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A Gazdanap eseményei képekben

Városi Majális



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.

Gulyás László
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SPORT

TI-LA SPORT
Jász apá ti, Ist ván ki rály út 15/a.

Egész év ben BUDMIL 
és egyéb ru há za ti ter mé kek,

sport fel sze re lé sek, sport esz kö zök 
és sport ci pők – kö zü le tek nek is.
Nyitva: H–P: 13–17, Szo.: 8–12.

Lancost  Addidas Errea Joma Kronos NikeUHL Sport  

2009. évi Nyílt Sport-Jitsu Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt Magyar Kupa
2009. május 9.-én, Rákoske-

resztúr, Budapest XvII. kerü-
let, Pál Apostol Ált. Iskola tor-
nacsarnoka biztosította a teret 
a 2009. évi nyílt Sport- jitsu 
Gyermek,Ifjúsági és Felnőtt Ma-
gyar Bajnokság lebonyolítására . 
A verseny szervezését a Magyar 
Sport–jitsu Szövetség égisze 
alatt a Magyar Harcos Sportegye-
sület vállalta be, és a fővédnök-
ségi tisztséget Hernádi Zoltán 
4 Danos jitsu Mester, a szövet-
ség elnöke érvényesítette.A ver-
senyen számos harcművészeti 
stílusirányzat, 10 Sportklub és 
Sportegyesületének  közel 150 
versenyzője vett részt, kor, nem, 
harcművészetekben eltöltött idő 
,függvényében, fegyveres forma-
gyakorlat, önvédelmi verseny-
szám, földharc küzdelem, Sport 
jitsu „C” semi-contact, Sport jit-
su „B” full contact és pusztakezes 
jitsu”B” full contact kumite ver-
senyszámokban, súlycsoport sze-
rinti megbontásban. A meleg má-
jusi időjárás ellenére a jól felké-
szült versenyzők színvonalas és 
esetenként igen férfi asnak mond-
ható küzdelmek keretében bizo-
nyíthatták harcművészetekben 
való  jártasságukat és bátorságu-
kat, igénybe véve a jól felkészült 
bírói team szakmai felkészült-
ségét is. A Jászapáti Kígyó Dojó 
Harcművészeti Sportegyesület , 
Hanshi nagy Hinst István 8 Da-
nos jitsu Mester vezetése alatt 
20 versenyzőt állított csatasor-
ba  akik egész nap ,személyen-
ként  3-4 versenyszámban álltak 
helyt derekasan,és a versenynap 
végeztére.

 30 Arany,  17 Ezüst , és 12  broz 
éremmel ünnepelhették  sportsi-
kerüket az alábbiak szerint:
Eredmények:
Fegyveres formagyakorlat:
Gyerek korosztály: Ádám Até-

né, Pethő Kriszta, Zagyi Rená-
ta, Zagyi Norbert I hely, Lóczi 
Fanni,Kocsis Dániel II. hely,  Ker-
tész Zoltán III.hely.
Ifjúsági korosztály:
Gyárfás Zsófi a, Szikszai Niko-

lett, Takács András I. hely, Bar-
na vivien II. hely.
Felnőtt korosztály: Takács Hed-

vig, Pongó Tamás I. hely, Kocsis 
Zoltán III. hely.
 Önvédelmi versenyszám:
Gyerek korosztály: Pethő Krisz-

ta, Zagyi Renáta. Kocsis Dániel, 
Zagyi norbert, I hely. Ádám Até-
né, Lóczi Fanni, Kertész Zoltán 
II. hely, Fehér Attila III. hely.

Ifjúsági  korosztály:   
Szikszai nikolett , Szarka Péter, 

Takács András I. hely, Barna vi-
vien, Gyárfás Zsófi a II. hely.
Felnőtt korosztály: Kocsis Zol-

tán, nagy Attila, Takács Hedvig 
I. hely, nagy Hinst Adrián, Szar-
ka Annamária II. hely., Pongó Ta-
más III. hely.
Földharc küzdelmi verseny-

szám:
Gyerek korosztály: Pethő Krisz-

ta, Zagyi Norbert I. hely,  Lóczi 
Fanni,Kocsis Dániel, Zagyi Rená-
taII. Hely,Kertész Zoltán, Pethő 
Levente III. hely.
Ifjúsági korosztály: Pongó Ta-

más II. hely,  Barna vivien, Gyár-
fás Zsófi a, Takács András III. 
hely.
Felnőtt korosztály: Szikszai Ni-

kolett, Takács Hedvig, nagy At-
tila, nagy Hinst Adrián I. hely, 

Kocsis Zoltán, Szarka Annamá-
ria III. hely.
 Sport jitsu „ C” semi contact 

küzdelmi versenyszám:
Gyerek korosztály: Kocsis Dáni-

el, Zagyi norbert I. hely.
Ifjúsági korosztály: Szikszai 

nikolett ,Takács András I. hely, 
Szarka Péter II. hely.

Felnőtt korosztály: 
nagy Hinst Adrián I. hely, 

Szarka Annamária II. hely, Ko-
csis Zoltán III. hely.

Sport jitsu „B” full contact 
küzdelmi versenyszám:

Felnőtt korosztály: Nagy Atti-
la II. hely.

Nagy Hinst István 
Hanshi 

Kígyó Dojó Harcművészeti 
Sportegyesület 

Elnök-Vezető Edző

Tájékoztató
Az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti 

és Módszertani Központja 
2009. május 25. és 2009. június 20. között 

országos reprezentatív adatfelvételt végez 
a lakosság egészségi állapotára vonatkozóan. 

Kihasználva az internet adta lehetőségeket 196 000 főt kerestek meg 

levélben azzal, hogy  kérdőívet töltsenek ki az interneten. 

A lakosság 50 %-a rendelkezik internet hozzáféréssel, de  vannak 

olyanok, akik sem otthon, sem munkahelyen vagy családi-ismeretsé-

gi körben nem találnak megfelelő internetes hozzáférést.  Kérjük az 

érintetteket forduljanak hozzánk bizalommal, a kérdőív kitöltésében 

segítségükre leszünk. ( fsz. 2. iroda nagypál Istvánné) 

A kapott adatokat a Módszertani Központ feldolgozza, kistérsé-

genként felhelyezi honlapjára. A felmérés egy képet fog adni a lakos-

ság egészségi állapotáról, egészségügyi ellátásáról és egészségma-

gatartásáról. 

Tekintettel arra hogy egy-egy településről csak néhány főt kérdez-

nek meg, fontos, hogy ők válaszoljanak. Az így nyert adatokra alapoz-

va tudnak pályázni a lakosság egészségi állapotának javítására, meg-

előzési programokra.

Kérjük azon lakosokat, akik megkeresést kaptak szánjanak 10-15 

percet a válaszadásra.  
Polgármesteri Hivatal

 jászapáti

Tüdőszűrés
Értesítjük a lakosságot, hogy a kötelező egészségbiztosítás ke-

retében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését 

szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazo-

lásáról szóló 51/1997 Nm. rendelet alapján  Jászapátin 2009. júni-

us 4- től  2009. június 25 –ig  TÜDŐSZŰRÉS  lesz. 

Helye: Jászapáti, Művelődési Ház, István király út 6-10 szám.

Az alábbi időpontokban kerül sor tüdőszűrésre:

Hétfő:   12 - 17-ig

Kedd:   8 – 13 -ig

Szerda:  12 -  17-ig

Csütörtök:  8 – 13 –ig

Péntek:  8 -  13 –ig

2009. június 25-én ( az utolsó szűrési napon 8-12 óráig)

A szűrés elvégzéséhez betegkártya bemutatása szükséges.  A szűrés 

nem kötelező. 40 év felettieknek ( 1969-ben és azt megelőzően szüle-

tetteknek ) ingyenes, 40 év alattiaknak térítés köteles, a szűrési díjat 

postai csekken kell befi zetni. 

Kérjük, hogy saját egészségük érdekében a szűrésen megjelenni 

szíveskedjenek!  

 Polgármesteri Hivatal

jászapáti

Éj jel vagy nap pal, baj ban, gond ban

SE GÍTSÉG KÉR HE TÕ!
A pol gár őr ség te le fon szá ma éj jel-nap pal:

30/2182-834, éj jel: 30/5022-365

A jász apá ti ügye le tes rend őr te le fon szá ma: 
30/981-7660

Jászsági Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat

II. számú Szakmai Központja
 5130 jászapáti, István király út 17.
 Tel/Fax.: 57/443-239
 E-mail: eszi@vnet.hu

Tájékoztatás
A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ez úton szeret-

né tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy az intézményünk 2009. jú-
nius 1-től  új helyen 

a Jászapáti Humánerőforrás Fejlesztő Iroda 
Aradi utcai épületében kapott elhelyezést.

Ügyfélfogadási időnk változatlan maradt:
Hétfőtől-csütörtökig:8-tól   16 óráig
Szerdán: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8-tól  -12 óráig

 GYj és CSs dolgozói

 5130 jászapáti, István király út 17.

Tájékoztatás
Városunkban járt Hegyi Gyula a legaktívabb Európa Parlamenti képviselő.

A strand területén a nyár végén  elkezdik a nagy úszómedence felújítását. 
A kemping területén a konyhai rész újult meg, valamint új zuhanyzó, wc, 

és mosókonyha került kialakításra.



Kedves Rejtvényfejtők!

A rejtvényben Reményik Sán-
dor ( 1890-1941) Pünkösdi szo-
morúság című  verséből idézek.

A Lélek ünnepén
A Lelket lesem én.
A Lelket, amely több, 
mint költemény.
A Lelket, amely sohasem 
volt az enyém.
A Lelket, amely sohasem 
lesz az enyém.
A Lélek ünnepén……… folytatá-
sa a rejtvény függ. 5, 34, vízsz. 
47, 31 és 1 számú soraiban.

Vízsz.: 1. Beküldendő. A vers 

folytatásának ötödik, utolsó ré-

sze. 12. Áraszt, ellentéte. 13. Té-

ved, hibát ejt. 14. Megrekedés, 

beakadás. 16. UUUUUU! 17. Sü-

teménye, torták bevonó rétege. 

19. Német autó márka. 20. A nyel-

vészetben az azonos szócsalád-

hoz tartozó szavak belsejében 

végbemenő magánhangzó vál-

takozást jelenti a szóképzés, il-

letve ragozás során. 23. Hang-

talan kéj! 24. Török gépkocsik 

nemzetközi jelzése. 25. Argon 

vegyjele. 26. Északi férfinév. 28. 

Kenhető tejtermék. 29. Nagyon 

csúnya, rút. 31. Beküldendő. A 

vers folytatásának negyedik ré-

sze. 33. Mondat eleme. 35. Ho-

rony, legtöbbször vezetékek szá-

mára.  37. ... királya.  Lalo három 

felvonásos operája. 38. Feltételes 

kötőszó. 39. Határozó rag. 40. A 

Télapó megtömött puttonyára is 

mondják.  42.  A hét vezér egyi-

ke.  45. Van „ilyen” csomag is.  46.  

A végén kezd!   47. Beküldendő. 

A vers folytatásának harmadik 

része. 51. …forgás Tesz-vesz vá-

rosban. Richard Scarry  könyve.  

53. A görög mitológia egyik alvi-

lági istensége, a lélekidézések is-

tennője. 55. Fejér megyei telepü-

lés Mezőföldön, a Sárbogárdi kis-

térségben.

FÜGG.: 1. Móricz Zsigmond  

műve. 2. Zeneművek előtt álló rö-

vidítés. 3. Argentin kosárlabdá-

zó volt (Juan) 4. Vegyszer része! 

5. Beküldendő. A vers folytatá-

sának első része. 6. Zetor egy-

nemű betűi. 7. Talál. 8. A föld-

be temet.  9. Hangtalan téves! 

10. Udvariatlan megszólítás. 11. 

Etelka becézve. 15. Egyesülés, li-

ga. 18. Tavaszi hónap, röviden. 

21. Ehetetlen a retek. 22. Kele-

ti férfinév. 27. Matematikai ki-

fejezés. 28. Római számok. 29. 

Szén és oxigén vegyjele. 30. Sze-

di a lábait, szalad. 32. Elme. 34. 

Beküldendő. A vers folytatásának 

második része. 36. Színültig. 38.  

Testrészünk. 41. Település Indi-

ában. 44. Lángolás. 47. Sportru-

házat márkaneve. 48. Hányszor 

része! 49. Tehén mássalhangzói. 

50. Egészségügyi Kutató Inté-

zet. 52. Hangtalan írás! 54. Mor-

ze hang.

Beküldendő: függ: 5, 34, vízsz. 

47, 31 és 1 számú sorok megfej-

tése.

Az áprilisi rejtvény megfejtése: 

„ Szeretlek, mint élni szeretnek 

halandók míg meg nem hal-

nak.”

A megfejtéseket a Könyvtárba 

kérjük eljuttatni július 20-ig.

A CBA vásárlási utalványt 

nyerte: Tóth Béláné, Jászapáti.

A rejtvényt készítette: 

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
„Síppal, dobbal, 

nádi hegedűvel…”
Mottó:
 „Gólya, gólya gilice,
 Mitől véres a lábad?
 Török gyermek megvágta,
 Magyar gyermek gyógyítja,
 Síppal, dobbal,
 Nádi hegedűvel.”

(népköltés)

Kisgyerekes szülőként, mondókás könyvet lapozgattam, s 
az ott talált közismert versikével indítottam írásomat. Sokféle 
érzelem kavarogott bennem, a sorokat olvasva:

Szép gyermekkori emlék (ha gólyát láttunk, ezt szavaltuk), 
Borzasztó horror (véres a lába, …megvágta), de ez mégsem ké-
pi megjelenítésben. Népi gyógyászat eredménye(a zenével, 
nótával gyógyítani is lehet), megnyugszik tőle. A mondóka 
hitelességét igazolja, a pusztai hangszerek felsorolása, és is-
meret közlés. A kiragadott példa mutatja, milyen összetettek 
az ilyen, és ehhez hasonló mondókák. Ez nem csak egy költő, 
rövid idő alatt megszülető verse, hanem a közösség saját ta-
pasztalatain alapuló, tömör, tanító jellegű mű. Ami a sok-sok 
év alatt szinte kikristályosodott, bele ívódott a köztudatba, saj-
nos napjainkra elvesztette létjogosultságát. A mai gyermekek 
reklám szlogeneket, mesék betétdalait, rossz esetben, csúnya 
szavakat skandálnak, az ősi mondókáink helyett. Számukra 
egy a lényeg, hogy ritmusos legyen és legyenek benne érdekes, 
olykor érthetetlen szavak, amiket élvezettel ismételgetnek. De 
valljuk be őszintén, ha a TV előtt nől fel szegény, esélye sincs az 
élőbbel találkozni. Maradnak a műagyag ízű, csokoládét iste-
nítő mondatok, na meg a bolti „én ezt akarom!” csaták, hiszen 
jól belenevelték már, hogy melyiket válassza, szülői méltósá-
got, pénztárcát nem kímélve. 

A legrosszabb megoldás, ha legyintünk egyet, ilyen a világ, 
nem én vagyok a hibás. jön a nyári szünet, talán kicsit több 
ideje lesz a családanyáknak, javaslom, tartsanak vizsgálatot: 
A mi óvodás éveink legszebb emléke volt-e, amikor az anyák 
napi verseket szavaltuk, vagy a locsolóversek sokaságát meg-
ismertük, akár a mikulás verseket tanultuk. Ha igen a válasz, 
törődjünk bele, hogy akármennyit is változott a világ, ami 
nekünk jó volt az valószínűleg a gyermekeinknek is hasznos. 
Tanítsunk nekik gyerekverset (pl: Weöres Sándor), mondókát 
amennyire csak időnk, kedvünk engedi, énekeljünk népdalo-
kat, egyházi énekeket, bármit, ami nekünk tetszik, sőt mesél-
jünk saját életünkből vett példát, minden este. Csak bámul-
juk majd, hogy mennyire fogják élvezni, ne fosszuk meg őket, 
ezektől a kincsektől. Persze, ez az óvoda, és az iskola feladata 
is, de nem biztos, hogy mire odakerül, egyáltalán még vevő 
lesz rá. Az ízlését, az érdeklődését, nagyban befolyásolja a csa-
ládban látott minta. Tapasztalatok szerint, ez, ahogy majd nő 
egyre kevésbé lesz így, használjuk hát ki, amíg lehet.

Átadhatjuk az anyanyelv szeretetét, a szókincsét gazdagít-
hatjuk, saját lakóhelyünk esetleg még fellelhető tájszólását is-
mertethetjük meg vele ily módon. Rávilágíthatunk a nagyszü-
lők, idősebbek furcsa szavakkal tűzdelt beszédére. (Nagyon 
kedves emlékem, amikor egy közeli városban tanultam, egy 
sikeres vizsga után megkérdezte a tanárom: Hová való maga, 
olyan szép ízesen beszél?) addig én nem vettem észre, hogy a 
lakóhelyemet érezni a kiejtésemen, s még büszke is voltam rá, 
hogy ez emel ki engem a többség közül. végül, tanítsuk meg 
imádkozni is, hogy ezáltal, közelebb kerüljön a Jó Istenhez.
A fejlődésükhöz ezek olyan fontos alappillérek, amire később 
bármilyen erény ráépülhet.

Reménykedve: Z. S. -né

Baráti Kör alapítvány
5130 jászapáti vasút út 2. 

Közhasznúsági Beszámolója

Nyitó pénzkészlet: 993 eFt
Bevételek
SZjA 1%   40 eFt
Kamat   23 eFt
Kiadások
Szakmai   93 eFt
Ügyvitel, szlavez.  13 eFt
Záró pénzkészlet:  950 eFt

Ezúton köszönjük meg a támogatóink által nyújtott segítséget.

a JövŐ SZaKEMErÉÉrt alapítvány
2008. évi közhasznúsági beszámolója

Nyitó pénzkészlet: 661 eFt
Bevételek
SZjA 1%  192 eFt
Kamat   4 eFt
Kiadások
Szakmai  132 eFt
Ügyvitel, szlavez.  18 eFt
Záró pénzkészlet: 707 eFt

Ezúton köszönjük meg a támogatóink által nyújtott segítséget.
Kuratórium

Zöld Pont
Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt állampolgárok, 

akik aggódnak környezetükért!
2009. június 4-én, 15 órakor 

szeretettel várunk a Zöld Irodában, 

a KÖRNYEZETVÉDELMI  VILÁGNAP alkalmából! 
Hozz magaddal olyan dolgot, amire még másnak szüksége lehet!

Ha teheted, támogasd a környezetvédelmet, rászorul!
Tisztelettel : Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesület

Mihályi Sándorné 
57/440-535

Tűzoltóverseny Jászboldogházán
2009. május 16-án Jászboldogházán rendezték meg az idei Jász-

sági Tűzoltóversenyt. 8 kategóriában 48 csapat indult. A jászapáti-
ak 4 kategóriában 5 csapattal indultak és II., III., IV., VII. és XII. he-
lyezéseket értek el. 

A versenyzőknek és segítőiknek köszönjük a munkát!
Jövőben is várjuk őket!

Tisztelettel: Báthor Pál

Nyitó:   2 446 eFt
Bevétel:   807 eFt
Kiadás:  898 eFt
Záró :   2 355 eFt

A kiadások részletezése az ala-
pító okiratnak megfelelően az 
alábbiak szerint:
Filharmónia bérlet: 44 eFt
Jutalomkönyvek:  69 eFt

Versenyek, vetélkedők: 91 eFt
Külföldi cserekapcsolatok: 
  251 eFt
Ösztöndíj: 393 eFt
Hirdetés, számlavezetési díj: 
  50 eFt

Megköszönjük mindazok fel-
ajánlását, segítségét, akik alapít-
ványunkat támogatták.

SOMOS anDráS alapítvány
2008. évi közhasznúsági beszámolója
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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,

fi gyelje 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

Je lent kez zen 
mo tor ke rék pár-, sze mély gépko csi-, 
segédmotor-kerékpár-,
trak tor ve ze tői tan fo lya munk ra!
 Si ke res el mé le ti vizs ga ese tén 
 50% és 100% tan fo lyam díj-ked vez mény. 
 Tan fo lyam in dul: 2009. június hónapban. 

TÁ  J É  KO Z  TA TÁ S  É S  J E  L E N T  K E  Z É S : 
BIR KÁS FE RENC gép jár m� ve ze t�-szak ok ta tó nál
Tel.: 57/440-727, 30/915-9978,
a M� ve l� dé si Ház ban: Urbán Péternénél, 
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

Az oktatás korszer�,
FORD FIESTA TD CI 
gépkocsival, nyáron 
h�vös, télen meleg 
klímájú autóban, 
kényelmes
körülmények között 
folyik. Könny� 
kormánykezelés 
(szervo).
,,Biztonságos járm�ben, gyorsan vezet�i engedélyt szerezhet.”  
Ne várjon holnapig, még ma hívjon 
és tájékozódjon a lehet�ségekr�l!

MEZEI BÉLA iskolavezet�

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
MŰSZA KI KE RES KE DÉS

Jász apá ti, Kos suth L. út 7.
Tel./fax: 57 540-565

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Erőemelő hírek
Az idei versenyünk a fekvenyomó diákolimpiával kezdődött. Amit 

2009-04-17-18-19-én került megrendezésre Budapesten. Ezen a ver-

senyen olyan versenyzők vehettek részt, akik 14-18 év közöttiek vol-

tak.Így a mi csapatunkból a Famílya S.C.-ből 2 női versenyzőnk kép-

viselhette városunkat és iskolájukat a Mészáros Lőrincz Gimnáziu-

mot.név szerint Hubai Ágnes és Kirilla Szilvia.

Elsőként Ági versenyzett a 67,5 kg-os testsúly kategóriában. Az el-

várásnak megfelelően teljesítette fekvenyomásban a 30kg-ot, ami a 

6. helyezést jelentette számára. Majd szintén ebben a testsúly kate-

góriában Szilvi az 50kg-os fekvenyomás gyakorlatával a 3. helyezést 

szerezte meg.

A két versenyzőnk teljesítménye kimagaslóan jó eredménynek szá-

mít, ugyanis a versenyre több mint  100 női versenyző nevezett. 

Gratulálunk versenyzőinknek és külön köszönet Béres Zsoltnak 

a Famílya S.C. vezetőjének, aki segítette a lányok felkészülését, és 

köszönet Juhász Attilának, aki a versenyre való utazásban segítsé-

günkre volt.

További sikeres versenyzést a csapatnak!

SPORT
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Május 21-én az egész várost felkavaró tűz-
eset történt az Ipari Park területén. Leégett a 
MEGAKER Kft. újonnan épített, közel kétezer 
négyzetméter alapterületű csarnoka.

A cég 1992 óta működik városunkban, és 
98 óta foglalkozik műanyag hulladék újra-
hasznosítással. 2005 -2006-ban jutottak el 
oda, hogy hozzá tudtak kezdeni egy új üzem-
csarnoknak a tervezéséhez, megvalósításá-
hoz, ami folyamatban volt még május 21.-én 
is, de a tűz keresztülhúzta a számításaikat. A 
tűzesetről, és elsősorban annak következmé-
nyeiről beszélgettünk Borbás Ottóval.

Lehet már tudni, mi okozta a tüzet?
A tűzvizsgálat folyamatban van, a szakér-

tők még most is jönnek vizsgálódni. 
Nem lehet tudni, hogy technológiai vagy 

elektromos okai lehettek-e a tűz keletkezé-
sének. A gépeknél kezdődött, azt lehet látni. 
Fontos lenne megtudni az okát, mert  segítene 
abban, hogy mire kell vigyázni, mit kell más-
képp kialakítani egy hasonló méretű és funk-
ciójú csarnok építésénél.

Mekkora anyagi kárt okozott a tűz?
Pontosan még nincs összeszámolva a kár 

összege, de százmilliós nagyságrendű az épü-
lettel, a benne lévő anyagokkal, gépekkel min-
dennel együtt.

Hány embernek tud a jelenlegi körülmé-
nyek között munkát adnia a cég? Hogyan látja 
a folytatást a sajnálatos esemény után?

Jelenleg hat dolgozó van, mert a gazdasá-
gi válság miatt nekünk is csökkenteni kel-
lett a létszámot már az év elején. De tervez-
tük, hogyha beindul a piac, akkor minden 
további nélkül tudunk bővíteni. Gépfejlesz-
tések voltak még tervezve az idén, amit majd 
át kell ütemeznünk a 2010-es évre. Reméljük 
akkorra már zökkenőmentesen tudjuk foly-
tatni a munkát.

A termelés nem állt meg, folytatódik szinte 
a borzalmas naptól, mert a régi csarnokrész 
érintetlen maradt és – ugyan nem olyan jó kö-
rülmények között, mint az új csarnokban, - de 
ott  tudjuk folytatni a termelést a maradék gé-
peinkkel, amik épen maradtak. Még szeren-
cse, hogy nem volt minden gépünk betelepít-
ve az új csarnokba. 

Kapunk kölcsön is gépeket, ha szükség lesz 
rá, mert a kollégák Jászjákóhalmáról, és Jász-
apátiról már felajánlották segítségüket.

úgy néz ki, ha annyi munka lesz, hogy sa-
ját erővel nem tudjuk megoldani, akkor meg-
van rá a lehetőségünk, hogy bővítsünk. Le-
állni nem fogunk. Dolgozunk folyamatosan. 
Közben egyeztetünk a bankokkal, biztosító-

val. Át tudjuk vészelni, ha munkánk lesz, túl 

jutunk ezen a helyzeten.

A pályázati lehetőségeket is figyelni fog-

juk és amennyiben megfelelünk a feltételek-

nek, pályázni fogunk. Az meggyorsítaná a 

dolgainkat. 

Reméljük, hogy helyre állunk minél előbb.  

Most azt tervezzük, hogy az elpusztult csar-

noknak legalább az egynegyed részét felújít-

juk. vagyis el kell takarítani a romokat, és egy 

új részt kell felépíteni még ez év végére, amit 

aztán majd később tudunk bővíteni.

Városunk polgármesterétől, Szabó Lajos-

tól is a tűzeset következményeiről, és az ön-

kormányzati segítségnyújtás lehetőségéről 

érdeklődtem. 

Számomra is megrázó a tűz következménye 

és bízom benne, hogy soha többé nem fordul 

elő hasonló eset városunkban. A polgármes-

teri hivatal a jogszabályok keretein belül min-

denben kész a vállalkozás segítségére lenni a 

helyreállítás ügyeinek intézésében, illetve le-

hetőség van a helyi iparűzési adó megfizeté-

sének elhalasztására is. A Képviselő-testület 

május 28-i ülésén javaslattal fogok élni, anya-

gi segítségnyújtásra is.

Sz-n

A munka folytatódik – az élet megy tovább
Dr. Joó Andor egykori járásbí-

rót 1919 májusában a tanácsköz-
társaság idején meggyilkolták a 
járásbíróság épületében - amit 
mostantól az épület mai homlok-
zatán emléktábla jelez. jászapáti 
Gazdakör az esemény évforduló-
ján a hozzátartozók részvételével 
szervezett emlékülést a városi mű-
velődési központban, majd emlék-
tábla avatást.  A temetőben a sírjá-
nál koszorút helyeztek el. 

Rövid életrajza: Joó Andor 
1873. okt. 3-án született Szabad-
kán. Édesanyja Schudritz Mag-
dolna, édesapja Joó Dezső, aki a 
város fejlődéséért sokat tevő elis-
mert vállalkozó volt. Katonai szol-

gálatát egyévi önkéntesként a m. 
kir. Pécsi 8. Huszárezrednél töl-
tötte. jogtudományi doktori ok-
levelet 1898. június 13-án szerzett 
a Budapesti Királyi Magyar Tudo-
mányegyetemen.

1916-tól a Szolnoki Királyi Já-
rásbíróságon mint jegyző, 1917-től 
a Jászapáti Járásbíróságon előbb 
mint albíró, majd 1918-tól mint já-
rásbíró dolgozott.

1914. febr. 15-én kötött házas-
ságot jászberényben Kohári Mar-
gittal.

1919. május 17-én gyilkosság ál-
dozata lett, sírja a jászapáti Ró-
mai katolikus temetőben megta-
lálható.

Emléktábla a tanácsköztársaság áldozatának emlékére

Május 15-én az a megtisz-
teltetés ért bennünket, 

hogy a Honvédelmi Minisztérium 
a Szentendrei Kiképző Bázisukon 
tartott ünnepségükre meghívta 
2x5 -fős delegációnkat. Büszkén 
képviseltük a jászapáti 3.c és 4.A-
B osztályokat. 

Két héttel ezelőtt pályázatot 
küldtünk a Minisztériumba, ez 
a felvétel bepillantást ad a gyer-
mekeink iskolai és közösségi éle-
tébe, amit magyar katonák vetí-
tenek le az afgán gyermekeknek.
Majd játékok gyűjtését szervez-

tük e nehéz sorsú,háborúban élő 
gyermekeknek.

Rengeteg adománnyal fel-
pakolva érkeztünk meg Szent-
endrére a katonai kisbusszal.
Itt találkoztunk a többi, más vá-
rosból érkező,16 pályázó és ada-
kozó csapattal. Ezredes kísé-
rőnk bemutatta a helyi katonai 
múzeumot, könyvtárukat,ahol 
érdekes képeket nézegettünk a 
fegyverekről. Ízletes ebédünk 
elfogyasztása után az alakuló 

téren megköszönték a pályá-
zatainkat, majd oklevéllel és 
osztályonként egy-egy társas-
játékkal jutalmaztak. Ezután 
4 állomáson kellett katoná-
san helyt állnunk. Próbáltunk 
gránátor dobni,dobszóra mene-
telni, szemléztük a harci pán-
célos járműveket. Végül kom-
mandós arcfestést kaptunk zöld 
csíkokal. nyakunkban katonai 
névcédulákkal, kedves emlé-
kekkel tértünk haza.

Ezúton szeretnénköszönetet 
mondani: Kovács Gyuláné ol-
ga, Bartus Sándorné Anikó és 
Gyenesné Tajti Ilona osztályfő-
nököknek a 3. C, 4. A-B osztá-
lyok felkészítő, szervező, játékok 
gyűjtésében segítő munkájukért! 
verebélyiné Katika és a 4. C osz-
tály játékok gyűjtéséért, Borics 
Lászlónak a technikai munkájá-
ért és Fehérné Tóth Melinda szü-
lőnek a szervezésért és az összes 
jó lelkű szülőnek aki támogatta 
ezt a nemes ügyet!

Simon Gáborné

Üdvözlet az afgán gyerekeknek
Köszönet a segítségért

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a katasztrófavédelem-
nek, a tűzoltóknak, a rendőrségnek, a mentősöknek, a polgárőrök-
nek, a részvénytársaságok vezetőinek és dolgozóinak, Jászapáti város 
polgármesterének, a vállalkozóknak és dolgozóinknak, akik az üzem-
csarnok oltásában részt vettek, bármilyen módon segítséget nyújtot-
tak illetve felajánlást tettek.

Megnyugtatásul tudatjuk a város lakosságával, hogy a tűzeset kö-
vetkeztében egészségre ártalmas anyagok a levegőbe nem kerültek.

MEGAKER Kft - Borbás Ottó

„Folytatjuk a munkát.”  Borbás Ottó a  MEGAKER Kft. 
vezetője bizakodó, már az újjáépítést tervezi.

A tűz, ami csaknem mindent elvitt.



SZÜLETTEK:
Bagi vivien  Iv. 22.
Szénási Zsolt  Iv. 24.
Pethő Nóra  IV. 25.
nagy Gréta  Iv. 28.
Oláh Róbert  V. 1.
Fülöp Bence  V. 6.
Farkas Róbert Dániel V. 08.
Birkás nikolett  v. 15.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Borbás Zoltán – Schneider Noémi   V. 16.
Virág Balázs – Dr. Nagy Edit  V. 16.

ELHALÁLOZTAK:
Pócsik Lajos  élt 79 évet Jászapáti lakos
Horváth Lajos  élt 94 évet „
Ádám Istvánné  élt 68 évet „
 Kocsis julianna
Pásztor Piroska  élt 89 évet „
Urbán Imréné  élt 96 évet „
 Sass Piroska
Pataki Istvánné  élt 71 évet „
 Szabari Franciska
Burai Józsefné  élt 57 évet „
 németh Edit
Medve Miklósné  élt 71 évet „
 Bagi Erzsébet
urbán Ferencné  élt 87 évet „
 Molnár Mária
Mihályi jános  élt 82 évet „

2. 14:30 Olvasólétra olvasóprog-
ram és Móra Ferenc gyermek leve-
lezős játék eredményhirdetése
3. 10 óra Cukorbetegek klubja
4. 16 óra „Számtalan szebbnél 
szebb gondolat…” olvasópályázat 
díjkiosztása
8. 15 óra Nyugdíjasklub
10. 16 óra Élményklub 
13. 8 óra Csipkeverő kör
13. 9 óra Játék délelőtt
15. 14:30 Minigyöngy
15. 16 óra Rejtvényfejtő verseny
22. 15 óra Nyugdíjasklub vendége 
Szikszai Ilka költő
24. 10 óra Vakok- és gyengénlátók 
klubja
27. 9 óra Játék délelőtt
29. 14:30 Minigyöngy
29. 16 óra Városi rejtvényfejtő csa-
patverseny
Július 1. 10 óra Cukorbetegek 
klubja

Kedves Versbarátok!

A nyugdíjasklub június 22-i prog-
ramjának vendége:

Szikszai Ilka költő, aki Jászapáti 
szülötte jászjákóhalmi lakos. 
Második verseskötetét mutatja be 
az érdeklődőknek, melynek címe :
Tornyomban. 
Az antológiát áthatja a költészet-
torony szimbolikája. Tornya ég 
és föld között szilárdan áll, hit-
vallása szerint a költészetet nem 
pusztíthatja el senki és semmi. A 
két megjelent köteten kívül mű-
vei számtalan antológiában meg-
jelentek. 
A Magyar Író Akadémián végzett 
költő bemutatkozó irodalmi dél-
utánjára 15 órára a könyvtárba 
szeretettel várunk mindenkit, aki 
a szép versek szeretője.

2-án, 14 órától A Jászapáti 
Általános és Alapfokú Művésze-
ti Iskola táncművészeti tagozatá-
nak vizsgája

3-án, 9 órától Termékbemu-
tató

4-25-ig  TÜDŐSZŰRÉS a pla-
káton található időpontokban

27-én APÁTI NEVŰ TELEPÜ-
LÉSEK TALÁLKoZójA Báta-
apátin, fellép a jászapáti Szín-
játszókör.

A Vágó Pál Helytörténeti Múze-
umban június hónapban HERPAI 

GÁBOR: NŐI PORTRÉK fotó-ki-
állítása látható.

A Tourinform iroda nyitva-
tartási idejében látogatható a 
TELEHÁZ! Részletes informá-
ciók (használati díjak, szabály-
zat) a helyszínen megtekinthe-
tők.
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Anyakönyvi híreka Művelődési ház 
júniusi programajánlata

a Könyvtár júniusi programjai

Az oktatási Bizottság kezde-
ményezésére az idén már har-
madik alkalommal került sor az 
óvodai Ki Mit Tud? megrendezé-
sére. Bár a program neve Ki Mit 
Tud? de a műsor végén nem ke-
rült sor helyezésekre, díjazások-
ra. Ez a délután lehetőség volt ar-
ra, hogy óvodásaink más, óvodán 
kívüli környezetben is megmu-
tatkozhassanak, bemutassanak 
abból a sok-sok versből, mondó-
kákból, meséből, dalos játékból 
egyet-egyet, amit legjobban meg-
kedveltek az év során. A gyerekek 
más-más képességekkel rendel-
keznek, s az óvónők ehhez mérten 

állították össze pár perces, műso-
rukat. Az óvodások láthatóan él-
vezték a színpadon való szerep-
lést, majd pedig örömmel vették 
át a részvételért kapott oklevele-
ket és ajándékokat.

Örülünk, hogy sokan eljöttek 
megnézni óvodásainkat és a zene, 
a tánc, a színpadra varázsolt me-
sevilág bizonyára kellemes időtöl-
tést jelentett mindenki számára. 

Köszönjük az oktatási Bizott-
ságnak, hogy a személyes aján-
dékokon kívül, óvodai udvari já-
tékeszközökkel is megajándékoz-
ta óvodánkat.

Az óvoda dolgozói

Óvodai Ki Mit Tud? – dal, vers, játék, mese

EMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

BÉRES BÉLA 
halálának 2 évfordulóján.

Múlhatnak órák, napok, évek,
 nincs pillanat amelyben ne fájna szívünk érted.
Nélküled életünk boldogtalan, sivár, hiába díszíti sírodat virág.
Nagyon hiányzol.
Ezt csak mi érezzük és soha nem tudunk feledni Téged.

Szerető családod.

KÖSZÖNET-NYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

 akik szeretett édesanyánk 

URBÁN FERENCNÉ 
sz. Molnár Mária 

elhunyta alkalmával gyászunkban osztoztak, részvétüket kifejezték.

Gyászoló lányai Marika és Magdi családjaikkal

KÖSZÖNET-NYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk minden kedves rokonunknak, szomszédunknak, 

ismerősünknek és mindazoknak, akik 

MIHÁLYI  JÁNOS
temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal,

részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család, Jászapáti 

Előfizetési felhívás
– határidő-módosítással

A Jászság könyvszerető és tisztelő polgáraihoz, és minden kedves 
olvasóhoz! A Jászapátiak Baráti Egyesülete kétévenként, az adventi 
időszakban megörvendezteti Önöket egy-egy helytörténeti-néprajzi 
kiadvánnyal. Ez alkalommal a vándorfy jános Honismereti Szakkör 
tagjainak írásos gyűjtését – amely több mint három évtized terméke 
– szeretnénk közkincsé tenni az érdeklődő utókor számára. A társa-
dalmi, anyagi és szellemi örökségünk csaknem minden szelete feltá-
rul az olvasó előtt

A könyv címe: 
ÉLET A TANYÁN….egy eltűnt világ emlékei
Ha Ön egy ilyen kiadvány birtokosa szeretne lenni, vagy szeret-

teit, ismerőseit kívánja megajándékozni, fi zessen elő a könyvre. Az 
előfi zető, vagy a megajándékozandó személy neve, foglalkozása tele-
pülésenkénti megbontásban szerepel a könyvben.

A kiadvány kedvezményes előfi zetési ára: 3 000 Ft Előfi zethető: 
2009. június 30-ig (MEGHOSSZABÍTOTT HATÁRIDŐ) Jászapátin, 
a városi Könyvtárban, 5130. jászapáti velemi út 2. Tel:57 441 081  
jászberényben, a jász Múzeumban 5100. jászberény Táncsics Mi-
hály u. Tel: 57 412 753

Gyűjtőknél, vidéken élők esetében csekken. A kiadvánnyal kap-
csolatos bővebb információ:  dr. Suba Györgyné 5100. Jászberény 
Bercsényi u. 22. Tel/Fax: 57 412 167, E-mail: subadr@invitel.hu. Re-
méljük, e könyv is gazdagítja a helytörténeti gyűjteményét!

Tisztelettel:  Lóczi Miklós, sk. elnök

Idén is nyári kézműves 
délelőttök a Kerek Udvarban!

Július 6-10-ig és 13-17-ig 
Jászapátin,  a Művészetek Házában, 
délelőtt 8:30- 12:30-ig
• piciknek  baba-mama  foglalkoztató
• ifjabbaknak különböző kézműves foglalkozások  (csuhé, gyékény, 

vesszőfonás,gyöngyfűzés, papír , nemez és bőrmunkák , korongozás, 
sókerámia formázás, egyedi ékszerkészítés, stb.)

• felnőtteknek ének tanulás, mesemondás, alkotó szakkör  
 Részvételi költség: 2000Ft/nap/fő
 Bővebb információ: Nagy Erzsébet 06-30/274-35-97,  Előzetes je-

lentkezés: tajti.erzsebet@jaszsarok.hu. Délután ezen időszakban vár-
juk csoportok jelentkezését, más táborok lakóit!

KÉK HÍREK
A MEGYEI BALESETMEGELŐZTÉSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

jász-nagykun-Szolnok megyében eddig 259 sze-
mélyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, 
melyek közül 16 halálos kimenetelű volt, 83 súlyos 
sérüléssel járt, míg 160 esetben könnyű sérülés volt 
a baleset eredménye.  A legtöbb baleset oka továbbra 
is a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása illetve a 
kanyarodási szabályok megszegése. Az elmúlt napok-
ban több olyan baleset is történt, ahol a kihelyezett „Elsőbbségadás 
kötelező!” jelzőtábla utasítása ellenére sem biztosítottak áthaladási 
elsőbbséget a védett úton közlekedőnek. Ennek oka ezen esetekben a 
fi gyelmetlenség, avagy ittasság volt.

Itt hívjuk fel a fi gyelmet, hogy útkereszteződésbe minden eset-
ben - még ha védett útvonalon haladnak is - járművükkel fokozott 
óvatossággal hajtsanak be, kellő körültekintéssel. 

Különösen veszélyes lehet, ha a lemenő nap fénye megzavarja a 
járművezetőt, ilyenkor a szemből érkező jármű nehezebben észlel-
hető, ezért ilyen esetekben – főleg balra történő kanyarodáskor – in-
kább álljanak meg a járművükkel és győződjenek meg a kanyarodás 
veszélytelenségéről. 

Mint ahogy az elmúlt hetekben is beszámoltunk róla továbbra is 
magas az ittasan okozott balesetek száma. Míg az elmúlt év azonos 
időszakában 15 esetben volt ittas a személyi sérülést okozó járműve-
zető, addig idén ez a szám az előző kétszerese. Kollégáink épp ezért 
kiemelt feladatként kezelik az ittas járművezetők kiszűrését, melyet 
segít az új típusú Dräger alkoholszondák használata. Ez a szonda 
sokkal kisebb légbefúvással pontosan kimutatja, hogy a vezető fo-
gyasztott-e szeszes italt a vezetés megkezdése előtt. 

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk !

Római kori tábor Szolnokon
Idén is megrendezi A GLADIUS Történelmi Hagyományőrző Egye-

sület római kori történelmi táborát Szolnok zöldövezetében, a Tisza-
ligetben. 

Nyolcadik alkalommal rendezik meg június 29-től július 5-ig, ezt 
az igazán érdekes tábort, ahová 6 éves kortól lehet jelentkezni, felső 
korhatár viszont egyáltalán nincs. 

 Ha úgy érzed, érdekel az ókori kultúra, vagy egyszerűen csak sze-
retnél élőben is megtapasztalni egy igazi római-barbár csatát, amit 
eddig csak számítógépes játékokon játszottál; itt a helyed! Ajánljuk 
látogasd meg a GLADIuS Egyesület honlapját, ahol képeket és csa-
ta videókat is találhatsz az ókori világ mai hagyományőrzőiről. Hon-
lap: www.gladius.org.hu   Jelentkezés: 20/9584-312

A gyógyvizű 

Jászapáti Tölgyes Strandfürdő és Kemping 
rendezvényei

Főszezoni nyitva tartás (június 1. - augusztus 31.): 
vasárnap – csütörtök: 8–19-ig, péntek, szombat: 8–21-ig.
Májusban és szeptemberben): naponta 8–19-ig.

Június 20-21: Tölgyes Sportnap 
(Strandfoci bajnokság, Strandröplabda bajnokság, úszóversenyek, 
sakkverseny, tenisz kupa, ping-pong bajnokság, sztárvendégek)

Július 18-19: Tölgyes Egészségnapok
Gyógyúszás, tartásjavító és gerincmobilizáló torna, aqua aerobic.Vö-
röskereszt által végzett vérnyomás és vércukorszint mérés, szakor-
vosi tanácsadás, mágnesterápiás kezelések, biorezonanciás mérések, 
gyógyító ásványok, holttengeri ásványok, bioptron lámpás kezelések, 
smink tanácsadás.

Augusztus 1-2: Tölgyes Strandfesztivál
(Családi programok, élő koncertek, sztárvendégek, medencebál)
A kempingben vacsorával egybekötött zenés estek a kempingben jú-
nius 6-án, július 11-én, szeptember 5-én. 

A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!

APÁTI GYÓGYVÍZ,  Tel: 56/440-353, www.tolgyesstrand.hu


