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A hónap eseményei képekben

Az óvodások, kicsik és nagyok, izgalommal készültek a szerepekre, mindenki megmutathatta, mit tanult az oviban.

Az általános iskola reneszánsz napot rendezett az iskolanapon. 
Királyi párt is választottak, akik végig szurkolták 

a vitézi csatákat a sorversenyeket, diáktársaikkal.

A XIV. Jászok Világtalálkozóján jártunk Pusztamonostoron

Minden osztály részt vett az ügyességi feladatokban. A 13+1 állomás teljesítése után 
hirdettek eredményt. Az iskola épületében reneszánsz korabeli játékokon vettek részt.

Június hónapban Bak Ágnes fi atal diplomás, Színélmény című kiállítását 
láthattuk a Vágó Pál múzeumban.

A magyar-francia kapcsolatok elősegítéséért, és több évtizedes pedagógiai 
munkásságáért francia kitüntetést kapott dr. Kalmár Pálné. A Napóleon által 

alapított kitüntetés, az Akadémiai Pálmák lovagi fokozata.



A jászapáti Famílya s.c. Csapa-

tunk jóvoltából 4 fő képviselhet-

te városunkat és iskoláinkat az 

Orosházi országos fekvenyomó 

diákolimpia döntőn. 2008. áp-

rilis 25-27-én. A versenyre közel 

400 induló nevezett így hát nem 

volt könnyű dolguk a versenyző-

inknek a megmérettetésen. 

Az első napon csak a lányok 

mérték össze az erőszintjüket.

60 kg-ban Hubai Ágnes első 

diákolimpiáján vett részt, egy pi-

ci izgulással de sikerült a 4. he-

lyen végeznie. Majd őt követte 

67,5 kg-ban Kirilla Szilvia iga-

zából neki nem volt félni valója, 

3 sikeres fogása után az első he-

lyen végzet.

Molnár Nikolettnek már nem 

volt ilyen könnyű dolga a 75 kg-

os testsúly kategóriában, ugyan-

is az első gyakorlatával mégy 

csak az 5. helyen ált, de rutin-

jának köszönhetően lépésről lé-

pésre előrébb jutott és így elfog-

lalhatta a dobogó 2. helyét.

Másnap a fiúk versenyével 

folytatódott. 90 kg-ban Farkas 

Tibor az első helyen végzett.

Gratulálunk a versenyzők si-

keres szerepléséhez.

És egy kicsit az eddigi féléves 

eredményekről.. Béres Zsolt 

klubvezető értékeli a klubunk 

eddigi munkáját.

A csapatunk az eddigi félév-

ben remekül szerepelt az orszá-

gos versenyeken. Eddig 2db ara-

nyat, 3db ezüstöt és 3db bronz-

érmet sikerült begyűjtenie a 

versenyzőinknek.

 A következő félévre is hason-

ló sikereket kívánunk az egész 

klubnak.
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SPORT

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  

Úszásoktatás 
indul a jászapáti strandon 2008. július 14-től  
és július 28-tól kéthetes kurzusokban Gulyás László  
és Urbán Ferenc testnevelő tanárok vezetésével. Úszni 
tudóknak további úszásnemek elsajátítása és edzés. 
A mozgásszervi betegségek kezelésére gyógyúszás. 
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 20 óra után 

a 30-597-4651-es telefonszámon lehet. 

Tölgyes úszóverseny Erőemelő hírek
A Tölgyes Sportnapok úszóver-

senyének eredményei:

Gyorsúszás:

I. kcs: fiú: 1. Cserepes Balázs, 

2. Nagypéter Szeverin, 3. Mihá-

lyi Máté

  lányok: 1. Csőke Anna, 2. Né-

meth Laura, 3. Vass Gabriella

II. kcs: fiú: 1. Simon Gábor

lány: 1. Csőke Luca, 2. Szarvák 

Fernanda

III. kcs: fiú: 1. Mihályi Márk, 2. 

Németh Adrián, 3. Gyenes Mar-

tin

lány: 1. Forgó Fanni, 2. Zagyi 

Fanni, 3. Nagy Zsófia

IV. kcs: fiú: 1. Laboda Kristóf

lány: 1. Utassy Dominika, 2. 

Kovács Zsófia 3. Kiss Nikolett, 

V. kcs: fiú: 1. Laboda Tamás, 2. 

Ducza Zsolt

lány: 1. Kun Norma

Mellúszás:

I. kcs. Fiú: 1. Járomi András, 1. 

Mihályi Máté, 2. Simon Róbert, 

3. Cserepes Balázs

lány: 1. Csőke Anna, 2. Vass 

Gabriella, 3. Kozma Fruzsina

II. kcs. Fiú: 1. Simon Gábor,

lány: 1. Szarvák Fernanda, 2. 

Csőke Luca, 

III. kcs. Fiú: 1. Mihályi Márk, 2. 

Németh Adrián, 3. Nagy József

lány: 1. Vas Petra, 2. Zagyi Fan-

ni, 3. Nagy Babett

IV: kcs. Fiú: 1. Laboda Kristóf, 

Lány: 1. Utassy Dominika, 2. 

Kiss Nikolett, 3. Kovács Zsófia

IV. kcs. Fiú: 1. Laboda Tamás, 

2. Ducza Zsolt

Lány: 1. Kun Norma, 

Pillangóúszás:
II. kcs: lány: 1. Csőke Luca, 

III. kcs: fiú: 1. Gyenes Martin, 

2. Mihályi Márk, 3. Németh Ad-

rián

Lány: 1. Nagy Zsófia, 1. Zagyi 

Fanni, 2. Forgó Fanni, 3. Nagy 

Babett

IV.kcs. fiú: 1. Laboda Kristóf

lány: 1. Utassy Dominika, 2. 

Kovács Zsófia, 3. Kiss Nikolett

V. kcs. Fiú: 1. Laboda Tamás

lány: 1. Kun Norma

A Tölgyes úszóverseny dobogósai

A Familya SC. versenyzői.

2008. május 30-án több mint öt hónap 

(2008. január 21-óta)munkájának zárása-

ként elfogadásra került a Jászsági Kistérségi 

Helyi Közösség (JKHK) előzetesen elismert 

vidékfejlesztési akciócsoport - 17 Jász telepü-

lés több, mint 60 000 lakóját érintő – terve-

zésének eredménye, a “Jász hagyományokon, 

újszerű fejlesztéseken és sokszínű együttmű-

ködésen alapuló versenyképes térségért” cí-

mű Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS), 

melyet a tagok az utolsó akciócsoport ülésü-

kön egyhangúlag, ellenvélemény és tartózko-

dás nélkül támogattak.

A tervben az érintettek hét prioritást, va-

lamint 14 intézkedést, továbbá az ezekhez 

tartozó megoldási javaslataikat fogalmazták 

meg annak érdekében, hogy Jászberényi kis-

térség tagjai korszerű versenyképes és integ-

rálódó mezőgazdasággal, innovatív és struk-

turálisan kiegyensúlyozott ipari szerkezettel, 

sokoldalúan képzett, haladó társadalmi in-

tegrációval, valamennyi szektort magában 

foglaló, erős kapcsolati hálóval rendelkező, 

együttműködő térségi társadalommal, jász-

sági és közösségi identitás és hagyományok 

húzóerejével rendelkezhessenek. A közössé-

gek közötti gazdasági, társadalmi és kultu-

rális kapcsolatok hatására erősödhessenek 

a versenyképesség, az életminőség javuljon, 

a térség fejlettebbé, ismertebbé válhasson az 

előttünk álló 2013-ig terjedő időszak végére.

Az említett 14 intézkedéshez az akciócso-

port tagok egy előzetes –mind a tizenhét te-

lepülést érintő - igényfelmérés alapján forrá-

sokat is rendeltek. A tervezők – vezetőjük Bo-

zóki Judit egyéni vállalkozó – egy támogató 

szoftver segítségével komplex tervet készít-

ve, nem csak az ÚMVP III. és IV. tengelyének 

(LEADER) forrásait szerepeltették az elfoga-

dott stratégiában, hanem ezeken kívül egyéb 

uniós és hazai támogatásokban rejlő forrás-

lehetőségeket is.

A 2008. május 19-én tartandó akciócsoport 

ülés keretén belül tartandó alakuló közgyű-

lés keretén belül létrehozták a Jászsági Kis-

térségi Helyi Közösség Egyesülete. A JKHK 

előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócso-

port 52 tagja közül 49 vélte úgy, hogy alapító-

ja kíván lenni az egyesületnek, és teljesítették 

ennek minden feltételét. 

A JKHK Egyesület elnökének Lóczi Mik-

lóst választották, az alelnök Eszes Béla, az 

elnökség további tagjai Szűcs Lajos, Tajti Er-

zsébet és Tóth Tibor lettek. A felügyelőbi-

zottság elnökének Kozma Jánost választot-

ták a tagok, a további tagok pedig Dankó Ist-

ván, Gergely Zoltán, Hajdú László és Vinczéné 

Őze Erzsébet.

A tagozatok vezetők Borbély Gyula (vál-

lalkozói szféra), Kisbakonyi Zoltánné (köz-

szféra) és Kovács Béláné Pető Magdolna (ci-

vil szektor) lettek.

Bővebb információk találhatóak a www.ja-

be.hu oldalon.

 

Mihályi Mónika 

HVI irodavezető

LEZÁRULT A TERVEZÉS IDŐSZAKA…
Együtt a Jász-hagyományokon, újszerű fejlesztéseken  

és sokszínű együttműködésen alapuló versenyképes térségért Fekvenyomó diákolimpia döntő

Jászsági önkéntes tűzoltók versenye Pusztamonostoron

Városunk Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 5 csapattal vett részt a tűzoltók versenyén, és sikeresen szerepeltek. Az ifjúsági leányok első, a fiú gyermek csapat pedig 
második helyezést ért el. A női csapatunk a 4., a férfi pedig az 5. és a 7. helyezést érte el. Gratulálunk valamennyiőjüknek.



Kedves  Rejtvényfejtők!

A rejtvényben Darnel Chris-
tian tollából származó idézetet 
fejthetnek meg. Munkája mér-
földkőnek számít a hazai fel-
nőtt oktatás személyiségfejlesz-
tő programjaiban. Hosszas kül-
földi tartózkodás után 1988-ban 
tért haza Magyarországra. Eddig 
15 könyve jelent meg. 

„A madarak azért tanultak 
meg repülni, mert hittek benne 
benne, hogy sikerülni fog.

 Akinek hite van, .... folytatása 
a rejtvény vízsz. 1 és függ.20 szá-
mú soraiban.

Vízsz.: 1. Beküldendő. Az 

idézet folytatásának első része. 

11. ... Ce-tung, legendás kínai po-

litikus a múlt század első felében. 

12.  Fizikai erejénél fogva legyő-

zi az ellenfelét.  13. Műt, sebészeti 

beavatkozást végez.  16. Duplán, 

télen nálunk „vendégeskedő” ma-

dár neve. 17. Mássalhangzók az 

ABC elejéről! 18. Redőny. 19. Le-

hagy. 21. Tanu egynemű betűi!  

22. Gyümölcsnek is van. 24. Ki-

ejtett betű! 26..., a nagy varázs-

ló. 27. ... missa est, e szavakkal 

végezte a pap a latin nyelvű mi-

sét. (menjetek, el van bocsátva) 

28. Vágóeszköze. 30. Földet for-

gat. 31. Haza egyik fele! 32. Ver-

senyben vereséggel végződik a 

szereplése. 34. Török gépkocsik 

jelzése. 35. Kiejtett zenei hang.  

36. Idegen női név. 37. Tengeri 

halfajta.  38. Igavonó, patás állat.  

39. A földszintre. 41. Szóösszeté-

telek előtagjaként az utótagnak 

a néppel való kapcsolatát jelöli.  

43. Kettős betű. 44. Salt .... Ci-

ty, Utah állam fővárosa, a 2002-

es téli olimpia helyszíne volt. 46. 

Megszilárdult vulkáni hamuból 

képződött kőzet. 48. Római 501. 

50. Vég nélküli atka! 51. Az Észa-

ki-középhegység egyik hegységé-

ből való. 53. Gyors léptekkel ira-

modó. 56. Aladár becézve. 57. Ti-

tokzatos, rejtélyes. 

Függ.: 1. Megtérül. 2. Hu-
szonnégy óránként. 3. Idegen 

férfinév.  4. Csak félig krákog! 
5. Igekötő. 6. Védő, vigyázó. 7. 
Jászapátin a mai Jász Vendéglő 
helyén a 30-as, 40-es években e 
család üzemeltette a „Nagy ven-
déglőt”. 8. Budapesti Sport Egye-
sület. 9. Jut-e? hangzói. 10. Tu-
berkulózis. 14. Helyhatározórag. 
15. Lefaragja. 20. Beküldendő. 
Az idézet folytatásának második, 
befejező része.  23.  Talajművelő 
eszköz. 25. Vízi növény. 29. Táp-
lálom, étkeztetem.  32. Gondol. 
33. Zen betűi, keverve. 34. Heves 
megyei település. 40. Talicskán 
tova szállít. 42. Távolra mutató 
szó. 45.  Mikszáth hőse ( Miklós) 
47. Udvarias, jó módú  férfiak. 49. 
Olasz, svéd és osztrák autók jel-
zése. 50. Végek nélküli lakat! 52. 
Nem használ. 54. Zab mással-
hangzói. 55. Csont, latinul.  

Beküldendő: Vízsz. 1. és 
a függ.  20. számú sor meg-
fejtése

A májusi rejtvény megfejtése: 
....” egyszer önmagáért, másod-
szor a gyermekéért.”

A megfejtéseket július 20-ig 
kérjük beküldeni.

A TÉBA Tüzép vásárlási utal-
ványát nyerte: Tajti Gáborné, Já-
szapáti.

Nagypál Istvánné
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A lélek
Az ember néha akaratlanul is az elhunyt szeretteire gon-

dol, akik nem lehetnek már köztünk nem örülhetnek ve-
lünk. 

De mivel lesz más az ember a halál után?
 Persze a közember rávágja: -Hát halott lesz!
 Igen ez így van, de gondoljunk csak bele, tényleg mi tör-

ténik? 
Valójában semmi nem változik csak a testet elhagyja vala-

mi fenséges megfogalmazhatatlan dolog, a lélek.
Ezt még az is megérti aki nem hisz a lélekben mint foga-

lomban. Elhagy minket, elmennek vele az emberi értékeink. 
Azok a  tulajdonságok amelyek nélkül nem vagyunk embe-
rek amelyek nélkül csak testek vagyunk.

A kisgyermek kérdezhetné, hogy hol van a lélek, melyik 
szervünkben lakozik? Miből árad? Ezek nem csak gyermek-
kérdések. De annyira nem hogy még a kutatók sem tudják 
a választ. Egyszerűen csak létezik. A megfoganás pillanatá-
ban kialakul, végigkísér minket életünk zajló mindennapjai 
alatt, és halálunk megnyilvánulás, hanem valami több, sok-
kal nagyobb. Így meghalni sem képes velünk. 

 Sokan nem hisznek a mennyországban,  
vagy a pokolban. A mennyország számunkra sokkal értéke-
sebb, annyira hatalmas a jelentőssége, hogy emberi aggyal 
szinte megmagyarázhatatlan, és kétségbevonhatatlan. 

Annyi ember hitte, évezredeken keresztül,  
és hisszük ma is Isten létezését. 

Életünk folyamán lelkünk tartja lábunkat a mennyország-
ba vezető úton. Vigyáz, nehogy lelépjünk róla, sokszor a tő-
le kapunk útmutatást az élethez. Mindig történik egy- két 
megmagyarázhatatlan dolog, amelyek egyesek szerint cso-
dák, mások szerint csak véletlenek. Mégis tudat alatt Isten 
jelenlétére következtethetünk belőle.

Tehát a mai egyre csak romló, világi útra tévedt társadal-
makban is megvan az istenhit, és az istenfélelem… Még je-
len van a lélek. Csak meggyengült, de nem halt ki. Még hely-
rehozható a hiba.

Tisztelettel: F.P.

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

2007.01.01.-i nyitó bankszám-
la: 77.079

Nyitó pénztár:  65.921 
Nyitó adatok összesen: 

143.000
2007. évi bevételek:
Tagdíj : 17.520, helyi önkormány-
zati támogatás: 50.000, JNKSZ 
Megyei önkormányzati támoga-
tás: 25.000 Magánszemély támo-
gatása: 25.000, APEH 1% kiuta-
lása 39.372, Banki kamat: 105, 
egyéb bevétel: 4.013 

Bevételek összesen: 161.010

2007.évi  kiadások: 97.145

Működési kiadások: 97.145

Záró bankszámla: 103.088

Záró pénztár: 103.777

Pénzeszközök összesen : 

206.865

Egyesületünk gazdasági tevé-

kenységet nem végzett, ezért adó-

köteles jövedelmünk nem volt. 

Köztartozásunk nincs.

Jászapáti, 2007. 12.30.

A Zöld Pont Környezetvédelmi 
Egyesület 2007. évi 

közhasznúsági beszámolója

A térfigyelő rendszer kameráinak szerelése 
a régi művelődési ház homlokzatán

Meghívó a X I I.  Aratónapra
A Jászapátiak Baráti Egyesülete a 2008-

as esztendőben ismét megrendezi a XII. 
Aratónapot, 2008. július 5-én,  helyszín: 
Jászapáti 2000 Mg. ZRt I. központja  
jászszentandrási út.

 A vendégek számára sok látnivalót 

kínálunk a hagyományos kézi aratás, cséplés 

bemutatásától kezdve a kézműves kiállításokon 

keresztül, szórakoztató műsorokig a kulturális 

programokon át a hagyományápolásig.

Reméljük, hogy szabadidejük engedi 

rendezvényünk műsorainak megtekintését. 

Örömmel vennénk, ha megtisztelnének 

bennünket jelenlétükkel!

 

Lóczi Miklós, JABE elnök

8:00 Gyülekező a Városháza előtt
8:00 Indulás külön autóbusszal vagy hintóval  
a Tanyamúzeumhoz 
KAKASPÖRKÖLT FŐZŐVERSENY 
7:00 A versenyzők elhelyezkedése a kakasfő-
zéshez
8:00 Tűzgyújtás
8:30 „Isten hozott kedves vendég!” 
MEGNYITÓ 
Az aratási szokásokról mesél: Mihályi József, a 
Vándorfy János Honismereti Szakkör vezetője.
(Helyszín: az Rt. közeli búzatáblája) 
Az aratópárokat a Muskátli Népdalkör kíséri.
HAGYOMÁNYOS KÉZI ARATÁS, CSÉPLÉS
A Koncsos Bortermelő Bt. egész napos borkós-
tolója
10:00 A TRIO RÁDIÓ élő kívánságműsora
10:00 JAK  (JÁSZ-ALKOTÓK KÖRE) művészeinek 
bemutatkozása, kiállítása

10:30  Tárlatvezetés a Tanyamúzeumban - dr. Su-
ba Györgyné helytörténésszel
11:00  Felvonó Zenekar és az Öreg Táncosok Ba-
ráti Köre műsora
11:50  Muskátli Népdalkör műsora
12:00  Kakaspörkölt kóstolás
12:30 „Álom-strand, strand-álom” rajzpályázat 
díjazása
13:00 Kökörcsin és Százszorszép Táncegyüttes 
műsora
13:30 Főzőverseny értékelése - zsűrizés érté-
kes díjakkal
14:00 Jászszentandrási Általános Iskola Néptánc-
csoport műsora
14:30 Portelki Pávakör és Citerazenekar műso-
ra 
15:00  Táncház
TOMBOLASORSOLÁS  - felajánlásokat vá-
runk.
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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

Képek a Tölgyes Sportnapokról

Az úszóverseny után már felszabadultan dobták a vízbe magukat a gyerekek. Az idei első igazi kánikulai napon, nagyon sokan látogattak el strandunkra.

A strand melletti pályán teniszkupa 
mérkőzéseket rendeztek.

Viktor és Szabolcs játszották a tenisz döntőt.

A ping-pongozók az árnyas régi öltözőben kaptak helyet.

Horváth Lilla serdülő válogatott 
asztaliteniszező is vendége volt a viadalnak.

A homokfoci küzdelmek is lapzártánk idején még tartottak, ezért 
az eredményekről csak később tudunk beszámolni, de talán nem 

is az eredmény volt a lényeg ezen a kétnapos rendezvényen…

Tisztelt Jelenlegi és Leendő Ügyfeleink! 

Irodánk ez évben (2008.!) kezdte meg működését 
Jászapáti, Berdó út 15/a szám alatt, 
szakirányú végzettségű és ügyvédi háttérrel. 
Elsősorban Jászapátin és a környező településein található 
ingatlanok értékesítési és bérleti közvetítésére specializálódtunk, 
de az országos ingatlanközvetítő hálózatba is bekapcsolódtunk. 
Üzletpolitikánk: Megtalálni a Vevők/Bérlők igényeinek 
legmegfelelőbb ingatlant, mely az adott régióban a kínálatban 
fellelhető. 
Eladóinknak biztosítjuk, hogy az adott kereslet mellett a 
legnagyobb hatékonysággal értékesítjük ingatlanjukat. 
Ügyfeleink megjelenítését a www. nagypalistvan.hu weboldalakon 
biztosítjuk. 

Tevékenységeink: 
 ingatlanok értékesítési/csere közvetítése, ÉRTÉKBECSLÉS 
 ingatlanok bérleti közvetítése 
 adásvételi/csere szerződések elkészítése 
 földhivatali ügyintézés 
 hitelügyintézés 

Vevőinknek: 
 fél éven keresztül biztosítunk ingatlan ajánlatokat, az előzetesen 

felmért igények szerint 
 a fix nyitvatartási időn túli rugalmas ügyfél orientáltság, ügyfél 

kísérés 
 ingatlan bemutatás 
 teljes körűen lebonyolítjuk az adásvételi/csere szerződést, 

ügyvédi ellenjegyzéssel, földhivatali ügyintézéssel 
 hitelügyintézés 
Eladóinknak: 
 korlátlan ideig biztosítjuk az értékesítésre vonatkozó közvetítési 

lehetőséget 
 felmérjük-fotózzuk az ingatlant 

 folyamatos és alkalmankénti hirdetési felületeket biztosítunk 
saját és egyéb média felületeken 
 ingatlan bemutatás 
Bérlőinknek: 
 1 hónapig ajánlunk bérleményeket az előzetes igényfelmérés 

szerint 
elkészítjük a bérleti szerződést (igény szerint) 
Bérbeadóinknak: 
 korlátlan ideig biztosítjuk a bérbeadásra vonatkozó közvetítési 

lehetőséget 
Köszönjük, amennyiben megtiszteli irodánkat bizalmával és 
reméljük, hogy ügyfeleink között üdvözölhetjük Önt is! 
Telefonszám: 06 57/440-113, Fax szám: 06 57/ 440-113
Mobil: 06-30/583-79-79
E-mail: vendeghazkft@gmail.com, 
nagypalistvan@gmail.com.

Nagypál István 
ügyvezető igazgató 
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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. július hónapban. 

Tá j é ko z TaTá S  é S  j e l e n T k e z é S : 
BirkáS Ferenc gépjárművezető-szakoktatónál
Tel.: 57/440-727, 30/915-9978,
a Művelődési Házban: Urbán Péternénél, 
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

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

Mezei Béla iskolavezető

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

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

2008. május 30-án a Műve-

lődési Házban első alka-

lommal került sor a Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Ipari, Me-

zőgazdasági, Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakképző Is-

kola és Kollégium divat- stílus-

tervező asszisztens tanulóinak 

vizsga- divatbemutatójára. 

A divat nagyasszonyának, 

Coco Chanelnek a gondolatait 

választották diákjaink a rendez-

vény mottójának:

 „ A divat nem csupán a ru-

hákban jelenik meg… több ennél: 

eszme, életmód, mindaz, ami kö-

rülöttünk történik.”

Ennek a gondolatnak a 

jegyében oktatta az iskola két 

éven keresztül divatstílus-ter-

vező asszisztens nappali és esti 

tagozatos diákjait. 

2006-ban a megyében egyedü-

liként kezdte meg az iskola ennek 

az érettségire épülő, művészeti 

szakmának a képzését. A szak-

ma oktatásához az intézmény 

rendelkezett a tárgyi feltételek-

kel, a személyi feltételek is adot-

tak voltak, a modelltervezés ta-

nításához azonban iparművész-

re volt szükség. 

Így az iskola által felkért, 

jónevű iparművész segítségével 

tanulták meg az egyénre szabott 

divattervek készítését, öltözkö-

dési stílusok kialakítását, forma-

ruhák tervezését. De megismer-

ték a kelméket, képzett szakem-

berként választják ki az öltözék 

kiegészítőket. A képzés során el-

mélyedtek a művészeti és öltöz-

ködési stílusokban és a magyar 

népművészetben is.

Megtanulták a tervek rajzi 

megjelenítését, illetve az iskola 

nőiruha-készítő tanműhelyében 

a tervek megvalósítást. Járato-

sakká váltak a méretre varrás, le-

próbálás szakmai fogásaiban is. 

A ruhák viselésének és bemu-

tatásának tudományát is el kel-

lett sajátítaniuk a két év alatt, 

ezért több helyről is elfogadták 

a divatbemutatókra való felké-

rést. Így a helybeli gazdanapok 

és a „Hordható ruhák” rendezvé-

nyén túl Szolnokon, és a Tiszafü-

reden rendezett divatbemutatón 

is felléptek. 

Ennek a sokoldalú képzésnek 

a gyakorlati vizsga részeként elő-

ször három részből álló kollekci-

ót terveztek. Ezt követte az anya-

gok kiválasztása, a szabásminták 

megszerkesztése, kimodellezése, 

majd a tervek megvarrása a tan-

műhelyben. A tanulók általában 

saját részükre készítették a mo-

delleket. 

A kollekció bemutatása egy 

nyilvános divatbemutató ke-

retében a teljes vizsgabizottság 

előtt zajlott a helyi Művelődési 

Házban. A szép számban jelen 

lévő résztvevők profi módon elő-

készített és lebonyolított divatbe-

mutatót láthattak. A napi viselé-

sű utcai ruhák mellett felvonul-

tak az alkalmi, elegáns modellek, 

a variálható öltözetek, és a meny-

asszonyi ruhák.

Az érdeklődésre jellemző volt, 

hogy még Debrecenből is eljöt-

tek olyan középfokú oktatási in-

tézményből, ahol a szakmát szin-

tén tanítani szeretnék. A siker, 

túlzás nélkül mondható el, hogy 

igen nagy volt, a színvonalas be-

mutató őszinte elismerést váltott 

ki a nézőkből. 

Divatbemutató– vizsgánkat 

több cég és magánember is támo-

gatta, diákjaink nevében köszön-

jük mindazok segítségét, akik a 

rendezvény sikeréhez támogatá-

sukkal hozzájárultak. 

Dr. Szűcs Imréné

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

Továbbra is folytatódik a térburkolat vásár. A 
jubileumi akció keretében térkövek akciós áron 4-6cm 

vastagságban, különböző színben és méretben!
TONDACH kerámia tetőcserepek:

Folytatódik a hagyományőrző akció!
Laminált parketta már 1690/m2 áron is kapható.

LB KNAUF színezővakolatok akciós áron és
TERRANOVA nemesvakolat egységcsomagban, 

akciós áron továbbra is! Falazótéglák raktárról azonnal:
YTONG, LEIER, KŐRÖS tégla nútféderes és sima 

változatban.Csemék, padlólapok – óriási árukészlet, 
kibővült választék! Kifutó modellek olcsó áron!

Készbeton tavalyi áron, mixer és szivattyús gépkocsival 
már a jászberényi TÉBA TÜZÉP-en is.

Betonacél, térháló a legjobb áron!

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

é P Í T Ő a N Y a G
Á r u h Á z

Vizsga–Divatbemutató



SZüLETTEK:

Burai Levente  V. 15.
Csintó Andrea  V. 18.
Peták Norbert  V. 21.
Béres Bálint  V. 26.
Béres Áron  V. 26.
Fátyol Erik  V. 31.
Nagy Márk  VI. 3.
Bokor Mária  VI. 12.
Borza Raul Flórián VI. 16.

HÁZASSÁGKöTÉS: 

Pekács Zoltán – Andrási Márta V.24.
Schmidt Antal – Hiczfel Erzsébet VI.14.

ELHALÁLOZTAK:

Járvás Mihály   élt 88 évet Jászapáti lakos
Benkucs Sándor  élt 64 évet „
Fehér Lászlóné  élt 88 évet „
 Mihályi Piroska
Csőke Péter  élt 69 évet „
Borbás Ferenc  élt 44 évet „
Berente Ferenc   élt 56 évet „
Járvás Miklós  élt 74 évet „
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A Városi Könyvtár júliusi programjai Anyakönyvi hírek
2. 9 óra A Jász Alkotók Köre Alko-

tótábora és a Jászdózsai Nem-

zetközi Alkotótábor résztvevői 

részére előadás

2. 10 óra Cukorbetegek klubja

5. A könyvtár zárva. Az aratónapra 

várjuk olvasóinkat.

12. 8 óra Vertcsipke szakkör

 9 óra Játékdélelőtt

14. 14,30 Mini gyöngyszínház,

 16 óra Városi rejtvényfejtő egyéni verseny

26. 9 óra Játékdélelőtt

28. 14,30 Mini gyöngyszínház

30. 10 óra Vakok és gyengénlátók klubja

31. Nyugdíjasklub kirándulása Sárospatakra

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a  Rusvay Lajos: Jászapáti törté-

nete, valamint a Jászapáti képekben című könyvek digitalizált formá-

ban olvasható a www.sulinet.hu/oroksegtar  weblapon.

Még kapható a könyvtárban a 2007 karácsonyára kiadott Urunk 

szolgálatában -Jászapátira jöttek, Jászapátiról indultak 1550-2000- 

című könyv, mely az egyházi személyek életútját mutatja be. A könyv 

ára 4.500 Ft, kemény kötésben 5.000 Ft. Ajándékozza meg magát, 

szeretteit e tartalmas, szép könyvvel. Keresse a könyvtárban nyitva-

tartási időben.

Kis csapatunk a Lengyel-Ma-

gyar barátságnak köszönhető-

en május közepén részt vett a II. 

Néptánc Fesztiválon és Gaszt-

ronómiai napokon Łancutban. 

Ezalatt a kis idő alatt, betekin-

tést nyertünk más országok kul-

turális hagyományaiba, gasztro-

nómiai világába és népművészeti 

alkotásaikat is megtekinthettük. 

Az idő rövidsége miatt városné-

zésre nem sok időnk maradt, de 

az idegenvezetőnknek és a Łan-

cut-i jegyző úrnak köszönhetően 

megtekinthettük a Łancut-i kas-

télyt, amely mindannyiunk szá-

mára nagy élményt jelentett.

Első nap elfoglaltuk szálláshe-

lyünket Rakszawa-ba, ahol jel-

legzetes lengyel ebéddel vártak 

bennünket. Egy kis pihenő után 

próba következett. Az este folya-

mán részt vettünk egy plenáris 

vacsorán a Brzezini tó szigetén, 

ahol megnyitó táncként Palotást 

táncoltunk. Ez az este nagyon jó 

hangulatban telt el, majd a fá-

radtságtól kimerülve újra elfog-

laltuk szálláshelyünket.

Másnap Jászsági viseletben 

Szent Misén vettünk részt Łan-

cutban a Szent Stanislawa Bis-

kupa Templomban. A Szent Mi-

se után felvonulás vette kezde-

tét a Łancuti Sporttelepig, ahol 

délelőtt és délután egyaránt szí-

nes műsorok követték egymást. 

Részt vettek Lengyel, Ukrán és 

Magyar művészek, akik külön-

böző előadásokkal mutatkoztak 

be. A mi kis tánccsoportunk dél-

előtt és délután is bemutatko-

zott, Bódiné Bagi Éva és Bódi Ta-

más vezetésével. Repertoárunk-

ba Jászsági, Madocsai, Kalocsai, 

Kalotaszegi táncok szerepeltek. 

Ruháinkat a Rokolya Varrómű-

hely készítette.

Mindezekkel egy időben Nagy 

Erzsébet turisztikai bemutatón 

vett részt, ahol bemutatta váro-

sunkat, városunk nevezetessége-

it és tánccsoportunkat. Néhány 

népművészünk is részt vett a ren-

dezvényen, mint például Törő-

csik Ildikó bőrműves és Vincze 

Lászlóné sókerámia készítő. Ők 

népművészeti bemutatót tartot-

tak az érdeklődő vendégek szá-

mára.

Végül köszönjük mindenkinek, 

hogy részt vehettünk ezen a ren-

dezvényen és lehetőséget kaphat-

tunk a bemutatkozásra.

Zagyiné Berdó Mónika

2007. utolsó negyedévében 
sportprogram részesei voltak 
20-an a Városi Könyvtár és Mű-
velődési Központ nyugdíjasklub-
jaiból.

Az önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium Sport 
Szakállamtitkársága az idén is 
meghirdette a Települési ön-
kormányzatok Többcélú Kistér-
ségi Társulásai részére a Szeni-
orsport- Aktív Életmód –Egész-
ségfejlesztő programot, melyhez 
ismét csatlakoztunk. Az idén fél 
évig (májustól októberig) heti 
rendszerességgel veszünk részt 
25-en elsősorban a gyógyvizünk-
re építve vízi tornán, vízi gyógy 
testnevelésen, melyet alkalman-
ként kiegészítünk kondicionáló 
tornával, gimnasztikával. Eze-
ket a programokat Urbán Ferenc 

testnevelő, gyógy testnevelő ta-
nár irányítja.

Tervezünk továbbá szeptem-
ber-október hónapban gyalog-
túrát, kerékpáros túrát szüret-
tel, néptánc tanulást és játékos 
sportvetélkedőt. Az iskolai nyári 
szünet kiadása óta reggel járunk 
a vízi tornára, de így is sok für-
dőző magánszorgalomból velünk 
együtt csinálja a gyakorlatokat.

A program jóvoltából a stran-
don dolgozó gyógy masszőrök egy 
alkalommal minden résztvevőt 
kezelésben részesítenek.

Köszönet a pályázat meghir-
detőinek, a programot összefogó 
kistérségi felelősnek és a támoga-
tó jászapáti önkormányzatnak.

Friczné Urbán Magdolna
VKMK igazgató,  

helyi programfelelős

Öreg Táncosok Baráti Köre Łancut-ban

Városi Könyvtár és Művelődési Központ Nyugdíjasklubjai

„ Varázslatos ügyes ke-

zek” címmel negyedik alka-

lommal rendezünk szöszmötö-

lős délelőttöket!

Helyszíne: a jászapáti 

Vágó Pál Múzeum udvara

Időpontja: 2008. július 07. - 

11. -ig, és 14. - 18. -ig, délelőtt 9°° 

- 13°° óráig.

Várunk minden érdeklődőt 3 

éves kortól 80 éves korig, akik 

szeretnék a: gyöngyfezes, szö-

vés, agyagozás, korongozás, só-

kerámia készítés, mézeskalács 

díszítés, bőrművesség, ékszerké-

szítés, testfestés, nemezelés, stb. 

tudományát megismerni.

Foglalkoztatóink: Nagy Er-

zsébet, Kántorné Pataki Erika, 

Budainé Anikó, Vinczéné Mag-

di, Pongóné Magdi, Major Blan-

ka, Nagy Edit, Törőcsík Ildikó és 

még sokan mások.

 További tervezett kézműves 

tevékenységeink: üveg szatiná-

lás, dekupázs, papírmunkák, 

szappan ésgyertya öntés, virág-

kötés, madzagképek, textilmun-

kák, gipszöntés.

A rendezvényt szokásosan ki-

állítással és családi zenés dél-

utánnal zárjuk 18-án.

A főfoglalkozások mellett meg 

sok más érdekesség:

1. Minden napra 1-1 játék és 

ének... Kocsisasé Kaszab Zsu-

zsával 6-10 éveseknek 

2. Mesesátor és bábkészátés 

Báró Mariannal és Burik Detti-

vel óvodásoknak 

3. Csiribiri énekes mondókás 

roglalkozlató rágó Érával 3 énes 

korig

Igazi meglepetés, valódi élmé-

nyek!!!

Majorosi Marianna Énekisko-

la Júl. 7,8,9.-en délelőtt

Népdal tanulás profi szinten a 

Népművészet ifjú mesterétől 

KöZKÍVÁNATRA: esti kézmű-

veskedés elfoglalt édesanyáknak 

és felnőtteknek

a tábor ideje alatt 17-től 20-

óráig, időigényes lakásdekoráci-

ók, textilmunkák készítése

Információ és előzetes jelent-

kezés:

Nagy Erzsébet 06-30/274-35-

97 e-mail: nbzs02@invitel.hu

Belépő kártya: 1200 Ft/ fő/ 

nap; elővételben 1000 Ft fő/ 

nap

vww.,jaszsarok.hu

„ Varázslatos ügyes kezek” kézműves délelőttök  
a Kerek Udvar Kézműves táborban


