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A hónap eseményei képekben

Áprilisban több színházi előadást is láthattak az érdeklődők a művelődési ház 
színpadán. Képünkön a budapesti Múzsák társulat kabaréjának egyik jelenete. 

A fi atal csapat igazi színházi élménnyel gazdagította a nézőket.

Bicske Kupa harcművészeti verseny. A Jászapáti Kígyó Dojó Harcművészeti 
Sportegyesület  vezető edzője Shihan Nagy Hinst istván  7 Danos Jitsu Mester, 
a kétnapos rendezvényre 11 gyerek és junior versenyzőt állított rajthoz. 

(Teljes cikk a 11. oldalon.)

Kladiva imre plébános úr az elkészült templom-járdát mutatja, ami a lengyel 
testvérvárosi támogatásból épült újjá. A régi lapokat Harsányi Zoltán 

és munkatársai raktak le szakszerűen, így akár ötven évig is bírni fogja.

A Föld Napja alkalmából a Polgármesteri hivatal dolgozói és a diákok köztéri 
tisztasági akciót szerveztek a város közterein.

Virágokkal szépül a városközpont.

Polgárvédelmi vetélkedő. Általános iskolánk csapatának tagjai verseny közben, 
ezen az állomáson a tűzoltó készülékek ismeretéről adnak számot. 

(Teljes cikk a 9. oldalon.)

A hónap eseményei képekben

Dr. Szekeres imre országgyűlési képviselő, honvédelmi miniszter meghívására 
városunkba látogatott a svéd nagykövet asszony, Cecilia Björner. A látogatás 

nem titkolt szándéka az volt, hogy a távoli ország üzletemberei megismerhessék 
városunkat és hasonlóan Jászberényhez, egy üzem telepítésével munkakapcsolat 

is kialakulhasson. A nagykövet asszonyt elkísérte Takács János az Elektrolux LEHEL 
Kft. vezérigazgatója is, akiket Szabó Lajos polgármester és Andrási Lászlóné jegyző 

fogadott az önkormányzat bizottsági elnökeinek társaságában.

Általános iskolásaink a média vetélkedő megyei döntőjében szerepeltek. 
(Teljes cikk a 6. oldalon.)

rácz Aladár cimbalomművészre emlékeztünk. A könyvtár falán 
elhelyezett emléktáblánál Utasiné dr. garay Borbála

a rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
Friczné Urbán Magdolna a Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója 

és László Péter alpolgármester koszorúzott.

Az emlékműsorban Unger Balázs cimbalomművész
és a zeneiskola növendékei zenében is felidézték a híres művészt.
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Magyar Egyetemi és 
Főiskolás Országos Judo 

Bajnokság, 2008.
2008. április 12-én a BhsE 

Küzdősport Centrumban került 
megrendezésre a 2008. évi Ma-
gyar Egyetemi és Főiskolás Or-
szágos Judo Bajnokság, melyen 
22 felsőoktatási intézmény közel 
190 hallgatója vett részt amatőr 
és profi kategóriákban, nem és 
súlycsoportok szerinti felosztás-
ban. Amatőr +100 kb kategóriá-
ban a Budapesti Műszaki Egyete-
met képviselve Nagy Hinst Adri-
án arany érmet szerzett, és a nap 
végeztével ő vehette át a csapat-
eredmények összesítésében el-
ső helyezést elért Budapesti Mű-
szaki Egyetem bajnoki kupáját. 
A versenyen való szereplésével a 
Jászapáti Kígyó DOJO HSE-t és 
a Budapesti Magyar Judo Meste-
rek Klubját is képviselte.

X. Nyílt Masters Judo 
Magyar Bajnokság

2008.március 29-én a Magyar 
Judomesterek Clubja SE rende-
zésében került sor a X. Nyílt Mes-
ter Judo Magyar Bajnokság meg-
rendezésére. A verseny napján 
a pestszentimrei Sportkastély 
megtelt versenyzőkkel, hiszen 19 
ország 229 versenyzője állt rajt-
hoz a színvonalas mezőnyben, 
melyet a versenyszervezők nyi-
latkozata alapján a senior világ-
bajnokság és európabajnokság 
után a legrangosabb versenyként 
tartanak nyílván.

A rangos vetélkedőn a Jászapá-
ti Kígyó Dojó HSE  elnők-vezető 
Mestere Shihan Nagy Hinst Ist-
ván /Ju Jutsu/Ju Jitsu 7 Dan/ Ju-
do 2 Dan/ , a Magyar Judomes-
terek Clubja SE tagjaként az M6 
-100 Kg versenykategóriában lé-
pett pástra és cseh,német,magyar 
versenytársait megelőzve arany-
érmet –bajnoki címet szerzett. 

Shihan Nagy Hinst István
Kígyó Dojó HSE Jászapáti

VIII. Bicske Kupa 2008

Nyilt Meghívásos 
Nemzetközi Harcművészeti 

Verseny

A Magyar Kempo Szövetség 

védnöksége alatt, 2008. április 

19-20-án került megrendezésre 

a hagyományos nyílt meghívásos 

harcművészeti rendezvény mely-

nek a Bicskei Csokonai Vitéz Mi-

hály Általános Iskola Sportcsar-

noka biztosított helyet.
A remek rendezési feltételekkel 

megrendezett nemzetközi harc-
művészeti versenyen  17 sport-
egyesület és sportklub, számos 

harcművészeti stílusirányzat,152 
versenyzője képviseltette magát 

A kétnapos verseny keretében 
a gyerek /7-13 éves /, valamint 

a junior /13-16 éves/ korosztály, 
formagyakorlat, fegyveres form
agyakorlat,önvédelem, chikara 
kurabe összetett küzdelemi és 
light contact küzdelemi verseny-
számokban, kor, nem, és minősí-
tési szint szerinti megbontásban 
mérte össze tudását. A Jászapáti 
Kígyó Dojó Harcművészeti Sport-
egyesület  Vezető edzője Shihan 
Nagy Hinst István  7 Danos Jitsu 
Mester, a kétnapos rendezvény-
re 11 gyerek és junior verseny-
zőt állított rajthoz. A színvona-
las mezőnyben  a jászapáti ifjú 
harcművészek derekasan helyt-
álltak és a kétnapos versenyben 
9 I., 12 II., és 7 III. helyezéssel az 
összesítések alapján a csapat III 
helyezést szerezték meg az aláb-
biak szerint:

Formagyakorlat: Szikszai Ni-
kolett, Zagyi Renáta - I .hely, Szar-
ka Péter,Takács András,Zagyi 
Norbert, Urbán Enikő   - II. hely, 
Gyárfás Zsófia, Szarvas Gergő – 
III.hely.

Fegyveres formagyakorlat: 
Gyárfás Róbert, Szikszai Niko-
lett, Zagyi Renáta  -I.hely, Gyár-
fás Zsófia, Takács András  -II. 
hely, Kocsis Dániel, Pethő Krisz-
tina, Szarka Péter  - III. hely

Önvédelem: Takács András –
I.hely, Szarvas Gergő, Szikszai 
Nikolett, Urbán Enikő – II. hely

Light Contact küzdelmi ver-
senyszám: Takács András, Zagyi 
Norbert –I.hely, Gyárfás Zsó-
fia, Szarka Péter, Urbán Enikő 
–II. hely, Pethő Krisztina, Zagyi  
Renáta –III. hely

Chikare Kurabe összetett  küz-
delmi versenyszám: Szikszai Ni-
kolett – I. hely

A  versenyszervezők és ver-
senybírák a verseny legszebb 
küzdelmének a Chikara kurabe 
összetett versenyszám döntőjét 
nyilvánították melyet a jászapá-
ti Szikszai Nikolett vívott. 

Nagy Hinst István
Kígyó Dojó HSE -Elnök

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  

április 17-én Szabó Lajos 

polgármester beszélgetés-

re, fórumra hívta meg a nagyobb 

helyi vállalkozókat, azzal a szán-

dékkal, hogy együtt gondolkod-

janak a városban élő 350 bejelen-

tett és kb. ugyanannyi ellátásból 

kikerült helyi lakos munkalehe-

tőségének megoldásán.

A meghívottak kiválasztása 

egyszerű statisztikai adatok alap-

ján történt, miszerint, az 500 ezer 

forintnál magasabb helyi ipar-

űzési adót fizető vállalkozók és 

cégek közül azok, akik jászapáti 

székhelyűek. 

Eredeti tervek szerint Dr. Sze-

keres Imre honvédelmi minisz-

ter, országgyűlési képviselő is ott 

lett volna, csak a közben történt 

vadászrepülő baleset miatt el kel-

lett mennie.

A bevezetőben a polgármester 

tájékoztatója hangzott el a város-

ban élő munkanélküliek számá-

ról és a munkahelyteremtés ér-

dekében eddig végzett munká-

ról.

Elmondta, hogy kb. 700 fő 

munkanélküli él a városban, 

akiknek szeretnének segíteni 

az elhelyezkedésében. A lehető-

ségek megismerése érdekében 

hívta meg a helyi vállalkozókat 

együtt gondolkodásra. 

Elsőként a Jásztej ZRt. igaz-

gatója, Jáger Sándor kért szót, 

aki elmondta, hogy 160 dolgozó-

ja van az üzemnek és a techno-

lógiából és termékstruktúrából 

adódóan nincs lehetősége a dol-

gozói létszám növelésére. A kis 

tejfeldolgozó üzemnek magának 

sincs könnyű helyzete, mert  a 

nagy, többségében külföldi cégek 

uralják az iparág piacát az ország-

ban. Szerinte a város elhelyezke-

déséből adódóan, a Tisza közelsé-

ge miatt, a turizmusban lehetne 

felhasználni munkaerőt. Javasla-

ta az volt, hogy a szakképzetlen, 

néha még a nyolc általánost sem 

végzett munkanélkülieket a köz-

útkezelő cégeknek lehetne figyel-

mébe ajánlani.

Ilonka Boldizsár, a Jász Sütő-

ház Kft. vezetője 28 éve jár Jász-

apátira, viszonylag jól ismeri az 

itteni helyzetet. A kenyérgyárban 

jelenleg is tudnának alkalmazni 

dolgozókat, de a környékbeli üze-

mek elszívják a szakképzett mun-

kaerőt és a három műszak miatt 

nagyon nehezen találnak mun-

kavállalót.  Nagyon örült, hogy 

az önkormányzat összehívott egy 

ilyen fórumot, amit szerinte majd 

rendszeressé kell tenni. Jó len-

ne, ha az önkormányzat a pályá-

zatokról értesítené a helyi vállal-

kozókat, ezzel is segítve őket.  Ro-

mániával példálózott, ahol a nagy 

multi cégeknek 50 százalékban 

a helyi vállalkozók termékeit le-

het forgalmaznia. Ehhez nálunk 

új jogszabályok kellenének. Fel-

ajánlotta, hogy az üzem szívesen 

részt venne szakmunkástanulók 

gyakorlati képzésében is, mert 

szerinte akkor lesz valaki jó szak-

ember, ha a munkában tanulja 

meg a mesterségét.

Vágó Csaba a V-Kristály Kft. 

vezetője az adótörvények válto-

zásában reméli a kiszámítható 

jövőt, mert most nem lehet hosz-

szabb távra tervezni. 

 Javasolja az önkormányzat-

nak, hogy a helyi vállalkozók-

ra számítson, mert szerinte hiú 

álom, hogy ide jöjjön egy nagy 

termelő cég. A jogszabályokból 

adódóan a hátrányos helyzetű 

kistérségekben letelepült cégek 

több év járulékmentességet kap-

hatnak, ezért inkább ott alakít-

ják ki a székhelyüket.

Jelenleg az ő építőipari vállal-

kozása inkább létszám gondokkal 

küld. Voltak már rossz tapaszta-

latai a szakképzetlen munkavál-

lalókkal, akik egy-két hónapnál 

tovább nem bírták náluk. Sze-

rinte a mostani munkanélküliek 

közül sokan nem is akarnak dol-

gozni. Akár holnapután fel tudna 

venni 35 embert. 

Szántai Attila a Thermál Ho-

tel vezetője a megoldást a turiz-

musban látja, mert a mezőgaz-

daság most nem tud fejlődni, az 

ipari üzem ide csábításával már 

elkésett a város. Jelenleg 20főt 

alkalmaz, amit 30 főre fog nö-

velni hamarosan, akik jászapá-

tiak lesznek. Hangsúlyozta, hogy 

ő is szeretné, ha Jászapáti halad-

na és sikerülne az önkormányzat-

tal közösen egy befektetőt találni, 

aki tudná fejleszteni a strandot, 

mert az önkormányzat egyedül 

nem tudja. Utalt a legutóbbi ese-

ményekre és a médiákban megje-

lent cikkekre, amikor a képviselő-

testület nem tudott megegyezni, 

hogy befektető bevonásával, vagy 

önállóan oldják meg a strand to-

vábbi fejlesztését.

A témához kapcsolódva 

Andrássy István a Cadillac Zrt. 

vezérigazgatója nyílt levélben 

kérte a képviselő-testületet, hogy 

a strand melletti területet meg-

vásárolhassa, mert ott további 

hotelrészt és a szállás- vendéglá-

táshoz kapcsolódó további szol-

gáltatásokat kívánnak megvaló-

sítani. Tervei szerint ebből több 

millió forint adóbevétele lehetne 

a városnak és új munkahelyeket 

is teremtene. 

A polgármester válaszként 

most csak annyit mondott, hogy a 

májusi testületi ülésen lehet szó a 

javaslatának megtárgyalásáról.

Lóczi Miklós a Jászapáti 2000. 

Mg. Zrt. vezérigazgatója elmond-

ta, hogy fiatal diplomásokat al-

kalmaznak, akik pályázatok fi-

gyelésével és írásával foglalkoz-

nak. Ezek a fiatalokat meg lehet 

keresni, ha valaki pályázatokról 

akar informálódni. A mezőgaz-

daságban a Zrt-ben 300fő alkal-

mazott dolgozik, nem idényjelle-

gű munkában, mert megoldották 

a folyamatos foglalkoztatásukat. 

A létszámban 50 diplomás fia-

tal van, sokan más településről 

jöttek ide dolgozni és itt teleped-

tek le. Ezek a fiatalok szeretnék, 

ha Jászapátin valami történne 

és ezért tennének is valamit. A 

megyében csak két helyen van 

gyógyvíz, az egyik Jászapátin, 

vétek lenne nem kihasználni ezt 

a lehetőséget. Mindig érdekelte 

a strand, más településeken ho-

gyan működtetik, ezért örömmel 

támogatta a helyi vállalkozói kez-

deményezést a strand fejleszté-

sére. Nem érti, miért váltott ki 

olyan heves ellenkezést a testü-

let egy részében a befektetői cso-

port elképzelése. 

Gyenes Balázs a Fort-Kom Kft. 

vezetője reményét fejezte ki, hogy 

ezzel a vállalkozói beszélgetés-

sel egy folyamat kezdődik majd 

el. Elmondta, hogy jelenleg 100 

fő körül foglalkoztat és cégének 

mindig munkaerő gondjai vol-

tak, amit a ma divatos szemlé-

lettel magyarázott, miszerint 

senki nem akar kétkezi munkát 

végezni. A fiatalok nem akar-

nak szakmát tanulni, ha valaki-

nek dolgoznia kell, azt kényszer-

nek érzi. Probléma van szerinte 

a szakmunkás képzéssel is. Ko-

rábbi években már próbálkozott 

az ipari tanulók képzésével és azt 

tapasztalta, hogy csak a munká-

ban lehet igazán megtanulni és 

megszeretni a szakmát. 

Szerinte olyan országos szabá-

lyozók kellenének, hogy ne lehes-

sen munka nélkül megélni. Sze-

retné, ha fejlődne a város, lenne 

valami, ami ide vonzza a látoga-

tókat, akik az ő üzletébe is be-

térnének.

Kovács István a Xanta veze-

tője 60 fő varrónőt alkalmaz, de 

még tudna felvenni dolgozókat. 

A munkanélküliség nem helyi 

probléma, jogszabályi változta-

tásra lenne szükség, ebben az or-

szágban, mert nem érdeke az em-

bereknek munkahelyet keresni.

Pócs János vállalkozó öröm-

mel vette a meghívást, szeretné, 

ha sűrűbben lenne ilyen rendez-

vény, mert sok információ nem 

jut el a vállalkozókhoz. Az ipari 

parkhoz egy javaslata volt: az ön-

kormányzatnak kellene egy csar-

nokot építenie, mert arra, véle-

ménye szerint igény lenne.

Kimák Gyula vállalkozó is ki-

fejtette, szeretné ha az ilyen vál-

lalkozói fórumok munkaérte-

kezletek lennének. Szerinte az 

önkormányzat nem tud munka-

helyeket teremteni, mert nem ez 

a dolga, csak a feltételeket bizto-

síthatja azzal például, ha az ipari 

parkba kiviszi a gázt és a csator-

nát, a vízvezetéket kicseréli.

A késő éjszakába nyúló beszél-

getés végén csupán abban álla-

podtak meg, hogy máskor is talál-

kozni fognak, remélhetőleg majd 

az országgyűlési képviselővel is 

beszélhetnek.

sz-n

Vállalkozói fórum

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. 

A Jászapáti Kígyó Dojó Harcművészeti Sportegyesület vezetője és ifjúsági 
versenyzői.

Nagy Hinst Adrián aranyérmes lett  
a Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Judo Bajnokságon.



Kedves  Rejtvényfejtők!

Anyák napja alkalmából 
Sophia Loren színésznő egyik 
mondásából idézek.

„ Ha anya vagy, sohasem ma-
radsz igazán egyedül a gondola-
taidban. Egy anya mindig két-
szer gondolkodik: ...... folytatá-
sa a rejtvény vízsz. 36. függ. 11 
és 20 számú soraiban.

VíZSZ.: 1. Borsod -Abaúj- 
Zemplén megyei település.  12. 
Budapesti egyetem névbetűi. 13. 
Sportolók ruházata.   14.  Fran-
cia város, a Rhone-Alpes régió 
székhelye.  15. Kérdőszó.  16. Az 
állatok életében van ilyen „ idő-
szak”  is. 18.  Korai reggeli nap 
jelzője is lehet. 19. E napon. 21. 
Puskát használ. 22. Vég nélkü-
li tele!  23. Belügyminisztérium. 
25. Újságba futólag belenéz, la-
poz. 28. Szalonnát köveszté.  30. 
Maró folyadék.  31. Római szám-
mal 2. 32. Zenei hangok.  33. SIÉ. 
34. Japán harmadik legnagyobb 
városa.  36. Beküldendő. Az idé-
zet folytatásának első része.  38. 
Község Szombathely mellett.  39.  
Idegen női név becézett alakja.  
40. Állóvíz. 41. Ételízesítő.  42. 
Távbeszélő készülék. 45. Össze-
dől, a földre rogy, költői kifejezés-
sel.  46 .Fényképezésre használt 
negatív anyagok fényérzékeny-

ségének az USA-ban elfogadott 
és bevezetett értéke.  48.  Tanul 
saját, vagy más kárából.  50.  Lea 
betűi, keverve.   51.  Hangot ki-
ejt.  

FüGG.: 1. Tagadószó. 2. Cseh 
város, ipari és gazdasági központ, 
1949-1989-ig Gottwaldov volt a 
neve. 3. Ezen a helyen. 4. Hely-

határozórag. 5.  Névelővel, Föld-
közi tengeri kis szigetország la-
kója.  6. Festőművész, ( András) 
1947-ben született Keszthelyen. 
7. A közelebbivel 8. Fontossági 
sorrendben valamit megelőző. 9. 
Csak félig nyihog! 10. Nyom kö-
zepe!   11.  Beküldendő. Az idé-
zet folytatásának második része. 

16. Pedál kisebbik fele! 17. Nem 
valódi, hamis.   18.  A magasba, 
választékosan. 20. Beküldendő. 
Az idézet folytatásának befeje-
ző, harmadik része. 21. Van ilyen 
rendőr is. 24. Földön kúszó.26.  A 
hét vezér egyike.   27. Út, útirány 
latinul. 28. Fontos szervünk, a 
fej része.  29. Luxemburgi, olasz 
és spanyol gépkocsik jelzése. 32.  
Két szó, nem sok elemből áll, nem 
több fajta.  35.  Bizonytalanság, 
tanácstalanság. 36. ...... poha-
ram! köszöntök valakit, iszom 
az egészségére. 37.  Stan egyne-
mű betűi. 39. Viselkedésével kap-
csolatot szakít meg, személyeket 
távolít el egymástól.  42/a. Keno 
hangzói! 43.  Mindennek a kivál-
tója. 44.  Észrevétlenül elvesz, el-
tulajdonít. 45. Egy másik maró 
folyadék.  46.  Annak a tulajdona.  
47.  Női énekhang.  49.  Kicsinyítő 
képző. 51. A végén kissé!  

Beküldendő:  Vízsz. 36, 
a függ. 11 és 20   számú sor 
megfejtése.

A márciusi rejtvény megfejté-

se: „ Parányi, reszkető,

De elmegy már a tél. „ 

A TÉBA vásárlási utalványát 

nyerte: Zsemberi Lászlóné, Já-

szapáti.
Nagypál Istvánné
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A nő
Az ihlet úgy adódott, hogy magam elé képzeltem egy kivé-

teles lányt. A neve nem érdekes, lázban égek tőle, de most nem 
erről fogok írni, jegyzetem főszereplője tehát: a NŐ.

A sokszor átkozott, megvetett, de ugyanakkor csodált, 
szeretett, pótolhatatlan lény. 

Sajnos a mai világban egyre kevesebb figyelmet fordítunk 
a  NŐK-re. Ez lehet, hogy képletesen hangzik, ha egy kicsit be-
legondolunk, rájövünk hogy milyen szürke, élettelen lenne a 
világ a NŐ nélkül. Itt elsősorban nem arra gondolok, amire a 
férfi társaim többsége gondolna. Hanem ami azon kívül van, a 
nap többi órájában. Hol tartana a világ, ha nem lennének gon-
dos anyukák, akik „gatyába rázzák” gyermekeiket, megtanít-
ják őket az életre, hogy nem csak a saját érdek a fontos, hanem 
a közösségé is. Ha adódik valamilyen nehézség, nem szabad 
feladni, hanem harcolni kell a szebb, és jobb, jövő érdekében. 
Összetartják a családot, ebédet főznek megannyi apró éhes 
szájnak, szeretettel és megbecsüléssel vannak férjeik előtt. És 
teszik ezt függetlenül attól, hogy fehérek, vagy feketék, hogy 
rosszak, vagy jók, hogy miniszterek, vagy dolgos földművesek 
is a csemetéik. Kitartanak mellettük jóban- rosszban, amíg 
egészségi állapotuk engedi, a kor előre haladtával. Sőt úgy 
gondoljuk, az anyukák még a mennyországból is figyelik, hogy 
boldogul a kis drága.

Most a fiatalabb korosztály mellett szólnék, mit tenne sok 
millió boldogtalan, bús fiatal fiú, ha nem volna kihez mene-
külniük a nagyvilág mozgalmas mindennapjaitól, mert nem 
hallgatná meg őket senki. Nem volna kivel a parkban ücsörög-
ni hajnalok hajnalán és nézni a hulló csillagokat, s közben egy 
szebb világra gondolni, ahol minden tökéletes, és mindenki 
boldog.

Mi lenne a világgal, ha nem volna kinek akár 1000 szál 
rózsát vinni, ha nem volna közönsége a szerenádnak.

Ha az emberek elfelejtenék mi az, hogy szerelem, hogy mi-
lyen csodálatos dolog azt tudni, hogy van valakije a világon, 
akiért érdemes élni, tenni, és megváltani a világot.

Férfiak! Mi lenne velünk NŐK nélkül, csupa szenvedésre, 
és búskomorságra lennénk ítélve.

Valóságos tündérek, akik varázslatos bájú mosolyukkal, 
ezer rozsdás lakattal lezárt kőszívet tudnak újra boldoggá ten-
ni.

Édes hangjukkal elűzik az emberek szívéből a magány és 
a szomorúság szálait, és helyükbe zöld pázsitot, napfényt, csi-
vogó fecskéket, és gerlepárokat ültetnek. Igéző pillantásukkal 
kihozzák az emberekből a hősszerelmest, akik aztán lángban 
égnek a vágytól, hogy megérinthessék a NŐ-t.  „Az utcán öt 
lépést téve, 100 férfit megigézve...” erre is csak a NŐ képes.

A tiszta erkölcsű, bájos mosolyú lány a férfi álma.
Hosszú oldalakon át bizonygathatnám, mennyire tiszte-

lem és csodálom a NŐ-i nemet. 
Erre bíztatom férfi társaimat is, szeressük, tiszteljük, be-

csüljük őket, mert ők a felnövekvő új generáció leendő édes-
anyái. Milliónyi fiatal kedvese. Minden ember életének meg-
édesítő része, mint anya.

Köszöntsük fel hát őket, május első vasárnapján, Anyák 
napján!

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
A Jászapáti Város Önkormány-

zata 2008. augusztus 20-i váro-
si ünnepség keretében adja át 
az önkormányzat által alapított 
„JÁSZAPÁTI VÁROSÉRT” ki-
tüntetést. 

Évente egy kitüntetés adomá-
nyozható.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:
 Jászapáti Város Önkormány-

zat Képviselő- testületének tag-
jai, bizottságai
 Intézmények, társadalmi 

szervezetek vezetői
 Kisebbségi Önkormányzat
 javaslatnak tartalmaznia 

kell:
va javasolt személy, vagy szer-

vezet adatait,
 a javaslat alapjául szolgáló 

tevékenység méltatását.
A kitüntetési javaslatot 2008. 

május 31-ig lehet benyújtani a 
Jászapáti Város Polgármester-
ének címezve. (5130 Jászapáti, 
Velemi E. út 2.)

PEDAGÓGIAI  
ÉS KÖZSZOLGÁLATI 

KITÜNTETÉS
Jászapáti Város Önkormány-

zat Képviselő- testülete a város-
ban levő óvodákban, általános 
és középiskolákban dolgozó pe-
dagógusok munkájának, illet-
ve a városban levő közintézmé-
nyekben dolgozó köztisztviselői, 
közalkalmazotti szolgálatban hu-
zamosabb időn át végzett mun-
kálkodás elismerésére kitüntető 
díjakat alapított.

Pedagógiai Díj
„Pedagógiai Díj” adományoz-

ható azoknak a személyeknek, 
akik kiemelkedő eredményeket 
értek el az óvodai, iskolai oktató 
nevelő munkában, a tehetséggon-

dozás terén. Magas fokú pedagó-
giai és szakmai felkészültségük 
alapján élen járnak az újszerű, 
hatékony pedagógiai módszerek 
kidolgozásában és alkalmazásá-
ban. Kiemelt feladatuknak tekin-
tették az esélyegyenlőség feloldá-
sát, a hátrányos helyzetű gyerme-
kek felzárkóztatását. Tekintélyt, 
megbecsülést szereztek munká-
juk során a gyermekek és szülők 
körében.

Közszolgálati Díj
A közszolgálati díj azoknak a 

személyeknek adományozható, 
akik köztisztviselői, vagy köz-
alkalmazotti szolgálatban hosz-
szú időn át kiemelkedő munkát 
végeztek és ezzel általános elis-
merést vívtak ki a szolgáltatást 
igénybe vevők körében.

Évente egy-egy kitüntetés ado-
mányozható.

A kitüntetéseket ünnepélyes 
keretek között minden év augusz-
tus 20-án, a városi ünnepségen 
kerülnek átadásra.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:
 Jászapáti Város Önkormány-

zat Képviselő- testületének tag-
jai, bizottságai
 Oktatási intézmények neve-

lőtestületei
 Városi Önkormányzat Pol-

gármesteri Hivatalának Jegy-
zője
 Intézmények, társadalmi 

szervezetek vezetői
 Kisebbségi Önkormányzat
A javaslatnak tartalmaznia 

kell a javasolt személy adatait, és 
a javaslat alapjául szolgáló tevé-
kenység méltatását.

Javaslatokat 2008. május 31-ig 
lehet eljuttatni Szabó Lajos pol-
gármesternek. (Jászapáti, Velemi 
E. út 2.)

Javaslatok a városi 
kitüntetésekre

FELHÍVÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy május 12-én, hétfőn, a hulladékszál-

lítás szünetel. Helyette május 14-én, szerdán végezzük a munkát. 

LOMTALANÍTÁS
május 29-én, csütörtökön, a hétfői szemétszállítási járat területén, 

május 30-án pénteken, a keddi szállítási járat területén végezzük. Kér-

jük, hogy az elszállítandó anyagokat reggel 7 óráig a házuk elé kirakni 

szíveskedjenek. Lomtalanítás alkalmával kihelyezhetők régi, haszná-

laton kívüli bútorok, háztartási eszközök, gépek, fém és üveg hulla-

dékok. A kirakott tárgyak és anyagok közül nem szállítjuk el a veszé-

lyes hulladékot, szerves anyagot, törmeléket, akkumulátort, TV-t.

Városüzemeltető Kft. vezetősége
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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

Katasztrófa-védelmi vetélkedő

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

HATALMAS ÁRUKÉSZLET  
KIBŐV ÜLT VÁL ASZ TÉK!

Csempék, padlólapok nagy árkedvezménnyel, raktárról.
Laminált parketta akciós áron.

Térkövek nagy szín- és méretválasztékban a jubileumi 
akció keretében.

TONDACH hagyományőrző akció egész 
évben!!(folytatódik).

Új, nagy formátumú tetőcserepek:  
SATURN – VÉNUSZ – JUPITER.
Falazótéglák raktárról azonnal:

YTONG, LEIER, KŐRÖS NF és sima.
Nemesvakolatok, kül- és beltéri fal- és zománcfestékek 

(Terranova, LB-KNAUF, POLI-FARBE)
Fenyő fűrészáru, lambéria, OSB lap.

Készbeton tavalyi áron. Mixer és szivattyús 
gépkocsival.

Betonacél, térháló a legjobb áron.
Festett trapézlemez méretre szabva is.

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

Április végén Polgárvédelmi versenyen vet-
tek részt általános iskolás diákjaink, amit  ön-
kormányzatunk is támogatott. A feladat ne-
kik még csak játék volt, izgalmas, érdekes ver-
seny, de később – ha szükség lesz rá - ők már 
alkalmasak lehetnek arra, hogy baj esetén se-
gítsenek embertársaiknak. A szervezők egyik 
képviselőjét, Horti Brigittát arra kértem, is-
mertesse a rendezvényt.

„Több mint 10 éve már, idén is összemér-
hették felkészültségüket az általános isko-
lások az OKF. Főigazgatója által meghirde-
tett, felmenő rendszerű ifjúsági katasztró-
favédelmi verseny kirendeltségi fordulóján, 
melyet a Jászberényi Polgári Védelmi Kiren-
deltség rendezett Jászberény Város Önkor-
mányzata Hivatásos Tűzoltóságának közre-
működésével, április 25-én Jászjákóhalma - 
Kapitányréten.

Idén a Jászságból 9 általános iskola neve-
zett, 36 tanuló jelent meg.
 Lippay Lajos Általános Iskola Jászalsó-

szentgyörgy
 Belvárosi Általános Iskola Bercsényi úti 

Tagintézménye Jászberény
 Belvárosi Általános Iskola Székely Mi-

hály Tagintézménye Jászberény
 Belvárosi Általános Iskola Jászfelső-

szentgyörgyi Tagintézménye
 Széchenyi István Általános Iskola Já-

szárokszállás
 Jászapáti Általános és Alapfokú Művé-

szeti Iskola Jászapáti

 Kuntráth Sándor Általános Iskola Jász-
szentandrás
 Jászdózsai ÁMK IV. Béla Általános Isko-

lai Tagintézménye Jászjákóhalma
 Csete Balázs Általános Iskola Jászkisér
A verseny 10 állomáson zajlott. Az egyes 

állomásokon a csapatoknak elméleti isme-
reteikről kellett számot adniuk, illetve gya-
korlati, ügyességi feladatokat kellett végre-
hajtaniuk.

A kirendeltségi versenyt a Jászapáti Álta-
lános és Alapfokú Művészeti Iskola csapata 
nyerte, így hazavihették a Samsung Electro-
nics Magyar Zrt. nagyértékű felajánlását, 1 
db LCD televíziót.

A versenyen nyertes csapat képviseli a Jász-
ságot a május 16-án megrendezésre kerülő 
Megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi verse-
nyen Szolnokon.

Ebben az évben támogatóink jóvoltából a 
verseny végén egyéni külön díjazásra is lehe-
tőségünk volt, így a három tűzoltó állomá-
son legjobban teljesítő versenyző, Bódi Csa-
ba a Széchenyi István Általános Iskola (Já-
szárokszállás) tanulója elnyerte a Samsung 
Rt. felajánlását 1 db LCD televíziót. Még egy 
különdíj kerül kiosztásra a Gold Metal Kft. 
Óra-ékszer és Ajándék üzletének jóvoltából, 
az elsősegélynyújtó állomáson legjobban tel-
jesítő versenyző számára. Ezt az ajándékot az 
állomásvezető mentő tiszt megítélése alapján, 
Lukácsi Noémi a Belvárosi Általános Iskola 
Székely Mihály Tagintézményének verseny-
zője vihette haza.

A verseny végén támogatóink jóvoltából 
minden egyes versenyző értékes ajándékkal 
távozhatott.

A kirendeltségi verseny egy jó hangulatú 
ebéddel zárult.

Köszönet illeti a rendezvény támogatóit:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Vé-
delmi Szövetség, Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt. Electrolux Lehel Kft, Ruukki Tisza 
Zrt., EMCON Technologies Kft. Jászárokszál-
lás, Gold Metál Óra – ékszer és Ajándék üzlet, 
Coop –Star Rt, Szekuritás Kft, Pince Kft, Já-
szapáti 2000. MgZrt, Jász-Plasztik Kft.

Versenyünk első három helyezettje:
1. Jászapáti Általános és Alapfokú Művé-

szeti Iskola Jászapáti
2. Széchenyi István Általános Iskola Já-

szárokszállás
3. Belvárosi Általános Iskola Székely Mi-

hály Tagintézménye Jászberény.”

A 2008. év első három hónap-
ja alatt nem tétlenkedtek a Jász-
apáti Sport Klub úszószakosztá-
lyának növendékei. 12 hét alatt 
négy versenyen szerepeltek úszó-
ink, nem is akárhogyan. Rögtön 
az év első versenye a Megyei diák-
olimpiai döntő, amely Mezőtúron 
került megrendezésre január 24-
én. A II., „95-96-os” korosztály 
versenyzett ezen a viadalon. A 
korcsoport számára 6 egyéni ver-
senyszámot rendeztek, ebből 5 
számot megnyertünk, 1 számban 
pedig ezüstérmet szereztünk. A 
győztes versenyzők egyenes ágon 
jutottak be az országos döntőbe. 
A 6 érem mellett rengeteg értékes 
helyezést szereztek úszóink, ezzel 
öregbítve a Klub és iskolájuk hír-
nevét. Az eredmények:

Mihályi Márk (Jászapáti Álta-
lános Iskola): 100m gyors I. he-
lyezés, 50m mell I. helyezés, Za-
gyi Fanni (Mészáros Lőrinc Gim-

názium): 100m hát I. Helyezés, 
50m mell II. Helyezés, Forgó 
Fanni (Mészáros Lőrinc Gimná-
zium): 100 m gyors I. Helyezés, 
50m mell V. Helyezés, Forgó Máté 
(Mészáros Lőrinc Gimnázium):  
100m hát I. Helyezés, 50m mell: 
VI. Helyezés, Gyenes Martin (Mé-
száros Lőrinc Gimnázium):100m 
gyors IV. Helyezés, Zagyi Marcell 
(Mészáros Lőrinc Gimnázium):  
100m gyors V. Helyezés, Mihályi 
Gergő(Mészáros Lőrinc Gimná-
zium): 100m gyors VI. helyezés.

A megyei bajnokok számára 
nem volt pihenés, hiszen 4 hét 
múlva, azaz február 23-án ren-
dezték az országos döntőt Hajdú-
szoboszlón. Nagy elszántsággal 
készültek a gyerekek a hátralé-
vő négy hétben. Ez szinte termé-
szetes is volt, hiszen Ők még ilyen 
nagyszabású versenyen soha nem 
vettek részt, és mikor, ha nem az 
országos döntőn mutassák meg, 

mit is tudnak valójában, miért is 
edzettek egész évben olyan ke-
ményen és példamutatóan. Igen 
népes és erős mezőny gyűlt ösz-
sze az országos döntőn. Verseny-
zőink kiváló teljesítményt nyúj-
tottak ezen a rangos eseményen: 
két 5. és egy 6. helyezést értek el 
úszóink. Mindenki kiválóan tel-
jesítette a távot, egyéni csúcsok 
is születtek a számukra szakatlan 
50m-es medencében. Eredmé-
nyek: Mihályi Márk 100m gyors 
VI. Hely, 50m mell VIII. Hely, Za-
gyi Fanni 100m hát V. Hely, Forgó 
Fanni 100m gyors V. Hely, Forgó 
Máté 100m hát XII. Hely.

Ezen versenyen, aki az első hat 
hely bármelyikén végzett, az ok-
levelet kapott, így úszóink ösz-
szesen 3 oklevéllel térhettek ha-
za, úgy gondolom, ez több, mint 
szenzációs.

Ezt követően pár nap pihenés 
következett, majd a Tölgyes Ama-

tőr Úszóverseny került megren-

dezésre március 1-jén, melyen a 

klub úszói 32 érmet szereztek.

A következő – Kiss Géza em-

lékverseny - március 8-án került 

megrendezésre Bátonyterenyén, 

amelyre Klubunk is meghívást 

kapott. Hét versenyző alkotta kis 

csapatunkat. Azt tudtam, hogy 

úszóink jó formában vannak, de 

olyan eredményre nem számítot-

tam, amilyen született: verseny-

zőink 5 arany, 1 ezüst és 3 bronz-

érmet gyűjtöttek be.

Bízom benne, hogy ehhez ha-

sonló remek eredményekről szá-

molhatok majd be az év további 

részeiben is. Ezúton gratulálok a 

csapat minden tagjának a kiváló 

versenyzéshez, és kívánok kitar-

tást a további edzésekhez.

Juhász Szilveszter

Kiválóan szerepelt a JSK úszószakosztálya

Az egyik feladat a légzésvédő készülékek 
használata volt. A Jászapáti Önkéntes Tűzoltó 

egyesület segített a csapatnak a felkészülésben.
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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. május 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

Utassy Dominika a Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Mészáros 

Lőrinc  Gimnázium és Szakkö-

zépiskola 8. a osztályos tanuló-

ja.

E rendkívülien megtisztelő dí-

jat 2008. április 28-án veheti át 

Budapesten a Károlyi-Csekonics 

Rezidencián Hiller István okta-

tási és kulturális miniszter ke-

zéből.

Mit tett ez a 14 éves kislány, 

hogy a középiskolások és egye-

temisták között Ő is elnyerhet-

te az ország legrangosabb diák-

kitüntetését?

Páratlan szorgalmával min-

den tanév végén kitűnő tanul-

mányi eredményt ér el. Magatar-

tása példás. Különös figyelmet 

fordít a testnevelés, biológia, iro-

dalom, történelem tantárgyak-

ra. Az iskolai tanulmányi verse-

nyeken eredményesen szerepel 

(Makó Pál matematika- és bio-

lógiaverseny, fizikaverseny, me-

semondóverseny, népdalének-

lő verseny). Iskolánk közösségi 

életében is részt vesz: az 50 éves 

érettségi találkozók résztvevő-

it sokszor köszöntötte énekével, 

szavalatával; a  Diákönkormány-

zatnak aktív tagja, s a játékos ver-

senyekből, vetélkedőkből is kive-

szi a részét.

Kiváló tanulmányai mellett 

rendkívüliek a sportsikerei.

Hat évesen  vitte el Domini-

kát a helyi strandfürdőbe Vágó 

Éva tanítónő, ekkor élte át elő-

ször a vízben való mozgás örö-

mét. Hamarosan beiratkozott az 

úszótanfolyamra, ahol Urbán Fe-

renc tanár úr felfedezte tehetsé-

gét . A sok éves kitartó edzésnek 

(naponta 1,5-2 óra) most értek be 

igazán a gyümölcsei.

2007-ben megnyerte a hát-

úszásban és mellúszásban a me-

gyei versenyt, így jutott be az 

országos Diákolimpiára , ahol 

hátúszásban első helyen, mell-

úszásban negyedik helyen vég-

zett, tehát elnyerte a Magyar Köz-

társaság Diákolimpia  Bajnoka 

címet.

Ez a versenysorozat már az 

idén is lezajlott. Dominika súlyos 

balesetéből felgyógyulva, az eb-

ből eredő hátrányokat hősiesen 

leküzdve mellúszásban második, 

hátúszásban harmadik dobogós 

helyezéseket érte el.

Az országos versenyek mellett 

már nemzetközi mezőnyben is 

megmérhette magát: tavaly Me-

zőkövesden román, lengyel, szlo-

vák stb. diákok között  mell- és 

pillangóúszásban egyaránt har-

madik lett.

A nagy erőpróbáktól sem ri-

ad vissza, már kétszer átúszta a 

Tisza-tavat, egyszer a Balatont 

és az Öblöt is (ez egyetlen napon 

9 km-t jelent), korcsoportjában 

mindannyiszor a második helye-

zést érte el.

A nyáron tervei között szere-

pel a mezőkövesdi nemzetközi 

verseny, a kecskeméti hosszútáv 

úszóverseny; ismételten a Ti-

sza-tó, Balaton, Öböl átúszó ver-

seny.

Reméljük, hogy ezeken a ver-

senyeken is meg tudja mutatni 

páratlan tehetségét, és vágyait: 

világversenyeken való részvétel 

is eléri.

Dominika tanulmányait a kö-

vetkező tanévben iskolánkban 

folytatja angol előkészítő osz-

tályban.

Tanárai és diáktársai nevében 

kívánom, hogy tanulmányi mun-

kája és sportpályafutásában ne-

mes céljait sikeresen megvaló-

síthassa.

Réz Judit osztályfőnök

Köszönet
Szeretném megköszönni szü-

leimnek azt, hogy ennyire sze-

retnek, és ilyen sok időt és pénzt 

áldoznak a sporttevékenységem 

fejlődésére .

Köszönöm Vágó Éva és Bé-

res Zsuzsanna alsótagozatos ta-

nárnőimnek, hogy megtanítot-

tak a sport szeretetére, Réz Judit 

tanárnőmnek és barátaimnak, 

hogy a bajban segítettek és tá-

mogattak, úszótársaimnak, hogy 

bíztak a felépülésemben, és szur-

koltak a versenyeken.

Nagy köszönet illeti Urbán Fe-

renc edzőmet, akiben mindig bíz-

hatok, mert tudom, hogy Ő maxi-

málisan mellettem áll. 

A következő idézet a közös 

munkánkat példázza:

„Ami nehéz, ahhoz kell egy kis 

idő, a lehetetlenhez valamivel 

több.”(Namen)   

A területi és megyei sportver-

senyeken eddig verhetetlennek 

bizonyult.

Eredményeit jól tükrözi, hogy 

jelenleg 49 arany, 18 ezüst, és 

9 bronz éremmel és 4 kupával 

büszkélkedhet.

Alsó tagozatos korában mezei 

futóversenyeket nyert.

További tevékenység:

4 évig néptáncot tanult, ami-

ben szintén tehetségesnek bizo-

nyult, számos fellépésen részt 

vett. Területi szóló néptáncver-

senyt nyert párjával. 

Utassy Dominika a Magyar Köztársaság 
Jó tanuló, jó sportoló 2007-díjkitüntetettje

Minden év májusában veszi kezdetét a fér-

fi teniszcsapatok országos bajnoksága. A Já-

szapáti VSE idén is a harmadosztályban sze-

repel. Tavaly ősszel nem sikerült a nemzeti 

bajnokság második vonalába való feljutást 

jelentő bajnoki cím megszerzése, de a csapa-

tunkkal elért második hely így is a klub tör-

ténetének eddigi legnagyobb diadala. Egy 

parányi malőr miatt nem léphettünk a do-

bogó legfelső fokára, amiért a fiúk túlságo-

san nem keseredtek el, „köszönik jól van-

nak!”. Idén is együtt maradnak és céljuk a 

bajnokság megnyerése, feljutás a második vo-

nalba. Erre reális esélyük van, hiszen a me-

gye legjobb csapatával büszkélkedhet Jásza-

páti. íme a névsor, az Ezüst Csapat: Molnár 

Levente és Németh Csaba Szolnokról, Sződi 

Szabolcs és Orosz Róbert dr. Jászberényből, 

Veres Zsolt Újszászról, Módos Tamás Buda-

pestről, Mátyás Ferenc Hevesről és a Jásza-

pátiak: Mezei Viktor, Bartók Béla, Lajkó Gá-

bor, Fábián László, Lencse Attila, Nagy Im-

re. Idén játszik először csapatunkban Németh 

István Martfűről.

A sorsolásnak megfelelően a hazai találko-

zók májusban szombatonként lesznek a Jásza-

páti Tölgyes Strand melletti teniszpályákon 11 

órai kezdettel. A kiírás szerint egy-egy bajno-

ki küzdelem hat egyéni és három páros mér-

kőzésből áll. Csoportunkban négy budapes-

ti együttes mellett Cegléd, Monor, és Nagy-

kőrös városa képviselteti magát.

Külön köszönjük az UR-FA Kft-nek, Já-

szapáti Város Önkormányzatának és a Te-

niszklub Senior csapat tagjainak, hogy a har-

madik pálya megépítésével lehetővé tették a 

bajnoki találkozók itthoni megrendezését, 

amely az idei év legszínvonalasabb tenisz-

programját ígéri sportbarátainknak. 

I.P.

TENISZHÍREK – Országos férfi csapatbajnokság



2-3. A könyvtár zárva
5. 14,30 óra Mini gyöngyszínház 
5. 14 óra Rejtvényklub
6. 16 óra Legyen Ön is milliomos
7.  10 óra Cukorbetegek klubja
14.  16 óra   Élményklub
17.  9 óra  Játékdélelőtt
19.  14,30 óra   Mini gyöngyszínház 
19.  16 óra   Városi rejtvényfejtő verseny
23.  15 óra Ringató-Baba-mama klub
25. 9 óra  Gyermeknap a sportpályán
26. 15 óra  Nyugdíjasklub
28. 10 óra  Vakok és csökkentlátók klubja
29. 16 óra  Logopédiai tanácsadás (csak előzetes jelentkezéssel)
31. 9 óra  Játékdélelőtt

SZüLETTEK:

Lebán Szilárd  III. 27.

Farkas Evelin  III  31.

Radics János  III. 31.

Buzás Kíra Anikó IV. 10.

Béki Noémi Kasszandra IV. 11.

Demeter Péter  IV. 13.

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Farkas Sándor – Molnár Anita  IV. 5.

Major Mihály – Borza Aranka IV. 11.

Nagypál Gábor – Ádám Judit IV. 11.

Farkas József – Zagyi Márta IV. 12.

ELHALÁLOZTAK:

Horváth Miklós   élt 60 évet Jászapáti lakos

Urbán Ferenc  élt 81 évet „

Dr. Polyák György élt 49 évet „

Andrási Istvánné élt 92 évet „

 Tajti Mária

Urbán István  élt 65 évet „

Gulyás József   élt 48 évet „

Nagy-István Béláné élt 83 évet „

 Virág Piroska

Pádár Ferenc  élt 81 évet „

Deli János  élt 66 évet „

Kiss Pálné  élt 87 évet „
Kiss Magdolna

Jász Gáborné  élt 88 évet Jásziványi lakos

 Ádám Franciska

Andrási Istvánné élt 83 évet Jászapáti lakos

 Ádám Mária
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A Városi Könyvtár májusi programjai

Anyakönyvi hírekA Művelődési Ház 
májusi programajánlata
7-én, 11 ó: BOGARAS MESE – 

a Grim-Busz színház  gyermek-
műsora, Belépődíj:   300 Ft

10-én, 17 ó: 20 ÉVES A VÁRO-
SI VEGYESKAR

Jubileumi koncert a törökbá-
linti férfikar, a jászkiséri női kar, 
a jászberényi Székely Mihály, a 
fóti és az egri kórusok közremű-
ködésével.

13-án, 15 ó: A nyugdíjas klub 
ünnepi összejövetele

22-én, 8-14 ó: MGZRT közgyű-
lése

25-én, 8-12 ó: Városi Gyermek-
nap a sportpályán

27-én, 14 ó.: Mozgássérültek 
közgyűlése

30-án, 14 ó.: Az Ipari Szak-
munkásképző divatbemutatója

31-én, 15 ó.: ÓVODÁSOK  KI 
MIT TUD?-ja.

Társastánc-tanfolyam: va-
sárnap 15-16.30 ó.

Angol nyelvtanfolyam: 
szombatonként 9-12 ó.

Néptánc-próba alsósoknak és 

felsősöknek: minden kedden: 15-

18 ó.

minden pénteken: 17-19 ó

Városi Vegyeskar próbája min-

den 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 szerdán-

ként: 17-19 ó.

Színjátszókör próbái vasárna-

ponként: 18-20 ó.

A Vágó Pál Helytörténeti Mú-

zeumban. 2008. május hónap-

ban a Jászapáti Kézimunka Szak-

kör munkái láthatók.

Szolnokon került megrende-

zésre a „LADIK” (Lapot a Diá-

koknak) média vetélkedő áp-

rilis 11-én, pénteken. Ezt meg-

előzően 3 helyi versenyszámot 

levélben küldtek a verseny ren-

dezői, amelyet az Új Néplap ala-

pos áttanulmányozása után tud-

tunk csak megoldani.  Ezek után 

a megyénkből a legjobb 10 csapa-

tot behívták Szolnokra. Amikor 

megtudtuk, hogy mi is bejutot-

tunk, az egész osztályt elragadta 

a lelkesedés. Osztályfőnökünk, 

Karácsonyné Lázár Eszter ta-

nár néni irányításával számta-

lan buzdító táblával, zászlóval, 

kürttel és dobbal készültünk, 

hiszen az egész osztályunk el-

kísérhetett bennünket, az isko-

lánk pedig támogatta az utazás 

költségeit. Szolnok felé útközben 

mindenki a jobbnál jobb szur-

koló versek kitalálásával fog-

lalatoskodott. Jóval hamarabb 

megérkeztünk a verseny kezdete 

előtt, ezért úgy gondoltuk, hogy 

teszünk egy „tanulmányi kirán-

dulást” is a Tisza partján. Már a 

bejárat előtti várakozásban el-

indult a versengés, hogy kinek a 

szurkolótábora a hangosabb. A 

versenyen minden csapat külön-

böző színű „LADIK-os” pólót ka-

pott, majd mi, a Párducok, a többi 

csapattal együtt elfoglaltuk a he-

lyünket. A vetélkedőben ügyes-

ségi és elméleti feladatok válto-

gatták egymást. Újságot kellett 

rendeznünk, tudósítást írtunk, 

eladhatatlan tárgyat próbáltunk 

eladni, újságot dobtunk célba és 

még számtalan érdekes feladatot 

oldottunk meg. A versenyen az 5. 

helyezést értük el, de egy nagy-

szerű élménnyel lettünk gazda-

gabbak. Köszönetet kell monda-

nunk buzgó szurkolótáborunk-

nak, akiket szóbeli különdíjban 

is részesítettek! Köszönjük még 

Mizsei Judit tanár néninek és Be-

reczki Gábor tanár bácsinak a fel-

készítést, és mindenkinek, akik 

lehetővé tették azt, hogy erre a 

versenyre eljuthattunk. 

írták:  a „Párducok”

Pócs Katalin, Bolyós 

Marianna, Barna Vivien, 

Ádám Flóra, Léhi Anett

7.a oszt. tanulók

Jászapáti Általános Iskola

Jászapáti általános iskolások a megyei döntőben

A tanulók legnagyobb örömé-

re, iskolánkban megújult a szá-

mítástechnika terem.

A régi, elöregedett géppark he-

lyébe új, minden igényt kielégítő 

gépek kerültek.

Az 1,5 millió Ft-os beruházás-

nak köszönhetően 16 db új kor-

szerű gépet kaptunk az iskolá-

tól. A teremben így 20 db taní-

tási, tanulási célokra megfelelő 

számítógép van. Rendelkezünk 

Internet eléréssel.

Iskolánkban a tanulók cso-

portbontásban tanulhatják az in-

formatikát. Az órákon minden 

gyerek külön számítógépnél ülve 

sajátíthatja el a tananyagot.

Tanítási időn kívül a gyerekek 

hetente két délután szakkör for-

májában tanári felügyelet mellett 

internetezhetnek.

Köszönjük az iskola vezetősé-

gének ezt a nagy beruházást!

A Vágó Pál épületben megújult  
a számítástechnika terem

Megújult a számítástechnika terem.

Közeleg az adóbevallás határ-

ideje. Tisztelettel kérjük az Ön 

és kedves

családtagjai szíves intézkedé-

sét a múlt évi személyi jövede-

lemadó 1 százalékának adomá-

nyozására. A Jászok Egyesülete 

új adószáma:

19666024-1-41

Előre is köszönjük a megtisz-

telő támogatást, melyet a jász 

hagyományokat őrző rendez-

vényekre és kiadványokra for-

dítunk! 

Az idei, sorrendben XIV. Jász 

Világtalálkozót Pusztamonos-

tor Önkormányzata és a Jászok 

Egyesülete rendezi. Az otthon 

élő és elszármazott jászok júni-

us 26-29. közötti seregszemlé-

jének kiemelkedő eseménye a 

június 28-i, szombati felvonu-

lás és díszünnepség. Itt kerül át-

adásra az idei Jászságért Díj. Az 

eseménysorozat részletes prog-

ramja már olvasható egyesületi 

honlapunkon. Az esztendő leg-

fontosabb jászsági eseményére 

ezúton hívjuk meg egyesületünk 

tagságát és az érdeklődőket! 

Örömmel jelezzük, hogy a 

Jászberény Városi Könyvtár és 

Információs Központ és a Jászok 

Egyesülete a közeljövőben két 

kiadványt tesz közzé. Először A 

Jászság könyvészete c. bibliog-

ráfia (szerkesztette Gulyás Er-

zsébet), majd Farkas Ferenc tol-

lából A Jászság nyomdatörténe-

te c. monográfia lát napvilágot. 

Meghalt Gyalog Rozi rádiós 

újságíró, Nagy Imre mártír mi-

niszterelnök egykori titkára. Ő 

készítette 1954-ben a Magyar 

Rádiónál azt a

hangfelvételt, melyen megszó-

lal a Lehel kürtje. Ezt az archív

felvételt tettük közzé a Jászsá-

gi ünnepnapok című hangkazet-

tán, s ez szól a Jászok Egyesüle-

te honlapján is. 

Dr. Dobos László 

ügyvivő 

Drótposta: info@jaszokegye-

sulete.hu 

Honlap: www.jaszokegyesu-

lete.hu 

Adószám: 19666024-1-41 

A Jászok Egyesületének 
áprilisi hírleveléből

Május 11. Tölgyes Pünkösdi Gyermeknap.

Június 21-22. Tölgyes Sportnap ( úszás, ping-pong, tenisz, strand-

röplabda, strandfoci, sakk, bográcsverseny  ).

Június 21: Jótékonysági Medencebál

Július 19-20. Tölgyes Egészségnapok.

Augusztus 9-10. Tölgyes Folklórfesztivál 

Augusztus 16: Medencebál

Labdarúgó EB közvetítése kivetítőkön  2008.06.07.-29-ig.

Olimpiai közvetítések kivetítőkön 2008.08. 08-tól. – 08.24-ig.

E m l é ke z é s
Kiss László 

 halálának első évfordulójára
Valami fájdalom nyomja a lelkünket,
Egy éve nem mondhatjuk el Neked.
Egy éve már, soha többé,
Csak emléked marad örökké.
Ajkadra nem tudott panaszt csalni
Se kín, se fájdalom,
De a halál legyőzött, nem volt irgalom.

szerető családod, Jászivány

Megállunk sírod előtt, könnyezünk,
Fájó szívvel rád emlékezünk.
gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak Neked.
Fáj a szívünknek csendes távozásod,
De még élünk, őrizzük álmod.”

élménymedence a strandon
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