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Lovas karusszel. A márciusi nemzeti ünnep alkalmából városunk óvodája, támogatók 
segítségével, látványos lovas huszár bemutatót szervezett. A vásártéren az óvodások 
és az alsós általános iskolás diákok megismerhették az 1800-as évek huszár öltözetét, 

a régi huszárok és lovaik ügyességét. (cikk a 11. oldalon)

A hónap eseményei képekben

A lengyel testvérvárosi küldöttség vezetője átadta a Jászapáti Egyházközségnek  
szánt felajánlását, amit Kladiva Imre kanonok úr és Pócs János képviselő úr vett 

át. Az ajándék a mikulásra átadott magyar adomány viszonzásaként érkezik 
és a templom előtti térburkolat felújítására szól, amit az eredeti burkoló lapok 

felhasználásával fognak elkészíttetni.

Osztrák testvérvárosunk, Grafenstein polgármestere 50 éve polgármester. 
márciusben ünnepelte az évfordulót, amelyen városunk polgármestere is 

köszöntötte őt. Képünkön Szabó Lajos polgármester, Gecse mária  tanárnő 
és Valentin deutschmann úr feleségének társaságában.

A ma 80 éves polgármester többször is járt nálunk, például 2001-ben az Aratónapon 
a kakasfőző verseny zsűrijében vett részt -  a képen mihály Béla művész úrral.

decathlon kupa első helyezettje a díjakkal.

A döntőben résztvevő csapatok üdvözlik egymást a küzdelmek befejeztével. 
(Írásunk a 11. oldalon.)

Elkezdődött a városközpontban az új üzlet-lakások építésének előkészítő 
munkája, a régi épületek bontásával.

1848. március 15-re emlékeztünk

Az általános iskola szervezésében az ünnep előestéjén fáklyás 
felvonulás volt a Petőfi  szobortól indulva a temetőig, ahol a diákok, 

a lengyel testvérváros, az önkormányzat és civil szervezetek 
koszorúkat helyeztek el az 1848-as egykori katonák sírjára.

március 15-én a városi ünnepségen a Jászapáti Általános és Alapfokú művészeti 
Iskola diákjainak műsorával ünnepeltük az 1848-as forradalom és szabadságharc 

160. évfordulóját.

Az ünnepség után a Petőfi  szobor koszorúzásán részt vett a lengyel 
testvérvárosi delegáció is. (Az ünnepi beszédekből részleteket 

olvashatnak a 2. oldalon.)



A magyar nép másfélszázados 
álma teljesedett be az uniós csat-
lakozással. A csatlakozás fejlő-
dési és felzárkózási lehetőséget 
adott hazánknak, hiszen Európa 
nemcsak közös piac és vámunió, 
hanem ami legalább olyan fontos 
- közös szellemiség is, amelynek 
kulcsszavai kultúra és életminő-
ség. A schengeni szerződés ha-
tálybalépésével megteremtődött 
a nemzetegyesítés lehetősége is, 
a határok nélküli Európa.

Az unióba való belépésből nem 
következik automatikusan a siker. 
Itt mindenkinek, az államappará-
tusnak, az állampolgároknak, a 
vállalkozóknak és a munkavál-
lalóknak is meg kell tanulniuk az 
új játékszabályokat, használniuk 
kell az új forrásokat, és új érdek-
érvényesítési technikákat kell el-
sajátítaniuk, itt meg kell küzdeni 
mindenért….”
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„… Ide jöttünk Jászapátiba, 
hogy együtt ünnepeljük Önökkel 
a Nemzeti Ünnepet, hogy együtt 
hajtsunk fejet a fájó történelmi 
események előtt, és büszkén em-
lékezzünk a hősökre. A Népek Ta-
vasza magával ragadta Európát, 
így a mi nemzeteinket is. 

A történelem, az emberek és 
nemzetek sorsa, valamint az ese-
ményekhez való viszonyulásunk, 
különösen olyan tragédiákhoz, 
mint a szuverenitás és a függet-
lenség elvesztése. Az ilyen ese-
mények háttereként jelennek meg 
emberi karakterek, jellemek, ke-
letkeznek legendák a hősökről.

Nagyon nehéz időszakok ezek, 
gyakran fegyveres harcok előzik 
meg, melyek során emberek es-
nek áldozatul. viszont az évekig 
tartó fájdalmakat követően, mint 
tavasz a tél után, eljönnek a béke 
és az újjáépítés évei.

ma az Egyesült Európában kö-
telességünk és szükséges emlé-
keznünk a mi hőseinkre, mert 
nekik és az ő tevékenységüknek 
köszönhetjük a szabadság, a de-
mokrácia és az emberi szabad-
ságjogok örömét.

A közös történelemre emlé-
kezve, napjainkban ki szeret-

Lengyel testvérvárosi köszöntő
Részlet a lengyel testvérvárosi küldöttség március 15-i ünnepi köszöntőjéből

(A városi ünnepségen a Jásza-
páti Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola diákjainak műsorával 
ünnepeltük az 1848-as forradalom 
és szabadságharc 160. évforduló-
ját.  Részlet László Péter alpolgár-
mester ünnepi beszédéből.)

 „…Ez az ünnep a magyar tár-
sadalom számára az ország füg-
getlenségéért és modernizációjá-
ért folytatott heroikus küzdelem 
nyitánya, történelmünk archime-
desi pontja, a magyar nemzet sza-
badságünnepe.

Ezt a napot mi magyarok tettük 
ünneppé. Nem örököltük, nem 
kaptuk, hanem teremtettük. Tel-
jesen és tökéletesen a miénk. Am-
íg lesz magyar, addig lesz március 
15-e, amíg lesz március 15-e, ad-
dig lesz magyar szabadság.

….szeretném elmondani, bár 
nélkülem is tudják, hogy ma is 
jelentős események részesei va-
gyunk. szeretném elmondani, 

1848. március 15-re emlékeztünk

A testvérvárosi küldöttség köszöntője nemzeti ünnepünkön: a tolmácsnő mellett a lancuti járás vezetője Adam Krzyszton, 
a háttérben Kazimierz Golojuch és Jan Bury, akik mindketten a Lenngyel Köztársaság Parlamentjének képviselői.

 (A delegáció egyik tagja pap volt, aki a részt vett az ünnepi szentmise szertartásán is.)

ném emelni mindkét oldalról a 
jó szomszédi viszonyra való tö-
rekvés formálásában való eltö-
kéltséget. Egyik ilyen példa az 
a csodálatos szívbéli adomány, 
amelyet a polgármester úrral 
az élén, Jászapáti város Önkor-
mányzata adományozott az If-
júságot Segítő Alapítvány által 
működtetett II. János Pál „WZ-

RASTANIE” Gyermekotthon ré-
szére. Amikor Önök a karácsonyi 
ünnepek előtt átadták a pénzado-
mányt, öröm mosoly jelent meg 
a gyerekek arcán és meghatott-
ság sugárzott a nevelők szemé-
ből. Még egyszer forró köszöne-
temet fejezem ki Önöknek.

Kedves Barátaim, ma az Önök 
Nemzeti Ünnepe alkalmából fe-

jezem ki szívélyes gratulációmat 

és az egész lancuti föld lakói ne-

vében, melyet megtiszteltetés 

számomra képviselni. Kívánom 

Önöknek és saját magunknak, 

hogy legyünk képesek a mostani 

időkben folytatni és fejleszteni a 

nemzeteink közötti, évszázadok-

ra visszanyúló barátságot.”

bár nélkülem is érzik, hogy 18 
évvel a rendszerváltás után a tör-
ténelmi kihívásoknak, amelyek 
előtt állunk, csak egy összetarto-

zó, minden állampolgárával szo-
lidáris nemzet tud megfelelni.

 Egy olyan nemzet, amely meg-
becsüli közös értékeit és szimbó-
lumait, egy olyan nemzet, amely 
nem ijed meg a világ által kikény-
szerített új versenyhelyzettől, el-
lenkezőleg, fokozza szellemi tel-
jesítményeit.

 Egy olyan nemzet, egy olyan 
köztársaság, amely nemcsak al-
kalmazkodik, hanem alakítani is 
képes az Európai Uniót, és ezzel 
gazdagabbá és teljesebbé tudja 
tenni az európai történelmet.

 Egy olyan nemzet, melynek 
polgárai szolidárisak egymással 
és a hazával; és olyan polgárok, 
akik áldozatokra is képesek az 
országáért.

Az Európai Unióba való be-
lépés jelentőségében az állam-
alapításhoz illetve 1848-hoz volt 
mérhető.

László Péter alpolgármester ünnepi 
beszédet mondott a nemzeti 

ünnepen.

f ebruár négy péntekén lab-
darúgóktól volt hangos a gim-
názium tornacsarnoka. A Jász-
kör egyesület által szervezett 
három előtornát követően ren-
dezték meg a Decathlon Kupát. 
Az előtornákon – Jászkör Kupa, 
KIA Kupa, és Centrum Kupa – 
összesen 18 csapat vett részt, tor-
nánként hat csapat és körmér-
kőzéses rendszerben döntötték 
el a helyezéseket. Azon túl, hogy 
a torna-győztes serleget és ér-
met, a második és harmadik pe-
dig érmeket kapott, valamennyi 
torna első-második helyezettje 
bejutott a Decathlon Kupa dön-
tőjébe. A döntőbe a követekző 
csapatok kerültek: Jászapáti Ifi, 
Playstation Játékállomás, Ter-
mál hotel, premier videotéka, 
onyx Bau. Kft, Antikvitás. A csa-
patok hármas csoportban kör-
mérkőzéseket játszottak és ezt 
követően döntötték el a végső he-
lyezéseket. A tornát az onyx Bau 
Kft nyerte meg a premier video-
téka előtt, miután a döntőben 5:2 
–re nyert. A harmadik helyen a 
playstation Játékállomás, a ne-
gyediken a Termál Hotel, ötödik 
helyen az Antikvitás, ahatodi-
kon a jászapáti Ifi végzett. A tor-

na győztese a rendezvény fő tá-

mogatójának a Decathlon sport-

áruház ajándékát egy kispályás 

csapatnak való sportfelszerelést 

nyert. valamennyi tornán külön-

díjban részesült a torna gólkirá-

lya és a legjobb kapus.  A szer-

vezők köszönik a résztvevő csa-

patok játékosainak a sportszerű 

küzdelmet, a szponzoroknak – a 

támogatást, amivel lehetővé tet-

ték a torna megrendezését.

A támogatók voltak: De-

cathlon, KIA motors, Jászapá-

ti 2000 Mg. Zrt., OTP Garancia, 

Jászkör Egyesület, vidéki mun-

kaerő-Fejlesztési Alapítvány, 

Non-profit Foglalkoztatási Prog-

ram, Jász Újság.

A szervezők arra készülnek, 

hogy 2008 végén, 2009 elején 

lehetőség szerint még nagyobb 

tornát rendeznek, és keresik a tá-

mogatókat arra, hogy a nyáron is 

hasonló rendszerű tornát indít-

hassanak, de a szabadban, a mű-

füves pályán.

Sz-n

DECATHLON Kupa
március 15-ét, az 1848-as sza-

badságharc évfordulóját  az ovi-
sok is minden évben megünnep-
lik.

A 3-7 éves korú gyerekek ün-
nepre való felkészítése - életkoruk 
függvényében – egy hosszabb-
rövidebb ideig tartó folyamat. Ez 
idő alatt megismerkednek a ma-
gyarság szimbólumaival, a nem-
zeti színű zászlóval és a kokár-
dával. Képeket nézegetünk a ko-
rabeli huszárokról, katonákról, 
az akkori öltözködési szokások-
ról. Az óvó nénik Kossuth nótákat 
énekelnek. Indulókat hallgatunk, 
melyre menetelünk a saját kezű-
leg készített zászlóval, papírcsá-
kóval. felkeressük a városunk-
ban lévő Petőfi szobrot.

Ez a készülődés teljesedik ki 
– 2001  óta – egy huszárbemu-
tatóval, ahol a jászdózsai Guba 
Imre és lovas csapata huszáröl-
tözetben szabadságharci csata-
jeleneteket ad elő. A műsor ideje 
alatt indulók hangzanak fel és a 
gyermekek számára érthető, rö-
vid áttekintés hangzik el a már-
ciusi eseményekről.

mivel a bemutatóra használt 
terület – állatvásár területe -  be-
fogadóképessége nagy,

 meg szoktuk hívni az alsó ta-
gozatos általános iskolásakat is. 
Az idén az 1. és 2. osztályosok fo-
gadták el a meghívásunkat.

    Ehhez a gyermekek, felnőttek 
számára páratlan élményt nyúj-
tó eseményhez próbálunk szpon-
zorokat keresni. Az idén  váro-
sunk önkormányzatának oktatá-
si Bizottságától elnyert pályázati 
pénzből, az óvodai „Három kí-
vánság” alapítvány, az iskolai 
„Tehetségért” és „Tehetséges gye-
rekeinkért” alapítvány, Kis Já-
nos, a megyei Közgyűlés alelnöke 
és Szőllősi Zoltán a TÉBA tüzép  
vezetője támogatásából tudtuk 
ezt megvalósítani.

    Köszönjük még a közel 500 
gyermek nevében a városüze-
meltető KFT-nek a terület hasz-
nálatbavételi engedélyét, a Műve-
lődési Ház dolgozóinak – Borics 
Lászlónak és Kökény Gábor-
nak – a hangtechnika biztosítá-
sát, Bugyiné marika néninek az 
áram szolgáltatását és a Jászapá-
ti 2000 MGTSZ-nek a kicsik  busz-
szal való kiszállítását.  

 Az Önálló óvodai 
Intézmény  dolgozói nevében
 Menyhártné Molnár Éva

Így ünnepelnek az ovisok

március 8-án, és 9-én töme-

gesen zarándokoltak több or-

szág táncosai a Felsőpuja néven 

is emlegetett oberpullendorf 

határmenti osztrák településé-

re, hogy az ott megrendezett tár-

sastánchétvégén megmérkőzze-

nek egymással. A két napos ver-

senyen szinte minden létező kor 

és versenyosztály táncosai képvi-

seltették magukat. 

Gyermekeink Pallagi Márk és 

Kalmár patrícia idén január el-

seje óta táncolnak a füzesabonyi 

realdance táncstúdióban. mind-

emellett a Jászapáti általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola tár-

sastánc tanszakos tanulói. Büsz-

kék voltunk, mikor  a füzesabo-

nyi táncstúdió elnöke Sipos Gá-

bor közölte, hogy a gyermekek 

felkészültek arra, hogy Ausztri-

ában  versenyezzenek.

Eredmények tekintetében sem 

szégyenkezhettünk. A verseny el-

ső napján standard tánckategóri-

ában 1., latin kategóriában 3. he-

lyezést értek el. A verseny máso-

dik napján mindkét kategóriában 

aranyérmet vehettek át. 

Bízunk abban, hogy a további-

akban is szép eredményeket fog-

nak elérni.

Kalmárné 

Nagyistván Erika 

és Pallaginé Berdó Tímea

Latin és Standard táncok versenye Ausztriában

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.

Lancost  Addidas Errea Joma Kronos NikeUHL Sport  



Kedves  Rejtvényfejtők!

1905. április 11-én született Jó-
zsef Attila. Édesapja József áron, 
szappanfőző munkás, aki a költő 
születése után három évvel eltűnt. 
A család úgy tudta kivándorolt 
Amerikába, valójában romániá-
ba ment. Ezután édesanyja, Pőcze 
Borbála napszámos munkát vál-
lalt, mosni, vasalni, takarítani járt 
úri házakhoz. Attilán kívül még két 
lány volt a családban, Etus és Jolán. 
1910 tavaszán az Országos Gyer-
mekvédő Liga jóvoltából Etus és 
Attila Öcsödre kerültek, mivel az 
édesanya nehezen tudta eltartani 
a családot. A rejtvény vizsz. 56 sz. 
sorában annak a parasztgazdának 
a nevét fejthetik meg, akinek a há-
zánál éltek és az ellátás fejében a 
ház körül kellett munkát végezni-
ük. Jolán, a legidősebb testvér el-
végezte a polgári iskolát és felesé-
gül vette egy jó módú bankár, neve 
a rejtvény függ.16 sz. sorában sze-
repel, ő lett később József Attila 
gyámja is. A költő 1920. nyarán be-
áll hajósinasnak az Atlantica Ten-
gerhajózási rt-hez és a visz.1 sz sor-
ban szereplő vontatógőzösön telje-
sít szolgálatot. 

VíZSZ.: 1. Beküldendő. A vonta-
tógőzös neve. 12. Közel-Keleten és 
Észak-Afrikában élő nagy hetero-
gén népcsoprt. 13. Nem most, majd 
egy későbbi időpontban. 15. Ágat, 
virágot leszakít. 16. Nem hasonlít 
hozzá. 17. …int, figyelmeztet vala-
mire. 18. Fa része. 19. Bolívia fővá-
rosa. 21. Névelővel, vadász rejtek-

helye. 22. Nyílás, rés, népiesen. 24. 
Egy település polgára. 26. vatikáni, 
svéd és osztrák gépkocsik jelzése. 
27. fél-sziget a fekete tenger észa-
ki részén. 29. helyhatározó rag. 30. 
vagyis. 32. Korlátok közé szorítás. 
36. Kedvelt húsvéti figura, bárány 
a gyermekek szóhasználatával. 37. 
Böbe hangzói! 38. Vívók küzdőte-
re.  40. Felső végtag. 41……i hava-
sok, hegység romániában. 44. Ci-
garettázik. 45. A lilealakúak rend-
jéhez tartozó, főleg az Atlanti óceán 

északi partvidékén élő madár. 46. 
Tojásdad alakú labdával játszott, 
a labdarúgáshoz hasonló csapat-
játék, melyben a kezet is szabad 
használni. 48. ritka vércsoport. 
49. Európai Levelező Oktatás. 50. 
Kettőzve finom édesség. 51. Tüzet 
élesztő. 53. Van katolikus, refor-
mátus, stb. 55. lemaradást behoz. 
56. Beküldendő. Az öcsödi paraszt-
gazda neve.

FüGG.: 1.randevú, légyott.   
2.Éltes korú úri ember.( két szó)  

3.Csak a végén sirat! 4.Az 1990-91-
ben Irak és Kuvait között zajló har-
cokat ilyen háborúnak nevezték.  5. 
Jégkrém márka, de ékezettel egy 
80-as évekbeli hazai zenekar neve 
is. 6. Feszítőeszköz.  7. Aromás italt 
fogyasztó.  8.  Végek nélküli Gazsi! 
9. Orosz repülőgép betűjele. 10. Új-
ra számol. (pl. pénzt). 11. valami-
re rábír, meggyőz. 14. Az Amerikai 
Egyesült államok Nemzeti légügyi 
és Űrhajózási Hivatala. 16. Bekül-
dendő. József Jolán férje, a költő 
gyámja. 20. folyónak, ároknak is 
van. 23. Valamit gépi erővel kieme-
lő. 25. Csatol része!  28. Bátor, me-
rész. 31. Kellemetlen szagú az ilyen 
tojás. 33. Algír nagyobbik fele! 34. 
A zászló teszi! 35. Névelővel, sze-
replő Katona József Bánk Bán című 
művében.  36. Komótosan lépked. 
39. Fényes, selymes, hűvös tapin-
tású anyag. 40. Gépgyártás terén 
nagy tapasztalattal rendelkező cég 
névbetűi. 42. Magashegyi üdülő-
hely svájcban. 43. …..igquartier, 
szállás, fogadó német eredetű szó-
használattal. 47. Ritka férfinév.  50. 
van ilyen színház is. 52. végek nél-
kül kiles!   54.  hangtalan lom!  55. 
vég nélküli ufó! 

Beküldendő:  Vízsz. 1, 56 és függ. 
16 számú sorok megfejtése.

A megfejtéseket a Könvtár címé-
re kérjük beküldeni, április 20-ig.

A februári rejtvény megfejtése:  
Zsuzsanna, Bálint, Mátyás.

A TÉBA Tüzép vásárlási utal-
ványát nyerte: Gecse Ferenc, Já-
szapáti.

Nagypál Istvánné
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Ősbizalom
Az év legnagyobb ünnepe van mögöttünk, elég hamar eltelt 

az első tavaszi hónap, a március. Innentől kezdve, már jöhet-

ne a jó idő, a lelkes rügyfakadás, a mi kivirágzásunk, a húsvé-

ti a szent gyónás, szentáldozás után. Ebben kellene bíznunk, 

hogy megtettük, ami megtehető, s várnunk az eredményét. 

Oda –vissza, adok –kapok társasjáték. De ez azért nem ilyen 

egyszerű, kell még valami, ami összeköt bennünket Istennel. 

valami láthatatlan fonál, ami ha sárba akarunk lépni, felemel, 

hogy ne kenjük össze magunkat. Ami messzebbre is elenged, 

bízva, hogy visszatérünk hozzá. Nem póráz ez, inkább férccér-

na, amit majd egyszer nekünk kell véglegesen letűznünk, vagy 

kifejtenünk, de addig is lazán összetart, és a jó irányba mutat, 

rajtunk áll hogy követjük-e.

Térjünk vissza egy kicsit az anyasághoz, azért választottam 

ezt a címet, mert megtapasztalhattam testközelből én is a szü-

letéstől eredő ősbizalmat. Ahogyan első perctől tudta a gyerme-

kem, hogy hozzám tartozik, hogy tőlem várhatja a gondjaira a 

megoldást. ha éhes, ha fáradt, ha szomorú; bízott benne, hogy 

én majd tudom mi a baja, és segítek rajta. Csodálatos dolog ez, 

egymásra utaltnak lenni, megbízni a másikban, és nem is tu-

datosan, hanem ösztönösen cselekedni. megölelni, megszop-

tatni, álomba ringatni egy csecsemőt. Úgy gondoltam, hogy ez 

neki a legjobb megnyugtatás, ebben bíztam, amikor vele fog-

lalkoztam.  ha távol voltam is erre gondoltam, nem fog annyi-

ra hiányolni, mert bízik benne, hogy nemsokára visszatérek, és 

türelmesen vár. Ilyenkor is meg tudtam nyugtatni néhány szó-

val, és simogatással. Erősen tartotta közöttünk a bizalmi kap-

csolatot az a férccérna. Hogy mikor szakítja fel valamelyikőnk, 

nem tudom, de szeretném, ha ez minél később lenne!

Az Istennel is ilyen bizalomba születünk bele, de az ember 

szabad akarata lévén, elfordulhat tőle, megbánthatja, elront-

hatja a kapcsolatát a rossz útra térés. De az isteni kegyelemből 

soha ki nem eshetünk, ő mindig bízik bennünk, hogy tékozló 

fiúként visszatérünk. És helyre állíthatja velünk az ősbizalmi 

állapotot. Erre jó a bűnbánat, a böjt és végül a megtérés. Ami-

hez hozzá segíthet a magunk mögött tudott nagyböjt elmélke-

dési időszaka. Hogy kövessük Jézus szenvedéseit, keresztútját 

és megingathatatlan bizalmát az Atyában, aki mint isten is, és 

mint ember is közel tudott maradni a kijelölt úthoz a „bizalom 

zarándokútjához”. Innentől már működött az adok –kapok, ha 

emberként ezt várjuk el, csak el kell jutni egy közös szintre, a 

kölcsönös szeretet szintjére, és a kifogásokat elfeledve, őszin-

tén válaszolni az alábbi kérdésre:

„Ó nagy szeretet,
Érted mennyit tett,
Valld meg hát bűnös
Miért nem szereted?”
( Zsassakovszky énektár )

Tisztelettel: Z. S-né

Jász Plasztik Autócentrum Kft. Jászberény, Jákóhalmi út 11. 57/505-505

Kia Eger
3300 Eger, Kistályai út 16. 20/777-3999
Nyitva tartás: H-P 8-18 / SZ 8-12 

Keresztrejtvény
 Önkormányzatunk a déli vá-

rosrész felújítására a Nemzeti 
Fejlesztési Terv pályázatán nyert 
támogatást, 405 millió forint ösz-
szegben. Az elnyert támogatás le-
hetővé teszi, hogy leromlott, ki-
használatlan önkormányzati tu-
lajdonú épületek megújuljanak, 
és új funkciót kapjanak, zöldte-
rületeket rendezzünk, térfigye-
lő rendszert alakítsunk ki váro-
sunkban, és felújítsunk járda há-
lózatot.

A munkálatok tavaly nyáron 
kezdődtek, és őszre elkészült a 
járda hálózat felújítása

- közel 6.000 négyzetméter lett 
felújítva, és a Damjanich úton a 
csapadékvíz elvezetést is sikerült 
megoldani -,  az év végére  pedig a 
zöldterületek rendezése, és a régi 
könyvtár épületének a felújítása. 
Az épület egyik szárnyában a pro-
jekt iroda működik, a másik rész-
ben pedig civil közösségi klub ka-
pott helyet.

Az enyhe tél lehetővé tet-
te, hogy az épületekben belső 
munkálatokat végezzenek a ki-
vitelezők, és ennek köszönhető-
en a belső átalakítások, a gépé-
szeti munkák – víz és szenny-
víz, fűtés, elektromos vezetékek  
kiépítése -, a belső vakolások már 
készen vannak és a javuló időjá-
rás lehetővé tette a külső munkák 
megkezdését is. A jelenlegi hala-

dási ütem mindenképpen biztató, 
és reális az esély arra, hogy az el-
ső félév végén, de a július 31.-i ha-
táridőre minden elkészüljön, és 
városunk lakosságát szolgálja.

Annak érdekében, hogy az épü-
letek zavartalanul szolgálhassák 
új feladatukat, az önkormányzat 
is mindent megtesz. A Népművé-
szeti Alkotóház ( régi mozi épü-
lete) a Könyvtár és Művelődési 
Központ intézményeként fog dol-
gozni, de szorosan együttműköd-
ve olyan személyekkel és szer-
vezetekkel, akik már szép ered-
ményeket értek el városunkban 
a népművészet területén. Az In-
formációs, szolgáltató és Keres-
kedelmi Központ (régi művelődé-
si ház) kisebb helységeinek már 
megvannak az üzemeltetői, de a 
régi színházterem helyén kiala-
kított kereskedelmi egység üze-
meltetőjét még nem találta meg 
az önkormányzat. A humán fej-
lesztő-és Foglalkoztató Központ 
(régi Munkáskör, vagy később 
csirkekeltető) épületének hasz-
nosítására is zajlanak tárgyalá-
sok egy olyan céggel, amely 25-30 
fő foglalkoztatását vállalná.

A kivitelező munkák, illetve az 
üzemeltetés előkészítése jó ütem-
ben halad, és bizakodással vár-
hatjuk az épületek nyári átadá-
sát.  

A déli városrész projekt 
megvalósítása

Az Információs, Szolgáltató és Kereskedelmi Központ (régi művelődési ház) 
kisebb helységeinek már megvannak az üzemeltetői.

Igaz, hogy az időjárás zordabbra fordult, mint amikor kihelyezték a padokat 
a város több közterületén, de reméljük hamarosan  a pihenést és a város 

tisztaságát szolgálják majd.
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Tej- és tejtermékek széleskörű választékával, 
fogyasztóink kiszolgálásáért!

 JászteJ zRt.
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.

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

Műkő, gránit  
és márvány síremlékek

ablakpárkányok, balluszteres korlátok  
készítését vállalom.

Serfőző József
Tel.: 57/456-478

„ Ha épí t ke zés a téma ,
legyen partnere a TÉBA”

TAVASZI AKCIÓ!
Kedvezményes áron vásárolhat a készlet erejéig 
TONDACH natúr és mázas kerámia tetőcserepet, 
TANGÓ, PALOTÁS, Csornai és Tatai hornyolt és 

hódfarkú. 
Kőrös, YTONG, LEIER falazótéglát raktárról. 

FRÜHWALD térburkolatot (4-6cm-es) több színben. 
Hőszigetelő, vízszigetelő anyagokat, 

TERRANOVA, LB Knauf Nemesvakolatot: Colorex, 
Royal, csak most 139,20/kg. 

POLI-FARBE kül- és beltéri falfesték. Zalakerámia 
csempét, padlólapot, greslapot. 

Laminált parkettát, szegőt több színben. Fenyő 
fűrészárut, OSB lapot, gipszkartont. Betonacélt, 

térhálót, zártszelvényeket. 
Festett trapézlemezt méretre szabva is, kerítésnek, 

garázsnak stb. 
Bejárati és beltéri ajtót, tetőtéri ablakot. Készbeton 

tavalyi áron, mixerrel és szivattyús gépkocsival.

Jászapáti, István király út 49.
Telefax: 57/441-003  57/440-356 30-6301-693

Hányan keresnek állást a régi-
óban?

Az Észak-alföldi régió nyil-
vántartott álláskeresőinek szá-
ma 2007-ben havonta átlagosan 
104393 fő volt: Hajdú-Bihar me-
gyében 36076 fő, Jász-Nagykun-
Szolnok megyében 19990 fő, Sza-
bolcs-szatmár-Bereg megyében 
48327 fő. A régióban 12149 pálya-
kezdő fiatal szerepelt a nyilvántar-
tásokban, arányuk az összes állás-
keresőhöz 11,6 százalék. A tartósan, 
több, mint egy éve nyilvántartás-
ban lévőnek minősített álláskere-
sők száma 32765 volt, 31,4 száza-
lék. Szakképzetlen álláskeresőként 
58484 főt regisztráltak, az összes 
nyilvántartott 56 százalékát. A há-
rom megye közül szabolcs-szat-
már-Bereg megyében mérték a leg-
magasabb mutatókat. 

Hány álláskereső kapott ellá-
tást?

A régió nyilvántartott álláske-
resőinek 58,5 százaléka (61103 fő) 
kapott ellátást a munkaügyi köz-
ponttól vagy a lakóhelye szerinti 
önkormányzattól 2007-ben. A leg-
nagyobb számban és arányban sza-
bolcs-szatmár-Bereg megyében ré-
szesültek valamilyen ellátásban, 
ez az álláskeresők 60,5 százalékát 
tette ki. A járadék és segély típusú 
ellátásban részesülők átlagos szá-
ma 23239 fő volt. Az önkormány-
zatok által nyújtott rendszeres szo-
ciális segélyt a régióban 37864 fő 
kapott.

Hány álláshely várja a jelent-
kezőket?

Az Észak-alföldi régió kiren-
deltségein összesen 63584 db ál-
láshelyet jelentettek be 2007-ben. 
A régió megyéi közül a legtöbb be-
töltetlen álláshelyet éppen sza-
bolcs-szatmár-Bereg megyében 
jelezték a munkáltatók, 28095-öt. 

Milyen szakképesítést érdemes 
szerezni a régióban?

Az Észak-Alföldi régióban 125 
intézmény bocsátott ki szakképzett 

munkaerőt a 2005/2006-os tanév-
ben. Ebben a régióban is az infor-
matika szakmacsoportban képez a 
legtöbb iskola (48), ezt követi a ke-
reskedelem-marketing (40 intéz-
mény), ezután pedig a vendéglátás-
idegenforgalom, illetve a gépészet 
(34). A régióban éppen a szakkép-
zés korszerűsítése, és strukturá-
lis problémáinak megoldására két 
Térségi Integrált Szakképző Köz-
pontot hoztak létre nyíregyházi, il-
letve debreceni központtal.

A régióban 58 munkakör iránt 
merült fel vállalati igény. A legna-
gyobb vállalati igénnyel rendelke-
ző szakma a könnyűiparral kapcso-
latban álló szabó, melyből azonban 
2006-ban majdnem annyit kibo-
csátottak, mint amit a mostani 
szükségletek mutatnak. Nem így 
van ezzel a fEor-besorolás szerin-
ti „egyéb fémipari foglalkozások” 
esetén, amelyre nincs iskolarend-
szerű képzés a régióban. A cipész, 
és egyéb kereskedelmi foglalkozá-
sok esetén beszélhetünk még „túl-
keresletről”, a többi hiányszakmá-
ban több szakembert képeznek, 
mint amennyire vállalati igény 
mutatkozik. Az összes kibocsátás-
ból számítva 4368 frissen szakkép-
zettre jut 759 betöltetlen álláshely 
a hiányszakmákban, 4289 szak-
képesítéssel rendelkezőre pedig 
egyáltalán nem érkezett igényjel-
zés a vállalatok részéről. A két Tér-
ségi Integrált Szakképző Központ 
megalakulása ennek figyelembe vé-
telében segíti elő a keresletvezérelt 
szakképzést.

Milyen foglalkoztatási eszkö-
zök, programok segítenek a régi-
óban?

A Munkaerő-piaci Alap Fog-
lalkoztatási Alaprész decentrali-
zált kerete: Az Észak-alföldi régió 
2008-ban 8,6 milliárd forintból 
gazdálkodhat a Munkaerő-piaci 
Alapból (a foglalkoztatási Alaprész 
decentralizált keretösszege). Ez hét 
százalékkal magasabb a 2007-es 
összegnél, és tíz százalékkal több 

a két évvel ezelőttinél. 2007-ben 
az álláskeresőket elsősorban mun-
kaerő-piaci képzéssel, közhasznú 
foglalkoztatással és bértámogatás-
sal segítették, így több ezer ember 
munkaerő-piaci esélyeit javították. 
Képzésben 7400-an vettek részt, 
közülük 3240-an szakképzetlenek 
voltak, és olyan szakképesítést sze-
rezhettek, amely befejezett isko-
lai végzettséget nem igényelt vagy 
8. évfolyamra épült. 2007-ben há-
rom olyan közhasznú programot 
is indítottak, ahol célzottan tartós 
munkanélküliek, valamint az idő-
sebb álláskeresők foglalkoztatását 
írták elő. A foglalkoztatást bővítő 
bér- és járuléktámogatás segítsé-
gével mintegy 6600 ember mun-
kavállalását vált lehetővé.

Munkahelyteremtő pályáza-
tok, közmunkaprogramok, táv-
munka: A közmunka-támogatá-
sok révén 6295 fő jutott munkához 
tavaly a régióban, javítva a hátrá-
nyos helyzetű térségek foglalkozta-
tási helyzetét. Ezzel is enyhítették 
a szabolcs-szatmár-Bereg és haj-
dú-Bihar megyéket sújtó fagy- és 
jégkárokat. A régióban 578 új mun-
kahelyet létesítettek a nyertesek a 
szociális és munkaügyi minisztéri-
um által 2007-ben is meghirdetett 
országos pályázat nyomán, ame-
lyet a központi munkahelyterem-
tő beruházások támogatására ír-
tak ki. rehabilitációs munkahely-
teremtő beruházási támogatással 
a munkáltatók 207 új munkahe-
lyet teremtettek a régióban, illetve 
1012 munkahelyet tudtak megtar-
tani, amelyre a pályázatokat 2007-
ben a régióban három alkalommal 
hirdették meg. A szakminisztérium 
távmunkavégzési pályázata révén 
összesen 196 távmunkahely léte-
sült a régióban 46 eredményes pá-
lyázat keretében, amelyre össze-
sen 120 millió forintot nyertek el 
bér- és járuléktámogatásra, vala-
mint képzésre. 

Start programcsalád: A je-
lentős járulékkedvezményt nyúj-

tó Start-kártyacsaládból a fiata-
loknak 2005. októbere óta közel 
12 ezer start-kártyát adtak ki az 
Észak-alföldi régióban idén febru-
árig. A népszerű program tavaly 
júliustól bővült a gyesről visszaté-
rőknek szóló Start Plusszal és a – 
többek között az idősebb munka-
vállalóknak, szakképzetleneknek 
szóló – Start Extra programmal. A 
start plusz kártyából 868-ot, míg 
az start Extrából 342 kártyát ad-
tak ki.

Uniós munkaerő-piaci prog-
ram: Mintegy négyezer, főként 
hátrányos helyzetű álláskereső és 
inaktív ember juthat vissza (ismét) 
a munkaerőpiacra az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Társadal-
mi megújulás operatív program-
jának a segítségével, több mint 5,4 
milliárd forintból. 

A munkaügyi központ saját ré-
giós programjai: Idén három új 
program indítását tervezik és öt 
programot folytatnak. 2008-tól 
munkaerő-piaci menedzsereket és 
segítő pedagógus képeznek  120, 
ill. 160 fős létszámban, és segítik 
munkaerő-piaci integrációjukat, 
valamint 150 diplomás fiatal elhe-
lyezkedéséhez járulnak hozzá cél-
zottan. Öt programot folytatnak, 
amelyet még az előző években in-
dítottak. A diplomás pályakezdő 
munkanélküli fiatal elhelyezkedé-
sét segítő program III. szakaszá-
ban hatvan fős keretet állapítottak 
meg. Ibrány térségében harminc 
alacsony iskolai végzettségű em-
ber számára munkaerő-piaci prog-
ramot hoznak létre. A megye négy 
térségében külön munkaerő-piaci 
program indul száz hátrányos hely-
zetű ember számára. Roma közös-
ségfejlesztő asszisztens program 
III. szakaszaként és a „pályakez-
dők a közoktatásban” projektben 
30-30 fő javíthatja munkaerő-pi-
aci esélyeit. 

2008. március 5.

Eszköz/program megnevezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jász- Nagykun-Szolnok megye
Hajdú-Bihar

megye
Észak-alföldi régió

2008. évi keret 
(eFt)

2008. évi arány 
(%)

2008. évi keret 
(eFt)

2008. évi arány  
(%)

2008. évi keret 
(eFt)

2008. évi arány  
(%)

2008. évi keret  
(eFt)

2008. évi arány 
(%)

Képzések elősegítésének 700 000 17,7 340 000 18,7 780 000 27,6 1 820 000 22,0

Közhasznú munkavégzés támogatása 1 280 000 32,4 500 000 27,6 620 000 21,9 2 400 000 28,8

Önfoglalkoztatás, vállalkozóvá válás támogatása 130 000 3,3 60 000 3,3 150 000 5,3 340 000 4,3

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 1 270 000 32,1 530 000 29,2 850 000 30,1 2 650 000 28,4

Munkahelymegőrzés támogatása 50 000 1,3 45 000 2,5 50 000 1,8 145 000 1,6

Csoportos létszámleépítés enyhítésének támogatása 1 000 0,0 1 000 0,1 1 000 0,0 3 000 0,0

Mobilitási támogatások 7 000 0,2 5 000 0,3 6 000 0,2 18 000 0,2

Munkaerő-piaci programok 271 000 6,9 174 000 9,6 155 000 5,5 600 000 7,5

Munkaerő-piaci szolgáltatások 28 000 0,7 60 000 3,3 60 000 2,1 148 000 1,9

Egyéb 10 000 0,3 5 000 0,3 12 000 0,4 27 000 0,3

Tartalék 206 273 5,2 93 349 5,1 143 450 5,1 443 072 5,0

Összesen: 3 953 273 100,0 1 813 349 100,0 2 827 450 100,0 8 594 072 100,0

Az Észak-alföldi régió főbb munkaerő-piaci jellemzői

A FOGLALKOZTATÁSI ALAPRÉSZ 2008. ÉVI DECENTRALIZÁLT KERETÉNEK FELOSZTÁSAAZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

É P Í T Ő A N Y A G
Á r u h Á z
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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: 2008. április 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

Szerencsejáték Zrt.
Totó-Lottó Kirendeltség 
Jászapáti, István király út 3.

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

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

Tavasszal az iskolák élete is 
pezsgőbb, színesebb. Ilyenkor 
érik be az egész évi mun-ka, és 
születnek a kiemelkedőbbnél 
kiemelkedőbb versenyeredmé-
nyek. A gimnázium kis és nagy 
diákjai is most töltődnek fel tu-
dással, energiával, lelkesedéssel. 
még csak féltávnál va-gyunk, de 
már most érdemes összefoglalni, 
mit is értünk el eddig.

A tanárok és diákok együtt iz-
gulnak a szülőkkel, hogy az idén 
is olyan szép eredmé-nyek szü-
lessenek, mint az elmúlt évek-
ben.

ma is büszkék vagyunk a „ve-
télkedő az EU-ról” című vetél-
kedő versenyeredményei-re. Az 
eredméyn minden képzeletün-
ket felülmúlta, hiszen a sok csa-
pat közül az első három helyezett 
csapat iskolánkból került ki. Az 
első helyezett csapat tagjai: Bal-
la Nándor, Egyed József, muha-
ri Bálint, Kéki mariann 11.c osz-
tályos tanulók, akik jutalomból 
2007. október 11-14 között Brüsz-
szelben, az Európai Unió parla-
mentjében tettek emlékezetes 
látogatást. ott ülhettek, ahol az 
európai parlamenti képviselők 

is ülhettek, ugyanazokat a lép-
csőket, lifteket használták. Va-
lamennyiük számára feledhetet-
len élményt jelentett ez a néhány 
nap. Felkészítő tanáruk Nagy 
Sándor. Az előző évi sikeren fel-
buzdulva a következő versenyen 
több csapatunk is indul.

A Genius Logicus nemzetközi 
időméréses verseny is szép nem-
zetközi eredményeket hozott. Ta-
lán kevesen ismerik, még keve-
sebben mernek nekivágni, hi-
szen nagyon sok kritéri-umnak 
kell megfelelni. A tudás mellett 
a taktika és a kombinációs kész-
ség, a gyorsaság is sokat számít. 
A gimnázium 21 tanulója a világ 
8395 versenyzőjével mérte ösz-
sze tudását. Kö-zülük is kiemel-
kedik az akkor hetedikes mag-
dus Adrienn, aki országos 4., és 
nemzetközi 68. helyezést ért el. 
Arany oklevelet kapott még ma-
jor Blanka (országos 13., nemzet-
közi 179.), Utasi János (országos 
14., nemzetközi 199), Túri István 
(országos 22., nemzetközi 166.). 
To-vábbi 11 tanulónk ezüst, és 6 
diákunk bronz minősítést kapott, 
akik közül hárman a kis és 14-
en a nagy gimnazisták közül ke-

rültek ki. Idén 78 diákunk indul 
ezen a logikai versenyen. A ver-
seny koordinátora lászló péter-
né volt.

Nagy büszkeségünk Utassy 
Dominika, iskolánk példás ma-
gatartású és kitűnő tanulmá-nyi 
munkát végző tanulója. Hatéves 
kora óta úszik, s 12 éves korától 
versenyez országos és nemzet-
közi mezőnyben. Legkiemelke-
dőbb eredménye 2007-ben szü-
letett, megnyerte az or-szágos 
Diákolimpiát hátúszásban, mell-
úszásban pedig a 4. helyen ért 
célba. Ezek nagyon tisz-teletre 
méltó eredmények, de nem volt 
ennyire rózsás a folytatás.

sajnos, Dominika 2007 au-
gusztusában súlyos, életveszé-
lyes balesetet szenvedett, eltört 
az első nyakcsigolyája. Ami ez-
után következett, az a csodával 
határos, pedig csak Dominiká-
nak, ennek a törékeny kislánynak 
a példátlan akaraterejét példáz-
za. féléves gyógyulás után már 
újra úszik, s az első sikert is elérte 
néhány hónappal a balesete után: 
minden versenytársát maga mö-
gé utasítva győzött a megyei Di-
ákolimpián hát- és mellúszásban. 

A napokban, 2008. február 23-án 
a hajdúszoboszlón rendezett or-
szágos döntőben mellúszásban 
az olimpiai 2. helyezést szerezte 
meg. Büszkék vagyunk a csapat 
többi tagjaira is: Zagyi Fanni 6.a 
osztályos tanulóra, aki hátúszás-
ban országos 5. helyezést ért el, 
és forgó fannira 7.a osztályost 
tanu-lónkra, aki gyorsúszásban 
szintén országos 5. helyezett lett. 
Nagy reménység forgó máté is, 
aki hátúszásban országos 13.-
ként ért célba. Felkészítő taná-
rok: Urbán ferenc és Juhász szil-
veszter voltak.

Jól jellemzi törekvéseinket 
Nansen idézete: „Ami nehéz, ah-
hoz kell egy kis idő, a le-hetetlen-
hez valamivel több.”

Iskolánk nagy hangsúlyt he-
lyez mindig arra, hogy a tanulmá-
nyi versenyek mellett a sportban 
és egyéb, az általános intelligen-
ciát megmozgató versengésekben 
is az élen legyünk. A java azon-
ban még csak most következik. 
A kitartó tanári és tanulói mun-
ka meghozza a gyümölcsét, és az 
idén is közel 100 megyei, terüle-
ti, országos eredményt várunk a 
legkülön-bözőbb területeken.

Versenyláz – akiknek szurkol a gimnázium apraja-nagyja

Az 1997 óta működő Egy Op-
timista magyarországért Alapít-
vány keretében, 2007-ben lét-
rejött optimista Ügynökség el-
sődleges célja a cégek, melyek 
társadalmi célú tevékenysége-
ket támogatnak, nonprofit szer-
vezettel való összehozása, vala-
mint kommunikációs tevékeny-
ségük segítése.

Januárban sikeres kampányt 
szerveztünk, amelynek eredmé-
nyeképpen 20 kórház ingyen ví-
rus és behatolás védelmi megol-
dást kapott a komplett számító-
gépparkjára. Az adomány értéke 
50 millió forint volt, amely igen 
nagy segítséget jelentett a kórhá-
zak számára, akiknek pénzügyi 
kerete ritkán biztosít fedezetet az 
ilyen informatikai fejlesztésre. 

A kórházi kampány sikerén 
felbuzdulva, elhatároztuk, hogy 
segítséget nyújtunk az alapítvá-
nyoknak, egyesületeknek, civil 
szervezeteknek, akik SZJA 1+1%-
ot gyűjtenek, hogy együtt többet 
tehessünk Egy optimista ma-
gyarországért.

A jelenlegi kampányunk célja 
kettős, egyrészt az adófizetőkben 
tudatosítani, hogy 1+1%-al azaz 
2%-al rendelkezhetnek, az első 
1%-ot adószámmal, a második 
1%-ot technikai számmal rendel-
kező szervezetnek adhatják.

Adja, s ne hagyja! fontos, ha 
valamelyiket nem adja, hanem 
hagyja , akkor az elveszik, tehát 
nem kerül vissza a civilekhez.

Másrészt együttműködést 
ajánlunk a civil szervezetek szá-
mára, hogy a második 1% gyűjté-
séből olyan közös kezdeménye-
zést valósítsunk meg, melyet egy-
más nélkül nem tudnánk. Együtt 
többet tehetünk egymásért, mi-
vel nem elveszünk egymástól, ha-
nem hozzáteszünk. A programról 
az érdeklődők a http://www.op-
timistaklub.hu/hir.php?idx=571 
linken vagy az optimista Ügy-
nökség rovatunkban bővebben 
olvashatnak.

Egy optimista magyarorszá-
gért, www.optimistaklub.hu

optimista Ügynökség
Rózsahegyi Márk

mark@optimistaklub.hu

Az Optimista Ügynökség  
az 1% gyarapításában segít

Új Generáció  

CigányZenekar 
2008. április 5-én (szombaton) 15 órakor

„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország”

MAGYAR NÓTA  
ÉS CIGÁNY DAL EST

2X50 perces műsoridőben.

Jászapáti, Művelődési Központ István Király u. 6-10.

Fővédnök: Szabó Lajos Jászapáti Polgármestere

Fellépők a magyar rádió és Televízió közismert előadóművészei:
Farkas rozika, Karcagi Nagy Zoltán, Berki Károly gitár művész,  

Az Új Generáció Cigány Zenekar szólistái
Közreműködik : Bori Lakatos Zoltán vezetésével  

az Új Generáció Cigány Zenekar
Jegyek: 800 Ft-os áron naponta 2008. március 20- tól  

a művelődési Központ jegyirodájában.



2. 10 óra Cukorbetegek klubja
5. 8 óra vert csipke szakkör
5. 9 óra Játékdélelőtt
7. 14 óra rejtvényklub
7. 14,30 mini gyöngyszínház
7. 16 óra legyen Ön is milliomos
9. 16 óra Élményklub 
14. 15 óra Nyugdíjasklub
19. 9 óra Játékdélelőtt
19. 16 óra Zenés könyvtári esték
21. 14,30 mini gyöngyszínház
21. 16 óra Városi rejtvényfejtő verseny
28. 15 óra Nyugdíjasklub
30. 10 óra vakok-és gyengénlátók klubja
május 3. 8 óra vert csipke szakkör
3. 9 óra Játékdélelőtt

SZüLETTEK:

huszák melissza  II.20.

Berki levente  II.28.

Csik ferenc   III.12.

mezei Andrea  III.14.

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Tóth Tibor – Alexai Beáta Mónika II.23.

ELHALÁLOZTAK:

Antal rudolfné  élt 85 évet Jászapáti lakos

 Demeter Eleonóra

Kiss pálné  élt 94 évet „

 lázár Ilona

Urbán lászló  élt 61 évet „

Nagy-pál sándorné élt 78 évet „

 Bagi rozália

Kalmár piroska  élt 79 évet „

horváth pálné  élt 53 évet „

 Kósa Éva

rusvai József  élt 70 évet „

Berki ferenc  élt 69 évet „

Gebhard Antalné élt 78 évet „

 Csortos Erzsébet
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A Városi Könyvtár áprilisi programjai

Anyakönyvi hírekA Művelődési Ház
áprilisi programajánlata

2-án, 9-13 ó: vegyesáru vásár
3-án, 9-12 ó: vegyesáru vásár
4-én, 10 és 12 ó: Filharmóniai elő-
adás középiskolásoknak
5-én, 15 ó: ÚJ GENERÁCIÓ   ci-
gány-zenekar műsora: „SZÉP 
VAGY, GYÖNYÖRŰ VAGY MA-
GYARORSZÁG” Közreműködik: 
farkas rozika és Karcagi Nagy 
Zoltán énekesek, Berki Károly gi-
tárművész. Belépődíj:  800.- Ft
11-én 11.45 ó: ApáCáK   musical-
vígjáték, Belépődíj:  400.- Ft
11-én, 17.30 ó: UTAZÁS EGY SI-
KER KÖRüL   kabaréműsor
Belépődíj:  600.- Ft
12-én, délelőtt: JÁSZ-KUN VI-
LÁG   MŰVÉSZETI SZEMLE me-
gyei döntő
17-én, 10 ó: A KIrály KENyErE   
mesejáték óvodásoknak
22-én, 9-13 ó: vegyesáru vásár
23-án, 14 ó: TÁTIKA –  iskolások 
énekes-táncos bemutatója
25-én, 12 ó: Filharmóniai előadás 
az általános iskolásoknak
Angol nyelvtanfolyam: szomba-
tonként 9-12 ó.

Néptánc-próba alsósoknak és fel-

sősöknek: minden kedden: 15-18 

ó. minden pénteken: 17-19 ó

Énekkar próbája minden hétfőn: 

17.30-19.30 ó.

Hétszínvirág Táncegyüttes pró-

bái: szombaton 15-18 ó.

vasárnap   9-12 ó.

Nyugdíjas klub minden hónap 

második keddjén: 15 ó.

Főzőklub kéthetente szerdán-

ként: 17-19 ó.

színjátszókör próbái vasárna-

ponként: 18-20 ó.

A vágó pál helytörténeti múze-

umban. 2008. április hónapban 

HONVISÁKNÉ tűzzománc mun-

kái láthatók.

Köszönet-nyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik drága jó testvérünk 

Andrási Mátyás
 temetésén megjelentek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

„Elmentem szeretteim
Nehéz volt már élni
Búcsúzok mindenkitől
Nekem így már könnyebb
Értem néha napján ejtsetek egy könnyet!”

Andrási János és családja, Andrási Lászlóné és családja

Csupán néhány hét, és tankö-
teles korú nagycsoportos gyer-
mekeiket  beírathatják az általá-
nos iskola első osztályába. 

A következőkben röviden tájé-
koztatom az érdekelteket, hogy 
a Jászapáti általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola milyen lehe-
tőségekkel várja a leendő elsős 
kisgyermekeket a 2008/2009-
es tanévben.

A sikeres iskolakezdése ér-
dekében szeretnénk zökkenő-
mentesen átvezetni a gyermeke-
ket az óvoda játékközpontú fog-
lalkozásaiból  az iskolai tanulás 
tevékenységébe.

Fő célunk, hogy az iskola beve-
zető és alapozó szakaszában (1-
4 osztály) játékos módszerekkel 
alapozzuk meg a biztos tudást. 
Ez a tudás nemcsak az ismere-
tekből áll össze, hanem az isme-
retek kezelésének, konkrét hely-
zetek, feladatok, problémák meg-
oldásának a képességéből.

Az ismeretek elsajátítása olva-
sás, írás, helyes szóbeli és írásbe-
li szövegalkotás, számolás) so-
rán kifejlődnek azok az alapvető 
készségek és képességek, kompe-
tenciák, amit később a gyerme-
kek tovább tudnak bővíteni.

Kis tanítványainknak mintát 
adunk az ismeretszerzéshez, fel-
adat és problémamegoldáshoz, 
megalapozzuk a helyes tanulási 
szokásaikat.

Fejlesztjük felelősségtudatu-
kat, kitartásukat, előmozdítjuk 
érzelemviláguk gazdagodását.

Megerősítjük, és továbbfej-
lesztjük a humánus magatartás-
mintákat és szokásokat. A gyer-
mekek jellemét formálva segítjük 
személyiségük érését.

Jó tárgyi feltételek mellett, 
kulturált környezetben (modern, 
új iskolabútorok), korszerű tanu-
lásszervezéssel biztosítjuk a kü-
lönböző képességű kisgyerme-
kek gondolati és gyakorlati tudá-
sának elsajátíttatását.

Iskolaszerkezetünk kialakítá-
sával biztosítani tudjuk a nyu-
godt tanulás feltételeit. 

hagyományaink szerint 1-4 év-
folyamon az osztályokban „nagy-
felmenő” rendszerben történik a 
nevelő-oktató munka. Elsőben-
másodikban egy-két nevelő ta-
nítja az osztályokat, harmadiktól 
az osztályfőnök továbbviszi osz-
tályát, de a tanítás  többnyire tan-
tárgycsoportban történik. 

Indítunk „hagyományos osz-
tályt”, ahol a tanítás délben be-
fejeződik, a gyermekek hazame-
hetnek, és igény szerint nevelői 
felügyelettel megebédelhetnek.

Egész napos oktatási formát 
tudunk biztosítani azoknak a 
gyermekeknek, akiknek a szü-
lei nem tudják megoldani gyer-
mekük délutáni felügyeletét, így 
nem tudnak segíteni a másnapi 
felkészülésben sem. Ezek a ta-

nulók igényelhetnek napközi ott-
honos( délelőtt tanítás, délután 
több osztályból  együtt tanul-
nak ), egész napos iskolai  ( egy 
osztályból a tanulók délelőtt ta-
nulnak, délután együtt készítik 
a hft.) vagy iskolaotthonos ( két 
nevelő tanít  és együtt készítik a 
hft. is. )ellátást.

Az osztályok, csoportok kiala-
kításánál a szülői igényeket fi gye-
lembe vesszük.

pedagógiai programunk lehe-
tőséget biztosít arra, hogy min-
den tanuló 

fejlettségének, egyéni érdeklő-
désének, tanulási stílusának és 
életkori sajátosságainak megfe-
lelő módon tanuljon. A kisgyer-
mekek a frontális osztálymunka 
mellett kiscsoportos és személy-
re szóló fejlesztést kapnak egyé-
ni tehetségük kibontakoztatásá-
hoz, (versenyeken, pályázatokon 
való részvétel) illetve tanulási ne-
hézségeik leküzdéséhez.

A kötelező tanórai foglalko-
zások mellett választható plusz 
órákon: kommunikáció és illem, 
testnevelés és egészségnevelés – 
úszás oktatás- , számítástechni-
kai ismeretek, és tanórán kívüli 
foglalkozásokon, szabadidős te-
vékenységeken: angol és német 
idegen nyelvi szakkör, kézilabda, 
foci, síelés, tömegsport, magyar 
és matematika szakkör, rendkí-
vüli magyaróra keretében szín-
házlátogatás, erdei iskola , nyá-

ri táborok, vízi táborok, tömeg-
sport foglalkozások, művészeti 
iskola foglalkozásai( képzőművé-
szet, tánc) vehetnek részt.

A leendő elsős tanító nénik: 
Kalmár Istvánné, Telek Rita, és 
Utasiné Kónya ágnes, akik nagy 
türelemmel, alapos felkészült-
séggel és nagy szeretettel várják 
leendő tanítványaikat.

Az idén is megrendezzük az 
immár hagyományossá vált „ Is-
kolanyitogató” programunkat.

2008. április 08-án szeretettel 
meghívjuk a nagycsoportos gyer-
mekeket és szüleiket a 48-as isko-
la épületébe, ahol a leendő elsős 
nevelők tartanak foglalkozásokat 
a gyermekek számára.

Tájékoztatjuk az érdekelteket, 
hogy az elsős kisgyermekek be-
írása 2008. április 15-én (ked-
den) és április 16-án (szerdán) 
lesz a 48-as iskola épületében: 
délelőtt 8-12 óráig és délután 13-
17 óráig. 

Kérjük a kedves szülőket, hogy 
beíráskor hozzák magukkal a 
gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát, az óvodai véleményt 
és egyéb szakvéleményt (ha van 
ilyen).

Kedves Szülők! Tájékoztató 
jellegű cikkemben a leendő első 
osztályosoknak és szüleiknek kí-
vántam segítséget adni.

Nagy Sándorné
alsós igazgatóhelyettes

Elkezdődik a beíratkozás az általános iskolába

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal (mvh) 2008-ban a területalapú támo-
gatási jogcímekre vonatkozóan minden ügy-
fél számára lehetőséget biztosít a támogatási 
kérelem számítógépen történő, elektronikus 
kitöltésére és benyújtására.

Az elektronikus benyújtás előnyei a kö-
vetkezők:
 A kitöltő szoftver jelzi, amennyiben a be-

írt adat nem megfelelő formátumú (pl. blokk-
azonosító elírás), vagy bármely adat (pl. par-
cellaadat, vagy rajz) hiányzik.
 Az előző évben berajzolt térkép elérése 

gyorsabb rajzolást tesz lehetővé a 2008-as 
kérelem kitöltésénél.

Az ügyfélkapun keresztül történő beje-
lentkezés után előhívhatja az előző évi ada-
tait, amit a kitöltő program segítségével ak-
tualizálhat, majd a kitöltött kérelmet elekt-
ronikus úton be is nyújthatja. A program 
ellenőrzi a bevitt adatok formai megfelelős-
ségét, így elektronikus kitöltés és - benyúj-

tás esetén formai hiba miatt nem kell szank-
ciótól tartani.

Amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik 
Ügyfélkapu regisztrációval, abban az esetben 
igénybe veheti falugazdászának, vagy agrár-
kamarai tanácsadójának segítségét is a kére-
lem kitöltésénél. Ezen változatnál a tanács-
adó/falugazdász a saját ügyfélkapuján nyújt-
ja be az elkészült kérelmet.

Abban az esetben, ha az Ügyfél a hagyomá-
nyos úton (papír alapon), kívánja benyújtani 
a kérelmét, akkor az elmúlt évekhez hasonló-
an az MVH a későbbiekben biztosítja az elő-
nyomtatott kérelemcsomagot.

A kérelmek benyújtása csak a vonatkozó 
FVM rendeletek megjelenése után kezdőd-
het. Szankciómentes benyújtási határidő: 
2008. május 15.

További információért kérem, forduljanak 
Irodánkhoz. Tel: (540-811) 

Budai Gábor
Ügyfélszolgálati tanácsadó

magyar Agrárkamara

Területalapú támogatás 2008 Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok fi gyel-

mét, hogy a szennyvízhálózatba csak 
kommunális szennyvíz juttatható.

minden egyéb szennyvíz és hulladék 
illetve esővíz szennyvízhálózatba jut-
tatása TILOS! PL: Fáradt olaj, vegysze-
rek, állati eredetű trágya, állati feldol-
gozásból származó hulladék (bél, bel-
ső szervek ….)

rongyok, darabos hulladékok…stb.
Aki nem megfelelő módon használja a 

szennyvízhálózatot az veszélyezteti sa-
ját és a környezetében élők szennyvíz-
elvezetését, valamint fertőzésveszélyt 
idéz elő, ezért szükség esetén jogi lépé-
seket, büntetést kezdeményezünk.

Betembuk Róbert
ügyvezető igazgató

Jászközmű Kft.

Szeretettel köszöntjük
szikszai sándort
82.-ik születésnapján!

Feleséged,  aki már 44 éve 
fogja a kezed, nevelt fi aid, 
menyeid, unokáid, unoka-
menyeid, unoka vejed, két kis 
dédunokád.

Mindkét kezed értünk 
dolgozott, 
Meghálálni mi ezt nem tudjuk
Néked.
Az elkövetkezendő éveidhez
Jó egészséget kívánunk, 
hogy még
Sokáig köztünk maradjál.

Szerető családod


