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A Föld Napja alkalmából a Polgármesteri hivatal dolgozói 
 a város szépítéséért, tisztaságáért dolgoztak - az utcákon. 

Aszfaltozás a közmunka program keretében

Nemrégiben 
nagyszabású gyakorlat 
került megrendezésre a 
TIG jászapáti telepén. 
A gyakorlatnak része 
volt a tűzoltás mellett 

a füstben történő 
személykeresés és 

mentés. A gyakorlaton 
a jászapáti, jászkiséri, 
jászberényi és hevesi 
tűzoltók vettek részt, 
és ezzel a viszonylag 

� atal állománnyal 
találkozhat 

a lakosság éles 
bevetéseken is. (teljes 

cikk a 6. oldalon.

A hónap eseményei képekben

Makó Pál emlékére - immár hagyományosan- több programot rendezett a Mészáros 
Lőrinc Gimnázium április 6 és 8 között. Ebben az évben rendezvényeiket a” Kultúrák 
találkozása” mottó köré szervezték .A diáknapokat Lénártné Emri Ildikó igazgatónő 

nyitotta meg. Majd Kiss Dénes író, költő, műfordító a magyar nyelvről tartott előadást.
Erdélyi, francia és lengyel táncokkal és ételekkel 

ismerkedhettek meg az érdeklődők.

A Zenés könyvtári 
esték sorozat 

legújabb 
műsorában a 
Rácz Aladár 

Zeneiskola diákjai 
szerepeltek. A 
tanulók közül 

sokan versenyekre 
készültek, a fúvós 
zenekar további 

fellépésekre,- 
ezen az estén 

lelkesedésükkel 
és tudásukkal 

szereztek kellemes 
perceket az 

érdeklődőknek.

A „Barangoló” című komplex ismeretterjesztő gyerekfoglalkozás sorozat második részében a húsvéti ünnepkörrel ismerkedhettek a kicsik, verssel, mókával, 
zenével, tánccal, kézműves foglalkozásokkal és persze tojásfestéssel – a Művészetek Házában Legközelebb május 9-én lesz Jászsági Barangolás.

Közmunkások betonjárdát építenek a városban.
 A tervek szerint 1500-2000m járda fog megújulni munkájuk során.

Március 14-én a müncheni olimpiai park egyik sportcsarnoka nagyszabású harcművészeti 
sportrendezvénynek biztosított teret, ahol a Bajorországok Ázsiai Harcászati Szövetsége (BFAK) 

fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte. A Magyarországot képviselő stílusirányzatok 
jászsági, 25 fős csoportját Hanshi Nagy Hinst István, a BFAK magyarországi megbízott vezetője, 

a Jászapáti Kígyó Dojo HSE Elnöke irányította. (teljes cikk a 11. oldalon.)



ÚSZÁSOKTATÁS
indul a JÁSZAPÁTI STRANDON

2009 július 6-tól 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  

In memoriam Borbás János (1929-2009)
Búcsú Borbás Jánostól

Egy-egy haláleset híre – még 

ha ismeretlen ember is – pilla-

natnyi megállásra készteti a jó-

érzésű embert. Ha ismerősről, 

jó barátról, a közért a szokásos-

nál többet tevékenykedő ember-

ről van szó, különösen igaz ez. Az 

elhunyt ember életútja végig pe-

reg előttünk. Akik a településünk 

történetének egy-egy szeletében 

a közérdekében, tartósan tevé-

kenykedtek, azok élete a lakos-

ság számára még inkább a fi gye-

lem középpontjába kerül. 

Borbás János halálhíre sokun-

kat megrendített, akik ismerték, 

tisztelték és szerették, kegyelet-

tel emlékeznek rá.

Borbás János életútján a hu-

szadik század társadalmi, poli-

tikai, gazdasági változásai nyo-

mon követhetők. Az ő életútja 

és családjának története hiteles 

korrajz.

Jászapátin egy felsőnyomási 

tanyán látta meg a napvilágot. 

Középparaszti családba szüle-

tett, öt testvér közül negyedik-

ként 1929-ben. A család a nagy 

gazdasági válságot nagyon sok 

küzdelemmel élte meg. A kor gyó-

gyíthatatlan betegsége édesapját 

36 éves korában ragadta el. Édes-

anyja öt gyermekkel – a legidő-

sebb tizenhárom, a legfi atalabb 

hároméves volt – maradt özve-

gyen. Nővére tizennyolc évesen, 

öccse húsz évesen követte édes-

apját. Édesanyjuk is megbetege-

dett, de az ő állapotát sikerült sta-

bilizálni és magas kort ért meg.

A fájdalmat a második világ-

háború tragédiái, rettegései még 

csak súlyosbították. Bátyját - aki 

családfenntartónak számított - 

elvitték a Don-kanyarba. Nővéré-

nek udvarlóját miután hazajött a 

Don-kanyarból – lány testvéreit 

védte - az oroszok agyonlőtték.

A háború után nehezen kezdő-

dött ez élet, bátyja sebesülten jött 

haza a háborúból, de miután fel-

gyógyult besorozták az új hadse-

regbe. János mindössze 16 éves 

volt, a gazdálkodás minden terhe 

őrá nehezedett.

A beszolgáltatás, az internálás 

őket sem kerülte el. 1956-os for-

radalom eltörölte a beszolgálta-

tást. A parasztság fellélegzett. já-

nosék már 1956 őszén fordították 

a földet, szőlőt és gyümölcsöst te-

lepítettek, lovat vásároltak. Re-

ménykedtek, mint sok más pa-

rasztember is. Nem sokáig, mert 

1959 tavaszán már a tsz-ben „ta-

lálták magukat”. 

Újabb csüggedés, aggódás a jö-

vő miatt. sokan – főleg a fi atalok 

– elhagyták őseik földjét, szeret-

teiket, barátaikat, hogy szeren-

csét próbáljanak. Akik marad-

tak, – közéjük tartozott János is 

– igyekeztek itthon az új körül-

ményekhez alkalmazkodni. sok, 

értelmes, - a föld műveléséhez és 

az állatok neveléséhez értő – fi a-

talember került a tsz-be. Közöt-

tük János is. Őt, mint eredmé-

nyesen kertészkedő fi atalembert, 

brigádvezetőnek nevezték ki. 

A tsz-ben lehetőséget kapott a 

munka melletti tanulásra. Elő-

ször a nyolc osztályt, majd a tech-

nikumot és végül az agráregye-

temet a bátyjával együtt elvé-

gezte. 

Közben családi élete is révbe 

jutott, megnősült, négy gyerme-

kük született, akiket szeretettel 

vett körül. 

1972-ben tsz elnököt válasz-

tott az Alkotmány termelőszö-

vetkezet. A jelölt a községi párt-

bizottság titkára volt, de a tsz 

közgyűlésen a tagság spontán 

jelöléssel Borbás Jánost javasol-

ta elnöknek. Indok, János egye-

temet végzett, ért a gazdálkodás-

hoz, közülük való, nem párttag. 

Az egész tagság határozott fel-

lépésével a jelenlévő járási elv-

társak sem mertek szembeszáll-

ni. János előbb szabódott, de a 

tagság akaratát megtiszteltetés-

nek vette. 

Két év elteltével egyesítettek 

három termelőszövetkezetet, a 

tagság a sarkára állt és csak úgy 

szavazta meg az egyesítést, ha 

Borbás János marad az elnök és 

Toró zoltán a főagronómus. A 

pártvezetés meghajolt a tagság 

határozott követelése előtt. 

Munkájában, emberi maga-

tartásában, pártonkívüliségé-

vel igyekezett az őt megválasz-

tó tagság elvárásainak megfelel-

ni, nem akart senkinek csalódást 

okozni.

szakmai, vezetői tevékenysé-

ge meghatározó lett a jászapáti 

tsz történetében. 

A felettes szervek, az ő szak-

mai munkáját, a gazdasági ered-

ményeket elismerték. 

számtalan kitüntetést kapott a 

gazdaság, ő maga is. A gratuláci-

ók alkalmával sohasem mulasz-

totta el megjegyezni, „jó munka-

társaim vannak, akik nagyszerű-

en dolgoznak”. 

szívesen fogadta a fi atal szak-

embereket, segítette a képzésü-

ket. Fogékony volt az újra, fi gye-

lemmel kísérte annak eredmé-

nyességét. 

Értékelte a tisztességes mun-

kát, becsülte az embert. Nem en-

gedte magát az érzelmeitől elra-

gadtatni. Határozottan ki tudta 

jelenteni valakiről, hogy „tiszt-

elem, de nem szeretem.” 

János az eredményes gazdál-

kodás mellett fontosnak tartot-

ta az embert, nagyon tisztelte 

az idős embereket, törődött ve-

lük. segítette az öntevékeny cso-

portokat, tagjaikat és vezetőiket 

tisztelte, volt ideje velük leülni 

és munkájukat elismerni, meg-

köszönni és biztatni.

A gazdaság jól fejlődött, sta-

bil, kiegyensúlyozott gazdálko-

dás folyt. Mi sem bizonyítja job-

ban, mint az, hogy túlélte a rend-

szerváltást, és ma is stabil, sok 

embernek munkát adó gazda-

ság. Természetesen az őt köve-

tő vezetés munkája is hozzájá-

rul ehhez. 

A rendszerváltozás után csalá-

di gazdálkodásra szánta magát. 

sok nehézséggel, küzdelemmel 

találkozott ismét. Családi tragé-

diák sem kerülték el, testvérei, és 

a fi a halála mélyen lesújtotta, az ő 

egészsége is megromlott. 

A Gazdakört elnökként becsü-

lettel vezette, képviselte a gaz-

dák érdekeit, szervezte a rendez-

vényeiket.

A zenét mindig nagyon sze-

rette, nyugdíjas korában létre-

hozott egy zenekart, amelynek 

közel húsz évig volt a vezetője. 

Örömmel muzsikált, szerette, ha 

egy-egy társaságban jó hangula-

tot tudott teremteni. 

Őt, – mint oly sokan Apátin 

– én is nagyon tiszteltem, mint 

kollegát szerettem is. Kollegái, 

munkatársai mellet kiállt, ha ar-

ra érdemesnek tartotta. Egyenes 

jellemére vall, hogy mindenkinek 

a szemébe mondta el a kifogásait, 

legtöbbször négyszemközt. 

Tiszteltem, nem önreklám-

mal, hanem tisztességes mun-

kával vívta ki magának a meg-

becsülést. 

A felsorolt erényei mellett azért 

is tiszteltem, mert nagyra becsül-

te a munkáját tisztességgel vég-

ző embert. Elismerést nála csak 

a becsületesen végzett munkával 

lehetett elérni. 

szerettem is, mert szigorú, de 

nagyon emberséges főnök, barát 

volt. Emberi gondjainkat, napi 

családi, személyes problémáin-

kat emberséggel, együttérzéssel 

kezelte, ha lehetett segített, sok-

szor emberi szóval, ami sok eset-

ben többet ért mindennél.

Arany János szépen fogalmazta 

meg, „Legnagyobb cél pedig, itt e 

földi létben, ember lenni mindig, 

minden körülményben.” Igen, Já-

nos egy nagyon nehéz korban élt, 

a sok tragédia, megpróbáltatás 

ellenére, EMBER maradt, min-

dig, minden körülményben. 

Kedves munkatársunk, bará-

tunk emlékedet őrizzük, nyugodj 

békében. 

Dr. Suba Györgyné

2009. március 14-én a müncheni olimpiai 

park egyik sportcsarnoka nagyszabású harc-

művészeti sportrendezvénynek biztosított 

teret, ahol a Bajorországok Ázsiai Harcásza-

ti szövetsége (BFAK) fennállásának harmin-

cadik évfordulóját ünnepelte. A nemzetközi 

sportszervezet rangjához méltóan ünnepel-

te a jubileumi évfordulóját, tagegyesületei-

nek, klubjainak és stílusirányzatainak több 

mint 250 tagjának résztvételével. Az egész 

napos szeminárium a tartalmas sportok-

tatással kezdődött, melynek színvonalát a 

BFAK Elnöke, Hanshi seigfried Lory 10. Da-

nos Nagymester valamint az Európai Jitsu 

Únió Alelnöke, soke Daniel Blanchet 10. Da-

nos Nagymesterek biztosították. A rendez-

vény a résztvevő harcművészeti irányzatok 

bemutatóival folytatódott, majd  az elmúlt 

évek sportélményeinek felelevenítésére re-

mek lehetőséget teremtett a közös vacso-

ra keretében elfogyasztott kitűnő bajor sör. 

A Magyarországot képviselő stílusirányza-

tok jászsági, 25 fős csoportját Hanshi Nagy 

Hinst István, a BFAK magyarországi meg-

bízott vezetője, a Jászapáti Kígyó Dojo HsE 

Elnöke irányította. 

XI. Magyar Nyílt Judo 

Masters Bajnokság

2009. 03. 28-án a Pest-

szentimrei sportkastély-

ban került megrendezésre a 

mostanra hagyományosnak 

tekinthető Magyar Nyílt Ju-

do Masters senior bajnok-

ság. Az idei bajnokságon 23 

ország (UsA, Kuba, Japán 

... stb.) 233 cselgáncs ver-

senyzője mérte össze tudá-

sát színvonalas mérkőzések 

keretében. A Magyar Judo 

mesterek Klubjának színe-

iben versenyző Nagy Hinst 

István, aki egyben a Jásza-

páti Kígyó Dojo HsE Elnö-

ke, Vezető edzéje, az M6 -

100 kg versenykategóriában 

ellenfeleit legyőzve került 

a dobogó legfelső fokára, 

arany érmet és kupát sze-

rezve. 

JUDO MEFOB 2009

2009. 03.29-én a Budapesti Honvéd Judo 

termében került megrendezésre az idei első 

Magyar Egyetemi és Főiskolás Judo Bajnok-

ság. Az ország különböző felsőoktatási in-

tézményeiből közel 110 hallgató érkezett a 

megmérettetésre, akik intézményeik színe-

iben amatőr és profi  kategóriákban mérhet-

ték össze tudásukat. A Jászapáti Kígyó Do-

jo HsE két tagja is részt vett a megmérette-

tésen. Az amatőr női -57 kg-os kategóriában 

szarka Annamária 3. helyezést, amatőr fér-

fi  +100 kg-os kategóriában Nagy Hinst Ad-

rián 2. helyezést értek el. 

Jubileumi BFAK Szeminárium, München 
„30 éves a BFAK”

Nyílt Júdó Masters Bajnokság

Júdó MEFOB



Kedves  Rejtvényfejtők!

Anyák napja alkalmából Nagy 
Ferenc Édesanyám című versé-
ből idézek.

„ Van egy szó, van egy név, va-
lóság, nem álom, 

Nekem a legdrágább ezen a 
világon…

…..folytatatása a rejtvény függ. 
28, vizsz. 26, 42, 1 és függ. 16 szá-
mú soraiban. 

Vízsz.: 1. Beküldendő. A vers 
folytatásának negyedik része. 
11. Katlan egyik fele. 12. Nátri-
um vegyjele. 13. Amerikai, kri-
mi műfajú 162 részes televízi-
ós sorozat címe. 14. Törökor-
szág ötödik legnagyobb városa. 
17. Magyarország, röviden. 18. 
Kalcium vegyjele. 19. 1911-ben 
milánói muzsikuscsaládból szü-
letett olasz zeneszerző, karmes-
ter. ( Nino) 20. Eszménykép. 22. 
Az Adriai-tenger déli előtengere. 
23. John Lennon özvegye. (Yoko) 
24. Kormányberendezés névbe-
tűi. 25. Hangyák „ csoportosulá-
sa”. 26. Beküldendő. A vers foly-
tatásának második része. 28. El-
adó egynemű betűi. 30. Bim…, 
hangutánzó szó. 32.  Vesztegzár 
ragályos járvány, betegség ese-
tén. 36. Hosszú lábú, gyors moz-
gású vadászáshoz  is igénybevett 

kutyafajta. 38. Meleg évszak. 39. 

Kakaó nagyobbik fele!  41. Ame-

rikai származású színész, a korai 

némafilmek  sztárja. (Chaney) 42. 

Beküldendő. A vers folytatásá-

nak harmadik része. 43. Nyitott, 

mindkét végén csúcsosan vég-

ződő kis méretű hajó. 44. Tova. 

45. Állati lakóhely. 46. Kígyócsí-

pés. 47. Becézett György.  50.  A 

tetejére. 51.  Megszúr, de csak a 

közepén!

FüGG.: 1. Valamit nagyon áhí-

tó, óhajtó. 2. Olasz származású 

amerikai popsztár, énekes, dal-

szövegíró, zenész. 3. Folyadék-

kal ellátó. 4. Oxigén és nátrium 

vegyjele. 5. Határozórag.  6. If-

júsági Magazin. 7. Az egyik szü-

lő, József Attila versének címe 

is.  8. Fej nélküli fogó! 9. Azonos 

mássalhangzók. 10. Valamit alá-

támaszt. 15. Indulatszó.  16. Be-

küldendő. A vers folytatásának 

ötödik befejező része. 20. Férfi 

ruhanemű. 21. Pusztítja a rozs-

da. 22. Az egyik oldal.  24. Úr, 

németül. 25. Brigitte Bardot. 27. 

Kis termetű, szürke rágcsáló. 28. 

Beküldendő. A vers folytatásának  

első része. 29. Indítékán. 31. za-

matos trópusi gyümölcs. 33. Csak 

félig akar!  34.  Man betűi, kever-

ve. 35. Van ilyen bot is. 37. Kerek 

formátumú lőszer. 39.  Birka jel-

zője is lehet.  40. Összezihálódott, 

szövevényes.  42.  Ildikó bevécve.  

43.  Kicsinyítő képző. 45. szagló-

szervünk. 46. sütemények, tor-

ták bevonó rétege. 48. Férfi ud-

varias megszólítása. 49. Vércso-

port.  50.  Hangtalanul erős!

Beküldendő: A függ 28, 

vízsz.26, 42, 1 és függ 16 számú 

sorok megfejtése.

A márciusi rejtvény megfejté-

se: „ ” …csupán tiszta szív és sok-

sok szeretet.

A CBA vásárlási utalványát 

nyerte: Kiss Lászlóné, Jászapá-

ti.

A megfejtéseket a Könyvtár 

címére kérjük beküldeni, júni-

us 20-ig.

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
„Fűben- fában…”

Mottó:

 „ A természet varázsát ontja bőven,

A fűben, a virágban és a kőben.

Ó nincs a Földön oly silány anyag,

Mely így vagy úgy ne szolgálná javad.

De nincs oly jó, melyben ne volna vész,

Ha balga módra véle visszaélsz!”

(shakespeare)

Május van, a tavaszi növények teljes pompájukban virágza-

nak. Bárki örömet lelhet ebben a virágzásában, ha kimegy a 

szabadba, a kertbe, a parkokba. Az ilyen csoda alkotójától kel-

lene megkérdezni a titkot, hogy lehet, hogy ami él a természet-

ben, annak gyakran még gyógyító hatása is van. A természet 

tartogat még számunkra olyan kincseket, amelyekkel illene 

már valamit kezdenünk, a saját jól felfogott érdekünkben. A 

mai korban a gyógyszerfogyasztás olyan elterjedt, hogy szin-

te válogatás nélkül kapkodjuk be a pirulákat, sokszor recept, 

és orvosi felügyelet nélkül. Utána pedig a mellékhatásoktól 

szenvedünk, vagy csak rakódnak le bennünk a mérgező agya-

gok. Erre utalhat a shakespeare vers utolsó sora.

Pedig „Isten patikájában” mindenre van orvosság. A gyógy-

növények hatóanyagtartalma; zöldségnövények, gyümölcsök, 

állati eredetű táplálékaink vitamin és nyomelem tartalma biz-

tosíthatná számunkra az egészséget. Ideje visszatérnünk a há-

borítatlan természethez. A másik ember, fanyalgása ne térítsen 

el erről az útról, már „megint a bio”. Igen, mert nekünk erre fel-

hatalmazásunk van. „ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben, 

keleten, és elhelyezte benne az embert, akit alkotott. s növesz-

tett az Úr Isten a földből mindenféle fát, amelyet látni szép, és 

melyről enni jó.” (Ter. 2, 8-9) ne tagadjuk hát meg magunktól 

azt, ami öröktől fogva minket illet.

Az idei tavasz nagyon gyorsan ránk köszöntött, szinte egybe-

ért az összes gyümölcsfa virágzása, és a szokásosnál 2-3 hét-

tel előbb hajtottak ki a levelek is. A nyárias idő kitart, szinte 

aszály már ez, országos melegrekordok dőlnek meg. s mi még 

sem érezzük kellemesnek az éltető napfényt. Nézzünk meg egy 

apró virágot, ő bezzeg a fény felé fordítja fejét, hogy beszívja él-

tető erejét. semmivel se tudunk közelebb kerülni az Istenhez, 

mintha elmerülünk az általa teremtett világ szépségében, és 

felhasználjuk titkos erejét. s felismerjük benne az Ő irántunk 

való jóságát. Hiszen a növényeket nekünk adta, igaz a bűnbe-

esés óta, arcunk verejtékével termi meg a föld mindezeket, de 

nekünk hajtanak, és teremnek., olyan bizalommal, ahogyan 

egy öregember ülteti a diófákat, hiszen nem magának ülteti 

már, hanem az unokáinak, remél belőle termést.. Nézzünk mi 

is előre egy szebb jövő felé, Kertészkedjünk, keressünk fűben –

fában orvosságot, de ne fordítsuk ellenünk a teremtő erőt!

írta: egy megnyugtató, felfrissítő, elgondolkoztató, virágok 

között töltött délutánon

 Z. S. -né

Értékeink  
a zenei nevelés területén

Esztétikai konferencia az óvodánkban
1999-ben, amikor óvodánk adaptálta Nagy Jenőné ”Óvodai nevelés  

a művészetek eszközeivel” elnevezésű alternatív programot a jásza-
páti óvoda pedagógusai tagjai lettek az ezzel a programmal dolgozó 
„ Óvodapedagógusok Országos szakmai Egyesületének”.

2009. április 9-10-én került sor az egyesület által szervezett XV. 
Nemzetközi Esztétikai Tanácskozására, egyben az egyesület 10. jubi-
leumi rendezvényére. A tanácskozás megnyitása szolnokon történt. 
Témája: Értékteremtés programunk szellemében. Célja: Az egyesü-
let 10 éves szakmai munkájának számvetése, összegzése, értékei-
nek közvetítése.

A tíz év alatt óvodánk a mostani alkalommal másodjára vállalt szek-
ciói programot, amelynek keretében az ország minden részéről idelá-
togató óvodapedagógusok betekinthettek óvodai életünkbe.

A mi szekció programunk témája: Értékeink a zenei nevelés terü-
letén.

A délután öt órakor ideérkező vendégeket az óvodások gyermek-
tánccal fogadták. Ezután szabó Lajos Polgármester  Úr bemutatta vá-
rosunkat. Intézményvezetőként néhány szóban összefoglaltam, hogy 
az elmúlt tíz év alatt melyek azok a program szellemiségét tükröző ér-
tékek, amelyeket képviselünk. Ezt követte a szakmai program, mely-
nek keretében sivadóné Farkas Rita videofelvételek segítségével be-
mutatta, hogyan történik programunk keretében a gyermekek ének 
zenei készségfejlesztése. Beszámolt - képekkel illusztrálva – az in-
tézményünkben vezetése alatt működő ének munkaközösség mun-
kájáról. Agócs Gáborné az óvodánkban működő gyermektánc délutá-
ni foglalkozást mutatta be 16 évre visszamenőleg napjainkig. A több 
mint 2 órás szakmai bemutatót kulturális program követte, amelyet 
a Művészetek Házában tartottunk meg. A Rácz Aladár zeneiskola nö-
vendékei – volt óvodásaink – mini koncerttel kedveskedtek vendége-
inknek. Nagypál Ágnes és Nagypál Magdolna népdalokat énekeltek. 
Mi óvónők népi ruhába beöltözve játékfűzést mutattunk be, amelybe 
bevontuk vendégeinket is. Az est záró programja táncház volt, ame-
lyet Bódi Tamás, és családja nyitott meg, jászsági táncok bemutatá-
sával, majd irányításukkal táncra kerekedett mindenki.

A jó hangulatú program befejezéseként visszamentünk az óvodába 
és a svédasztalos vacsora mellett volt alkalom arra, hogy az ideláto-
gató óvónőkkel tapasztalatokat cseréljünk, beszélgessünk.

Megköszönöm meghívott vendégeinknek, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték rendezvényünket: szabó Lajos Polgármester Úrnak, Nagy-
pál Csabának, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének, az Álta-
lános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesének Nagy sán-
dornénak, valamint a szülői szervezet képviselőinek: Fehérné Mihályi 
Anikónak, Nagyné Kerekes Anikónak, Lucza Gábornénak.

Köszönöm Borics Lászlónak, hogy a próbákhoz és a kulturális 
programokhoz helyet biztosított a Művészetek Házában. Utoljára, 
de nem utolsó sorban meg szeretném köszönni intézményünk va-
lamennyi dolgozójának, hogy lelkiismeretes munkájukkal hozzájá-
rultak, hogy szakmailag magas színvonalú, jó hangulatú programot 
tudtunk prezentálni.

Pallagi Imréné,  intézményvezető
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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. május 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!

A JNszM. Mészáros Lőrinc 
Gimnázium, szakképző Isko-
la és Kollégium somos András 
Alapítványa Jótékonysági estet 
szervezett. A nyilvánosság előtt 
szeretnénk megköszönni azok se-
gítségét, akik adományaikkal tá-
mogatták a mezőgazdasági kép-
zést. 

Támogatóink voltak:
2/12. E osztály cukrász szak-

macsoport, Áfra Katalin, Agócs 
Csaba, Bagi Jenő, Barkácsbolt – 
Mihályi Gábor, Berki Bertalan, 
Bertalan Lívia, Bertalan zoltán-
né, Birkás Ferenc, Bobák zoltán-
né, Bódiné Bagi Éva, Budai Ist-
vánné, Carmen Divatáru üzlet, 
Centrum Jászapáti KFT – Lóczi 
Miklós, Dr. szekeres Imre, Fa-
ipari Tanműhely, Füle és Fia Kft., 
Gazsi Andrásné, Iskola Ruhaipa-
ri Tanműhely, Iskolai főzőkony-
ha dolgozói, Járvás István, Jásza-
páti Általános Iskola, Jászinvest 
zrt., Jásztej zrt. – Jáger sán-

dor, Katona szilvia, Kertmester 

– 2005 Kft., Kiss János, Kovács 

víz-gáz és fűtésszerelvény bolt, 

Krizsai Pékség, Lénártné Emri 

Ildikó, Medvéné Urbán Terézia, 

Menyhárt Imréné, Mezőgazdasá-

gi Munkaközösség, Mihályi Ist-

ván, Mihályi Lászlóné, Mihályi 

Pál, Mihályi szabolcs, Nagy Csa-

ba vállalkozó, Nagy Ferenc , Nyit-

rainé Tajti Edit, Ózsváriné Pethő 

Adrienne, Pádár László, Papp Bé-

láné, Pócs János, Rusvai Magdol-

na, sándorné Bárdos zsuzsan-

na, solymosiné Nagypál Kata-

lin, stuchlik István, szabó Lajos, 

szabó Lászlóné, szlávik Ferenc-

né, szőllősi zoltán, Takács Jó-

zsef, Thermál Hotel, Tokai Atti-

la, Urbán Csabáné, Urbán Ferenc, 

Urbán János, Urbán László, za-

char Ferenc, zsuzsanna Virágüz-

let, Pince Diszkont – Demény Gá-

bor, Jászapáti színjátszókör.

Az idén is összemérhették fel-
készültségüket a Jászág általá-
nos- és középiskoláinak csapatai 
az OKF. Főigazgatója által meg-
hirdetett, felmenő rendszerű ka-
tasztrófavédelmi ifjúsági verseny 
kirendeltségi fordulóján, melyet 
a Jász-Nagykun-szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Jászberényi Polgári Védelmi Ki-
rendeltsége rendezett Jászberény 
Város Önkormányzata Hivatásos 
Tűzoltóságának közreműködésé-
vel, április 16-án Jászjákóhalma - 
Kapitányréten.

A versenyen 12 csapat 48 tanu-
lója vett részt. A versenyre neve-
zett a tavalyi évben győztes Jásza-
páti Általános Alapfokú Művésze-
ti Iskola csapata is.

A diákok 10 állomáson küzdöt-
tek meg az akadályokkal, nagy 
lelkesedéssel adtak számot elmé-
letben és gyakorlatban egyaránt 
az elsajátított katasztrófavédel-
mi, polgári védelmi, tűzvédelmi 
és egészségügyi ismeretekről, az 
ön- és mások mentésében szerzett 
jártasságukról.

A verseny nagyon kiélezett volt, 
szoros eredmények születtek. A 
csapatok felkészültsége a verseny-
eredményekben is tükröződött, s 
jászapátiak az előző évekhez ha-
sonlóan, az idén is előkelő helyen 
végeztek. 

A helyezett csapatok: 
Általános iskolás kategória: 1. 

helyezett: széchenyi István Álta-
lános Iskola Jászárokszállás, 2. 
helyezett: Belvárosi Általános Is-
kola székely Mihály Tagintézmé-
nye Jászberény, 3. helyezett. Bel-
városi Általános Iskola Bercsényi 
úti Tagintézménye jászberény

Középiskolás kategória: 1. he-
lyezett: Liska József Erősáramú 
szakközépiskola, Gimnázium és 
Kollégium Jászberény, 2. helye-
zett: Terplán zénó Műszaki és 
Közgazdasági szakképző Iskola

A versenyen nyertes csapatok 
képviselik a Jászságot a május 8-
án megrendezésre kerülő megyei 
katasztrófavédelmi ifjúsági verse-
nyen, szolnokon.

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

Külön köszönet illeti önzetlen és 
támogató segítségért Jászberény 
Város Önkormányzatát, Jászapá-
ti Város Önkormányzatát, a Jász-
Nagykun-szolnok Megyei Polgá-
ri Védelmi szövetséget, valamint 
társszerveinket Jászberény Város 
Önkormányzata Hivatásos Tűz-
oltóságát és a Jászberényi Men-
tőállomást, hiszen nélkülük nem 
lehetett volna sikeres a jászberé-
nyi forduló.

Horti Brigitta , pv. hadnagy

A Jótékonysági est támogatói Ifjúsági 

Katasztrófavédelmi verseny
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2009. április 20-26. között 

az Európai Védőoltási Hét ap-

ropóján összegeztem az ÁNTsz 

Jászberényi Kistérségi Intéze-

te a védőnők és oltóorvosok el-

múlt években végzett védőoltá-

sokkal kapcsolatos összehangolt 

munkáját.

A szülők kiemelkedő oltási 
fegyelmének köszönhetően 

sikerült elérnünk,  
hogy az elmúlt 10 évben  

a Jászságban a 14 éven aluli 
gyermekek  

99-100 %-a megkapta 
az életkorhoz kötött 

védőoltásokat

 10 betegség ellen 2006-ig 15 

oltást, 2006. után ugyanazon 10 

betegség ellen 11 oltást. Ez éven-

te több, mint 11000 oltást jelen-

tett. A lehető leggyorsabban, a le-

hető legtöbb betegség ellen ki kell 

alakítani a védettséget: ezért az 

életkorhoz kötött védőoltásokból 

másfél éves korukig már 6 oltást 

megkapnak a gyermekek. A vé-

dőnők küldenek értesítőt a szü-

lőknek, ha esedékessé válik az 

oltás. Jellemzően az első értesí-

tőre a szülők elviszik gyermekei-

ket oltásra. A hátrányos helyzetű 

lakosság körében előfordul, hogy 

második idézésre viszik csak el a 

gyermeket. 2000. év óta a Jász-

ságban a majd 90000 oltásból 

mindössze 10 esetben fordult 

elő, hogy a védőnő második idé-

zésére sem vitte el a szülő gyer-

mekét, ezért ezen esetekben az 

ÁNTsz határozatban kötelezte a 

szülőt. Mind a 10 esetben az oltást 

a gyermekek megkapták.

A gyermekek védelme már  
a terhesség alatt elkezdődik

 a terheseket szűrik, hogy hepa-

titis B hordozók-e, mert, ha igen 

már a „szülés pillanatában”, azaz 

a szülést követően 12 órán belül 

kétféle oltást kell kapnia az új-

szülöttnek, hogy az anya gyer-

mekét ne fertőzze meg hepatitis 

B vírussal. A kismamák fegyel-

mezetten elmennek a vérvételre. 

Az elmúlt 10 évben 64 esetben 

titkolta el terhességét az anya, és 

ennél fogva nem ment el a hepa-

titis B szűrésre. Az eltitkolt ter-

hességekből született újszülöttek 

a születés után 12 órán belül egy 

oltást kapnak, 2007. évtől pedig 

az anyát leszűrik a szülészeten 

és az eredménytől függően eset-

leg a baba második illetve harma-

dik oltást is kap. A szűrésen részt 

vett terhesek között vannak még 

mindig pozitívak. számuk foko-

zatosan csökken ugyan, de egy 

asszony többször is szülhet.

A Jászságban az elmúlt 10 év-

ben 63 esetben szült hepatitis B 

pozitív anya – ezen esetekben az 

újszülött 3 oltást kapott. A vé-

dőnők, az ÁNTsz és a szülésze-

ti osztály összehangolt munkájá-

nak köszönhetően az oltóanyag 

már ott van a szülés előtt 1-2 hó-

nappal a kiválasztott szülészeten 

(ha eltitkolt terhességről van szó, 

akkor az ÁNTsz akár hétvégén is 

kiviszi az oltóanyagot). 

Milyen oltásokat kapnak 
a gyermekek életkorhoz 

kötötten kötelezően?

A TBC megelőzése céljából 

BCG oltást, ami sajnos 10-12 éves 

védelmet nyújt. Mivel az újraol-

tások nem vezettek eredmény-

re – maradt a tüdőszűrés. Itt hí-

vom fel az olvasók figyelmét, hogy 

2009. évben nem lesz a tüdőszű-

rés kötelező a Jászságban (mivel 

a járványügyi helyzet javult), de 

a 40 éven felüli lakosok ingyene-

sen igénybe vehetik a mozgó tü-

dőszűrést.

A gyermekeket kötelezően olt-

ják még tetanusz, torokgyík, sza-

márköhögés, járványos gyermek-

bénulás, kanyaró, mumpsz, ró-

zsahimlő, haemophilus influenza 

okozta felső légúti megbetegedé-

sek és hepatitis B ellen.

Az életkorhoz kötött kötelező 

védőoltások közül öt már igen ré-

gen, 1938-1960 között kerültek 

bevezetésre: a BCG (1953-ban), a 

torokgyík (1938-ban), a szamár-

köhögés (1954-ben), a tetanusz 

(1941-ben), és a járványos gyer-

mekbénulás (1960-ban). Később 

kezdtek el kötelezően, életkor-

hoz kötötten oltani a kanyaró, 

a rózsahimlő, a mumpsz, a ha-

emophilus influenza B, illetve a 

hepatitis B ellen.

A Jászságban  
– ahogyan az országban is–  
 a járványügyi helyzet az 

életkorhoz kötött kötelező 
védőoltással megelőzhető 

fertőző betegségek 
vonatkozásában igen jó, 

stabil

 (kivéve a TBC-t, ami viszont 

javuló tendenciát mutat): az álta-

lam vizsgált 1995-2008. időszak-

ban nem volt torokgyík, járvá-

nyos gyermekbénulás és kanya-

ró. szamárköhögés 1-1 esetben 

volt 2003., illetve 2005. években: 

mindkét esetben oltatlan 1 illetve 

3 hónapos csecsemő betegedett 

meg, de meg is gyógyultak. Te-

tanuszos megbetegedés 4 esetben 

volt az elmúlt másfél évtizedben: 

a négyből három esetben nem ol-

tott, idős betegedett meg merev-

görcsben, mind a hárman elhalá-

loztak. Egy beteg valószínűsíthe-

tően oltott volt, ő meggyógyult.

A határok ma már és régóta 
nyitottak. A határon innen 

és túl azonban egy dolog 
biztosan változik:  

a járványügyi helyzet

 ami lehet rosszabb (pl. varicel-

la Ausztriában, közel 10 éve to-

rokgyík Oroszországban, stb.), 

de lehet jobb is (pl. TBC vonatko-

zásában Csehországban már nem 

oltanak BCG-vel). A kórokozók 

nem ismernek állampolgárságot: 

ha fogékony oltatlannal találkoz-

nak – fertőznek. 

A fentiekben csak az életkorhoz 

kötött kötelező védőoltásokkal 

kapcsolatban elemeztem a Jász-

ság járványügyi helyzetét. Nem 

szabad elfeledkezni azonban ar-

ról sem, hogy vannak nem korhoz, 

hanem megbetegedési veszélyhez 

kötött kötelező védőoltások: pl. 

veszettségre gyanús sérülés ese-

tén vagy a fentiekben már érin-

tett B típusú fertőző májgyulla-

dásos kórokozó hordózó terhes 

újszülöttjeinek oltása. Vannak 

megbetegedési veszélyhez kötött 

nem kötelező, de térítésmentesen 

igénybe vehető oltások: pl. 2008. 

októberében indult a 2 éven aluli 

csecsemők pneumococcus elleni 

oltása, az azóta eltelt mindössze 

fél év alatt a Jászságban 2200 ol-

tóanyagot kértek, és kaptak szü-

lők gyermekeiknek. (Már most a 

két éven aluliak 70 %-a át van olt-

va, ami rendkívül sok és össze-

hangolt munkát igényelt védő-

nőktől, az oltóorvosoktól és ter-

mészetesen az oltóanyag készlet 

gazdálkodást irányító, felügye-

lő ÁNTsz-től). Ugyancsak nem 

kötelezőek, de ingyenesek az inf-

luenza elleni oltások, a hepatitis 

B beteg illetve krónikus hordozó 

családtagjainak, szexuális part-

nereinek oltásai is.

A fenti oltások indokoltságát 

Módszertani levél alapján az 

ÁNTsz Kistérségi Intézete álla-

pítja meg járványügyi vizsgálat 

során, vagy amennyiben az oltó-

orvos állapítja meg az oltás szük-

ségességét, az ÁNTsz felügyele-

tet gyakorol és biztosítja a térí-

tésmentes oltóanyagot (ami vagy 

kötelező vagy önkéntes). 

A fentiek és 30 éves szakmai 

tapasztalatom alapján csak meg-

erősíteni tudom, hogy 

„Veszélyes oltatlannak”, nem 

beoltottnak lenni!

Dr. sárközi Mária

kistérségi tisztifőorvos

Több mint tizenegyezer életkorhoz kötött kötelező védőoltást  
adnak be a 14 éven aluli gyermekeknek évente a Jászságban Makó Pál matematika- és fi-

zikaprofesszor, a budai egyetem 
bölcsészeti karának igazgatója, a 
maga korában Európában a leg-
jobbak közé tartozó felsőbb ana-
lízis és algebra tankönyvek szer-
zője. Jászapátin született 1723. 
július 9-én.

makó Pál emlékére - immár 
hagyományosan- több progra-
mot rendezett a Mészáros Lőrinc 
Gimnázium április 6 és 8 között. 
Ebben az évben rendezvényein-
ket a” Kultúrák találkozása” mot-
tó köré szerveztük. A kultúra a mi 
értelmezésünk szerint, mindaz a 
tudás, érték, tapasztalat, amit az 
emberiség generációról generá-
cióra ránk, az utókorra hagyott. 
Ezzel a hagyománnyal is szeret-
tünk volna hozzájárulni az átörö-
kítéshez.

Ezen a három napon több nem-
zeti kultúrából is ízelítőt kaphat-
tunk, mint például magyar, erdé-
lyi, lengyel, német, angol, francia, 
amerikai vagy kínai. 

számos előadáson vehettek 
részt az érdeklődök a gimnázi-
um aulájában. Továbbá több ki-
állítást is láthattunk, mind nép-
viseleti ruhákról, mind csodá-
latos rajzművekből, valamint 
angol-német-francia projektek-
ből, amelyeket a diákok készítet-
tek. Ezen a projekt versenyen 320 
tanuló vett részt, továbbá a mű-
vészeti pályázaton 30 diák, ma-
tematika versenysorozaton 110 
tanuló, helyesírási versenyen 40 
tanuló, ország-ismereti (német és 
angol) 170 tanuló és a terítési ver-
senyen 50 tanuló szerepelt.

A diáknapokat Lénártné Emri 
Ildikó igazgatónő nyitotta meg. 
Majd Kiss Dénes író, költő, mű-
fordító a magyar nyelvről tar-
tott előadást, amit igen érdeke-
sen kezdett. Egy kérdést tett fel 
a diákoknak: „Ki szereti a nyelv-
tanórát? Az nyújtsa fel a kezét!” 
És mint kiderült, ő sem szeret-
te. Elmondása szerint a magyar 
nyelvhez a legszükségesebb tan-
tárgy a matematika. A ragozó 
nyelv: összeadó, számtani nyelv. 
Az alapjelentéshez - ősgyökhöz - 
képzőket, ragokat és más tolda-
lékokat adunk és így alakul ki a 
szavak végső jelentéstartalma. 
Tehát: a magyar nyelv alaptörvé-
nye olyan, mint a számtané. Csak 
azt kell megjegyezni, hogy egy-
szer egy az egy. A többi mind eb-
ből következik.

Kedden Budai Lajos, végzős ta-
nuló beszámolóját hallgathattuk 
meg Amerikáról angol és magyar 
nyelven. Ő egy évet külföldön ta-
nult, így számos képet mutatott a 
hétköznapokról, karácsonyi szo-
kásról és iskoláról. számomra, 
ami meglepő volt az előadása so-
rán, nem más, mint az amerikai 
iskola házirendje. Aki késett az 
óráról nem mehetett csak úgy be, 
hiszen Amerikában az iskolaka-
put reggel 8-kor már bezárják. A 
tanár pedig rögtön hívja a szülő-
ket, hogy mi lett a gyerekükkel. 
Talán Magyarországra is beve-
zethetnék ezt a ’törvényt’, biztos 
nem késne el senki a tanórákról. 

A keddi délután folyamán er-
délyi, francia, lengyel táncok-
kal és ételekkel ismerkedhet-

tek meg az érdeklődők. Előtte az 
adott kultúráról, hagyományok-
ról egy-egy ország avatott isme-
rője tartott előadást: Dr. Kalmár 
Pálné címzetes igazgató a fran-
cia, Luszcz Judit a lengyel, sza-
bóné Nagy Enikő az erdélyi kul-
túrát mutatta be. Ezzel egy idő-
ben a megyei Pedagógiai Hetek 
keretében Bertalan Istvánné tar-
tott előadást a projekt oktatás ta-
pasztalatairól.

szerdán humoros angol nyel-
vű előadást tartottak a nyelvi elő-
készítő évfolyam tanulói. Ezt kö-
vetően Kiss Erika újságíró Kíná-
ról tartott előadást. saját képeit 
felhasználva mondott el min-
den fontos jellemzőt az ország-
ról. Ami igazán megrázott, - bár 
földrajz órán is tanultuk -, Kína 
területe nagyobb, mint egész Eu-
rópa területe, s a Földön minden 
ötödik ember kínai; Kína népes-
sége tíz-húsz millióval nagyobb, 
mint Európa, Észak-Amerika és 
Ausztrália népessége együttvé-
ve.

Végül a terítési verseny ered-
ményhirdetés vette kezdetét. Ja-
pán-, ballagási-, esküvői-, falusi 
lakodalmi-, tavaszi-, karácsonyi-
, valentin napi-, húsvéti asztalo-
kat csodálhattunk meg. 

Aki teheti, jöjjön el jövőre is a 
Makó Pál Diáknapokra, hiszen 
ez a pár sor csak egy kis ízelítő 
volt. Nagyon sok érdekes, mara-
dandó dolgot élhettünk át e há-
rom nap alatt.

Gonda Csilla (10. osztály)
Köszönjük mindazok segítsé-

gét, akik támogatták rendezvé-

nyünket. Főbb támogatóink vol-

tak:

BO-KA 2003 Kft.

szürke Csárda - Nagy József

Centrum Jászapáti Kft.

TÉBA-tüzép Jászapáti

Füle és Fia Kft.

urbán és Társa Kft.

Jászapáti 2000 Mg. zRt.

zsuzsanna virágbolt

Jászinvest zRt.

Bertalan Istvánné

Jász-sütőház Kft.

Borics László

jász-Talentum Bt.

Dr. Kalmár Pálné

Jásztej zRt.

Dr. Rozsi Gáborné

Jász-Nagykun-szolnok Megyei 

Önkormányzat

Luszcz Judit

Nagy Andrea

Kalmár Fűszer-Csemege

Ózsváriné Pethő Adrienne

MM Publications-ELT Hungary

szabó Dénes

Pince diszkont

szabóné Nagy Enikő

Pillér Élelmiszerbolt - Jászbe-

rény

szalkári Rózsa

Polgármesteri Hivatal Jászapáti

Urbán Ilona

Centrum Italdiszkont Jászapáti

Vágó Éva

sirály papírbolt

Köszönett:

Lénártné Emri Ildikó 

igazgató

A Jászapáti Városi Könyvtár 

informatikai részlege vetélkedőt 

szervez  egy unokából (vagy déd-

unokából) és egy nagyszülőből 

álló párok számára. 

A részvétel feltétele:  Az unoka 

(dédunoka): 5–14 éves, tud infor-

mációkat keresni az interneten 

(pl. a Google használatával) 

A nagyszülő:  50 éven felüli (70 

éven felüliek plusz pontot kap-

nak!)

A verseny időpontja: szabadon 

választott 2009. május 20-ig a 

könyvtár nyitvatartási idejében: 

kedden, csütörtökön és pénteken 

8–12 óra, 13.30–17.30 óra, szer-

dán 13.30–17.30 óra, szombaton 

8–12 óra.

A verseny időtartama 60 perc. 

A verseny menete: a regisztrá-

lás után az unoka–nagyszülő 

páros egy számítógépen együtt 

oldja meg az internetről érkező 

játékos kérdéseket.  Hasonló fel-

adatsorok megoldására a könyv-

tár számítógépein van lehetőség. 

Az unoka vagy a nagyszülő akár 

együtt, akár külön-külön is gya-

korolhat, hogy felkészüljön a ver-

senyre. (Ha a nagyszülő egyedül 

szeretne gyakorolni, de nem tud-

ja használni a számítógépet, se-

gítséget kap a könyvtárostól.)

A gyakorlás és a versenyen va-

ló részvétel ingyenes. A legjobb 

eredményt elérő páros egy 2GB 

Kingston Dt memóriakártyát 

nyer. A többi pár között egy Geni-

us Nestcroll 120 fehér (Ps2) ege-

ret sorsolunk ki. 

A díjakat sHIFT Computer 

Kft. Jászapáti üzlete ajánlotta 

fel a verseny díjazására. A ver-

seny egyben a 9. Unoka – Nagy-

szülő Informatikai Verseny elő-

döntője. 

Az elődöntőkön szereplő leg-

jobb 120 pár továbbjut az orszá-

gos döntőre, ahol értékes díjakat 

nyerhetnek. (Bízom benne, hogy 

legalább egy pár jászapátiról is 

ott lehet…)

Kedves Unokák! Kedves Nagy-

szülők! Találkozzunk a könyv-

tárban!

Gulyásné Csintó Etelka

tájékoztató könyvtáros

Unokák – Nagyszülők

Makó Pál Diáknapok a Gimnáziumban



Születtek:
mihályi Bálint  2009. 03. 27.
Farkas Renáta Borbála 2009. 04. 09. 
Nagypál Gréta Dorottya 2009. 04. 10. (Jászivány)
Mrekva Márton  2009. 04. 10.
Farkas Brendon  2009. 04. 12. 
farkas Kristóf  2009. 04. 16.

Házasságkötés nem történt.

elhaláloztak:
Halaj Pál  élt 71 évet Jászapáti lakos
Borbás János  élt 80 évet „
Bugyi Lajos  élt 85 évet „
Debreiné Vizi Margit élt 52 évet „
Gajdics András élt 71 évet  „
szikszai Kálmánné élt 83 évet „
 Csomor Veronika
Urbán Béláné   élt 76 évet „
 Veres Magdolna
Kiss Ferencné  élt 82 évet „
 Ambrus Katalin
Farkas Istvánné  élt 69 évet „
 mezei Anna
Pongó János  élt 86 évet „
Kálmán József  élt 50 évet „
Kozma Béla  élt 76 évet „
Tajti Róbert  élt 31 évet Jásziványi lakos
Nagy Vince  élt 59 évet  Jászapáti lakos
Nagy András  élt 47 évet „
Oláh Etelka  élt 51 évet „

4. 14.30 óra Minigyöngy
4. 16 óra Városi keresztrejtvény-

fejtő verseny 
6. 10 óra Cukorbetegek klubja
11. 15 óra Nyugdíjasklub
13 16 óra Élménykub (szolnok / 

Tokaki Attila)
16. 9 óra Csipkeverő-kör
16. 9 óra Játék-délelőtt
18. 14.30 óra Minigyöngy
18. 16 óra Városi keresztrejtvény-

fejtő verseny 
25. 15 óra Nyugdíjasklub
25-29. 8. osztályosok hete

27. 10 óra Vakok és gyengénlá-
tók klubja

30. 9 óra Játék-délelőtt
június
3. 10 óra Cukorbetegek klubja
3. 14.30 Olvasólétra program 

eredményhirdetése

1-én, 9 ó.-tól: MAJÁLIs a sport-
pályán

2-3-án, 10 ó.-tól GAzDANAPOK 
a benzinkút mellett

13-án, 14-16-ig: A zsáner Divat-
ház vására /kosztümök-öltö-
nyök/

15-én, 17 ó: szELLŐK szÁR-
NYÁN – Leblanc Győző és Tó-
th Éva operettműsora,  Belépő-
díj: 1.500 Ft

17-én, 16 ó: A Hegedűs a háztetőn 
- Jászárokszálláson 

21-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
23-án, 15 ó. Óvodások Ki Mit 

Tud-ja
25-én: 18 ó: Az MDF gyűlése. 
Vendég: HABsBURG GYÖRGY
28-tól TüDŐszŰRÉs 

a művelődési házban
30-án, 9-12 ó: VÁROsI GYER-

MEKNAP a sportpályán
A Vágó Pál Helytörténeti Múze-

umban május hónapban HER-
PAI GÁBOR fotó-kiállítása lát-
ható.

A Tourinform iroda nyitvatartá-
si idejében látogatható a TE-
LEHÁz! 

Részletes információk (haszná-
lati díjak, szabályzat) a hely-
színen megtekinthetők

6 XX. ÉVfOlyAm § 2009. május  hó 7XX. ÉVfOlyAm § 2009. május hó

Anyakönyvi hírekA Művelődési ház  
májusi programajánlata

A Könyvtár májusi  
programjai

Az Országos Fogyasztóvédel-
mi Egyesület Városi szervezeté-
nek munkáját a 155-ös számú Fo-
gyasztóvédelmi Törvény határoz-
za meg, melyet az Országgyűlés 
hagyott jóvá.

Egyesületünk a fogyasztók ér-
dekében tevékenykedik. Rend-
szeresen figyelemmel kísérjük az 
ipari, és kereskedelmi egységek 
tevékenységét, és ha valahol sza-
bálytalanságot tapasztalunk meg-
tesszük a szükséges intézkedést.  

Vizsgálataink közül vannak 
rendszeresen visszatérő felada-
tok, mint pl.:

Az ipari, és kereskedelmi szol-
gáltatás helyzetének értékelése.
A piacok, és vásárok ellenőrzése.
A fogyasztói árak alakulásának 
vizsgálata.

•

•
•

A lejárt szavatossági idejű áruk 
vizsgálata, stb.
Minden csütörtökön fogadó-
órát tartunk, melyeken szám-
talan olyan kérdést sikerül el-
rendezni, amely foglalkoztatja 
a fogyasztókat. Példaként had 
említsek meg néhányat:
Többen panaszkodnak a piaco-
kon-vásárokon beszerzett láb-
belik minőségére. Ezek közül 
sok a gyári hibás termék, ami 
csak odahaza, vagy a használat 
során derül ki.
Nincs a városban lábbeli javí-
tással foglalkozó vállalkozó, így 
kénytelen a lakosság a még ja-
vítható hiba miatt eldobni a láb-
belit.
Panasz hangzott el a Városi Mű-
velődési Házban rendezendő vá-
sárokra is. Az ország minden ré-

•

•

•

•

•

széből jönnek magánkereskedők 
árusítani. A lakosság véleménye 
az, hogy nem egy alkalommal 
selejtes árút kínálnak eladásra 
a vásárlóknak.
Ezek a példák arra utalnak, 

hogy szükség van olyan fórumok-
ra, amelyek segítenek a fogyasz-
tóknak mindennapos problémáik 
rendezésében.

Egyesületünk különböző egye-
sületeknél, kluboknál rendszere-
sen tart előadást, a leggyakrabban 
előforduló panaszokról, és azok 
megelőzéséről. Ezek a tájékozta-
tó fórumokat ebben az évben is to-
vább folytatjuk abból a célból, hogy 
minél többen ismerjék meg a fo-
gyasztóvédelmi törvény adta jogo-
kat, és ha szükséges éljenek a tör-
vény biztosította jogaikkal. 

Vizsgálataink során az ipari 
szolgáltatást végző egységeknél 
megállapítottuk, hogy egyes szak-
mákban továbbra sincs elegendő 
működési engedéllyel rendelkező 
szakiparos. Ezeken a területeken 
elszaporodnak a kontárok. 

Munkánk során az elmúlt évben 
olyan rendellenességgel nem talál-
koztunk, hogy szabálysértési eljá-
rást, vagy bírósági feljelentést kel-
lett volna kezdeményezni.

Erősítenünk kell kapcsolatun-
kat a környezetünkben működő 
társadalmi, és gazdasági szerve-
zetekkel.

Továbbra is legfontosabb felada-
tunknak tekintjük, hogy a fogyasz-
tók érdekeit szolgáljuk.

Vágó Pál 
elnök

A Fogyasztóvédelmi Egyesület tájékoztatója

LomtaLanítás
Értesítjük a Tisztelt Jászapáti lakóház tulajdonosokat, hogy a 2009.  

május  21-én( csütörtök) a hétfői  szemétszállítási járat területén 2009. 
május.  22-én(péntek) a keddi szemétszállítási járat területén lomta-
lanítást végzünk.

Kérjük,  hogy  az elszállítandó  anyagokat reggel 7  óráig a házuk  elé 
szíveskedjenek  kirakni.  A zsákokban  összegyűjtött  falevelet, vala-
mint kötegelve  a gallyat is elszállítjuk. Lomtalanítás alkalmával ki-
helyezhetők régi  használaton  kívüli  bútorok, háztartási eszközök, 
gépek,  fém és üveg hulladékok.

A kirakott  tárgyak és anyagok közül  nem szállítjuk el  a veszélyes 
hulladékokat, trágyát, törmeléket, akkumulátort,  TV-t,  híradástech-
nikai  tárgyakat,  autóköpenyt, hűtőszekrényt.

Megértésüket és  együttműködésüket előre is köszönjük.
Városüzemeltető Kft. vezetősége

üzemeltetésünk során azt ta-
pasztaltuk, hogy a közelmúlt csa-
padékos időjárása miatt keletke-
zett belvizet, pincébe jutott talaj-
vizet, havat, hólevet, esővizet sok 
helyen a szennyvízcsatornába ve-
zetik, illetve szivattyúzzák.

Tájékoztatjuk fogyasztóinkat, 
hogy a csatornába csak olyan 
anyagok kerülhetnek, amelyek a 
csatornarendszert és a tisztítóte-
lepet, valamint ezek működését 
nem zavarják, nem károsítják és 
nem veszélyeztetik. A rendeletek 
pontosan meghatározzák a csa-
tornahasználat módját, mely elő-
írások megszegése szabálysértési 
eljárást vonhat maga után.  Kér-
jük fogyasztóinkat, hogy ne jut-
tassanak a szennyvízcsatornába 
belvizet, talajvizet, havat, hóle-
vet és esővizet. A szennyvízcsa-
tornába kerülő többletvíz a csa-
torna elvezető képességét ellehe-
tetlenítheti, emellett a csatorna 

alsóbb szakaszán kiléphet az így 
bevezetett víz, lakóingatlanokat 
veszélyeztetve. A szennyvíztisz-
tító telepre lökésszerűen érkező, 
nagy mennyiségű többletvíz fel-
boríthatja a tisztítási technológi-
át is mely többletköltséget és akár 
díjemelést is okozhat.

Kérjük továbbá fogyasztóinkat, 
hogy ne kerüljön a szennyvízcsa-
tornába: durva, darabos anyag 
(szemét, rongy, vatta, darabos 
gyümölcs, zöldség,   csonthéjas 
gyümölcsök magvai), állattartás-
ból származó trágya, trágyalé, ál-
lati tetem, belsőség, olaj, olajszár-
mazék, fáradt olaj, benzin, mérge-
ző, maró és más vegyi anyag (sav, 
lúg, festék, növény védőszer).

Ha szolgáltatásunk igénybevé-
tele során hibát észlel, vagy egyéb 
észrevétele van, kérjük jelezze a 
számla hátoldalán található elér-
hetőségeinkre.

Jászközmű Kft.

Az Anyák napja története
Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, melyen az anyaságot ün-

nepeljük. Magyarországon ez a nap május első vasárnapjára esik, de 
több országban május második vasárnapján ünneplik, vagy egy egé-
szen más napon. Az anyák megünneplésének története az ókori Gö-
rögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak 
Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. 
A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyá-
kat is megköszöntötték. Angliában az 1600-as években, a keresztény-
ség elterjedésével, az ünnep vallási színezetet is kapott. Akkoriban a 
húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartot-
ták az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók 
szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjuk-
kal tölthessék.  Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték 
meg Bostonban az anyák napját. Magyarországon 1925-ben a magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tiszte-
let hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rende-
let sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.

(forrás: wikipedia)

Itt a tavasz,  
pezseg az élet a tűzoltóknál
Nemrégiben nagyszabású gyakorlat került megrendezésre a TIG já-

szapáti telepén. A gyakorlatnak része volt a tűzoltás mellett a füstben 
történő személykeresés és mentés. A gyakorlaton a jászapáti, jászki-
séri, jászberényi és hevesi tűzoltók vettek részt, és ezzel a viszonylag 
fiatal állománnyal találkozhat a lakosság éles bevetéseken is, tűzeset-
nél, balesetnél, viharkároknál, belvízi munkálatoknál. Az elmúlt idő-
szakban Jászapátin az Erkel Ferenc utcában egy személyautó kapott 
lángra, veszélyeztetve ezzel egy lakást és az alsóépületét, a Győri ut-
cában pedig a nádas gyulladt meg, ez pedig a környéken lévő háza-
kat, melléképületeket fenyegette. 

A tűzoltóságokon figyelmet kell fordítani a gyakorlatokra és a jó fi-
zikai kondícióra, erre szolgál például a hagyományos jászsági tűzol-
tóverseny, amelyre már mi is készülünk. 2009-ben Jászboldogházán 
május 16-án, szombaton kerül megrendezésre a tűzoltóverseny, amely-
re a rendezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Báthor Pál
önkéntes tűzoltó

Közcsatorna üzemeltetői felhívás

Köszönet-ny ilvánítás

Köszönetet mondunk minden kedves rokonunknak, 
szomszédunknak, ismerősünknek és mindazoknak, akik 

HALAJ PÁL 
Temetésén megjelentek, koszorúkkal, virágokkal, 

részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönet-ny ilvánítás

Köszönetet mondunk minden kedves rokonunknak, 
szomszédunknak, ismerősünknek és mindazoknak, akik 

Bugyi LAJos
temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal,

részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

  A gyászoló család, Jászapáti 

Dr. Völgyi és Társa 
Háziorvosi Bt.
8-12-ig 06-57/442-450
8-12-16-ig 06-30/264-9872

Dr. Deák és Társa 
Háziorvosi Bt.
8-12-ig 06-57/440-332
12-16-ig 06-20/9122-330

MED. UNIV@ KFT. 
Dr. Pál István
8-12-ig 06-57/442-440
8-16-ig 06-30/6351-981

“DR. VIKTOR” ORVOSI BT.
8-12-ig 06-57/441-057
8-16-ig 06-20/8088-414

Dr. Szabó és Testvérei Bt.
H-K-SZ-P: 8-12-ig; CS: 13-16-ig 
06-57/442-842
12-16-ig 06-57/442-610

Gyenei és Társa 
Fogászati Bt.
H: 12-18-ig; 

K-SZ-CS: 8-18-ig; 

P: 8-12-ig 06-57/442-022

Központi Orvosi Ügyelet
(Kossuth L. út 10.)
16 órától másnap reggel 8 óráig 
és hétvégén egész nap
06-57/443-421

Országos Mentőszolgálat
 Jászapáti Mentőállomás
06-57/443-423

RENDŐRSÉG 
06-30/981-7660

POLGÁRŐRSÉG
06-30/2182-834
éjjel: 06-30/5022-365

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Köszönet-nyilvánítás

Szívből köszönjük a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek és mindazoknak, akik 

KozmA BéLA
temetésén megjelentek, koszorúkkal, virágokkal, 

részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család


