekben 

Szappanos Róbert tűzoltó száza-

dos (tel: 06-57/412-388 és 06-

20/3279-363 számon) és jenei 

Sándor tűzoltó százados (tel: 06-

57/412-388 számon) tud felvilá-

gosítást adni.

Szappanos Róbert  

tűzoltó százados  

tűzmegelőzési osztályvezető

Értesítjük a lakosságot, hogy
 2007. június 1- től  2007. június 25 –ig

TÜDŐSZŰRÉS lesz a Pártok háza,  
Kossuth Lajos út 5. szám alatti  

melléképületben.
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 szóló-

an kiküldött értesítésen megjelölt időpontot betartani.
A tüdőszűrésen való megjelenés minden 30 éven felüli ál-

lampolgárnak kötelező a 18/1998. (VI.3.) nm rendelet értel-
mében.

A szűrés elvégzéséhez betegkártya bemutatása szükséges. 
Aki a fenti időpontban nem vesz részt a szűrésen, annak pót-

szűrésen 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 Tüdőgon-
dozó Intézetben gyógykezelés alatt állnak.

 Polgármesteri Hivatal  Jászapáti

Családsegítő Szolgálat 
Jászapáti, István Király út 17.  Tel/fax.: 57/ 443 - 239 

Fogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8-16 óráig, péntek 8-12 óráig
Előzetes egyeztetés után a fenti időpontokon túl is van lehetőség a 

családsegítő szolgáltatásait igénybe venni. A családsegítő szolgálat 
1999. szeptember 1. óta működik Egyesített Szociális Intézmény ke-
retein belül. Munkájukat az 1993. évi III. törvény, illetve módosítása 
az 1999. évi LXXIII. törvény alapján végzik. 

Szakmai munkájuk sokrétű.
Tanácsot adnak: · életvezetési, lelki, életmóddal kapcsolatos, szo-

ciális, nevelési, párkapcsolati, családi, munkahelyi vagy egyéb sze-
mélyes gondjainak megoldásához.

segítenek eligazodni:
· hivatali, társadalombiztosítási stb. ügyekben
Folyamatosan szerveznek: · különböző önsegítő, személyiségfej-

lesztő csoportokat, egyéni tanácsadást pszichológus szakemberrel.
Valamint: · Használt ruha, bútor stb. akciók szervezésével is igye-

keznek segíteni.
szolgáltatásaik ingyenesek
alapelveik:
· A hozzánk fordulók gondjait titkosan kezeljük 
· Nem oldjuk meg klienseink helyett a problémákat, hanem hozzá-

segítjük őket az önálló és hatékony megoldásokhoz.
Tiszteletben tartjuk a klienseinket, nehéz helyzetekben sem vesz-

szük át a döntéseket, hanem segítünk annak végig gondolásában és a 
lehetőségek számbavételében.

2002-ben kötött önkormány-
zatunk testvérvárosi megállapo-
dást a franciaországi Carignan 
városával. az egyezmény az el-
telt évek alatt kibővült a két or-
szág több településére valamint 
a francia kapcsolatok révén egy 
kanadai és egy gaboni kistérség-
gel is. Május 19-én a Jászság 9 
településének polgármesterei, 
Michel Marchet, a francaországi 
három Kanton régió elnöke és 
Gabon Párizsi Konzulátusának 
képviselője aláírásával, meg-
újították ezt a testvérkapcsolati 
megállapodást. Az aláírási cere-
mónián a kanadai térség képvise-
lője elfoglaltsága miatt nem volt 
jelen, ő majd később látja el kéz-
jegyével a dokumentumot.

A kapcsolat célkitűzései:
-településközi és iskolai csere-

kapcsolatok létrehozása,
-kereskedelmi, mezőgazdasá-

gi, kézművesipari turizmus, a vi-

déki jelleghez kapcsolódó projek-
tek megvalósítása,

-sport és kulturális szövetsé-
gek, fiatalok és idősek egyesüle-
teinek kapcsolata.

A testvérvárosi kapcsolatok 
kiépítésében nagy szerepe volt 
és van ma is dr. Kalmár Pálné 
igazgató asszonynak, aki fran-
cia nyelvtanárként mindent meg-
tett azért, hogy a két ország lakói 
a kistérségi cserekapcsolatok ré-
vén jobban megismerhessék egy-
mást. az önkormányzat  támoga-
tásával az elmúlt 5 év alatt sike-
res diákprogramok, énekkarok 
találkozói, vásári bemutatkozá-
sok és mezőgazdasági szakem-
berek cseréi szerepeltek a két or-
szág kapcsolatában, ami további 
elemekkel bővül, hiszen a diák-
csere mellett az idén lesz fran-
cia gasztronómiai bemutató is a 
jászsági aratónapon.

Sz-n

Felhívás tűzvédelmi hatósági jogkört 
érintő jogszabályi változásról

Testvérvárosi megállapodásunk 
megújítása

Erőemelő hírek
Beszámoló a női-férfi erőemelő magyar bajnokságról 

Orosháza, április 14–15.

Erre a versenyre csapa-
tunk 4 ifi, és 3 junior ver-
senyzővel érkezett. A ver-
senyt a lányok kezdték if-
júsági 60 kg-ban Kirilla 
Szilvia csapatunk legered-
ményesebb tagja, ugyanis 
magyarbajnoki címet szer-
zett. Remekül versenyzett 
és tényleg azt lehet monda-
ni, hogy nagyon odafigyelt 
a gyakorlatok helyes végre-
hajtására. Guggolása 70 kg, 
fekvenyomása 

35 kg, felhúzása 85 kg 
lett. Összetett eredménye 
190 kg.

Majd Molnár Nikolett 
következett ifjúsági 75 kg-
ban. Akiről szintén el lehet 
mondani, hogy tudása leg-
javát nyújtotta. Ezüstérmet 
szerzett és csak egy mini-
málisan maradt le a dobo-
gó 1 fokáról. Guggolása 85 
kg, fekvenyomása 40 kg, 
felhúzása 102,5 kg. Így az 
összetett gyakorlata 227,5 
kg lett.

Ezek után a fiúk jöttek. 
Ifi 67,5 kg-ban Fecske Tibor 

3. helyen végzett. Ő nagyon 
sokat erősödött előző ver-
senyéhez képest. Őt követ-
te junior 67,5 kg-ban Mihá 
János, aki első erőemelő 
versenyén indult. A 3. he-
lyen végzett, de jobb ered-
ményt is elérhetett volna , 
csak a munkája akadályoz-
ta a pontos felkészülésben. 
Ifjúsági 82,5 kg-ban Farkas 
Tibor szintén első verse-
nyén vett részt. A 4. helyen 
sikerült végeznie, nagyobb 
odafigyeléssel a dobogó fen-
tebbi fokára is juthatott vol-
na. Junior 82,5 kg-ban Tóth 
Szabolcs a 6. helyezést ér-
te el. Elég kemény ellenfe-
lekkel került össze, de ta-
valyi eredményéhez képest 
igen sokat javított. Végül ju-
nior 110 kg-ban Fecske Dá-
niel a 4. helyen végzett. A 
versenyzőink közül ő volt az 
egyetlen, aki 100%-ban tel-
jesítette a gyakorlatát. Gra-
tulálunk a versenyzőknek. 

 Béres Zsolt

2007. évi Sport-Jitsu Gyerek és Ifjúsági 
Magyar Bajnokság

2007. május 6-án a Budapest, XIII.
ker. Eötvös József  Általános Iskola 
Sportcsarnokában került megrende-
zésre a „2007 évi Sport-Jitsu Gyerek 
és Ifjúsági Magyar Bajnokság „.

A verseny rendezését a Budapesti 
Magyar Harcos Sportegyesület biz-
tosította melyen közel tíz stílusirány-
zat 13 sportklub és sportegyesületének 
140 versenzője állt rajthoz,  Gyo, ,ön-
védelem, földharc és Sport Jitsu „C” 
jellegű küzdelmi versenyszámban sp
ortminősítés,életkor,súlycsoport, sze-
rinti megbontásban. a jászapáti Kígyó 
Dojó Harcművészeti Sportegyesület, 
Shihan Nagy Hinst  István 7 Danos 
Jitsu  Mester és Nagy Attila 3 Danos 
jitsu  mesterek  vezetésével 31 ver-
senyzőt állított csatasorba , kik a ver-
senynap végére, a színvonalas ,rangos 
mezőnyben  52 érmet /18 arany-orszá-
gos bajnoki cím,20 ezüst és 14 bronz / 
gyüjtöttek be  az alábbiak szerint:

 Önvédelem:
Balla Nándor,Farkas Richárd, 

Pallagi Márk,Pallagi Máté, Pető Krisz-
ta , Szikszai Nikolett,Takács András, 
Zagyi Norbert, Zagyi Renáta – arany 
érmet- bajnoki címet, 

Csikós Márk, Farkas Erik, Nagy 
Sándor Márió, Pongó Tamás, Rusvai 
Henrik, Veréb Ákos – ezüst érmet

Kertész Zoltán, nagy Krisztián, Pe-
tő Levente, Szabó Péter, Urbán Enikő- 
bronz érmet

 Földharc:
Bagi Berta, Balla István, Kertész 

Zoltán, Pallagi márk, szikszai niko-
lett- bajnoki címet /arany érmet/

Bagi Ádám, Bagi Berta, Kocsis Dá-
niel, Pető Levente, Pető Kriszta, Szar-
ka Péter,Szarvas Gergő, Zagyi Nor-
bert, Takács  András, Zagyi  Renáta, 
Urbán Enikő – ezüst érmet

Bagi Bence, Major Nóra, Balla Nán-
dor, Rusvai Henrik, Veréb Ákos –
bronz érmet

Sport jitsu „C” Küzdelmek:
Balla István, Balla Nándor, Pallagi 

Máté, Szikszai Nikolett –bajnoki cí-
met/ arany érmet/

Bagi Ádám, Rusvai Henrik, Urbán 
Enikő-ezüst érmet

nagy sándor márió, szabó Péter, 
Szarvas Gergő,Veréb Ákos –bronz ér-
met szerzett.

Az egyéni eredmények alapján, 
szikszai nikolett / 3 arany érem/ nyer-
te el a magyar sport jitsu szövetség 
által felajánlott Katanát és a 2007 Évi 
Sport Jitsu Gyerek és Ifjúsági Magyar 
Bajnokság „Legeredményesebb ver-
senyzője” címet. 

Nagy Hinst István 
Shihan Kígyó Dojó HSE -elnök
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A részletekről érdeklődjön személyesen vagy telefonon:

Jász Plasztik Autócentrum Kft.
Jászberény, Jákóhalmi út 11.

 57/505-505

Kedves  Rejtvényfejtők!
A rejtvényben Ady Endre tol-

lából származó idézetet fejthet-
nek meg.

„ Nem kívánom senkitől, hogy 
csodás dolgokat tegyen, de jog-
gal elvárom mindenkitől, … foly-
tatása a rejtvény vízszintes 1. szá-
mú sorában.

VÍZSZINTES: 1. Beküldendő. 
az idézet  folytatása. 11. jó esze 
van, nem buta. 12. füvet géppel 
vágó, vagy ollóval dolgozó. 13. 
Szolmizációs hang. 14. Hozom 
nagyobbik része! 15. A Majna fo-
lyó német neve. 16. Keservesen 
zokog. 18. Van ilyen szó is! 19. lí-
ra egynemű betűi. 20. Egy bizo-
nyos eszközzel bűncselekményt 
követ el. 22. Kaloda  fele! 23. fo-
lyó Pest megyében, több telepü-
lés viseli a nevét.  25. lám! 26. 
Tisztelendő úr. 28. …ház, tejszín-
habbal borított finom cukrászsü-
temény.  30. határozó rag. 31. …
burg, Város Svájcban. 33. …rosa, 
latin kifejezés ( titkon, titokban, 
bizalmasan) 35. Római 101. 37. 
A pillangósak családjába tarto-
zó kultúrnövényünk. 40. Kis csi-
bék  testét borítja. 42. Égboltja. 
44.  Fővárosi sportegyesület. 45.  
Fej nélküli azon! 46. Papírra ve-
tő.  48. Hangtalan zár! 49. Ide-

gen férfinév. 50. Nem, angolul. 
51.  Éhes, enni szeretne. 52. Gyul-
ladás. 54.  Ellenérték. 56. Becé-
zett István. 58. Felhősödés. 59. 
az emberi ész feltétlen tekinté-
lyét, korlátlan megismerő képes-
ségét, a vallásos-misztikus gon-
dolkodással szembeni felsőbb-
rendűséget hirdető felfogás.  

FüGGŐLEGES: 1. hozzám 
szállít. 2. Következmény. 3. a 
juhtej feldolgozása során nyert 
túró vagy sajt neve. 4. ... királya. 
Édouard Lalo három felvonásos 
operája. 5. Szaladás, iszkolás. 6. 
Település Szabolcs-Szatmár –
Bereg megyében. 7. Német szab-
vány, fényérzékenység mérőszá-

ma. 8. Betűt formál. 9. Kukorica 
tárolásra alkalmas építmény. 10. 
mister. 17. Iskola, a diákok szó-
használatában. 20. Ismert tánc-
dalénekes (János) 21. Becézett 
Elemér. 22. Oklevelek és uralko-
dói rendeletek, iratok szerkesz-
tését és kiadását intéző, olykor 
a kormányzásba is befolyó ud-
vari főtisztviselő a középkorban.  
24. Irídium vegyjele. 27. Angol-
na, németül. 29. Kisgyermek-
korban lázcsillapításra használ-
ják, de mértani idom is. 32. Isko-
lai büntetés. 34. Valakibe feltétel 
nélküli vetett hit. 36. Cselekvést 
kifejező szófaj.  38. Határozó-
rag. 39. sütteti magát a napon. 
41. Kivájt, bemélyített, horpadt. 
43. Egy, németül. 47.  Rágcsálni 
való sós rudacska. 51.  Vég nél-
küli Etna! 53.  Szomorú, bána-
tos. 55. Rádium vegyjele. 57. Ki-
ró magánhangzói. 58.  Hangta-
lan bűz!

Beküldendő: a vízsz. 1. számú 
sor megfejtése. A megfejtéseket 
a Könyvtár címére kérjük bekül-
deni, július 20-ig.

Az áprilisi rejtvény megfejté-
se: „Apró csuprocskáid hívogató 
virágfészkek” 

A CBA vásárlási utalványát 
nyerte: Agócsék, Jászapáti.

Nagypál Istvánné

Keresztrejtvény M ustá rM ag 

 „Soha ne add fel!”
Az emberi létnek az a tulajdonsága, hogy egy bizonyos idő 

után hajlamos lemondani kitűzött céljai eléréséről! A sokszori 
hiábavaló próbálgatás, az akadályok elveszik a kedvét, hitét, at-
tól, hogy merjen véghez vinni valamit. Valami fontosat, olyan 
dolgot, amit önmaga akar, vagy akár csak mások kedvéért tesz. 
„Kitartás”, mondjuk gyakran a nehéz helyzetben levőnek,” 
Mindent bele!” biztatjuk a sportolóinkat egy– egy jó eredmény 
érdekében. De aktuálisabb a példa; ha az iskolai szünetet váró 
gyerekek fáradtságán legyintve „Ezt a kis időt, már fél lábon áll-
va is kibírod!”- biztatást halljuk. Kellenek ezek a szavak, szinte 
előre lendítenek a cél felé, könnyebben vesszük az akadályokat, 
ha azt érezzük, nem vagyunk egyedül. Valaki segít, támogat az 
életünk során. Legyen az tett, vagy csak egy jó gondolat. 

Az ember legyen a talpán, aki mindig mindent véghezvisz, 
bátorítás nélkül, külső segítség nélkül, esetleg a végső helyzet-
ben sem keseredik el, nem fél semmitől. Az az ember tud vala-
mit, nagyon bízik önmagában, a képességeiben, vagy hitében, 
és arra alapozza az életét. mi alapozzuk az életünket Istenre, az 
ő szerető közelségére, hogy véghez tudjuk vinni azt, amit kitűz-
tünk, a feladatunkat, a terveinket!

Isten – Közelben
„A rólunk elfelejtkezni látszó,
Tőlünk mérhetetlen távolságra lévő,
Elérhetetlen Teremtő Ugyanúgy hívő életünk része,
mint a minket meleg, 
„anyaöl –biztonságba” rejtő személyes Isten.
Ne vádold magad, Ha nem érzed Őt közel magadhoz.
Lehet, hogy Ő akarja így,
Hogy emberi helytállásodat próbára tegye.
De az is lehet - s talán ez a valószínűbb-, hogy
Nem az Úr változtatta meg helyét az életedben,
Hanem lassan te távolodtál el tőle.
Pedig ő egészen közel áll hozzád, De te más irányba nézel.”

Simon András: Szeretetközelben című könyvéből vett idé-
zetemmel csak megerősíteni tudom a címben leírtat: „Soha ne 
add fel” az Isten keresését, mert lehet, hogy ott van a közelben. 
És csak arra vár, hogy kinyújtsd felé a kezed.

Szeretettel: Z. S-né

Május 20-án, Pájer Antal pap 
és költő születésnapján mutatták 
be és adták át az előfizetőknek, 
érdeklődőknek a dr. Lisztóczky 
lászló irodalomtörténész által 
szerkesztett, válogatott és sajtó 
alá rendezett kéziratos dokumen-
tumokból összeállított jászapá-
ti hitszónoka Pájer Antal váloga-
tott prédikációi című könyvet. A 
lektorálást Kladiva Imre plébá-
nos úr végezte.

A szép kivitelű, tartalmában 
és minőségében is exkluzív kiad-
ványt a jászapáti Római Katoli-
kus Plébánia és az egri Dsida Je-
nő Baráti Kör adta ki.

a népes számú közönséget kö-
szöntette Szabó Lajos, városunk 
polgármestere, Kladiva Imre plé-

bános úr, majd Lisztóczky tanár 
úr méltatta a pap, költő és hit-
szónokot. A kötetben lévő ünnepi 
prédikációk napjainkban is gyö-
nyörködtetőek és elgondolkod-
tatóak. 

Ezután Urbán Péterné tolmá-
csolásában hangzott el néhány 
gyönyörű verse, majd egy kis kó-
rus énekelte el a Könyörgés eső-
ért című egyházi énekét. A dedi-
kálás után Pájer Antal emléktáb-
láján koszorút helyeztünk el.

a könyv a Városi Könyvtárban 
és a Plébánián megvásárolható 
2.200 Ft-os áron. Az előfizetők-
nek kérésüknek megfelelően el-
juttatjuk, vagy a befizetés hely-
színén átvehető.

Ismét új könyvvel 
gyarapodott Jászapáti 

Sikerrel zártuk a versenyt

Zöld-hírek
A Vágó Pál Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola és a Zöld Pont Környezetvédelmi egyesü-
let 2007. május 10-én Dr. Tallósy Bélát látta ven-
dégül a MADARAK ÉS FÁK NAPJA alkalmából. 
az alföld természeti értékeit mutatta meg a tanu-
lók számára, akik őszinte érdeklődéssel figyelték 
a kiváló szakember előadását, vetített képeit.

Szinte hitetlenkedve hallgatták, hogy 
már a mezei veréb is a védendő fajok kö-
zé tartozik, ugyanakkor örömteli, hogy a fe-
kete gólyák száma nőtt az Alföldön. A diákok a szűkebb tájegy-
ségünk szinte minden védendő növény- és állatfaját láthat-
ták, köztük a tanulók által kevésbé ismert szalakótát, ürgét is. 
KÖZLEMÉNY: A ZÖLD PONT IRODA elköltözött.

Új helye: Jászapáti, István király u. 2. (Régi Orvosi Rendelő – I. 
emelet) t iránt érdeklődőket! Az elhasznált elemek gyűjtését tovább 
folytatjuk. Csoportok bejelentkezése telefonon, előzetes egyeztetés 
alapján: 57/440-535 Nyitva tartás: kedd – szerda – csütörtök: 14 – 
16. Kérjük, segítse munkánkat: Adószám: 18835072-1-16 

számlaszám: 69400427-10303823 KÖsZÖnjÜK!
Mihályi Sándorné

2007.  április 27-én, 
szolnokon került meg-
rendezésre az Új Néplap 
„LADIK” vagyis Lapot A 
Diákoknak nevű terüle-
ti verseny döntője. Mi a 
hírzabálók: (hole fan-
ni, Kozma Zsuzsanna, 
Mihályi Nóra, Öztürk 
Kemal és Szabari Dá-
niel) az osztállyal és a 
felkészítő tanárunkkal 
indultunk a nagy megmérette-
tés helyszínére, a Tiszaligeti Olaj-
csarnokba. 

az osztályunk biztatásának, 
és annak ellenére, hogy a terüle-
ti válogatás során mindig elsők 
voltunk, borzalmasan izgultunk. 
A verseny kezdete előtt a csapa-
tok más-más színű egyenpólóval 
gazdagodtak. Minden versenyző 
csoport bevonulásakor az őket 
támogató tábor óriási őrjöngés-
ben tört ki, de a mi szurkolóink 
voltak a legtöbben és a leghan-
gosabbak. 

a feladatok tetszettek, bár 
meglepetés ért minket, amikor 
sor került ügyességi versenyek-
re is. Az elméleti teendők sokak-
nak nagyon kreatívan sikerültek. 
a feladatok során tudósítást, rö-
vidhírt kellett írni, majd apróhir-
detést. Héliumos lufival énekel-
tünk, és papírból csónakot haj-
togattunk, ezután az Új Néplap 
újságból készítettünk ruhát Nó-
rinak. A barátaink buzgón figyel-
tek, hogyan alakulnak a pontja-

ink, és erről folyamatos tájékoz-
tatást kaptunk. nagy öröm ért 
bennünket, amikor meghallot-
tuk, hogy tíz induló csapat közül 
dobogósak lettünk, és 60.000 fo-
rinttal gazdagodtunk. 

a drukkolóink sorra ölelgettek 
minket, azután pedig egymást 
a csodálatos hír hallatán. Az iz-
zasztó megmérettetések után piz-
zával kedveskedtek a szervezők, s 
ezt követően a dobbal, zászlóval, 
transzparensekkel, és persze a 
60.000 forintos utalvánnyal, fel-
hőtlen hangulattal utaztunk ha-
za a Vágó Pál Iskolához. 

a nyereményt az osztállyal kö-
zös programra szánjuk. Ezúton 
szeretnénk megköszönni Illés 
Anita tanárnőnek, és a Jászkör 
Egyesületnek a segítséget, mert 
nélkülük nem tudott volna elkí-
sérni minket az osztály. 

Kozma Zsuzsanna, Mihályi 
Nóra, a Vágó Pál Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nulói.
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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

Keresse a Bagi Bútorház Kft. Áruházát 
Széles választékban: Szekrénysorok, kárpitos ülő, fekvő garnitúrák, 

franciaágy és heverők, szőnyeg, konyhák, étkezők, kis bútorok. 

Akár 0 Ft befizetésével 
Credigen- 

és OTP Bank-áruhitellel 
vásárolhat!

Ugyanitt  
élelmiszer, vegyes üzletünkben minden nap friss házi kenyeret  
és Jász-tejterméket, friss hentesárut, zöldségféléket lehet kapni! 

Nyitva tartás: H-P-ig: 5 –18-ig, Sz-V: 5.00 – 12.00-ig. 
Telefon: 57/440-186. Jászapáti, Petőfi S. út 5.

Csodálatos focidélután
Május 10-én rendhagyó edzést tartott városunk focipályáján 

a Mengyi László, Tajti Imre, illetve Bíró Mariann által vezetett 
Focisuli.

Délután 5 órakor vette kezdetét a program a 6-7, majd őket kö-
vetve a 8-9 éves korosztály barátságos mérkőzéseivel. A gyerekek 
nagy örömmel és lelkesedéssel vetették bele magukat a játékba. 
Becsületesen küzdöttek az újabb és újabb gólokért, számot adva az 
idénybeli edzéseken tanultakról.

A Focisuli egy holland mintára felépített terv alapján neveli a 
gyermekeket, akik egy szűk esztendő alatt is látványos fejlődésen 
mentek keresztül. Mi sem bizonyítja jobban ezt, minthogy a renge-
teg meghívásos tornán, amelyeken részt vettek, rendre dobogós he-
lyezéseket tudtak produkálni.

Visszatérve a focidélutánhoz: a gyerekek játéka után a szülők és 
az edzők lettek csatasorba állítva. Előbb az apukák bizonyíthatták 
be, hogy volt honnan örökölni gyermekeiknek a focihoz való tehet-
ségét, a mérkőzésen egyébként külön köszönthettük sok szeretettel 
a kapuba ideiglenesen visszatérő szakosztályvezetőt, Tajti Gábort. 
Az apukák összecsapása után az anyukák mérkőzése következett. 
Meccsükből minden jelenlévő megbizonyosodhatott, hogy nem vé-
letlenül ismertek a Jászapáti Focisuli növendékei a lelkesedésükről 
és küzdeni tudásukról. A játék végeztével közösen ültek le a virslis 
vacsorához, melyet a szülők szervíroztak a helyszínen. 

A sportos, jó hangulatban eltöltött délutánnak is köszön-
hető, hogy igazi családias csapat kovácsolódott össze. Min-
denki remekül érezte magát, s a másnapi izomlázat leszámítva 
mindenki kellemes élményként tekint vissza erre a délutánra. 
Ezúton is megköszönjük a szakosztály támogatását, valamint az 
edzők (Mengyi László, Bíró Mariann, Tajti Imre) egész éves mun-
káját.

A focisulis szülők

A 2007-es év első 3 hónapja 
bővelkedett úszóversenyek szá-
mában a j.s.K. úszói szempont-
jából. Versenyzőink mindegyik 
versenyen kiválóan teljesítettek, 
csak mellékesen jegyzem meg, 
hogy amatőr kategóriás úszóink 
az igazolt versenyzőket nem egy-
szer késztették komoly erőfeszí-
tésre, ami a mi szemszögünkből 
nézve szenzációs dolog.

január 11-én vette kezdetét az 
idei versenyszezon. Rögtön egy 
igen rangos megmérettetésre ke-
rült sor, Mezőtúron a II. Korcso-
portosok megyei döntőjére, ahol 
klubunkat két versenyző képvi-
selte: 

január 29-én rendezte meg 
a jászberényi úsószakosztály a 
már évek óta hagyományos te-
rületi úszóversenyét, ahol 11 fő-
vel képviseltük klubunkat és 13 
éremmel térhettünk haza. 

Február 1-én  Mezőtúron a III. 
Korcsoport megyei diákolimpiai 
döntője volt az, amire a verseny-
zők csúcsformáját kellett időzíte-
nünk úgy gondolom, ez sikerült 
is, hiszen kiválóan szerepeltünk 
ezen a versenyen. Összesen 5 ér-
met szereztünk. a verseny sza-
bályai szerint, aki a megyei dön-
tőn aranyérmet szerez, az egye-
nes ágon jut az országos döntőbe. 
aranyérmet nem sikerült szerez-
nünk, de a fiúk versenyszámában 
Mihályi Márk 100 m gyorson és 
100 m háton egyaránt 2. helye-
zést ért el és a versenyt követő-
en kiderült, hogy az aranyérmet 
szerző fiú visszalép az országos 
döntőben való szerepléstől, így 
megadatott Márknak a lehető-
ség az indulásra..

Február 24-én Székesfehérvár 
adott otthont  az Országos Diák-
olimpiai Döntőnek. Márk a ver-
senytávokat megfelelően teljesí-
tette, de kicsit túlizgulta a dolgot. 
Az egyéni csúcs nem sikerült, de 
a szereplése így is dicséretet ér-
demel.

Március 3-án a itthon, a Töl-
gyes Amatőr Úszóversenyen in-
dultak először a klub legfiatalabb 
versenyzői. A nagyobb korcso-
portosak is kiválóan szerepel-
tek, így 25 éremmel zártuk a ver-
senyt.

Március 11-én a Nágrád megyei 
Bátonyterenyén  egy nemzetkö-
zi úszóversenyen 8 fő képvisel-
te városunkat és 2 érmet gyűj-
töttünk be. 

Március 24-én rendezte  az Óz-
di fiedler ottó úszószakosztály 
a lassán attila emlékversenyt, 
amelyre meghívást kaptunk. Itt 
kilenc versenyzőnk szerepelt.

Összefoglalva, elmondhatom, 
hogy kitűnő első negyedévet zárt 
úszószakosztályunk, hiszen ösz-
szesen 45 érmet gyűjtöttünk be. 
Gratulálok a csapat tagjainak 
a sikerekhez és a példamutató 
munkájukhoz!

Név szerint: Ádám Fanni, 
Ádám Flóra, Ádám Fruzsina, 
Csőke Anna, Fekete Viktória, 
forgó fanni, forgó máté, Gyenes 
Martin, Mihályi Márk, Nagy Zsó-
fia, Simon Gábor, Zagyi Fanni, 
Zagyi Marcell

Juhász Szilveszter

Eredményes első negyedévet zárt 
a Jászapáti Sportklub Úszószakosztálya

2007. április 20-án a jnsZm-
i Mészáros Lőrinc Gimnázium, 
szakközépiskola és Kollégium 
a tornacsarnokában adott ott-
hont az V-VI. korcsoportos Láb-
toll-labda Diákolimpia országos 
döntőjének.

Az ország 17 iskolájából 78 ver-
senyző nevezett és indult el a ver-
senyen. mind az V. és mind a VI. 
korcsoportban csapatversenyben 
/háromfős csapatok/ és egyéni 
versenyben küzdöttek és mér-
ték össze tudásukat a lányok és 
a fiúk.

a látványos labdamenetekkel 
tarkított mérkőzéseket nagyon 
sok diák nézte és szurkolta vé-
gig. Reméljük, hogy a rendezvény 
tovább erősíti a -már az iskolá-
ban is beinduló- sportág iránti 
érdeklődést.

 az eseményt támogatta:  
a JNSZM-i Közgyűlés Elnöke
 jászapáti Város 
Önkormányzata
 TÉBA-Tüzép
 Gazda-farm Kft.
 Jásztej Rt.
 Jász-Sütőház Kft.

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!

Lábtoll-labda Diákolimpia Jászapátin

Jelenet 
az egyik 

mérkőzésből
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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. június 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 Jász Újság nevében köszöntjük a 35 éves MUSKÁtLi NÉPDALKÖr-t!
a jászapátin megrendezés-

re kerülő XI. Jászsági Gazdana-
pok programsorozatán belül „Ta-
vasz van, indul a határ, a muskát-
li virágzik már...” címmel tartott 
dalostalálkozót a jászapáti mus-
kátli népdalkör, tíz népdalkör 
részvételével.

A csoport ez évben ünnepli 35. 
születésnapját, és ezen alkalom-
ból Jáger Sándor a Jásztej Zrt. 
vezérigazgatója és a Jászapá-
ti 2000 mg. Zrt. Igazgatóságá-
nak elnöke köszöntötte a muskát-
li Népdalkör tagjait: ,,A kitartó, 
megalapozott munka eredmé-
nye, hogy az együttes fennállá-
sának 35. évfordulóját köszönt-
hetjük!”

Az énekhangok összecsiszo-
lása, a népi eredetű dalok mi-
nél nagyobb számú megismeré-
se lehetővé tette, hogy különböző 
énekversenyeken tudjanak részt 
venni, nem beszélve a dalköri mi-
nősítésekről, melyek eredménye 
megmutatta az együttes szakma-
iságának színvonalát. Vendégsze-
repléseikkel Szolnok megye hatá-
rain belül és azon túl a hallgató-
ságnak sok örömet okoztak, de 
emellett öregbítették városunk 
hírnevét is...

Vissza kell tekinteni és meg kell 
emlékezni azon személyek szere-
péről és munkájáról, akiknek a 
népdalkör alapítását köszönhet-
jük: Dr. Suba Györgyné (julika) 

és aki jelenleg az irányítását vég-
zi: Mihályi Lászlóné (Francika), 
valamint a karnagyok Árki Kor-
nél, majd Kökény Györgyi és je-
lenleg Fodor Dénes.

megköszönöm a muskátli nép-
dalkör tagjainak, vezetőjének, 
karnagyának munkáját, akik ed-
dig is magas szakmai hozzáér-
téssel, tenni akarással és meg-
felelő türelemmel írányították 
az együttest. az évforduló al-
kalmából megkértük Mihályiné 
Francikát mondjon  pár mon-
datot a népdalkör tevékenysé-
géről:

 ,,a muskátli  népdalkör 1972-
ben alakult, mint asszonykórus 
hét fővel. Az idők folyamán egyre 
szaporodtunk. jelenlegi létszám 

32 fő.  Nagyon sokat énekelünk, 
sokfelé jártunk, visszük a Jászság 
dalait. Bemutatkoztunk Ausztri-
ában, Németországban, Francia-
országban, és magyarország sok 
településén is. Évente 15–20 fel-
lépést tudunk vállalni.

 Minősítésen kétszer kaptunk 
aranyoklevelet, amit szeretnénk 
a  későbbiekben is elnyerni. Kar-
nagyunk: Fodor Dénes, akinek 
ezúton is megköszönjük munká-
ját. A népdalkör tagjai: Jászsá-
gi ruhába öltöztek, amit sok pá-
lyázatírás és elnyerés után tud-
tunk megvásárolni. A ruhákat a 
Rokolya Műhely dolgozói készí-
tették. Szépsége az ő munkáju-
kat dicséri.”

Köszönettel tartozunk fő tá-
mogatóinknak: jászapáti 2000 
Mg Zrt,  Jászapáti Baráti Egye-
sület és további támogatóink-
nak:   Jásztej Zrt, Jász Sütőház 
Kft, Tajti Kertészet, Polgármes-
teri Hivatal, Sós Lajos Szilvás-
váradról. Támogatóinknak egy 
jászsági ajándékkal kedvesked-
tünk az évforduló alkalmából, ez-
zel is kifejezve hálás köszönetün-
ket.  Az ajándék elkészítésében 
segítettek, kézimunkáztak: 

Csurgó Lajosné, Kálmán Sán-
dorné, Csőke Gáborné  Csákó 
Józsefné, Tóth Miklósné, Merkva 
Jánosné, André Józsefné Mihályi 
lászlóné. a fényképes tablót ké-
szítette: Bugyi Ilona.

„TEHETSÉGÉRT” 
ALAPÍTVÁNY  

2006. évi közhasznúsági 
beszámolója

Bevételek:
sZja 1 % összege: 185 e ft 

magánszemély adománya: 72 e ft 
Egyéb bevétel: 44 e Ft 
Pályázat: 150 e ft 

Egyéb adomány: 355 e Ft 
Összesen: 806 e Ft 
Kiadások: 
Közhasznú tevékenységből adódó

Költségek, ráfordítások: 238 e ft
Tárgyévi értékcsökkenés:  43 e Ft 

Tárgyévi eredmény: 525 e Ft 
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy 
adójuk 1 %-ával és felajánlásaikkal tá-
mogatták az alapítványt, vele együtt a 
gyerekeket.

Berente Éva 
kuratórium elnöke

,,A SOMOS ANDRÁS 
ALAPÍTVÁNy " 

2006. évi közhasznúsági 
beszámolója

nyitó pénzkészlet: 363 e ft 
Bevételek:
sZja 1 %-ból bevétel 57 e ft
Kamat bevétel  4 e ft 
Összesen: 609 e Ft 
Kiadások: 
Eszköz vásárlás képzéshez 146 e Ft 
Szakmai tagdíj 6 e Ft 
szakmai továbbképzés 32 e ft
Rendezvény költsége 20 e ft 
Külföldi kapcsolatok költs. 16 e Ft 
Bankköltség 13 e Ft 
Összesen: 233 e ft 
Záró pénzkészlet: 374 e ft
Ezúton köszönjük meg a támogatóink által 
nyújtott segítséget.

Dr. Szűcs Imréné
Kuratórium elnöke

Alapítványi 
beszámoló

A Jászapáti Vasút út 4. sz. alatt mű-

ködő „A jövő szakembereiért „ Oktatási, 

Kulturális és Sport Alapítvány

2006. évi induló pénzkészlete: 

1.050.319 ft

194.797 ft

2006. évi kiadása: 170.712 ft

a kiadás készletbeszerzés, szolgáltatás és a 

folyószámla kezeléséért felszámított kamat-

kiadás volt.

Köszönjük azoknak a személyeknek a támo-

gatását, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-

ával támogatták, valamint önkéntes munká-

val segítették szervezetünket.

Dr. Szűcs Imréné

a Kuratórium elnöke
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A Városi Művelődési Központ 
és a Könyvtár júniusi programja

Anyakönyvi hírek

A jászapáti Premier Mozi júniusi műsora

2007. május 21-én Kisbakonyi 
Zoltánné, jásztelek polgármes-
tere és Szabó Lajos, jászapá-
ti polgármestere meghívására 
egyésznapos látogatást tett tér-
ségünkbe Hegyi Gyula Euró-
pai Parlamenti képviselő. 

Hegyi Gyula, aki tagja a Ma-
gyar Szocialista Pártnak 1994-
2004-ig országgyűlési képvise-
lő, majd 2004 óta tagja az Euró-
pai Parlamentnek, és a parlament 
Környezetvédelmi, Közegészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági Bi-
zottságának.

A nap első felében Jásztelken, 
a helyi Művelődési Házban vett 
részt egy környezetvédelmi fó-
rumon, ahol természetvédelem-
ről és a folyók holtágainak védel-
méről tartott előadást.

a délutánt jászapátin a 
Thermál Hotelben töltötte, ahol 
közel 100 fiatal között nagysze-
rűen érezte magát. A hallgató-
ság összetétele szinte csak fiata-
lokból állt: voltak a jász-nagy-
kun-szolnok megyei mészáros 
Lőrinc Gimnázium Szakközép-
iskola és Kollégiumból, az István 
Király Általános Iskolából, a Vá-
gó Pál Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolából, ezen kívül he-
lyi és a környező településekről 

is fiatalok, akik érdeklődve hall-
gatták Gyula előadást az Euró-
pai Parlament működéséről, az 
EU működéséről. Érdekfeszítő-
nek találták, mivel nem a szoká-
sos, sablonos, könyvekben leír-
takról mesélt, hanem a gyakorlat-
ban tapasztaltakat osztotta meg 
a hallgatósággal.

Az előadás után EU-vetélke-
dőre került sor, melyben 11 csa-
pat vett részt: 2-2 a két helyi álta-

lános iskolából, egy jászladányi 
Polgárőrcsapat, 5 gimnáziu-
mi csapat és egy helyi fiatalok-
ból összeállt csapat. A vicces csa-
patnevek már önmagukban is jó-
kedvre derítették a résztvevőket 
és a nézőket is. Így például a Ri-
bizli, a Maksa kedvencei, a 8.B, a 
Vágópálos csajok, az IKÁI vagy 
a Jászladányi Főpolgárőr és ba-
rátai nevek nem hagyták mosoly 
nélkül a jelenlevőket. 

A vetélkedő elején a képviselő 

úr azon felajánlását, mely szerint 

a győztes csapatot 3 napra vendé-

gül látja Brüsszelben, nagy ová-

ció és még nagyobb meglepetés 

fogadta. a versenyben résztve-

vők szemei felcsillantak, és két-

szeres lelkesedéssel vetették bele 

magukat a feladatok megoldásba. 

Majd két óra elteltével kiderült, 

hogy az első helyet a gimiből a 

Maksa kedvencei nevű csapat 

szerezte meg.

A vetélkedő lezárásként az 

eredményhirdetésen egyik részt-

vevő csapat sem távozott „üres 

kézzel”, persze az első III. helye-

zettet kiemelve.

Ezt a napot nem felejtik el 

egyhamar a résztvevők (főleg a 

Brüsszeli út várományosai), hi-

szen egy nagyszerű hangulatú 

előadásnak és versenynek lehet-

tek részesei. 

Végszóként hegyi Gyula kom-

mentárja a Jászapátin eltöltött 

óráiról: „Nagyszerű nap volt, 

máskor is visszajövök ide!”

Urbán Csaba

önkormányzati képviselő

Európa a Jászságban, avagy EU-parlamenti 
képviselőt látott vendégül Jászapáti és Jásztelek

Hegyi Gyula EU-képviselő és a gimnázium győztes csapata

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!

még április hónapban tetten 
értek a rendőrök öt személyt 

jászapátin, akik színesfémet szeret-
tek volna eltulajdonítani. Az éjszakai 
szolgálatot ellátó rendőrök egy üres 
gépkocsira lettek figyelmesek, ezért 
annak a környékén lévő templomot és iskolát is el-
lenőrizték. A gépjármű utasai éppen a templom réz 
ereszcsatornáit próbálták különböző eszközökkel 
leszerelni, a gyors rendőri intézkedésnek köszön-
hetően azonban az elkövetőket elfogták és előállí-
tották a Rendőrőrsre.  

A Jászapáti Rendőrőrs éjszakás járőreinek sike-
rült elfogni azokat az elkövetőket, akik május 8-án 
egy jászberényi telephelyre törtek be. Az apáti la-
kosú férfiak gépkocsival menekültek el Jászberény-
ből, mivel onnan 40 000 Ft értékben szódásballo-
nokat loptak el. 

Jászapáti egyik felújított kollégiumának a tető-
csatornáját, szellőző tartozékait, szegélylemezeit, 
vízelvezető csatornáját, valamint párkánylemezeit 
március 14-ére lelopták. A lopással és rongálással 
okozott kárt 343 ezer forintban állapították meg. 
Az őrsön dolgozó kollégák azonban most is gyor-
san felderítették az elkövető kilétét, aki elismerte 
a tettét. Mint elmondta, a bűncselekményt fényes 
nappal követte el, azzal a céllal, hogy eladja a szí-

nesfémeket. Ezt meg is valósította, 
hiszen egy helyi felvásárló 5 ezer fo-
rintot adott cserébe, akitől a kollégi-
umi épület hiányzó tartozékait lefog-
lalták a rendőrök.

Jászapátin a minap egy családi ház 
udvarába ment be három kisfiú, akik az ott legelő 

hasas birkát késsel megszurkálták, majd elszalad-
tak. az állat a 11 késszúrás miatt elpusztult, értéke 
40 ezer forint. A személyleírások alapján a fiúkat 
hamar megtalálták, akikről először azt feltételez-
ték, hogy el akarják lopni az állatot, de mindhárom 
gyermek elmondta, hogy ez csak egy jó hecc volt ré-
szükről. A két 11 és egy 12 éves fiú a kihallgatásuk-
kor más bűncselekmények elkövetését is elismer-
ték, ezek főként színesfémlopások.  

Telefonon kérték az őrsön dolgozó rendőrök se-
gítségét május 17-én, mivel a reggeli órákban a 
jászkíséri sportpályáról bontott vasanyagokat vit-
tek el ismeretlen személyek. A vascsövek tulajdo-
nosa a Jászkíséri Vízgazdálkodási Társulat, akik a 
Sportpályának ajándékozták ezeket, további hasz-
nosítás céljából. A szemtanuk elmondása alapján 
a nyomozók következtettek az elkövetők kilétére, 
akik hamarosan rendőrkézre is kerültek. A négy 
személy mindegyike Jászapáti lakos, akiket előál-
lítottak a Rendőrőrsre.

RENDŐRSÉGI 
HÍREK

1-én, 9:30 ó.: Gyermektorna
2-án, 15 ó.: Óvodás Ki Mit Tud?
4-én, 9–12 ó: Vegyesáru vásár
6-án, 9–12 ó.:  Öltöny-kosztüm vásár
7-én, de. Vágó Pál Iskola Napja
8-án, 15–18 ó: Vágó Pál Iskola Napja
9-én, 15 ó.: a Zeneiskola évzáró  
  hangversenye
12-én, 9-12 ó.: Vegyesáru vásár
 15 ó. Nyugdíjas klubfoglalkozás
 14-én, 18 ó.: F Ő Z Ő K L U B
 18-án, 9–12 ó.: Vegyesáru vásár
 25-én, 9–12 ó: Vegyesáru vásár
A Vágó Pál Helytörténeti Múzeumban június 1-től  KERESZTES 
ZSUZSA „rongyképész” képei láthatók és megvásárolhatók. 

A Jászapáti Városi Könyvtár programjai
2-án 9–12 óra: Játék-délelőtt
4-én 14:30 óra: aranyfa olvasóprogram bezárása
6-án 10 óra: Cukorbetegek klubja
11-én 15 óra: Nyugdíjasklub
13-án 16 óra: Élményklub
16-án 9–12 óra: Játék-délelőtt
18-án 14:30 óra: Mini Gyöngyszínház
18-án 16 óra: 
Városi keresztrejtvényfejtő verseny
19-én 15 óra: Zsíros simon mária  
   költő és előadóművész irodalmi  
   délutánja nyugdíjasoknak
25-én 15 óra: Nyugdíjasklub
27-én 10 óra: Vakok és csökkentlátók klubja
30-án 9–12 óra: Játék-délelőtt

Július
2-án 14–30 óra: Mini Gyöngyszínház
2-án 16 óra: Jászapáti Rejtvényklub 22. születésnapja
2-án 16:30 óra: MEGLEPETÉS! (Meghívó a könyvtárban.)

a HAMZA GYŰJTEMÉNY ÉS JÁSZ GALÉRIA jászberény, 
nyitvatartási ideje megváltozott.
Május 15-től az alábbiak szerint fogadják a látogatókat:
Hétfő: zárva, kedd, péntek: 10–18 óráig.
Szombat-vasárnap: 10–12 és 14–18 óráig.

  Június 8. – 9. péntek – szombat, 19 óra: 
 norBit  feliratos amerikai film
  Fsz: Eddie Murphy, Thandie Newton.
  29–30. péntek – szombat, 19 óra: 

 fateroK motoron
 feliratos amerikai film. Fsz.: Tim Allen,  
  John Travolta, Martin Lawrence, Ray Liotta.

MEGHÍVÓ 
A Rácz Aladár Zeneiskola 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját, iskolánk 

X. jubileumi évzáró hangversenyére, 
amelyet 2007. június 9-én, 17 órakor rendez  

a Jászapáti Mészáros L. Gimnázium aulájában. 
A műsort zeneiskolánk régi és jelenlegi diákjai adják.

anyaKönyvi hÍreK

Születtek:
Kállai Vivien Dzsenifer 2007. IV. 15.
Ádám Angéla   2007. V. 1.
Faragó Gergő  2007. V. 4.
Takács Brigitta  2007. V. 16.
Zagyi Erzsébet  2007. V. 17.
Zagyi Kira Viktória 2007. V. 17.
Kovács Zsófia  2007. V. 20.
Kovács Martin  2007. V. 20.

házasságKötés:
Krigel Zsolt – Farkas Anita  2007. V. 5.
Tóth István – Miklós Orsolya 2007. V. 12.

elhaláloztaK:
nagy lászlóné  élt 82 évet jásziványi lakos
 Balajti Petronella
Radics Miklós élt 57 évet  Jászapáti lakos
Demény Miklósné  élt 84 évet  „
 andrási anna
Tajti Lászó  élt 74 évet  „
Csintó József élt 51 évet  „
Urbán Miklósné élt 76 évet  „
 Léhi Katalin
Tőkés László élt 78 évet  „
Pataki Sándorné élt 79 évet  „
 nagy-Pál Viktória
Nagy-István László élt 85 évet    Kocsér (Jászapáti)

KÖSZÖNETNYILvÁNÍTÁS
 

Köszönetet mondunk a rokonoknak,  
szomszédoknak, volt munkatársaknak  

és mindazoknak, akik szeretett halottunk,

AnDráSI IStván
temetésén megjelentek, koszorúkkal, virágaikkal  

és részvétnyilvánításaikkal mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család – Jászapáti

FELVÉTELIRE VáRJuK a zENÉT SzERETŐKET! 
A Jászapáti Rácz aladár zeneiskola várja azon 6–21 éves korú diákok  
jelentkezését, akik fontosnak tartják a személyre szabott zeneoktatást,  
és kedvet éreznek képességeik fejlesztéséhez a zeneművészet terén is.

2007. szeptemberétől induló tanszakok:
ZONGORA, HEGEDŰ, GORDONKA, FURULYA, FUVOLA, TROMBITA, 
KLARINÉT, SZAXOFON, KÜRT, TUBA, HARSONA, SZINTETIZÁTOR  

(2 éves zongoratanulás után), NÉPZENE: citera, népi hegedű 
Jelentkezni lehet: 2007. június 8-án (péntek) 15–17 óráig  

a Jászapáti Vágó Pál Ált. Isk. ének-zene tantermében.
Szeretettel várunk, légy egy olyan csapat tagja, ahol az együttmuzsikáláson kívül 

egyénileg foglalkoznak Veled, hogy a hangszeres zene által Te is örömre lelj!

Az István Király Napok rendezvényei
Az István Király Általános Iskola hagyományai között évek óta rangos helyet kap az István Király Napok 

rendezvénysorozata. Ebben az évben a főbb programok június 12-én kerülnek megrendezésre.
Ezek az alsó tagozaton: király- és királynéválasztás (az előző napok szavazásai alapján)  

csapatzászlók készítése - az évfolyamok egyenruhás felvonulása a városon keresztül  
a Rácz Aladár Zeneiskola rézfúvósainak kíséretével a királyi pár hintós felvonulása korhű ruhában

a sportpályán „próbatételek”, lovagi tornák (7 próba), 
ünnepélyes eredményhirdetés,  közös „lakoma”.

Kísérő programok: légvár- kisállat simogatás - lovaglás stb. A felső tagozatos tanulók kerékpár túrát 
szerveznek. Iskolánk közel egy millió forintot nyert a LEADER – pályázat keretében. 

Projektünk címe 
„Tanuljunk egymástól”- közösségépítő napok. Június elején öt napig iskolánk tanulóinak valamint 
Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászivány települések iskolásainak nyújtunk gazdag, közös programot.

Helyszínünk Jászszentandrás. A közös játékokon, kerékpártúrákon kívül célunk tájegységünk hagyo-
mánykincseinek, értékeinek felfedeztetése, népi mesterségek megismertetése is ( pl. fafaragás, neme-
zelés, korongozás stb.). Ez egy új kezdeményezés, reméljük hogy, hagyományt tudunk teremteni belőle.

István Király Általános Iskola igazgatósága


