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Nagy-Hinst István judó mester a Judo Masters Világbajnokságon 
szerepelt. (Cikk a 11. oldalon.)

Hatvan éves érettségi találkozó volt a gimnáziumban. (Teljes cikk a 8. oldalon.) Honvédelmi nap az általános iskolában. ( Teljes cikk az 5. oldalon.) 

Az Önálló Óvodai Egység és a Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
dolgozói május 30-án ebben az évben is megrendezték 

Jászapátin a Gyermekek Napját.

A Barangoló című ismeretterjesztő gyermekfoglalkozás júniusi programjában 
többek között a kovácsmesterséggel is megismerkedtek a kicsik.  

A Tölgyes Sportnapok keretében sakkversenyt is rendeztek a strandon. 
A versenyről is olvashatnak a 6. oldalon.

Búcsú az iskolától. A Jászapáti Alapfokú és Művészeti Iskola tanévzáró 
ünnepségén a nyolcadikosok ballagásával kezdetét vette a nyári vakáció.

A nyolcadikos ballagók között ismertük meg a Nyitrai hármas ikreket is.  
Gergő, Csilla és Csaba a nyári szünet után szakközépiskolában  

folytatja a tanulást - a fiúk Jászberényben, a kislány Jászapátin.

Az idén Alattyán adott otthont a Jászok Világtalálkozójának. 
Képünkön az új  jászkapitány, Vass Lajos.

A Jászságért Díjat Szikszai Mária nyugalmazott könyvtárigazgató  
és Molnárné Szikszai Klára nyugalmazott tanárnő kapta, amit  

a Jászok Világtalálkozóján Dr. Dobos László a Jászok Egyesületének elnöke adott 
át városunk  köztiszteletben álló polgárainak, életpályájuk elismeréseképpen.  

(Írásunk a 6. oldalon.)

Városunkat a Jászok Világtalálkozóján a nyugdíjs klubok, az énekkar, a JABE és kerékpáros csapata képviselte népes delegációval.



ÚSZÁSOKTATÁS
indul a JÁSZAPÁTI STRANDON

2009. július 1-től és 20-tól

kéthetes kurzusokban

óvodás - diák és felnőtt csoportok részére

Gulyás László és Urbán Ferenc 
testnevelők vezetésével.

Úszni tudóknak edzés, 
és a betegségek rehabilitációját elősegítő gyógyúszás.

Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 18 óra után

a 30/597-4651-es 
telefonszámon lehet.
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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  

Judo Masters  
Világbajnokság 2009.

Május utolsó négy napján a németországi Sindelfin-
genben rendezték meg az IJF első hivatalos Judo Mas-
ters veterán világbajnokságát.  a nagyszabású sport-
rendezvényen 48 ország közel 900 versenyzője kép-
viseltette magát 30 év feletti korosztályban életkor és 
súlykategória szerinti megbontásban. Az indulók java 
része egész életét végig dzsúdózta, tapasztalt , komoly 
versenyzői múlttal rendelkezve, és a használt technikák 
kivitelezésének színvonala is ezt eredményezte eseten-
ként meglepő fordulatokat eredményezve.

A jászapáti Kígyó Dojó Harcművészeti Sportegyesü-
let elnök, vezető edzője  Nagy Hinst István Hanshi / 8 
Danos Jitsu és 2 Danos Judo Mester/ a Magyar Senior 
Judomesterek Klubjának színeiben képviselte hazán-
kat, M6 -100 Kg.-os kategóriában.  Jó lendülettel star-
tolva, legyőzve német és francia ellenfelét az elődöntőig 
jutott ahol egy német ellenfelével vívott küzdelemben 
pontozással vesztett.  A vigaszágon , a  magyarországi 
győri ellenfelével  került szembe a 3 helyért vívott küz-
delemben. Sajnos az elődöntőben szerzett sérülése nem 
tette lehetővé a győzelmet  és  az összesítések alapján 
az 5 helyen végzett.

Nagy Hinst István
Kígyó Dojó Harcművészeti Sportegyesület

elnök, vezető edző

2009 június 13.-án az MHSE Küzdő-
sport Centrum /Budapest,XVII.Ker.

Rákoscsaba,Temető u. 22./-ban került meg-
rendezésre a 2009.évi Csaba Kempo Kupa .

A rendezvényt a Magyar Harcos Sportegye-
sület szervezte, melynek keretében a gyerek,
ifjúsági,valamint,felnőtt,korosztály,képvise
lői,-Kata,Fegyveres kata,Önvédelem,Bemut
ató,Törés technika, Licht contact küzdelem, 
Jitsu „C” küzdelem, földharc küzdelem, és 
semi contact csapat küzdelem versenyszám-
okban mérhették össze tudásukat, korosztály 
, minősítési szint valamint súlykategória sze-
rinti megbontásban.

A rendezvényen 5 sportegyesület közel hat-
van versenyzője állt rajthoz derekasan meg-
küzdve minden pontért és  éremért . A Jásza-
páti Kígyó Dojó Harcművészeti Sportegyesü-

let , Nagy Attila 4 Danos Ju Jitsu és 1 Danos 
Kempo DoMester vezetésével 5 gyerek,3 ifjú-
sági és 2 felnőtt versenyzőt sorakoztatott fel a 
rajthoz,és a versenynap végeztével 17  arany  
13 ezüst és 4 bronz éremmel büszkélkedhe-
tett az alábbiak szerint:

Kata: Pethő Krisztina, Szikszai 
Nikolett,Takács András, Zagyi Norbert, Zagyi 
Renáta  I hely, Ádám Athéné, Pethő Levente, 
Pongó Tamás, Takács Hedvig II.hely, Szarka 
Péter III.hely

Fegyveres kata: Ádám Athéné,Pethő Krisz-
tina, Pethő Levente, Pongó Tamás ,Takács 
Hedvig ,  Zagyi Renáta  I hely, Takács András, 

Zagyi Norbert, II.hely, Szarka Péter , Szik-
szai Nikolett III hely. Bemutató: Zagyi Rená-
ta I.hely. 

Önvédelem: Pethő Levente, Pongó Tamás, 
Szikszai Nikolett , Zagyi Norbert , I.hely. 
Ádám Athéné, Takács Hedvig  II.hely, Pethő 
Krisztina III.hely

Földharc: Takács HedvigI hely,  Szarka Pé-
ter , Szikszai NikolettII.hely.

Sport Jitsu”C”: Takács András, Zagyi Nor-
bert II. hely

Licht contact küzdelem: Takács András 
II.hely

Jászapáti,2009.06.15.

Nagy Hinst István Hanshi
Kígyó Dojó HS

elnök, vezető edző

Beszámoló az év második 
versenyéről, a Női-férfi Or-
szágos Erőemelő Csapatbaj-
nokságról, amely április 25-
26-án került megrendezésre 
Budapesten.

 A Familya SC-t 3 női és 4 
férfi versenyző képviselte: 
Hubai Ágnes, Kirilla Szil-
via, Béres Csilla, Juhász At-
tila, Urbán István, Kálé Csa-
ba, Béres Zsolt. A verseny va-
lódi célja most nem a nagy 
teljesítmény volt, hanem fő-
leg arra kellett koncentrálnunk, hogy 
egyik csapattag se essen ki a verseny-
ből, mert az a csapat eredményét ron-
totta volna le. Szerencsére ez nem is 
történt meg. Női csapatunk hátrányát 
jelentette, hogy mind a hárman egy 
súlycsoportban indultak, 67,5 kg-ban. 
Ágnes a negyedik helyen végzett, Szil-
vi a harmadik, Csilla pedig az első he-
lyet szerezte meg. Az így gyűjtött pon-
tok alapján női csapatunk a harmadik 
helyen végzett. A verseny végén átve-

hették a nekik járó bronzérmet. Más-
nap került sor a férfiakra. 56 kg-os ka-
tegóriában indult Csaba, aki ezüstérmet 
szerzett. Majd 75 kg-ban Zsolt a negye-
dik helyen végzett. 82,5 kg-ban Attila 
bronzérmet kapott. Végül, de nem utol-
só sorban a 125 kg-os kategóriában Ist-
ván ugyancsak bronzérmet szerzett. A 
pontok alapján a férfi csapat a kilence-
dik helyen végzett.

Gratulálunk a versenyzőknek, és to-
vábbi sok sikert kívánunk nekik!

Kálé Csaba

Erőemelő-hírek

2009. évi 
Csaba Kempo Kupa

Önkormányzatunk az elmúlt időszakban 

többször tájékoztatást adott arról, hogy mi-

lyen EU-s pályázatokon veszünk részt, és ho-

gyan szerepeltünk azokon. 

Az Észak-Alföldi Operatív Program keretén 

belül két pályázatunknak is megkezdődtek – 

a sikeres közbeszerzést követően – a kivitele-

zési munkái. Ezek tartalmáról a következők-

ben szeretnék tájékoztatást adni:

Polgármesteri Hivatal felújítása
Közbeszerzésen a Hivatal felújítását a 

SZOLTISZ Kft. (Szolnok, Dózsa Gy. u. 5.) 

nyerte meg nettó 47.355.000 Ft-os áraján-

latával. A munkálatok már elkezdődtek, és 

2009. szeptember 30-ra befejeződnek. - a 

munkák irányítói bíznak abban, hogy a szer-

ződésben vállalt határidő előtt tudnak majd 

teljesíteni.  A kivitelezés során a következő 

feladatokat végzik el: az épületre magaste-

tő kialakítása, homlokzatfelületének hőszi-

getelése, felújítása, meglévő ablakok cseréje, 

ill. egy darab napkollektor rendszer kiépíté-

se meleg víz előállítására.

A Hivatalban az építkezés alatt az ügyfél-

fogadás a szokott rendben történik.

Kerékpárút építése  
a Petőfi Sándor úton

Szintén befejeződött a közbeszerzése a vá-

rosközponttól a Róka utcáig tartó kerékpár-

út építésének. A korábbi sikertelen közbeszer-

zés után ez a pályázati kiírás már eredményes 

lett, és megvan a kivitelező is. A közbeszer-

zést a KÖTIVIÉP B. Kft. (Szolnok, Gáz út 1.) 

nyerte meg nettó 71.282.913 Ft-os árajánla-

tával. A munkálatoknak jelenleg még a ke-

vésbé látszatos szakasza zajlik, mert készül a 

hatóság által előírt fedvényterv, ill. szintezé-

si munkákat végeznek. Július első napjaiban 

viszont már elkezdődik a látványosabb sza-

kasz is, melynek keretében a kerékpárút alap-

jának a kialakítása kezdődik meg. A két irá-

nyú közlekedésre alkalmas kerékpárút 2 m 

burkolatszélességgel készül, és a  közúttól egy 

80 cm széles biztonsági sáv fogja elválasztani. 

A városközpontban 1 db 40 férőhelyes kerék-

pár tároló is kialakításra kerül, ill. az Utassi 

utcáig megtörténik a csapadékvíz zárt rend-

szerbe vezetése is. A kivitelezés a tervek sze-

rint októberre befejeződik.

Óvodák felújítása
Sikeresen szerepeltünk az oktatási intéz-

mény felújítására kiírt pályázat első forduló-

jában a József Attila és a Vasút úti óvoda épü-

letünk felújításával. Május végére elkészült és 

benyújtásra került az irányitó hatóságnak az 

az előkészítő munkaanyag, amellyel a máso-

dik fordulós pályázatunkat készítettük elő. 

Jelenleg ezen anyagnak a szakértői vizsgála-

ta zajlik, és visszajelzésüket követően abban 

bízunk, hogy július végére be tudjuk adni a 

második fordulós pályázatunkat is (a most 

benyújtott és ellenőrzés alatt lévő anyag ala-

pozza meg a második forduló sikert). A máso-

dik fordulós pályázat benyújtásával egyidő-

ben, megjelentetjük a két épület felújításának 

közbeszerzési hirdetményét is, azért, hogy a 

pályázat elbírálásának végére meglegyen a 

munkákat végző kivitelező is. Az óvoda veze-

tésével egyeztetve a Vasút úti óvoda épülete 

szeptembertől már nem fogad gyermekeket, 

mert ezzel az épülettel kezdődnek meg a fel-

újítási munkálatok. Ez a projekt 2011. nyará-

ra fejeződik be úgy, hogy 2010. júniusára lesz 

kész a Vasút úti óvoda épület felújítása, és utá-

na kezdődik a József Attila úti. 

A Strand nagymedencéjének 
átalakítása

Sajnos a medence átalakítására belátható 

időn belül nem írnak ki pályázatot, ezért ez 

év január 15-i képviselő- testületi ülésen Ön-

kormányzatunk úgy döntött, hogy a strandot 

üzemeltető Városüzemeltető Kft.-vel közösen 

újítsuk fel, és lássuk el vízforgatóval a hasz-

nálaton kívüli medencét. Az előzetes tervezői 

költségek alapján az Önkormányzat 20 mil-

lió forinttal fog hozzájárulni a kivitelezéshez, 

a többi összeget pedig saját forrásból, ill. hi-

telfelvételből a Városüzemeltető Kft.-nek kell 

biztosítani. A munkálatok összefogásával – a 

kivitelei terv elkészíttetése, közbeszerzés le-

bonyolítása, majd a kivitelezés munkálatai-

nak ellenőrzése –  az Önkormányzat, a Vá-

rosüzemeltető Kft.-t bízta meg.  Az előzetes 

elgondolások alapján a munkálatoknak az ez 

évi főszezon kezdetére, be kellett volna feje-

ződni, de sajnos az előkészítő munkák elhúzó-

dása ezt lehetetlenné tette. A Képviselő- tes-

tület most úgy döntött, hogy szeptember vé-

géig lehetőleg közbeszerzés útján ki kell tudni 

választani a kivitelezőt, és a munkálatoknak 

már az ősszel el kell kezdődnie. 

Szeretném tájékoztatni városunk lakossá-

gát, hogy az Észak-Alföldi Regionális Fejlesz-

tési Tanács pályázati felhívására a következő 

pályázatokat nyújtottuk be:

„Járda felújítás a városkép javítása, 
vonzerő erősítése érdekében” 

címmel a Petőfi Sándor úton lévő járda tel-

jes felújítását szeretnénk megvalósítani.

„Járda felújítás közcélú munka 
keretében Jászapátin”

 címmel a településen zajló közcélú foglal-

koztatás keretében 3000 m hosszúságban 

szeretnénk járdát felújítani.

„Nagy Homokos tó és környékének 
rekreációs megújítása Jászapátin”

 címmel a Lehel úton lévő tó és környékének 

felújítását szeretnénk megvalósítani (tó kot-

rása, part megerősítése, füvesítés, fásítás, pa-

dok és szemétgyűjtő edények kihelyezése). 

„Térfigyelő rendszer bővítése 
települési összefogással” 

címmel Jászdózsa, és Jászszentandrás Ön-

kormányzataival szeretnénk a már meglé-

vő térfigyelő rendszerünket bővíteni. Váro-

sunkban a Temető parkolójába, a piactér-

re, és a Somos iskolaépületre helyeznénk ki 

újabb kamerákat. 

A felsorolt és már beadásra került pályáza-

tokon túl további pályázatok előkészítésével is 

foglalkozunk, melyek a következők:

Önkormányzati önerő kiváltása a 
kerékpárút építéséhez.

A Polgármesteri Hivatal teljes 
akadálymentesítése.

(Ez a két pályázatunk olyan előkészített-

ségű, hogy június 2-án már benyújtása is ke-

rülnek.)/

Az általános iskola Velemi Endre úton 
lévő épületének akadálymentesítése.

Északi városrész rehabilitációs 
projektje. 

Felhagyott hulladéklerakó 
rekultivációjának második fordulós 

pályázata. 

Sajnos ebben az évben már van egy siker-

telen pályázatunk is, ugyanis az általános is-

kolánk Damjanich úton lévő tornaterem épü-

letére benyújtott pályázatunk nem nyert tá-

mogatást. 

Szabó Lajos 

polgármester

MEgk Ezdődött  
a sikeres EU-s projektek végrehajtása



A mozgásról, jut eszembe…
mottó: 
„Paripám  csodaszép pejkó,
 Ide lép oda lép hejhó!
 Hegyen át, vízen át vágtat, 
 Nem adom, ha ígérsz százat.”
     (Weöres Sándor)

A múlt hónapban a népi mondókák fontosságára hívtam fel 
a figyelmet, most egy gyönyörű verssel fémjelzem írásomat. Ez 
egy vidám kis ló, friss mozgásáról szól, amit többféleképpen 
érzékeltet: ide lép, oda lép, átvágtat, szinte átvesszük az üge-
tésnek ritmusát az olvasó. Ilyet hallva átértelmeződik a gyere-
kek végtelen mozgásigénye, hiszen minden kis állat zabolátla-
nul, boldogan futkároz, repdes, úszik. Amit a maga adottságai 
és az állatfaja enged neki.

Az embernél is ez volna természetes, a napi rendszeres moz-
gás, és hogy ezt saját egészségéért, és a gyermekeiért is megte-
gye, hogy sétáljanak a friss levegőn, játszótéren játszanak moz-
gásos játékokat, vagy esetleg ússzanak, vagy bármit, csak ne 
egész nyáron tévézzenek.

Megdöbbenve láttam, egy mozgáshiányról , egészségtelen 
táplálkozásról, a túlsúlyos gyerekekről szóló híreket: egy ame-
rikai 3 gyerekes család, ahol a 20 éves lány, egésznap otthon 
ült, mert nem mert kimenni az utcára, olyan kövérnek érez-
te magát, és sajnos a családja többi tagjánál, is hasonló volt 
a helyzet. Sokat ettek, és ráadásul egészségtelenül nassoltak, 
napi 5 zacskó chipset fejenként.(Általában negatív példaként 
említem a televíziót, de mint mindig, a kivétel erősíti a sza-
bályt.) Elég elborzasztó nem? Ilyen életet akarunk élni, a foly-
tonos Amerika utánzással. Lehet, hogy már Magyarországon 
is vannak ilyen családok, akik nem tudnak kitörni a saját kor-
látaikból (időbeosztás hiánya, gyorsételek, lustaság, depres-
szió) Pedig milyen nagy változást tudna hozni egy kis életmód-
váltás. Ne hagyjuk magunkat lebeszélni a jó elhatározásról. 
Adok egy kis ízelítőt:

„Szeretnék arra ösztönözni mindenkit, hogy minél többen 
ízleljék meg a futás, a sport adta örömöket”.

„A mozgás mind többünk életének képezze szerves részét, 
nőljön azoknak a fiataloknak és idősebbeknek a száma, akik 
szabadidejüket- akár családostól- sporteseményen töltik.

„Írd le az edzéseid izzadságcseppes küzdelmeit, vagy a kön-
nyen lefutott kilométereket.”

„A kis izomláz a jó jel a fokozatos kezdésről, és nem a tel-
jes kimerültség.”

Kedvtelve: Z. S. -né

Kedves  Rejtvényfejtők!
A rejtvényben József Attila 

Nyár című verséből idézek.

„ Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.
Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.”

… folytatása a rejtvény vízsz. 1, 
13 és 45 számú soraiban.

VíZSZ.: 1. Beküldendő. A vers 
folytatásának  első része. 11. Csú-
csos fejdísz, az uralkodók, pá-
pák és egyéb előkelőségek hasz-
nálták a hatalom jelképeként. 12. 
Színész, rendező, 1953-ban szü-
letett Nagyváradon. ( Péter)  13. 
Beküldendő. A vers folytatásának 
második része. 15. Európa Baj-
nokság. 16. European Network of  
Academic Sport rövidítve. 17.  Te-
lepülés a külső-somogyi  dombvi-
déken, a  Balatontól délre, Siófok-
tól 25 km-re. 18. Hangtalan keh! 
19. Remiz egynemű betűi. 21. He-
tente megjelenő női magazin. 23.  
Háromszoros Oscar díjas ameri-
kai filmrendező és színházi ren-
dező. ( Kazan) 24. Más személyek. 
( két szó) 25. Itt-ott, nem minden-
hol. 27. Haj egynemű betűi. 28. 
Angyal rang. 30. Az ENSZ Me-
zőgazdasági és Élelmezési Világ-
szervezete angol nevének rövidí-

tése. 31.  Kiló mássalhangzói. 32. 
Az Új-Zélandi Rögbi Unió játéko-
sa. (Ioasa). 35. Vétlen, nagyobbik 
fele! 36. Délkelet-Ázsiában ősho-
nos,- hazai állatkereskedésekben 
is gyakran található – gekkó faj. 
37. Verdi operája egy etióp rab-
szolgalány és egyiptomi hadve-
zér szerelméről. 39. Vég nélkü-
li kova! 40. Keresztül. 41. Párizsi 
metró. 42. Idegen női név.(A zű-
rös természet című amerikai film 
női főszereplőjének neve is). 44. 

Sav maradék! 45. Beküldendő. A 
vers folytatásának harmadik ré-
sze. 47. Naurui köztársaság leg-
nagyobb városa. 50. Szóösszeté-
telek előtagjaként az utótagnak 
a televíziós képtechnikával való 
kapcsolatát jelöli. 51. Egyedural-
mi rendszer, amelyben az uralko-
dó hatalmát, döntési jogát semmi 
sem korlátozza.

függ.: 1. Település Egertől 
nem messze, az Eger-patak völgy-
ében. 2. Élelmiszert, ennivalót el-

fogyasztók. 3. A tó jege teszi télen. 
4. A torok része. 5. Dunához kö-
zeli településen. 6. Nagy testű ra-
gadozó madár. 7. Fej nélküli góc! 
8. Bekasszíroz, beszed. 9. Sérü-
lés. 10. AAAAA! 14. Az Ameri-
kai Egyesült Államok egyik tag-
állama. 18. Mindenre kiterjedő, 
alapos. 20. Bordeauxból szárma-
zó szőlőfajta, a belőle készült bor 
mélyvörös színű, telt bársonyos 
ízű. 22. Elhalt személy „ jelzője”. 
26. Indíték. 29. Tantál vegyjele. 
30. Autó kerekének lassításkor 
keletkezett lenyomata. 32. Vala-
mit kigondol, elképzel. 33.Mező-
gazdasági birtok (főleg Ameriká-
ban, Angliában) 34. Izgat, ingerel, 
idegesít ritkán használt szóhasz-
nálattal. 38.  Az 1848-49-es sza-
badságharc  13 hős katonai veze-
tőjének „jelzője”. (vértanúk)   43. 
Idegen női név. 44. Argon és kén 
vegyjele. 46. Éva becézve. 48. Vér-
csoport. 49. Indulatszó.

Beküldendő: Vízsz. 1, 13 és 45 
számú sorok megfejtése. A meg-
fejtéseket a könyvtár címére kér-
jük eljuttatni, július 20-ig.

A májusi rejtvény megfejtése: 
„...Ez a legforróbb szó, ez a leg-
szebb imám, amikor kimondom 
anyám, édesanyám.”

A CBA vásárlási utalványt nyer-
te: Süttő József, Jászapáti.

Nagypál Istvánné
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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  Drogellenes Világnap al-

kalmából az ÁNTSZ Jászberé-
nyi Kistérségi Intézete szervezé-
sében kábítószer ellenes nyílt nap 
került megrendezésre 2009. jú-
nius 8-án 930-1430 között a jász-
berényi Lehel Filmszínházban.

A rendezvényre a Jászság 18 te-
lepülése valamennyi általános is-
kolája 7. és 8. osztályából 2-2 főt 
illetve a középiskolákból 15-15 főt 
vártak. A Jászkun Volán Zrt. 90 
%-os utazási kedvezményt biz-
tosított a csoportosan utazó diá-
koknak és felnőtt kísérőiknek.

A rendezvény résztvevői a 
megnyitó után meghallgatták, 
megnézték Dr. Pető Katalin ifjú-
sági orvos power point vetítését. 
Az előadás „végig utaztatta” a fi-
atalokat a legális (cigaretta, alko-
hol), valamint az illegális drogok 
(extasy, marihuana, LSD) ártó 
hatásain. Az előadás vezérfonala 
volt: az „ördögi körbe” bekerülve 
nincs kiút, pontosabban a család 
kitartó szeretetével és szakem-
berek segítségével is nagyon ne-
héz a „tiszta” útra térni és mind-
halálig „tisztának” maradni. De 
nem lehetetlen. Az előadó a fia-
talokat, mint leendő édesanyá-
kat, édesapákat szólította meg, 
felhívva a figyelmüket, hogy if-
júkori botlásaikért leendő gyer-
mekeik bűnhődnek.

Dr. Agócs Gabriella pszichiá-
ter „Mámor és derű” előadásának 
mondandója az volt, hogy amit 
keresünk életünkben az az öröm, 
a fontosság érzése. Van amikor 
úgy érezzük megtaláltuk, de van 
amikor hiába keressük a szerte-
foszlott boldogságot. A görcsös 
kereséshez vannak akik különbö-
ző szerek segítségét veszik igény-
be (gyógyszer, alkohol, drog). A 
doktornő sok éves tapasztala-
ta alapján elmondta, hogy ezek-
nek a szereknek a használatával 
elérhető a mámor,  viszont egy-
részt tünékeny, másrészt egy-
re nagyobb és nagyobb dózisok 
bevételével idézhető fel újra. Az 
előadás rávilágított, hogy milyen 
más módon lehet a boldogság út-
jára rátalálni, és az úton maradni 
egyedül, szerek nélkül.

A két előadást követően film-
vetítésre majd beszélgetésre ke-
rült sor a kábítószer fogyasztás 
miatt meghalt Karesz életéről és 
végakaratáról. Karesz édesapja 
maga jött el, hogy első kézből el-
mondja milyen volt Karesz mikor 
drogozott, hogyan halt meg a ke-
zeiben, miért tartja magát hibás-
nak és miért szakítja fel a fia el-

vesztésével keletkezett sebet új-
ból és újból, ahányszor kérik.

A film, amit levetítettek a szü-
lői szeretetről szól, ami kevés volt 
ahhoz, hogy a fiú legyőzze a dro-
got. A drog erősebbnek bizonyult, 
legyőzte Kareszt. Karesz ebbe be-
lehalt. Karesz édesapja, fia vég-
akarata szerint járja az országot, 
hogy elmondja mindenkinek: Ne 
nyúlj a droghoz, nagyon erős el-
lenfél, legyőzhetetlen!

A rendezvény szüneteiben le-
hetőség nyílt a jászberényi rend-
őrkapitányság munkatársa se-
gítségével megismerkedni azzal, 
mit rejt a drogtáska, lehetett pla-
kátot festeni.

A rendezvény szervezője az 
ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi 
Intézete 2007. évben több, mint 
ezer középiskolába lépő és azt el-
hagyó diákot (a jászsági középis-
kolások 40 %-át) kérdezett meg 
drogfogyasztási szokásairól, is-
mereteiről. Az eredmény döb-
benetes volt: a megkérdezettek 
közül minden negyediket meg-
kínálták, minden nyolcadik ki-
próbálta, minden tizenkettedik 
fogyaszt kábítószert. A fiatalok 
válaszaiból egyértelműen kide-
rült: ha egy diák elhatározta, 
hogy a kipróbálja a kábítószert, 
beszereznie azt már szinte gye-
rekjáték.

A felmérés arra is rávilágított, 
hogy a szülők nem eleget vagy 
nem hatékonyan beszélgetnek 
gyermekeikkel a drogról. Több-
nyire a szülői beszélgetés tiltás-
ból áll. Nem csoda, hogy a meg-
kérdezett diákoknak mindös-
sze öt százaléka kérne segítséget 
a szülőktől, ha kábítószer hasz-
nálattal kapcsolatos problémája 
lenne. Ez az adat el kell, hogy gon-
dolkodtasson minden szülőt. A 
kábítószer itt van testközelben és 
egyetlen gyermek sem immunis 
a kábítószerezés ellen!

És még valami, kézzel fogha-
tó: a Jászságban az utóbbi évek-
ben évente 16-18 fő 18 éven alu-
li próbálkozik öngyilkossági cél-
ból nagy mennyiségű nyugtatót, 
altatót bevenni. Minden hetedik 
öngyilkos, akit mérgezési eset-
ként anonim bejelentenek, 18 
éven aluli. Elgondolkodtató, ho-
gyan jutnak a legális droghoz, il-
letve, hogy mi felnőttek ebben 
mennyiben vagyunk felelősek?

Dr. Sárközi Mária
kistérségi tisztifőorvos

toBorzó
A Jászapáti Színjátszó Kör túl van a Hegedűs a háztetőn cí-

mű musical 10. előadásán. 
Ebben az évben – ősszel – még ezzel a darabbal tájol a környező 

településeken, de már most várja mindazok jelentkezését, akik sze-
retnének részt venni a következő előadás: 

a My Fair Lady című musical színrevitelében.
Bizonyára a Kedves Olvasó is szívesen lenne e sikeres csapat 

tagja, ne várjon hát tovább, mert ez a kis felhívást egyben szeretet-
teljes meghívásnak is szántuk: Jöjjön közénk!

Kökény Gábor

szeretettel és méltósággal  
a drog ellen
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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

Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2009. 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

Tisztelt Partnereink!
Cégünk integrátori tevékenység végzésével több 

évtizedes tapasztalatra alapozva segíti  
az Ön mezőgazdasági tevékenységét vetéstől  

az értékesítésig.

Hívjon minket!
Jászapáti 2000. Mg. ZRt.
57/440-156; 30/250-2822 

honlap: www.jaszapatimgzrt.hu

CENTRUM JÁSZAPÁTI KFT.
AGROCENTRUM 

BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT
Műtrágyák, vetőmagok, vegyszerek, munkagépek és 
alkatrészek, csapágyak, hidraulika csövek, gumiáruk, 

vas- acéláruk, fóliák. 
Tel.: 57/441-158, fax: 441-163

POWER
Műszaki kereskedés

Jászapáti, Kossuth L. út 7.
Tel./fax: 57 540-565

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

a jászapáti 

óvodai Családi sportnap

 TÁMOGATÁSÁÉRT KÖSZÖNETET MONDUNK:
Jászapáti város önkormányzatának

a jászberényi Kia szalonnak

Nagypál Csaba önkormányzati képviselőnek

A Jászapáti Városüzemeltető Kft.-nek

és tóvári Bélának.

Óvodás gyermekek és az óvoda dolgozói

Tájékoztató 
a gyógyszertári nyitva tartásról

Tájékoztatjuk a tisztelt  lakosságot, 
hogy az István Király Gyógyszertár Jászapátin  

2009. július 13- tól július 19-ig  zárva tart.

A Megváltó Gyógyszertár ( József Attila út 7/a.)
2009. július 27-től augusztus 01-ig zárva tart.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és megértését.

Polgármesteri Hivatal 
 Jászapáti

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2009. június 29-től
a Jászapáti fiókunk nyitva tartása az alábbiak szerint változik:

 Hétfő:  8.00 – 12.00   12.30 – 15.30
 Kedd:  9.15 – 12.00    12.30 – 14.30
 Szerda:  9.15 – 12.00    12.30 – 14.30
 Csütörtök: 8.00 – 12.00   12.30 – 14.30
 Péntek:  9.15 –  12.45

Szeretettel várjuk minden jelenlegi és leendő ügyfelünket!

Tisztelettel: OTP Bank

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
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60 éves érettségi találkozó a Gimnáziumban Vidám nap a tanyán
Ismét találkoztunk mi, az 1949-ben érett-

ségizett öregdiákok az alma materben. Kül-

ső szemlélő idős embereket láthatott gyüle-

kezni, de mi egymásban felismertük az egy-

kori fiatal lányokat és fiúkat. 

1941 és 1949 között voltunk a gróf 
Széchenyi István katolikus gimnázium 

tanulói. 

Érdekesség, hogy ugyancsak 1941-ben in-

dult első alkalommal az Országos Falusi Te-

hetségmentő Akció, melynek révén 22-en 

ösztöndíjasként tanulhattunk tovább. Mi-

vel így nagy lett volna a létszám, két osztály 

indult az „A” és „B”. Abban az időben ritka 

volt még  párhuzamos osztályok indítása. A 

mi két osztályunk olyan szoros kapcsolatban 

volt egymással mint az iker testvérek. A ta-

lálkozókat is mindig együtt tartottuk, el sem 

tudtuk volna képzelni másként. Hosszan le-

hetne sorolni a nyolc év alatti szinte történel-

mi változásokat, de inkább csak egy kellemes 

eseményt említek meg, 1945 őszén csatla-

koztak hozzánk a lányok, akik addig polgá-

ri iskolában tanultak, és akik új színt hoztak 

az osztályok életébe. 1949-ben a két osztály-

ban összesen 63-an érettségiztünk.

Eleinte 10 évenként tartottuk a találko-

zókat, de már régóta 5 évenként jövünk ös-

sze. 

Sajnos a mostani 60 éves találkozón már 

csak 25-en jelentünk meg. Tanáraink kö-

zül dr. Győri Gyulát az „A” osztály osztály-

főnökét, Korsós Miklós tanár urat és Pók-

ász Endréné tanárnőt üdvözölhettük sora-

inkban. A találkozó helyszíne a gimnázium 

Bolváry terme volt.

A rövid bevezető a közös emlékeinkről 

szólt, amely emlékeknek nem csak mi, ha-

nem a már eltávozott osztálytársaink és 

tanáraink is részesei. Ezt követően az is-

kola mostani kis diákjai zenével és verssel 

köszöntöttek bennünket, szinte az egyko-

ri magunkat láttuk viszont bennük. Egyik 

osztálytársunk előadásában meghallgattuk 

Tóth Árpád Köszöntő című versét, amely ép-

pen a régi iskola emlékét örökíti meg. Meg-

tekintettük a szépen felújított épület egyes 

részeit. A régi tornacsarnok most jóval kis-

sebnek tűnt, mint gyerekkorunkban, az új 

tornacsarnok viszont valóban impozáns mé-

retű. Gyönyörködhettünk a csodálatos dísz-

teremben is. 

A körséta után illően megemlékeztünk a 

2005-ben elhunyt dr. Kovács Zoltán tanár 

úrról aki a „B” osztály  osztályfőnöke volt. A 

két osztályfőnök gyakran évődött egymás-

sal, hogy melyikük osztálya ér el jobb ered-

ményt. Persze egyiküknek sem lehetett pa-

nasza a saját osztályára, s így a tréfás vetélke-

dő eredménye nyilván döntetlen lett.

Az „osztályfőnöki órán” mindenki szót ka-

pott, és beszámolhatott az utolsó találkozó 

óta vele történt eseményekről. Persze idős 

emberekről lévén szó többnyire a nyugdí-

jas évekről, a családról, az unokákról, (ese-

tenként a dédunokákról) és az egészségi ál-

lapotról esett szó. Azért nem volt túl nagy 

panaszkodás, mert emlékeztünk egyik osz-

tálytársunk mondására, hogy „ne panasz-

kodjatok annyit, bizonyára mindnyájunk-

nak van olyan testrésze ami nem fáj, hát 

örüljünk annak”. 

Néhányan régi emlékeket, diákcsínyeket 

is felidéztek. Óra után mindenki kapott egy 

szép emléklapot, és a „fiúk” a „lányokat” még 

egy-egy szál virággal is meglepték. Ezt köve-

tően emlékeztetőül elkészült a szokásos cso-

portkép, majd a közeli étteremben pezsgős 

pohárköszöntő után fogyasztottuk el az íz-

letes és bőséges ebédet. Persze tovább foly-

tatódott a beszélgetés, az emlékek felidézé-

se. Végezetül biztattuk egymást, hogy a kö-

vetkező, 65 éves találkozón is mindnyájan 

legyünk jelen. 

A találkozó szervezését dr. Túri Józsefné 

Jász Magda, dr. Maczkó Sándor és jóma-

gam végeztük. 

Goda Zoltán 

a ,,Jászságért” Alapítvány 

Kuratóriuma  a Jászsá-

gért Díjat megosztva, ösztön-

díjként  

Szikszai Mária ny. könyv-

tárigazgató és Molnárné 

Szikszai Klára ny. tanár ré-

szére ítélte oda, életpályájuk el-

ismeréseként. 

A Szikszai testvérek Szikszai 

Gábor tanár, helytörténész gyer-

mekei, Jászapáti szülöttei. Élet-

útjukat meghatározta az útnak 

indító családi közösség. 

Szikszai Mária könyvtárosi 

oklevelet szerzett a nyíregyhá-

zi főiskolán. 38 éven át, nyugdí-

jazásáig volt a jászapáti könyv-

tár munkatársa, majd igazgató-

ja. Ez idő alatt két alkalommal 

költöztette a könyvtár egyre gya-

rapodó állományát új épületbe. 

Módszertani könyvtárosként a 

környező települések könyvtá-

rainak szakmai felügyeletét is 

ellátta. hangyaszorgalommal 

gyűjtötte évtizedeken át Jásza-

páti helytörténetének írásos do-

kumentumait. a Jászságban is 

páratlan méretű anyag jól szol-

gálta családtörténeti kutatásait; 

a szakdolgozatíró főiskolai, egye-

temi hallgatók forráskutatását; 

a Jászság könyvészete, illetve 

nyomdatörténete megírását. 

molnárné Szikszai Klára ma-

gyar-történelem-rajz szakos ta-

nár az egri tanárképző főiskolán 

végzett. Évtizedeken át, nyug-

díjazásáig tanított Jászapátin. 

Rajzszakkörös diákjai járási, 

megyei, országos és nemzetkö-

zi pályázat díjnyertesei. Vers- és 

prózamondó tanítványai szin-

tén helytálltak a megmérette-

téseken. A népi hagyományokat 

a jászsági viselet feleleveníté-

sével, ünnepélyes alkalmakkor 

történő használatával ápolták. 

Az ifjú jászkapitányi cím elnye-

réséhez történelmi, helyismere-

ti vetélkedőn keresztül vezetett 

az út. Két évtizede részt vállalt 

a jászapáti római katolikus mű-

emléktemplom felújítására szer-

veződött alapítvány munkájá-

ban.   Szikszai mária és molnár-

né Szikszai Klára kiemelkedő 

jelentőségű, közös vállalkozása 

volt a Jászapátiról indult vagy 

ott szolgált egyházi személyi-

ségek életútját összegző munka 

elkészítése. Az „Urunk szolgá-

latában” c. kézikönyv Jászapáti 

helytörténetének meghatározó 

forráskiadványa. A kutatómun-

kában fáradhatatlan testvérek 

közös otthona az elszármazott 

jászok, és a Jászság kutatói-

nak valóságos zarándokhelye. 

Megállapíthatjuk: fiatalságuk-

tól kezdve mindkettőjük pálya-

futásának meghatározó vezér-

fonala a nemzeti - ezen belül a 

jász -kulturális örökség megőr-

zéséért és gyarapításáért vég-

zett szolgálat.

A Jászságért Díj 2009. június 

27-én, a XV. Jász Világtalálkozón 

kerül átadásra Alattyánon. 

,,A Jászságért” 

JÁSzSÁgÉRt dÍJ
2009

Óvodai Programunk része a ha-

gyományőrzés, a hagyományápolás. 

Lehetőséget kaptunk, s hogy meg-

ismerjük a tanyasi lakó-, gazdasági 

épületeket és a környezetet.

Egy májusi reggelen az óvodánk 

nagycsoportja buszra szállt, s kiutaz-

tunk egy közeli tanyára,  egy szép na-

pot. Több gyermek számára újdon-

ságot jelentett a délelőtti  vidám, szí-

nes program: 

 dinnyepalántázás

állatok etetése ( tyúk, kacsa, 

malac )

tojás szedés

állatsimogatás ( kecske )

lovaglás 

ügyességi versenyjátékok töltötték ki 

a napot.

A programot a házigazda, a csoportunk-

ba járó Gőz Kincső segítő családja, baráti 

köre, s mi óvónők szerveztük meg nagy lel-

kesedéssel. 

A nap színvonalát emelte a felfújhatós ug-

ráló vár, amelyet Miklós Vince ajánlott fel a 

csoportunknak ezen a napon. Továbbá kö-

szönjük a szülőknek, Deliné Mihályi Kata-

linnak, dr. Gyurcsik G. Lászlónénak, Kocsis 

Zsuzsának, Balog Gábornénak, Kocsisné Ka-

szab Zsuzsának, Horváth Zoltánnénak a nap 

•

•

•

•

•

•

folyamán végzett segítőkész munkájukat. To-

vábbá köszönjük Pócs Jánosnak a felajánlá-

sait, a gyermekek megvendégelését, az ízle-

tes dinnyeszeletekkel.

Amíg mi a tanyasi élet tevékenységeit vé-

geztük, addig a szülők, s a háziak finom ebé-

det készítettek számunkra. Az óvodások kö-

szönetük jeléül kis műsorukkal ajándékoz-

ták meg a vendéglátóikat.

A vidám játékos programokkal tarkított 

nap gyorsan eltelt. Sok élménnyel, ismeret-

tel gazdagodtunk. Köszönettel: Szivárvány 

Óvoda „ Pillangó nagycsoportja”
Óvónők:  Mihályi Jánosné, 

 Rózsavölgyi Zoltánné
Dajka: Fügedi Jánosné

2009. június 11-én a jászapá-
ti általános iskola felső tagozatos 
diákjai honvédelmi napon vettek 
részt. A „Tehetségért” Alapítvány 
Kuratóriuma március hónapban 
pályázatot nyújtott be a Honvé-
delmi Minisztériumhoz „Légy 
híve rendületlenül…” honvédel-
mi hagyományőrző nap meg-
rendezésére. a programsorozat 
középpontjában a katonamúlt, 
a magyar történelem, mélyebb 
megismerése, a honvédelmi is-
meretterjesztés, a fiatalok honvé-
delemmel kapcsolatos tudásának 
bővítése, honvédelmi jellegű játé-
kos erőpróbáksportprogramok 
szerepeltek. Április hónapban 
kaptuk az értesítést, hogy a pá-
lyázat megfelelt a kiírásnak és a 
minisztérium támogatja a ren-
dezvényt. Nagy lendülettel fog-
tunk a munkához, hiszen előze-
tes feladatokat is kellett teljesíte-
ni a tanulóknak:

1. Rajzversenyt hirdettünk 
„Magyar huszárság” és haditech-
nika témakörben

2. Három fordulós történelmi 
versenyen mérhették össze tudá-
sukat tanulóink. Az 1-2. írásbeli 
fordulót a csapatok önállóan ol-
dották meg, s az így megszerzett 
pontok alapján került sor a döntő-
re. A bejutott négy csapat az isko-
lai könyvtárban megtartott szó-
beli fordulón bizonyíthatott. A 
Zsűri elnöki tisztét a jászberényi 
Honvéd Jász Kaszinó Kulturá-
lis Egyesület képviseletében Kö-
vér István zászlós a töltötte be. 
A vidám hangulatú vetélkedővé-
gén a zászlós úr citerazenével kí-
sért katonadalokat tanított a di-
ákságnak.

3. Erőnléti versenyek is zajlot-
tak, hiszen a katonaélet elképzel-
hetetlen megfelelő fizikai állóké-
pesség nélkül.

Ennyi előzetes tevékenység 
után került sor június 11-én a ka-
tonai akadályversenyre és a hu-
szárok bemutatójára. minden 
osztály egy csapatot alkotott. A 
csapatok menetlevelet készítet-
tek, indulót fogalmaztak maguk-

nak. 11 elméleti és gyakorlati állo-
máson próbálhatták ki magukat. 
Miután minden csapat teljesítette 
a feladatokat a szülők szendvic-
csel és üdítővel kedveskedtek a 
„megfáradt honvédeknek”. Köz-
ben megérkezett a Rácz Aladár 
Zeneiskola rézfúvós zenekara, s 
a szünetben katonazenével szó-
rakoztatták a tanulókat. 

   Kis pihenő után  került sor az 
isaszegi Huszár Lovasbandérium 
és a Bicskey Gáspár Tüzércsapat 
bemutatójára. megismertették 
a tanulókkal a huszárok öltöze-
tét, fegyverzetét, a lovak felsze-
relését, járását, mindezeket be-
mutatták, végül imitált ütközet-
re került sor, ahol megszólaltak 
a korabeli ágyúk és pisztolyok. 
Azok a diákok, akik részt vettek 
a tápóbicskei csatajelenet megte-
kintésében, kevésbé ijedtek meg 
az ágyúszótól, mint azok, akik 
most hallottak ilyet először. A 
rendezvény végén a különféle ver-
senyszámokban helyezést elértek 
díjazása következett. A program 

zárásaként Andrási István a he-

lyi Galambtenyésztő Egyesület 

képviseletében tartott bemutatót. 

Az érdeklődőknek azt is elmonta, 

hogy a háború idején a galambok 

fontos „postaszolgálatot” láttak 

el, hiszen üzeneteket hoztak-vit-

tek, sőt emberéleteket mentettek. 

Honvédelmi hagyományőrző na-

punkat megtisztelte Szabó lajos 

polgármeter úr, Oláh László al-

ezredes a Honvédelmi Miniszté-

rium képviseletében, és dr. Jernei 

Zoltán a Honvédelmi Miniszter 

üzenetét tolmácsolta.

Reméljük, hogy a gyerekekhez 

közelebb került a régmúlt és a je-

len honvédelme, erősödött ben-

nük a Haza iránti tiszteletz és el-

kötelezettség, s felkeltettük ér-

deklődésüket a honvédelmi pálya 

iránt.

Az iskola tantestülete

Honvédelmi nap az általános iskolában

Vidám nap a tanyán

gyermeKnap 
2009-ben

Az Önálló Óvodai Egység és a Városi 

Könyvtár és Művelődési Központ dolgo-

zói május 

30-án ebben az évben is megrendezték 

Jászapátin a Gyermekek Napját.

A kilátogató családokat játékos verse-

nyek, vetélkedők, és kézműves foglalkozá-

sok várták.

Aki részt vett ezeken: ingyen 
csúszkálhatott az óriás-csúzdán és 

természetesen minden résztvevő 
kapott ajándékot is a teljesítménye 

alapján.

 A gyerekek nagyon örültek az általuk ké-

szített játékoknak, amelyeket természete-

sen hazavihettek.

Sokan próbálták ki a tűzoltó-, és a rendőr-

autó szirénáját, és mindig volt utasa a póni-

lovas fogatnak is. A délelőtt hangulatos ze-

nés bohócműsorral zárult.

Ezúton is megköszönjük mindazok segít-

ségét, akik valamilyen formában támogat-

ták a rendezvény lebonyolítását.

Kg.



Születtek:
Farkas Sándor Endre V. 19.
Duka Dávid  V. 21.
Gecse Miklós Dezső V. 21.
Tóth-Kökény Natália V. 28.
Somogyi Donát  VI. 01.
Birkás Aletta  VI. 06.
Birkás Vivien  VI. 06.
Rusvai Gréta  VI. 10.
Katona Lilla  VI.11.
Rácz Zoltán  VI. 12.

elhaláloztak:
Pető Béláné  élt 90 évet Jászapáti lakos
 Szabari mária
Farkas Miklós  élt 63 évet „
Kocsis Imre  élt 83 évet „
Jancsó László  élt 57 évet „
Vizi Miklós  élt 60 évet „
Gyenes Lászlóné  élt 58 évet „
 Bata Mária 
Berente Istvánné élt 83 évet „
 gyurkó Rozália
Mihályi Lászlóné élt 86 évet Jásziványi lakos
 Káli Piroska

1-én 10 óra:
Cukorbetegek klubja
2-án 9 óra: Barangolás a mese 

birodalmában – szünidei foglal-
kozás 6–8 éveseknek

6-án 15 óra: Nyugdíjasklub a 
Vágó Pál Múzeum udvarán

8-án 9:.30 óra: Vetélkedő a hit-
tanos tábor résztvevőinek

9-én 9 óra: Barangolás a mese 
birodalmában – szünidei foglal-
kozás 6–8 éveseknek

11-én 9 óra: Játék-délelőtt
13-án 14.30 óra: Minigyöngy
13-án 16 óra: Városi kereszt-

rejtvényfejtő egyéni verseny. 
16-án 9 óra: Barangolás a me-

se birodalmában – szünidei fog-
lalkozás 6–8 éveseknek

20-án 15 óra: Nyugdíjasklub
23-án 9 óra: Barangolás a me-

se birodalmában – szünidei fog-
lalkozás 6–8 éveseknek

25-én 8:30 óra:

Csipkeverő kör

25-én 8:30 óra: Játék-délelőtt

27-én 14:30 óra: Minigyöngy

27-én 16 óra: Rejtvényklub 

29-én 10 óra: Vakok és gyen-

génlátók klubja

30-án 9 óra: Barangolás a me-

se birodalmában – szünidei fog-

lalkozás 6–8 éveseknek

Minden kedden, csütörtökön 

és pénteken délelőtt – előzetes 

egyeztetés alapján – „Testresza-

bott tanfolyam” (A számítógép és 

az internet használatának tanu-

lása 35 éven felülieknek.)

Programjainkról és szolgálta-

tásainkról részletes tájékoztatást 

a 440-336 telefonszámon vagy a 

jaszapatikonyvtar@vk-jaszapa-

ti.bibl.hu címen kérhet. 

8-án, 8-11 ó: Vegyesáru vásár
11-én: ARATÓNAP
13-án, 9-13 ó: Vegyesáru vásár
A Vágó Pál Helytörténeti Múzeumban július hónapban Jász Alko-

tó Körének a tábora és kiállítása lesz. 
A Tourinform iroda nyitvatartási idejében látogatható a TELE-

HÁZ! 
Részletes információk (használati díjak, szabályzat) a helyszínen 

megtekinthetők
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Anyakönyvi hírekA Művelődési ház  
júliusi programajánlata

A Könyvtár júliusi programjai

EmlékEzés
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem

 BACSA MIHÁLY
 halálának 5. évfordulóján. 

Múlhatnak órák, napok, évek,
nincs pillanat amelyben ne fájna szívem érted.
Nélküled életem boldogtalan, sivár, 
hiába díszíti sírodat virág.
Nagyon hiányzol.
Ezt csak én érzem és soha nem tudlak feledni Téged.

Szerető feleséged

8.00  Gyülekező a városháza előtt
8.00  indulás 
 külön autóbusszal vagy hintóval a Tanyamúzeumhoz 

 KAKAsPÖrKÖlt FŐzŐversenY 
7.00  A versenyzők elhelyezkedése a kakasfőzéshez
8.00  tűzgyújtás
8.30 „Isten hozott kedves vendég!”  MeGnYitÓ 
 A rendezvényt megnyitja:
 Szabó Lajos, Jászapáti város polgármestere
 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 visszaérkező aratópárokat köszönti:
  Gráf József, a Magyar Köztársaság földművelésügyi 
 és vidékfejlesztési minisztere
10.00 – 11.00 
 A trio ráDiÓ élő kívánságműsora
10 00– 14.00 
 Játszóház (körjátékok, kézműveskedés, testfestés, fotófal stb.)
 Kézműves bemutatót tart a Napsugár Waldorf Általános Iskola
10.00  JAK (Jász-AlKotÓK KÖre) 
 művészeinek bemutatkozása, kiállítása
10.30  tárlatvezetés a tanyamúzeumban
  dr. Suba Györgyné helytörténésszel
11.00 - 14.00 
 néptánc műsor, népzenei koncert és népdalkörök bemutatója
 Hétszínvirág és Kökörcsin táncegyüttes műsora, 
  kíséri a Jártató Zenekar
 Muskátli népdalkör műsora
 Jászszentandrási általános iskola néptánccsoport műsora, 
  kíséri a Jártató Zenekar
 Megyaszói népdalkör és Citerazenekar műsora 
 „soninai” népi együttes néptánc műsora (Lengelország)
10.00 - 11.30 
 Bocskai istván Debreceni Hajdúk Baranta sportegyesület 
 bemutatója (önálló tradicionális magyar harcművészeti stílus)

12.00  KAKAsPÖrKÖlt KÓstolás 

13.30  A FŐzŐversenY ÉrtÉKelÉse
  zsűrizés értékes díjakkal: 
 I. zsűri: Dr. Hortiné Bathó Edit, Jáger Sándor, Kő Pál, 
 Menyhárt Imréné II. zsűri: Lengyel delegáció.
14.30  A rácz Aladár zeneiskola műsora
 Jászsági és kalocsai táncok tanítása 
 Bagi Éva, Bódi Tamás, Urbán Gabriella és Horti István 
 közreműködik a Rácz Aladár Zeneiskola
 toMBolAsorsolás – felajánlásokat várunk
 A Koncsos Bortermelő Bt. egész napos borkóstolója, 
 pálinkakóstolás, helyi termékek, kürtőskalács, 
 vattacukor, kenyérlángos stb. 
 Bemutatkozik a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
 egyesülete leADer HACs.

A rendezvényt eső esetén is megrendezzük!
A kakaspörköltről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  

Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium  
Konyhája gondoskodik. Bővebb információ: www.jabe.hu

Támogatók: Jászapátiak Baráti Egyesülete, Mezőgazdasági Zrt., CENTRUM-
JÁSZAPÁTI Kft., Jásztej, Jász Consulting Kft., Jász-Tész Kft., AIR PATROL 
Kft.,  Jászapáti Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Jász-Sütőház Kft., Jászsági 

Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete, Szalkári Rózsa festőművész.

Tölgyes Kupa 
sakkverseny

2009 június 20–21-én, a Strand által 
rendezett II. Tölgyes sportnapok keretein 
belül a Jászapáti Sport Klub Sakkpavilon-
ja alatt kétnapos sakkverseny zajlott.

A versenyen a helyi játékosokon kívül 
Váci sakkozók, a Keviterv Szolnok ver-
senyzője, egy  jánoshidai, két jászkiséri és 
egy német játékos indult. 2x30 perces menetidő 9 fordulóval, felnőt-
tek-ifik együtt versenyeztek a Strand által biztosított díjakért melyek 
kupák és 3X7 napra szóló ingyenes strandbelépők voltak.

A versenyzők étkeztetéséről közmegelégedésre  Dunkl Jánosné gon-
doskodott, biztosítva ezzel a legközelebb rendezett versenyünk teljes 
mezőnyének létszámát (már ami a kaját illeti).

A vendégek mindent vittek, többek között a jóhírünket is, ( ami nem 
mellékes manapság). Az első három helyet szintén.

A verseny végeredménye:
1. Gáspár Imre  KEVITERV Szolnok  7,5 p
2. Szabó Péter     Vác  6,5 p
3. Berczeli István  Vác  6,5 p
4. Ádám Csaba Jászapáti Sport Klub 6    p
5. Ábel Károly Jászapáti VSE  5,5 p
6. Kocsis Dániel Jászapáti Sport Klub 5,5 p

 A verseny díjait köszönjük a Tölgyes Strand vezetésének.
Czifra László

XIII. Aratónap programja kék HÍREk
A MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG 

KÖZLEMÉNYE

Hamarosan itt a várva várt nyári VAKÁCIÓ, mely a 
gyermekeknek felhőtlen örömöt okoz, az eddiginél jóval 
több szabadidővel. Végre kedvükre futkározhatnak, bi-
ciklizhetnek, előkerülnek a gördeszkák, rollerek, görkor-
csolyák. Ebben az időszakban még az is kerékpárra ül, 
akit ezidáig a szüleik gépkocsival hoztak iskolába, vagy 
autóbusszal közelítette meg az oktatási intézményt. 

A Megyei Baleset-megelőzési Bizottság ezért kéri ebben az év-
ben is a járművezetőket, hogy azokon a helyeken, ahol a gyermekek 
jelenlétére fokozottabban számítani lehet – játszóterek, gyermekin-
tézmények, strandok, táborok. lakótelepek stb. – különösen körülte-
kintően, nagyobb óvatossággal közlekedjenek.  

Sajnos ebben az évben jóval több gyermek vált baleset érintett-
jévé mint tavaly ilyenkor, hiszen okozóként 6 helyett 9, míg részes-
ként 3 helyett 7 esetben sérült meg közlekedési baleset kapcsán az 
év első 5 hónapjában. A baleseti adatok azt mutatják, hogy a nyári 
hónapokban tovább növekszik mind a gyermekek által okozott, mind 
az elszenvedett balesetek száma. Mindannyiunk érdeke, hogy a bal-
esetveszélyes helyzeteket időben sikerüljön felismerni és elkerülni. 

A Megyei Baleset-megelőzési Bizottság kéri a szülőket, hogy hív-
ják fel a gyermekeik figyelmét a nyári szünidő veszélyeire, a gyalo-
gos-, kerékpáros- és utas közlekedés legfontosabb szabályaira. (pl.: 
álló jármű mögött áthaladás, körültekintés nélkül az úttestre lépés, 
stb. veszélyeire) Ellenőrizzék gyermekük kerékpárjának üzembiz-
tonságát, előírásszerű felszereléseinek meglétét, működőképességét 
(kormány, fék, lámpa, stb.) 

A szülői példamutatás a közlekedésben elengedhetetlen a gyer-
mekek helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez. 

A nyári szünidőben is mindenkinek balesetmentes közlekedést 
kívánunk!

Eredményhirdetés a könyvtárban
A Városi Könyvtárban sikeresen befejeződött a Móra Ferenc le-

velezős verseny, melynek igazi nyertese az a 44 kisdiák, akik a há-
romfordulós feladatlapokat megoldotta, melyhez az Internetet és a 
könyvtári olvasótermi állományt használták. A díjakhoz hozzájá-
rult a Sirály papírbolt.

A jutalmakat 2009. június 2-án vehették át. A díjkiosztás al-
kalmával felléptek az általános iskola 4. c osztályos tanulói, akik 
Gyárfásné Verebélyi Katalin és Bugyiné Nyitrai Marianna tanítónők 
által szerkesztett Pünkösdölő műsorát adták elő.

Ez alkalommal díjaztuk azokat a diákokat, aki a 2008-ban kez-
dődő „Olvasólétra” programba bekapcsolódtak. Ez az olvasóprog-
ram különböző nehézségű feladat elő állította a gyerekeket. Elsősor-
ban meg kellett tudni keresniük a könyv adatait. Második lépésben 
válaszolni kellett Nagy Emese és Tarkó András egri főiskolások 
24 könyvhöz feltett 156 kérdésére. A harmadik feladat megoldása 
volt a legnehezebb, hiszen írásban kellett véleményt fogalmazni a 
könyvről, melyet sikeresen teljesített 31 tanuló. A legeredményesebb 
diákok: Farkas Márió 3.a, Deli János 3.a, Bolyós Levente 3.a, Nagy-
péter Szeverin 3. b, Zsemberi Dániel 4.c, Farkas Gábor 4.c, Kerék 
Csaba 3.a. Dicséret illeti őket, valamint Mezei Józsefné és Sőtiné 
Bólya Ágnes tanítónőket akik irányították a kisdiákok munkáját.

Mihályi Jánosné
gyermekkönyvtáros

Barangolás a mesék világában
Szünidei gyermekfoglalkozás  

6–7–8 éves gyermekeknek

A foglalkozás időpontja: 2009. július 2., július 9., július 
16., július 23., július 30. A foglalkozás időtartama: 1 óra (9–10 
óráig). A gyermekek a kezdés előtt fél órával érkezhetnek. A fog-
lalkozásokat pedagógusok vezetik a könyvtár olvasótermében. A 
gyermek részvételi szándékát a szülőnek a férőhely korlátozott-
sága miatt jelezni kell a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési 
Központban Mihályi Jánosné gyermekkönyvtárosnál.

köszönEt-nyilvánÍtás
Mély tisztelettel köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik feleségemet 

JÁrvÁS MIkLóSné 
Szücsi Zsuzsannát

aki 2009. június 12-én, 
– hosszú és súlyos betegség után – 

54 éves korában elhunyt, 
utolsó útjára elkísérték.

A gyászoló család


