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Képek a Gazdanapokról

Lóczi Miklós a Jászapáti 2000. Mg. Zrt. vezérigazgatója a mezőgazdaság 
eredményeiről és terveiről beszélt a szórakoztató rendezvénysorozat megnyitóján.

Az idén is nagy sikere volt a régi recept szerint készült sütemények 
kóstolójának, amit a városban működő nyugdíjasklubok, a honismereti 

szakkör és a Muskátli népdalkör tagjai készítettek.

A gyerekek és felnőttek élvezettel próbálgatták a kiállított régi motorokat és az új traktorokat.

A díjugrató és fogathajtó verseny már hagyományosan a kétnapos rendezvény része.

Május 3-án és 4-én a kellemes jó időben 
rengetegen látogattak ki az Agrocentrum előtti 

területre, ahol a gyerekek szórakozásáról is 
gondoskodtak 

A hónap eseményei képekben

Május elsején már hagyományosan a mazsorettek és a fúvószenekar 
felvonulásával kezdődött a majális.

Szabó Lajos polgármester a jászapáti delegáció  szalagját tűzi fel 
a Gencsapátiban rendezett Apáti Találkozó megnyitóján. Jövőre a Tolna megyei 

Bátaapáti ad otthont a rendezvénynek.

Az idén gépjármű 
biztonságtechnikai bemutatót 

is rendeztek, a képen egy 
szerkezettel a 20km sebességű 
ütközést lehetett „kipróbálni”.

Pünkösd vasárnapján új kezdeményezésként, először rendeztek 
Gyermeknapot  a Tölgyes Strandfürdőben. A bohócok műsora, 

a kézműves játékok, az íjászat mellett a gyerekek a strand kellemes 
vizét is élvezhették.

A színpadon az iskolások 
és táncosok műsorai követték 
egymást az év első szabadtéri 

rendezvényén
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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.

Lancost  Addidas Errea Joma Kronos NikeUHL Sport  

Tisztelt jászapátiak, ked-

ves volt és jelenlegi Diá-

kok, Szülők!

a jász-nagykun-szolnok me-

gyei Önkormányzat 2008. ápri-

lis 25-én 

megszüntette iskolánkat, 

a Mészáros Lőrinc Gimnázi-

um, szakközépiskola és Kollégi-

um intézményét, és azt összevon-

ta az ugyancsak megyei fenntar-

tású másik jászapáti székhelyű 

középfokú intézménnyel. A ne-

vén nem sokat változtatott. az 

igazgatóság, a tanári kar, a szü-

lők, a jelenlegi és a régi diákok 

akarata, tiltako-zása ellenére, 

a romló gazdasági helyzetre hi-

vatkozva tette meg mindezt. a 

helyi önkormányzatból egy tag 

akarta csak az összevonást! De 

ő nagyon! A fenntartó, a me-

gyei önkormányzat az eredmé-

nyeinket elismerte ugyan, de az 

összevonást elkerülhetetlennek 

tartotta.

Ezzel lezárult intézményünk 

95 éves története, mert ami ez-

után következik, az már telje-

sen más lesz. lehet, hogy jobb, 

de nem ugyanaz. s természete-

sen sok-sok év után én is meg-

válok az intézménytől. Az igaz-

gatóként eltöltött 29 év nagyon 

sok munkát és sok-sok szakmai 

sikert, elisme-rést hozott ne-

kem és az intézménynek is. a 29 

év az igazgatás területén min-

denképen intézményi rekord, 

de az országban sem lehetnek 

sokan, akik megyei fenntartá-

sú középiskola élén ennyi ide-

ig megbízást kaphattak. úgy vé-

lem, nem kell szégyenkeznem. 

Összesen 42 évet töltöttem az in-

tézményben, tanulóként, tanár-

ként, de a leghosszabb időt igaz-

gatóként. megtettem, ami egy 

igaz-gatótól az intézmény érde-

kében elvárható, s ehhez sikerült 

megnyernem kollégáim többsé-

gét is. Nem volt mindig könnyű, 

mert gyakran „ellenszélben” 

kellett dolgoznom. Ennek elle-

nére igyekez-tem kihozni min-

dent, ami egy vidéki kis gimná-

ziumból kihozható volt. sokszor 

és sokféleképpen menekültünk 

„előre”, mert a közvetlen környe-

zetünk nem túlságosan kedve-

zett az iskolánknak (sok érett-

ségit adó középfokú intézet 30 

km-es körzeten belül). Ennek el-

lenére vagy éppen ezért túlélési 

stratégiánk mindig sikeres volt, 

hiszen az oktatásban jelentkező 

kihívásokra azonnal válaszol-

tunk, s az értékeket igyekeztünk 

átmenteni (egybeépített tanter-

vű oktatás, nyolcosztályos gim-

názium, oKj-s képzések, ide-

gen nyelvi előkészítő osztályok, 

stb…). Közben felépíttettem egy 

100 fős kollégiumot, 1 milliárd 

Ft-ért felújíttattam a főépüle-

tet, hozzátoldottunk egy min-

den igényt kielégítő nagy sport-

csarnokot. 

Egyedül nem ment volna.

a tantestület példát adott 

együttműködésből, segítőkész-

ségből, to-leranciából, empáti-

ából. s közben a munkáról sem 

feledkezett meg, mert ezek-

ben az években értük el a leg-

jobb eredményeket a sztenderd 

országos méréseken. Büszkék 

vagyunk arra, hogy szövegér-

tésből mindössze 4, matema-

tikából 10 iskola ért el nálunk 

jobb eredményt a nyolcosztályos 

gimná-ziumban, de hasonló ki-

emelkedő eredményeink van-

nak 10. évfolyamon is. Sport és 

tanulmányi, kul-turális verse-

nyeken egyaránt országosan is 

jegyzett eredményeink vannak 

éppen az idei évben is. Ezért fáj 

különösen az összevonás. sok ki-

váló, jól képzett pedagógus dol-

gozik most az iskolánkban, mint 

ahogy mindig is kiemelkedő ta-

náregyéniségei voltak az intéz-

ménynek. A fiatalok dolga most 

már, hogy továbbvigyék azokat 

az eredményeket, elveket, peda-

gógiai eszméket, amiket eddig 

is val-lottunk, s amik áthagyo-

mányozódtak az utókorra. Re-

mélem, én is tudtam valamit a 

tárgyi emlékeken túl is hagyni 

a jövendő tanár és diák nemze-

dékeknek. Iskolánkban alapít-

ványt létesítettem a legkiválóbb 

sportoló diákunk számára.

A fenntartó önkormányzat a 

29 éves igazgatói munka ered-

ményeit címzetes igazgatói cím-

mel ismerte el. megköszönöm, 

hogy aktív pályafutásom alatt 

munkámat, s ezzel az intézmény 

tevé-kenységét jászapáti város-

ának lakói is figyelemmel kísér-

ték, gyermeküket iskolánkra bíz-

ták, s mi igyekeztünk megfelelni 

ennek a bizalomnak. 

Kérem, 

az összevonás ellenére se 
feledkezzen meg iskolánkról,

hiszen annak eredményeiben 

nagyon sok munka van. A falak, 

a tantermek megmaradtak, a 

szellemiségre pedig vigyáznak 

a mai fiatalok és az új iskolave-

zetés. Ez az ő kötelességük. S én 

ismerem őket, vigyázni is fog-

nak. Kérem, továbbra is bízzon 

az iskolában, nyugodtan íras-

sa be gyermekét, gyermekeit a 

nyolc-, az öt-, a négy évfolyamos 

gimnáziumi illetve szakközép-

iskolai ta-gozat bármelyikébe, 

hiszen ugyanabban az épület-

ben fognak tanulni, mint eddig, 

ugyanazok a taná-rok fogják ta-

nítani őket, mint az eddigieket, 

s a nevelési célok sem változnak 

a gimnáziumot és az elméletigé-

nyes szakközépiskolát választó-

kat illetően.

Én pedig élvezni fogom a nyug-

díjas lét minden előnyét (bár úgy 

érzem, rengeteg energiám ma-

radt, ezért keresni fogom, s re-

mélem, meg is találom az értel-

mes munkálkodás további le-

hetősé-gét, de lehet, hogy nem 

Jászapátin), s végre lesz időm 

szép számú unokáimmal foglal-

kozni, hiszen hat unoka csodá-

latos erőt és örömet ad. Furcsa 

lesz, hogy nem az iskola áll majd 

az első helyen a gondolataimban. 

Ezt még meg kell szoknom, De 

nagyon fogok igyekezni…

Nagyon jó egészséget 

kívánok Jászapáti mindazon 

lakójának, 

aki érdeklődéssel és rokon-

szenvvel figyelte az általam ve-

zetett intézmény munkáját, 

szurkolt a sikeréért és örült az 

eredmé-nyeknek. Köszönöm, 

hogy eddig a figyelmét, támo-

gatását, segítségét élvezhettem. 

Kérem, továbbra is segítse, tá-

mogassa e nagy múltú intéz-

mény munkáját. mert sok min-

dent lehet csinálni egy intéz-

ménnyel, de az eredményeit és 

gazdag múltját elvenni nem le-

het tőle. S nem lehet elvenni di-

ákjai háláját, köszönetét sem. a 

Mészáros Lőrinc Gimnázium, 

szakközépiskola és Kollégium 

nagyon alapos tudást nyújtó, 

igényes pedagógiai elveket val-

ló intézmény, s hiszem, hogy a 

tanári kar és az új iskolaveze-

tés a folytonosságra, az eredmé-

nyek megőrzésére és növelésére 

törekszik, nem pedig az értékek 

rombolására.

Boldog voltam, hogy dolgoz-

hattam ezért az intézményért, 

örömmel töltött el, hogy láthat-

tam eredményei javulását, hír-

neve öregbedését, s bízom a jö-

vőjében. Bízzon Ön is!

Dr. Kalmár Pálné  

igazgató

Úszásoktatás 
indul a jászapáti strandon 2008. július 14-től és 
július 28-tól kéthetes kurzusokban Gulyás László és 
UrbánFerenc 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. 

Búcsú az iskolától
május 10-én a szegedi Csonka 

János Műszaki Szakközépisko-
la Tornacsarnoka biztosított he-
lyet a 2008. évi Sport Jitsu Gye-
rek és Ifjúsági Magyar Bajnok-
ság  lebonyolítására. a verseny 
szervezését a magyar sport -jit-
su szövetség , rendezését a ma-
gyar Tai jitsu szövetség vállal-
ta. a  verseny a 7-18 éves korosz-
tály számára lett meghirdetve 
és a rajthoz az ország közel 10  
sportklubja és sportegyesüle-
te több mint 150,  versenyszám-
ba történő benevezéssel állítot-
ta rajthoz ifjú harcosait gyo, ön-
védelem, földharc, és sport jitsu 
„C” versenykategóriákban, mi-
nősítés, korosztály, nem és súly 
szerinti megbontásban. a jásza-
páti Kígyó Dojó Harcművésze-
ti sportegyesület , shihan nagy 
hinst István 7 Danos jitsu veze-
tő edző és Nagy Attila 3 Danos jit-
su edző vezetésével  19 versenyzőt 
állított csatasorba és a színvona-
las  mezőnyben a versenynap vé-
geztével 17 országos bajnoki cím-
mel , 10 ezüst érmmel és 9 bronz 

éremmel büszkélkedhet. az ered-
mények:

Önvédelmi versenyszám:
Ádám aténé Ágnes , Bagi Berta 

, Bagi Bence,  Szarka Péter, Szik-
szai Nikolett , Takács András,  I 
hely arany érem ( országos baj-
niki cím)

Farkas Martin  , Gyárfás Zsó-
fia  ,  Lajkó Richárd  ,  Zagyi Nor-
bert   II hely ( ezüst érem)

Ádám Tamás, Kocsis Dániel,  
Pethő Kriszta Melinda , Zagyi 
Renáta -III .hely ( bronz érem)

Földharc:  
Bagi Berta, Kertész Zoltán, Ko-

csis Dániel, Szikszai Nikolett ,Ta-
kács András ,  Zagyi Renáta, I 
hely  arany érem (országos baj-
noki cím)

Ádám Athéné Ágnes  , Gyárfás 
Róbert , Kiss Márió , Pethő Le-
vente- II. hely ( ezüst érem) 

Ádám Tamás, Gyárfás Zsófia , 
Szarvas Gergő -  III .hely (bronz 
érem)

sport jitsu „C” :
Farkas Martin , Gyárfás Ró-

bert, Kocsis Dániel , Szikszai Ni-
kolett , Takács András –I. hely 

2008. évi Sport- Jitsu 
Gyerek és Ifjúsági Magyar Bajnokság

A Familya SC. idei első versenyének résztvevői.

Erőemelő hírek

arany érem (országos bajnoki 
cím)

Lajkó Richárd , Zagyi Norbert  
-II. hely ( ezüst érem) 

Ádám Tamás , Bagi Bence - III. 
hely (bronz érem ) 

a versenynapon az elért ered-
mények alapján szikszai nikolett 
versenyzőt a legeredményesebb 

lány versenyzőnek nyilvánítot-
ták  a verseny  szervezői. 

az eredmények alapján , a ver-
senynap végeztével kiderült hogy 
a jászapáti kiskígyók ellen nem 
volt ellenszérum.

Nagy Hinst István 
Kígyó Dojó hsE-Elnök

A Kígyó Dojó Harcművészeti Sportegyesület sikerrel szerepelt  
a 2008. évi Sport-Jitsu Gyerek és Ifjúsági Magyar Bajnokságon.

Túl vagyunk az év első ver-

senyén. A felnőtt erőemelő ma-

gyar bajnokságon. Ez a verseny 

orosházán került megrendezés-

re 2008. 04. 11-13-án. A Jásza-

páti famílya s.C. Csapatunk 9 

fővel nevezett erre a rangos ese-

ményre. 3 női és 6 férfi induló-

val. Először a lányok versenyé-

vel kezdeném:

60 kg-os súlycsoportban Bo-

lyós Tímea. Ő egy év kihagyás 

után tért vissza csapatunkhoz és 

remekül helyt állt, ezüstérmet 

szerzett.

67,5 kg-os súlycsoportban Ki-

rilla Szilvia, aki ifi kora ellené-

re szintén a második helyen vég-

zett.

végül a 75 kg-os test-súlykate-

góriában molnár nikolett szin-

tén ifi korú versenyző bronzér-

met nyert.

A női csapatunk a 3. helyen 

végzett a csapatversenyben.

Ezek után a férfiversenyzők 

következtek.

60 kg-ban Kálé Csaba ügyes 

versenyzéssel 3. helyezést ért el.

67,5 kg-ban Molnár Róbert saj-

nos kiesett a felhúzás gyakorlat-

ban nem tudott érvényes fogást 

bemutatni.

75 kg-os súlycsoportban Serleg 

Zoltán az 5. helyig jutott. Szintén 

ebben a kategóriában Béres Zsolt 

3. helyen végzett. Az első helye-

zettől csak 7,5 kg-al maradt le.

82,5 kg-ban szintén 2 verseny-

zőnk indult. Tóth Szabolcs, ő a 

9. helyen végzett. juhász attila 

nagy csatát vívva a 4. helyig küz-

dötte magát.

A fiúcsapatunk a csapatver-

senyben a 6. helyen végzett.

A versenyzőinknek Gratulá-

lunk. legközelebb a diákolimpiá-

ról számolunk be, ahol 4 verseny-

zőnk képviseli csapatunkat és vá-

rosunkat az országos döntőn.

Béres Zsolt



Kedves  Rejtvényfejtők!

a rejtvényben egy olyan köz-
mondás folytatását fejthetik meg, 
amely rohanó napjainkban   meg-
szívlelendő. 

„ Egy pillanatnyi türelem nagy 
bajtól óvhat meg, egy pillanatnyi 
türelmetlenség……..folytatása a 
rejtvény vízsz. 1 és függ. 6 sz. so-
raiban. 

VíZSZ.: 1. Beküldendő. A köz-
mondás folytatásának első ré-
sze.   12 .Összetett szó egyik ré-
sze. 13.  Egy fajta kártyajátékot 
játszó.  15.  Orosz férfinév.  16. El 
az útból!   18.  Római számok, ösz-
szegük  200.  19. Déli fő étkezés.  
20. Kedvelt üdítőital márka.  21. 
nógrád megyei, a salgótarjáni 
kistérséghez tartozó település.    
22.  szid, rossz véleménnyel van  
róla.  24.  Hangtalan lak!   25. Vér-
csoport rendszer, a rhesus maj-
mok vérében mutatatták ki elő-
ször, innen származik a jelölés.   
27.  Kinek a tulajdona?   28.  Elő-
fordul.  30.  Vonatkozó névmás.   
32. Dinnyén, jégen vágják.   33. 
Csonthéjas  gyümölcs.  36.  Öreg 
anyóka.  38.  …lógia, környezet-
tan, az élőlény és a környezet vi-
szonyának tudományos kutatá-
sával foglalkozó tudományág. 40.  
Láva egynemű betűi.  42.  Alga 
közepe!  44.  Környezetéből kitű-

nő.  47.  Talált.   49.  Azonos ma-
gánhangzók.   50.  Kenyeret vág.  
52.  Mennyasszony.  53.  Névelő-
vel, raktár, lerakat.  55.  Lám.   56.   
Hedvig becézve.  58.  Eledel, étel.  
60.  Település hazánk legnagyobb 
tavának a partján. 

FüGG.: 1. Papírt betűivel telje-
sen megtölt.  2.  Kistermetű szo-
bakutya.  3.  Magasságbeli fejlő-
dés.  4. Kút mássalhangzói.  5. 
Brit Királyi Légierő. ( Royal Air 

Force)    6.  Beküldendő.  A köz-
mondás folytatásának befejező 
része.  7.  Hegedűs Géza műve.  
8.  magyar, luxemburgi és spa-
nyol gépkocsik jelzése.  9.  Csak 
félig etet! 10.  Nem enged meg.  
11.  Kóstol.  14. Rossz  állapotban 
van, elnyűtt.  17.  Rövid női név.  
21.  Megvehető.  22.  Téli sport-
eszköz.  23.  UUUUUU!  26.  Fel-
tételes kötőszó.  27.  Rossz  ér-
telemben meggyötört, megtört.     

29. Római 501.  31.  Kalauz nél-

küli. 34.  Állati lakhely.  35. Isten 

megnevezése arab kifejezéssel az 

iszlám vallásban.   37.  Nála egyik 

fele!  39.  Kiütéses győzelem.  41. 

Utca is viseli Jászapátin a tör-

ténelemből ismert személy ne-

vét……. ( Endre)   43. Molnár Fe-

renc Pál utcai fiúk című regé-

nyének egyik főszereplője.   45.  

Amerikai űrhajós ( 1927-1966) 

Elliott ….   46.  A cápák szájában 

található fogat helyettesítő kép-

ződmény.   48.  Gépkocsi márka.  

51.  Magasba tart.  53.  Komá-

rom-Esztergom megyei telepü-

lés a Kisbéri kistérségben.   54.  

Északi férfinév.   57. Orosz gyárt-

mányú, négy hajtóműves, széles 

törzsű utasszállító repülőgép be-

tűjele.  58.  Európa Kupa.    

Beküldendő:  Vízsz. 1 és függ. 6 

számú sorok megfejtése.

Az áprilisi rejtvény megfejtése: 

Török és tatár, Gombai Ferenc, 

makai Ödön.

a TÉBa Tüzép vásárlási utal-

ványát nyerték: Agócsék, Jásza-

páti.

Nagypál Istvánné
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„Tudom a jót,  
és cselekszem a rosszat”

 Először is, biztosan feltűnt minden kedves újságolvasónak, 
hogy év elejétől időnként kicsit más jellegű írásokat olvashat, 
de nem csak a témák mélysége változott, hanem a sorok szer-
zője is másvalaki. A monogram arra jó, hogy találgatni lehet, 
ugyan ki van mögötte? Kérésére, most nem leplezem le, csak 
szeretném a figyelmükbe ajánlani, mint egy ifjú tehetséget, aki 
így szeretné megosztani önökkel, szemléletmódjából fakadóan 
kicsit másfajta írásait. Fogadják szeretettel, de velem tovább-
ra is találkozhatnak. 

A mai kor embere, gyakran kevés időt szán a valódi elmélyü-
lésre a hitben, a saját életében pedig önismeretre. „De ez csak 
a kezdet ennél még nehezebb a már megismert törvényszerű-
ségek és igazságok szerint élni, ahhoz következetesen tartani 
magunkat, az elméletet átvinni a gyakorlatba.” a dolgok ilyen 
irányból való megközelítésére utal a címben hozott idézet, 
ahogy Spinoza látta: „Tudom a jót, és cselekszem a rosszat”. 
 Tapasztalataim szerint ezt sokan nem merik felvállalni, in-
kább saját és mások becsapásával elhitetik, hogy „tudják, és 
cselekszik is a jót.” Ez sajnos emberi gyarlóságunk miatt, na-
gyon ritkán jöhet össze, talán csak az igazán nagy jellemek, a 
szentek képesek rá, vagy az tekint erre különös figyelemmel, 
aki egyébként is Istennek szenteli az életét. a hétköznapi lé-
nyek kitartása sokszor nem elég, mi nyugodtak lehetünk en-
nek tudatában. Ezt nem elkeserítésképpen mondom, de ha va-
laki belegondol, van benne valami. 

Képmutatásból sokan kaphatnánk jelest, de ez sajnos csak 
megtévesztés, engem is sokszor ért az a vád, hogy nem tudok 
úgy élni, mint ahogy azt a cikkeimben leírom. Tudatosan vál-
tok személyes hangnemre, mert így szeretném ezt a hibát ki-
küszöbölni, szóval lásd cím. Ez van, talán érdemes megpróbál-
ni elmélyülni, én most kaptam egy lehetőséget erre. Nemré-
gen egy régi barátnőmtől kaptam levelet. Kb.: 10 évvel ezelőtti 
egyszeri találkozásunkat, sűrű, majd egyre ritkuló levélváltás 
követte. A legutóbbi levele, egyben meghívó is volt az ő apáca 
avatására. Nagyon meglepődtem erre nem számítottam, hogy 
valaki a mai világban, is meghallja az égi hangot, és felteszi rá 
az életét. Megbecsülésemet és kíváncsiságomat kifejezve leve-
let írtam neki, és az okokat tudakoltam, de nem kaptam még 
választ, azt hiszem, ezt nem is lehet megindokolni, vagy egy 
magamfajta családanya nem értheti meg. De most azért mégis 
próbálom megmagyarázni, be akarja váltani azt, amit tud, és 
nemcsak a hétköznapi emberek gyarló életére vágyik. 

Talán van másik út is, de azt mindenkinek magának kell 
megtalálni, hogy a saját élete mitől lesz hiteles, és hogyan vál-
toztathat a tényen, nem lehetetlen, kezdjük az elmélyüléssel. 
Most én is erre törekszem, és ez a folyamat valahogy mindig 
kap külső segítséget. Remélem  ez az írás is ilyen gondolatéb-
resztő lesz.

végezetül kívánom találják meg  azt a kiegyensúlyozott bol-
dogságot, amit  így vagy úgy mindannyian keresünk.

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
Nyitó pénzkészlet: 374 e Ft,-

Bevételek:

alapítványi bál bevétele: 898 e ft.

SZJA 1%-ból bevétel: 27 e Ft.

Kamat bevétel: 12 e ft.

Összesen: 1.311 e Ft

Kiadások:

alapítványi bál kiadásai: 275 e ft.

szakmai kiadás:  28 e ft.

Kamat kiadás:  14 e ft.

Ügyviteli kiadás: 1 e ft.

Összesen: 318 e Ft.

Záró pénzkészlet: 993 e Ft.

Ezúton köszönjük meg a támogató-

ink által nyújtott segítséget!

Dr. Szűcs Imréné

a kuratórium elnöke

A Somos András Alapítvány 
2007. évi közhasznúsági 

beszámolója

Felvételi a zeneiskolánkban
A Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskola várja azon 6-21 éves korú di-

ákok jelentkezését, akik fontosnak tartják a személyre szabott zene-

oktatást és kedvet éreznek képességeik fejlesztéséhez a zeneművé-

szet terén is.

2008 szeptemberétől induló tanszakok:
zongora, hegedű, gordonka,

furulya, fuvola, trombita, klarinét,

szaxofon, kürt, tuba, harsona,

népzene: citera, népi hegedű.

jelentkezni lehet:

2008. június 4-én (szerdán) 15-18 óráig a Rácz Aladár Zeneiskola, 

Jászapáti, Damjanich út 2. ének-zene tantermében.

Szeretettel várunk, légy egy olyan csapat tagja, ahol az együtt mu-

zsikáláson kívül egyénileg foglalkoznak Veled, hogy a hangszeres ze-

ne által Te is örömet lelj!

•

•

•

•

Köszönet!
Ezúton szeretnénk megköszönni az általános iskola pedagógusai-

nak, hogy a nevelési év során heti rendszerességgel igénybe vehettük 

a szint Imre iskola tornaszobáját.

Szeretnénk megköszönni a MESTER-3-AS vezetőségének, hogy az 

üzletükben gyűjtött egyforintosokat óvodánknak ajándékozta.

Köszönettel:

A Margaréta Óvoda gyermekei és óvónői

Pályázat BÜFÉ üzemeltetésére
A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hir-

det a Damjanich út 2. szám alatti épületében a büfé üzemeltetésére.

a pályázat beadási határideje: 

2008. június 06.

A pályázat benyújtási címe: Utasi László 

a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  Igazgatója

Jászapáti, Damjanich út 2.
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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

Megemlékezés a Költészet és a Föld Napjáról
2008. 04. 24.-én a Zöld Pont 

Környezetvédő Egyesület iro-
dájában kezdődött a délután, 
amelyről beszámolunk. 

Az egyesület vezetőjének kö-
szöntő beszéde után a program 
folytatásaként, átmentünk a Vá-
gó Pál épület könyvtár termébe. 
A terem az ünnephez illő dekorá-
cióval várt bennünket, amelyet 
mindannyian nagy örömmel néz-
tünk végig. az iskola pályázott 
az Öko- iskola cím elnyerésére, 
ezért tanulóink és nevelőink se-
gítettek a színvonalas munkák el-
készítésében. Elismerésünket fe-
jeztük ki mihályi sándornénak, 
aki a szervezést végezte.

A műsort Kocsisné Kaszab 
Zsuzsanna és Utasi László ad-
ták elő: éneküket hegedűvel és 

gitárral kísérve. utasi lászló az 

események kronológiai sorrend-

jében vezetett bennünket vé-

gig. Nagy költőink és íróink ter-

mészetről, a Földről, az életről, 

örömről és bánatról vallott gon-

dolatait ismerhettük meg az elő-

adásukban. sikerült a hétközna-

pok szürkeségéből kiragadniuk a 

résztvevőket, lelki és érzelmi fel-

töltődést kaptunk általuk. Az is-

merős soroknál a közönség is be-

kapcsolódott az éneklésbe. A jó 

hangulatot fokozta Kondor Fe-

rencné természetes anyagokból, 

szívvel-lélekkel készített munká-

inak megtekintése. 

Köszönjük a két előadónak ezt 

a tartalmas és szép délutánt!

Köszönetét fejezte ki Szalká-

ri Rózsa festőművésznő is: saját 

festményei ajándékba adásával. 

a rendezvényt támogatta a jász-

tej Zrt, az ÖKO-Pannon Kht, Far-

kas Ferenc a Regio-Kom részé-

ről, amelyet ezúton is köszönjük 

nekik.

A Zöldpont Egyesület   

és az Öko-Iskola tagjai

2008. május 4-én ismét megrendezésre ke-
rült az országos félmaratoni Bajnokság. az 
eddigi „hagyományoktól” eltérően nem Buda-
pesten, hanem sajószentpéteren. Ennek  kap-
csán olyan példaértékű összefogás jött létre a 
megyei önkormányzat, sajószentpéter és több 
más kistelepülés között, ami arra ösztönözte a 
szervezőket, hogy gazdag programot szervez-
zenek a bajnokság köré, így alakult ki a Pity-
palatty-völgyi napok ötlete és valósága. 

Délelőtt 10 órakor, Dr. Faragó Péter pol-
gármester pisztoly lövésére rajtolt el a 150 
sportolót meghaladó, lengyel, cseh, szlovák 
és szlovén atléták által nemzetközivé ava-
tott mezőny, hogy Sajókápolnát, 
Sajólászlófalvát, Kondót, Rados-
tyánt, Parasznyát és Varbót érint-
ve, majd onnan visszatérve teljesít-
sék a 21,097 kilométeres távot.

A pálya nem volt könnyű, főleg 
az első fele emelkedős. A dombor-
zati nehézségeket legyőzve, a fu-
tóknak még a szemerkélő, hideg 
esővel is meg kellett küzdeniük.

Az erősebbik nem képviselői kö-
zül a Varbói-tónál kijelölt fordítót 
követően egy öt tagú boly igyeke-
zett ellépni az üldözőktől, mely 5 km-re a cél-
tól realizálódott is, így a finisben ők egymás 
között döntötték el az érmek sorsát.

A félmaratoni bajnokságon a fiúknál a teljes 
mezőny itt volt, melynek tagjai nagyon ran-
gos küzdelemben, egyéni csúcsokat produkál-
va döntötték el a bajnoki címeket. A lányoknál 
csak a pekingi játékokra készülő olimpikon-
jaink hiányoztak, akik az OB idején külföldi 
kötelezettségeiknek tettek eleget.

a magyar Köztársaság 2008. évi félmara-
ton Atlétikai U23 Csapatbajnokságán ismét 

részt vett, és ismét do-
bogós helyezést szer-
zett egy Jászapáti fu-
tó - Balta attila -, aki  
egyéni csúcsot futva  
/1:18:41/ csapattársa-

ival ( margitszigeti aC)  elhozták a bajnoki 
bronzérmet. Bár tavaly az ezüstérmet hozták 
haza a fiúk, így is elégedettek voltak.

a négyszeres korosztályos Európa-bajnok 
középtávfutó, Bene Barnabás révén pécsi, 
míg Kovács Idának köszönhetően veszpré-
mi győzelemmel zárult a Sajószentpéteren 
megrendezett félmaratoni futó országos 
Bajnokság.

a díjátadók sorában a térség sport-, politi-
kai és társadalmi elöljárói társaságában egye-
bek mellett ott volt Monspart Sarolta tájfutó 

világbajnok, dr. Schulek Ágoston, a Magyar 
Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke, Gyulai 
Miklós, a szervezet alelnöke és Gyulai Már-
ton, a MASZ főtitkára és Németh Lajos futó-
meteorológus is. 

Eredmények: félmaratoni országos Baj-
nokság, Sajószentpéter: Férfi egyéni, Bajnok: 
Bene Barnabás (Pécsi FK) Női egyéni, Bajnok: 
Kovács Ida (VEDAC) Férfi U23 csapat : 1. Pé-
csi FK (Bene Barnabás, Sántavy Zoltán, Tó-
th László) 2. Békéscsabai AC  (Tábor Miklós, 
Balogh István, Kálló Csaba) 3. Margitszigeti 
AC  (Balta Attila, Gécs Tamás, Gaál Ferenc) 
Női U23 csapat : 1. Vasas-Humansoft (Gyur-
kó fanni anna, mizsér fruzsina, Khell Ró-
za) 2. Pécsi FK (Kácser Krisztina, Kácser Zi-
ta, Varga Judit)  3. VEDAC (Nagy Mónika, Ba-
dis Anissa Zsófia, Szabó Gabriella)

A Magyar Köztársaság 2008. évi Félmaraton 
Atlétikai Bajnokság dobogóján ismét a jászapáti 

Békéscsabai AC, Pécsi FK, Margitszigeti AC/(Balta,Gaál,Gécs)

OTP Lakás- és szabad felhasználású  
jelzáloghitel nyári akció
A 2008. május 13-a és 2008. június 27-e között benyújtott valamennyi 
lakás- és jelzálog hitelkérelmek esetén
- a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj 0 Ft *
- a közjegyzői szerződéskötés díját 
  az OTP Bank/OTP Jelzálogbank fizeti meg,
- a fedezetkezelési díj 0 Ft* 
- a TakarNet lekérdezése miatti ügyintézési díj 0 Ft*

Rendkívül alacsony kamat
Hihetetlenül kedvező OTP ingatlanfedezetű hitelének devizanemét akár havonta 
lecserélheti, hogy törlesztőrészlete továbbra is különlegesen alacsony maradjon
Megdöbbentően kedvező törlesztőrészlet, LTP-vel kombinálva is

*ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében,
Az akció a lakásvásárlásoknál alkalmazható előzetes érték-megállapításra nem vonatkozik. 

Amennyiben felkeltette érdeklődését, kérjük, szíveskedjék felkeresni az OTP Bank Nyrt
Jászapáti fiókját.

Tel.: 57/440-322

•
•

•



nagyon eseménydúsan telt el 
a május hónap a muskátli nép-
dalkör életében.

3-án a Tavaszindító Gazdana-
pok keretén belül „Tavasz van, 
indul a határ, a muskátli is vi-
rágzik már” címmel tartottuk a 
jászapátiak Baráti Egyesületé-
nek támogatásával  3. Dalos ta-
lálkozónkat. a rendezvényen a 
jászságból, és azonkívül (ma-
tyóföldről) 12 együttes fogad-
ta el a meghívásunkat. nagyon 
szép időben, nagyon sokan vet-
tek részt a találkozón.

A Gazdanapokon nagy sike-
re volt a már hagyományossá 
vált régi sütemények kóstolga-
tásának. a sütésben a népdalkör 
tagjai is részt vettek, készítettek 
görhét, macokot, vízenkullogót, 
bogácsát és egyebeket. 

május 17-én abasáron sze-
repelt a társaság. a kétnapos 
Katona-, Bordal és Történelmi 
Popfesztiválon énekeltünk a 113 
meghívott együttes között. na-
gyon fárasztó volt, de a siker  fe-
ledtette velünk. 

A következő napon Török-

szentmiklóson volt a 14. nép-

zenei Minősítő. Nagy örömünk-

re megkaptuk a III. arany ok-

levelet. 

Ez az eseménysor egy-egy ál-

lomás volt a népdalkör életében. 

A munkánk folytatódik tovább, 

készülünk a XvI. jász Dalos Ta-

lálkozóra, ami jánoshidán lesz 

és július 5-re, a jaBE aratónap-

ra, ami számunkra ebben az év-

ben is fontos esemény.

a programok sikeres meg-

rendezését sok-sok embernek 

kell megköszönnünk: a jásza-

páti 2000 Mg. Zrt.-nek, a Jász-

tej Zrt.-nek,  Jászapáti Város Ön-

kormányzatának, a Tajti Kerté-

szetnek, a Jász Sütőház Kft.-nek, 

Vincze Miklósnak és Sós Lajos 

szilvásváradi támogatónknak.

(a beszámolót a muskátli nép-

dalkör vezetője készítette.)
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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. 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

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

Csodálatos kórustalálkozóval 

ünnepelte fennállásának 20. év-

fordulóját május 10-én a Jásza-

páti Városi Vegyes Kar a Műve-

lődési Házban.

 A rendezvényt László Péter al-

polgármester /kórustag / nyitot-

ta meg. Köszöntötte a meghívott 

vendégkórusokat: a jászkiséri Pe-

dagógus Női Kart, a fóti Kisala-

gi Pedagógus Női Kart, az egri 

andante Kamarakórust, a jász-

berényi székely mihály vegyes 

Kart, a törökbálinti lendvai Ká-

roly Férfi Kart és a jubiláló jásza-

páti kórust 

Emlékeztette a jelenlévőket 

az alapítás körülményeire és fel-

sorolta a kórus  alapító tagjait, 

akik a következők: Farkas Ka-

talin, Csintó Ferencné, Kakukk 

Jánosné, Rusvai Lászlóné, Ga-

zsó Józsefné, Demeter Lászlóné, 

László Péterné, Réz Istvánné, Fe-

hér Ferencné,Mihályi Erzsébet, 

Sándor Józsefné, Szilák Miklós-

né, Száraz Józsefné, Dr, Szabari 

Erzsébet, Gutai Józsefné, Meny-

hárt Imréné, Stuchlik József-

né, Süttő Józsefné, Borbás Ist-

ván, Borbás Béla, Borbás lász-

ló, Deli István, Tóth B. miklós, 

id. Nagy János, ifj. Nagy János, 

Lőrinczi Ferenc és László Péter. 

A kórus első karnagya Árki Kor-

nél volt, őt követték: Sajó Ágota 

és Réz lóránt.

a  városi vegyeskar nagy já-

nos urat a kórus elnökének, Réz 

Istvánné, Piroskát tiszteletbeli 

elnöknek és a kórus Örökös Tag-

jának megválasztotta.

 Nagypál Csaba képviselő úr, az 

oktatási és Kulturális Bizottság 

elnöke  köszöntőjében kiemelte, 

hogy a jászapáti kórusmozgalom  

„tavasz van, indul a határ, 
a muskátli is virágzik már”

Húsz éves a Városi Vegyes Kar

Csodálatos kórustalálkozóval ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját 
május 10-én a Jászapáti Városi Vegyes Kar a Művelődési Házban.

 A muskátli Népdalkör a Gazdanapok megnyitóján.

A helyi vállalkozók és dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, 
országgyűlési képviselő a városban élő munkanélküliek 

foglalkoztatásának lehetőségeiről tanácskoztak a Frikandó Fogadóban.

közel 120 éves történetében az 

Iparos Daloskör és a népdalkör 

mellett a városi vegyes Kar volt 

képes ilyen hosszú idejű folyama-

tos működésre. Gratulált és to-

vábbi sikeres munkát kívánt. 

A megnyitót követően a kóru-

sok színvonalas műsorát hallhat-

tuk. A zárókép felejthetetlen volt, 

amikor a több mint 120 szerep-

lő együtt énekelt. A kórustalál-

kozó is ékesen bizonyította a kö-

zös éneklés örömét, szépségét és, 

hogy több embernek is legyen ré-

sze ebben, a városi vegyes Kar 

szeretettel várja soraiba az éne-

kelni vágyókat.

a rendezvény hangulatos, ba-

ráti találkozóval és vacsorával fe-

jeződött be.

a jubileumi hangverseny és a 

vendéglátás megszervezéséhez 

támogatást adott: nagy jános, a 

városi Önkormányzat, a jásza-

pátiak Baráti Egyesülete, a jász-

kör Egyesület, a Jász Sütőház Kft. 

és Dr. szekeres Imre. Támogatá-

sukat, jókívánságaikat ezúton is 

köszönjük.
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A Városi Könyvtár júniusi programjai

Anyakönyvi hírekA Művelődési Ház júniusi 
programajánlata

4 – 25 között a város lakosa-
inak tüdőszűrése a művelődési 
házban

Angol nyelvtanfolyam: 
szombatonként 9-12 ó.
Néptánc-próba alsósoknak 
és felsősöknek: 
minden kedden: 15-18 ó.
minden pénteken: 17-19 ó
Városi Vegyeskar próbája minden hétfőn: 17-19 ó.
Hétszínvirág Táncegyüttes próbái: szombaton 15-18 ó.
vasárnap  9-12 ó.
nyugdíjas klub minden hónap második keddjén: 15 ó.
Főzőklub kéthetente szerdánként: 17-19 ó.
színjátszókör próbái vasárnaponként: 18-20 ó.

A Vágó Pál Helytörténeti Múzeumban. 2008. június hónapban 
BAK ÁGNES jászapáti lakos munkái láthatók.

jászapáti város Önkormány-

zata 2006. december 15-én írta 

alá a támogatási szerződést a dé-

li városrész felújítására a Regio-

nális fejlesztési operatív prog-

ram irányító hatóságával. a ta-

valy már átadott fejlesztéseket 

követően ebben a hónapban át-

adásra kerül egy újabb fejleszté-

si rész, mégpedig a közbiztonság 

javítását szolgáló térfigyelő ka-

merás hálózat. 

Ezen projekt elemről kérdez-

tük szabó lajos polgármestert.

Milyen elgondolások vezették 
az önkormányzatot a 
pályázat készítésekor arra, 
hogy térfigyelő rendszert is 
építsenek?

sajnos a város közbiztonsága 
nagyon sok kritikát kapott a la-
kosságtól, és azt gondoltuk, a tér-
figyelő rendszer kialakításával 
mindenképpen tudunk ezen javí-
tani. Célunk továbbá az is, hogy 
az elkészült, új funkcióval ellá-
tott létesítmények állapotát mi-
nél hosszabb ideig meg tudjuk 
őrizni. 

A program keretén belül 
mely területekre szereltek fel 
kamerákat?

a pályázat elkészítésekor úgy 

gondoltuk, hogy először a város-

központ néhány pontján, illetve 

a strandfürdő és kemping kör-

nyékén helyezünk el kamerákat, 

gondolva a városba érkező üdü-

lővendégekre is. Később a meg-

figyelést szeretnénk kiterjeszteni 

újabb pontokra a városban. a ka-

merák elhelyezkedése pontosan 

a következő: 2 kamera van a Hő-

sök terén, amely befogja a Vele-

mi Endre és az Árvai utca által 

határolt területeket. 1-1 kamera  

a Damjanich úton az iskola hom-

lokzatára, a Népművészeti- és Al-

kotóházra, illetve a Damjanich és 

Gyöngyvirág utak találkozásánál 

lévő ABC üzlet homlokzatára ke-

rült. Ez a három kamera a Dam-

janich utat a központtól egész ter-

jedelmében látja, illetve az aBC-

n elhelyezett kamera még ennél 

többet is. További 2  kamerát he-

lyeztettünk el a Sportpálya öltöző 

épületén és azzal a teljes strand 

előtti területet, illetve a Gyöngy-

virág utat lehet figyelemmel kí-

sérni. A maradék 3 db kamera a 

kemping területét figyelheti, ez-

zel ott is a biztonságérzetet sze-

retnénk növelni.

Hogyan tájékoztatják a 
közterületeken a járókelőket a 
kamerákról?

Az érintett területeken figyel-

meztető táblákat helyezünk ki a 

kamerák jelenlétéről, illetve a je-

lenlegi riport is a tájékoztatást 

szolgálja. a jászapáti hírmon-

dóban is részletes tájékoztatást 

fogunk adni, amelyet remélem a 

város lakosságának döntő több-

sége megkap 

Mit várnak a kamerás 
megfigyeléstől, és várható-e 
további fejlesztés?

Én mindenképpen abban bí-

zom, hogy a kamerákkal meg-

figyelt területeken a közbizton-

ságban javulás fog bekövetkez-

ni. azt várom, hogy a város lakói, 

vendégei, illetve a kempingben 

tartózkodók jobban érzik majd 

magukat, kevesebb lesz az indo-

kolatlan rongálás, a rossz szán-

dékú embereket távol tartja és 

sokáig meg tudjuk majd őrizni a 

szépen megújuló városközpon-

tot. Természetesen gondolko-

zunk a továbbfejlesztésen is, hi-

szen benyújtottunk jászdózsával 

és jászszentandrással közösen 

egy pályázatot a Regionális fej-

lesztési Tanácshoz, melyben a két 

szomszéd településen a hálózat 

kiépítését, városunkban pedig a 

továbbfejlesztést szeretnék pá-

lyázati pénzből megvalósítani.

Térfigyelő rendszer is épül  
a Déli városrész projekt részeként

A jászapáti Vándorfy János 
honismereti szakkör évek óta 
rendszeres résztvevője a Jász-
nagykun-szolnok megyei hely-
történeti-néprajzi pályázatok-
nak

az idén többen is készítettek 
dolgozatot, amelyekből csak né-
hányat küldtek be a pályázatra.

Kientzl Imre, dr. Suba György-
né, Tajti sándor munkái a népraj-
zi szakköri kategóriában második 
helyezést ért el. 

Mindhárom szerző dolgozata 
hiteles visszaemlékezés a gyer-
mekkorukra, amelyet rendkí-
vüli alapossággal, gondossággal 
dolgoznak fel. Olyan apró mo-
mentumokat is rögzítenek (pl. az 
edények mosogatásának módja, a 
kukoricamorzsolás menete stb.) 
amelyekre a néprajzi gyűjtés fi-
gyelme csak ritkán terjed ki.  Le-
írásuk érdekes, olvasmányos, de 
mindenek előtt komoly tanulsá-
gokkal szolgál az utókor számá-
ra. (Részlet a bírálatból.)

Pádár Miklósné a néprajzi ka-
tegória egyéni első díjasa lett.

Tajti lászló és Tajti lászlóné 
dolgozataikkal könyvjutalmat 
nyertek. 

megtudtuk, hogy a díjazott írá-
sok egy gyűjtemény elemei, mert 
több dolgozat is készült és készül, 
a régi jászapáti tanyai élet bemu-
tatására. a társadalmi, a gaz-
dasági és a kulturális élet terü-
letéről: családtörténetek, élet a 
tanyán, dohánytermesztés, disz-
nóhizlalás és vágás, piacok, vá-
sárok, búcsúk, játékok, babonák 
stb. Összesen kb. 160-170 dolgo-
zat, amely az eltelt 32 év gyűjté-
sének az eredménye. 

Könyvet szeretnének ezekről 
megjelentetni, amely több vaskos 
kötetet fog megtölteni. Jelenleg 
a gépírónő dolgozik és részletek-
ben küldi az anyagokat, amelyek-
nek a szerkesztése időigényes, és 
csak a jövő év végére kap könyv 
formát. 

Gratulálunk a sikeres pályá-
zathoz!

Sz-n

néprajzgyűjtőink sikere

„ 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

2.  14 óra   Rejtvényklub
4.  10 óra  Cukorbetegek klubja
9. 15 óra  nyugdíjasklub
14.  9 óra  Játékdélelőtt
16.  16 óra 
Városi rejtvényfejtő verseny
23. 15 óra  Nyugdíjasklub
25.  10 óra  vakok és gyengénlátók Klubja
28.  9 óra  Játékdélelőtt
30.  16 óra  Városi csapatverseny

SZüLETTEK:

horváth julianna Iv.17.

Kalmár Petronella IV .17.

juhász Erik  Iv.20.

ELHALÁLOZTAK:

Szabó Ferenc   élt 74 évet Jászapáti lakos

Gulyás Lászlóné  élt 80 évet „

 Ádám Erzsébet

Vincze Ferenc  élt 78 évet „

Tajti László  élt 73 évet „

Szikszai Istvánné  élt 86 évet „

 Boros Eleonóra

Járvás Petronella  élt 90 évet „

Kiss lászló  élt 78 évet „

miklós lászló  élt 82 évet jásziványi lakos

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy 2008. június 04- től  2008. június 

25–ig tüdőszűrés lesz, melynek helye Jászapáti, Művelődési Ház, 

István király út 6-10 szám.

A vizsgálat ideje: Hétfő: 12 - 17-ig Csütörtök:  8 – 13 –ig

  Kedd:  8 – 13 -ig Péntek:    8 -  13 -ig

  Szerda:12 -  17-ig
A várakozás elkerülése érdekében szíveskedjenek a névre szólóan 

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

gárnak kötelező a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet értelmében. A szűrés 
elvégzéséhez betegkártya bemutatása szükséges. 

Aki a fenti időpontban nem vesz részt a szűrésen, annak  pótszűré-
sen Szolnokon kell megjelenni, az útiköltséget az OEP nem téríti.

Szűrővizsgálat alól mentesülnek azon személyek, akik egy éven be-
lül igazoltan ilyen vizsgálaton részt vettek, a Tüdőgondozó Intézet-
ben gyógykezelés alatt állnak, illetve várandósak.

Az erről szóló igazolást kérjük a fenti helyen és időben leadni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben tüdőszűrési köte-

lezettségüknek nem tesznek eleget, úgy szabálysértést követnek el, 
amely pénzbírságot von maga után. 

Polgármesteri Hivatal 
 Jászapáti

Meghívó
 

2008. július 5-én kerül sor 

a Xii. Aratónap
valamint a 

X. Kakaspörköltfõzõ 
verseny 

megrendezésére, melyre ezúton szeretnénk meg-
hívni partnereinket, és minden kedves érdeklõdõt, 

„pörköltfõzõt”! 
Helyszín: Jászapáti 2000 MG. ZRt.  

Jászszentandrási úti I. központja 
 

Bõvebb információ: 
Mihályi Mónika, Kis Beáta  
06-30/600-48-18, 57/440-516

Megemlékezés

Béres Béla 
 halálának első évfordulóján.

„ Elmentem tőletek,
Nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm,
El kellett indulni.

Szerető feleséged, lányod és családja

Szentmise  június 9-én, 7 órakor

Szívetekben hagytam 
Emlékem örökre,
Ha látni akartok,
Nézzetek az égre.”


