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Az alapítvány január hónap utolsó 

szombatján rendezte meg rendhagyó báli 

estjét. A kuratórium a múlt évben indította 

útjára a PályaMű- díjat, amelynek 

kapcsán a városunkból elszármazott, 

az élet valamely területén kiemelkedő 

eredményt elért személyeket állítanak 

a mai fi atalok elé példaképként. Az idei 

évben a következők vehették át Szabó 

Lajos Polgármester úrtól a kitüntetést: 

Lázár Tibor, Szalkári Rózsa, Szántai Tibor 

és Dr. Ádám Balázs. 

(teljes cikk az 5. oldalon )

Mentőkutyás bemutatót szervezett a Városi Könyvtár és a „Hangyácskák” gyermekcsapat általános iskolások számára. (Teljes cikk a 6. oldalon.)

Nyílt Kempo Európa Kupa. A Jászapáti Kígyó Dojo 
Harcművészeti sportegyesület Nagy Hinst István vezető 
edző vezetésével 5 gyerek, 2 junior, 5 felnőtt és 1 senior 

versenyzőt nevezett be a versenyre. 
(Teljes cikk a 11. oldalon.)

A Tehetségért Alapítvány „Színes Világ” jótékonysági estje

Nőnapi köszöntő
-részlet-

Mint napsugár az életünket ragyogja át, 
Veletek vagyunk az élet viharán. 
Köszöntünk hát titeket meleg szívvel, 
Az életben soha el nem múló szeretettel. 
Zsenge virágillat harmatozza lelketek, 
Hogy a sors viharában is boldogok legyetek. 

Antóni Sándor

Táncverseny a művelődési házban a KIA támogatásával. Fotó: Borics László.

Esküvő 2009 Kiállítás. A képeket a VARGA FOTÓ-VIDEO készítette. 
Az üzlet címe: Jászapáti Árvai utca 2. – www.vargafoto.hu
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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  

TEREMLABDARÚGÓ TORNA
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, 

Szakképző Iskola és Kollégium 2009. 04. 04-én teremlabdarúgó 

tornát rendez.

Jelentkezni lehet 2009. 03. 27-ig az alábbi telefonszámokon:

06-70/94 09 023

06-30/59 74 651

A Tököli Sportcsarnok január 

utolsó hétvégéjén nagyszabású 

harcművészeti megméretteté-

seknek biztosított teret, hiszen 

2009-re az immár hagyomá-

nyosnak tekinthető Juhász Fe-

renc emlékverseny Európa kupá-

vá nőtte ki magát. A négy napra 

tervezett nagyszabású verseny 

rendezője a Magyar Kempo Szö-

vetség, fő támogatója a Shield 

Security, az MTTOSZ és a Mc 

Donalds volt. A versenyre hat 

ország közel 50 klubjának 350 

versenyzője adta le nevezését, és 

vett részt rajta, számtalan stílus-

irányzatot képviselve. A színvo-

nalas szervezés által biztosított 

versenykörülmények keretében 

a harcművészek 10 éves kortól a 

senior életkorig technikai ver-

senyszámokban (formagyakor-

lat, fegyveres formagyakorlat, 

szinkron formagyakorlat, önvé-

delem) valamint küzdelmi ver-

senyszámokban ( chikara, light, 

KD, Full „B-A”), a harcászatban 

eltöltött idő, korcsoport, nem és 

súly szerinti megosztásban mér-

kőzhettek meg egymással. 

A Jászapáti Kígyó Dojo Harc-

művészeti sportegyesület 

Hanshi Nagy Hinst István 8. 

Danos Jitsu Mester Elnök, ve-

zető Edző vezetésével 5 gyerek, 

2 junior, 5 felnőtt és 1 senior ver-

senyzőt nevezett be a versenyre, 

akik a színvonalas mezőnyben 5 

első, 10 második, 8 harmadik és 

4 negyedik helyezést értek el az 

alábbiak szerint:

Formagyakorlat:

Zagyi Norbert I. Hely, Szikszai 

Nikolett, Zagyi Renáta II. Hely, 

Pethő Kriszta, Gulyás Richárd 

III. Hely, Ádám Tamás, Takács 

Hedvig IV. Hely

Fegyveres formagyakorlat:

Szikszai Nikolett, Takács And-

rás, Takács Hedvig I. Hely, Zagyi 

Norbert, Pongó Tamás, Gulyás 

Richárd II. Hely

Önvédelem:

Szikszai Nikolett I. hely, Ádám 

Tamás, Takács Hedvig, Nagy At-

tila II. Hely, Zagyi Norbert, Zagyi 

Renáta, Takács András, Balla 

Nándor III. Hely, Pethő Kriszta, 

Pongó Tamás IV. Hely

Light contact:

Nagy Attila, Pongó Tamás II. 

Hely, Szikszai Nikolett, Takács 

András III. Hely, Ádám Tamás, 

Balla Nándor IV. Hely

Hanshi Nagy Hinst Ist-

ván

Kígyó Dojo HSE Elnök

Vezető Edző

A Jászapáti Sport Klub úszó-
szakosztálya ott folytatta a 
munkát, ahol az előző évben ab-
ba hagyta, vagyis teljes elszánt-
sággal dolgoztak a kis úszópa-
lánták.

Időközben a szakosztályunk 
létszáma jelentősen gyarapo-
dott, az előző évhez képest. A 
versenyekre folyamatosan ér-
tek be a kis gyermekek így az év 
2. felében

már jelentős létszámmal ér-
keztünk meg a különböző meg-
hívásos versenyekre. Közel 20 
fő az aki a versenyeken indul és 
további 8-10fő /óvodás krcsop/ 
akik az

alapokat sajátíthatják el. Ők 
még most nem ,,bevethetők”, de 
nagyon szépen fejlődnek és re-
mélem minél hamarabb meg-
tudják mutatni, miért is dolgoz-
nak olyan

ügyesen és kitartóan az edzé-
seken. A 2008. évben 16 verse-
nyen vettek részt a Klub úszói. 
Ezek között volt megyei és Or-
szágos Diákolimpia, Nemzetkö-
zi versenyek,

Országos Bajnokság, Terüle-
ti versenyek. Szinte 3-4 hetente 
versenyeztek a gyerekek. Az au-
gusztusi 1 hónapos pihenőt le-
számítva folyamatosan dolgoz-
tak egész

évben. Ennek meg is lett az 
eredménye hiszen a versenyek-
ről összesen: 129 érmet gyűjtöt-
tek az úszóink. Több országos 
bajnoki címet is elhódítottak a 
gyerekeink

és még nem beszéltem a renge-
teg helyezettről vagyis aki okle-
vél díjazásban részesült a verse-
nyünk 4. -5. -6. helyén végezték. 
A legeredményesebb fiú verseny-
zőnk,

Mihályi Márk volt aki össze-
sen 29 érmet szerzett. Ezek mel-
lett az év sportolója választáson 
az előkelő 3. helyen végzett. A lá-
nyok között Zagyi Fanni volt a 

legeredményesebb úszónk 23 
éremmel, és az év sportolója vá-
lasztáson a kimagosló 2. helyet 
szerezte meg. Az érmeink nagy 
százalékát a serdülő korú úszó-
ink 

szállították az év során. Ennek 
ellenére sok ügyes béka és delfin 
korú /2000-98 között született/ 
úszóink vannak akiknek talán 
még kell egy pár hónap kitartó

munka, és ők is egyre több ér-
met szereznek a versenyeken. 
Közülük kiemelem Csőke Lucát, 
aki mind úszókészségben mind 
az edzésmunkához való hozzáál-
lásban kitúnik

a társai közül, hiszen Január-
tól közel annyi edzésszámmal 
fog dolgozni mint a serdülőko-
rú csoporttársai, a véleményem 
szerint még sokszor fogunk hal-
lani róla a

közeljövőben. Az említett ver-
senyzőkön kívül a többi úszópa-
lántát is nagy dicséret illette az 
elmúlt évben végzett munkájá-
ért, név szerint Csőke Anna, Mi-
hályi Máté,

Recsi Dániel, Csőke Luca, 
Szarvák Fernanda, Ádám Fanni, 
Simon Gábor, Morvay Arnold, 
Forgó Máté, Mihályi Gergő, Mi-
hályi Márk, Zagyi Marcell, Gye-
nes Martin, Forgó Fanni, Zagyi 
fanni.

Kívánok versenyzőinknek ki-
tartást, szorgalmat és sok sike-
res versenyt.

Hajrá!

 Juhász Szilveszter

Beszámoló a 2008. év 
úszóversenyeiről

Nyílt Kempo  
Európa Kupa

22/2004/XI.25./ számú önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló 
rendelet 8/A § (1) bekezdése alap-
ján Jászapáti Város Önkormány-
zata közzé teszi az alábbiakat:

Jászapáti Város Önkormányza-
ta által az elmúlt hatvan napon be-
lül megkötött nettó öt millió felet-
ti szerződések.

1., szerződés: A szerződés meg-
határozása: vállalkozási szerző-
dés, szerződés megkötésének tí-
pusa: szolgáltatási szerződés, 
szerződés megkötésének tárgya: 
Jászapáti-Jászdózsa-Jászszen-
tandrás térfigyelő rendszer ki-
építése

Szerződést kötő felek neve:
Jászapáti Város Önkormányza-
ta (5130 Jászapáti Velemi End-
re u. 2 sz.)
Paradox Hungary Kft (5100. 
Jászberény, Rákóczi út 57.)
Szerződés értéke: Bruttó 

14.860.716,- Ft. Szerződés idő-
tartama: 4,5 hónap. Kivitelezés 
befejezésének időpontja: 2009. 
április 30.

REGIO-KOM Térségi Kommu-
nális Szolgáltató Társulás által az 
elmúlt hatvan napon belül meg-

•

•

kötött nettó öt millió feletti szer-
ződések.

1., szerződés: A szerződés meg-
határozása: vállalkozási szerző-
dés. Szerződés megkötésének tí-
pusa: szolgáltatási szerződés. 
Szerződés megkötésének tárgya: 
REGIO-KOM Térségi Kummuná-
lis Szolgáltató Társulás Jászberé-
nyi és Dél-Hevesi kistérségben lé-
vő 32 település felhagyott szilárd 
hulladéklerakójának rekultiváció-
ja” című projektben „KEOP-2.3.0.-
1F-2007-0003 azonosító számú 
projekt keretében hulladéklerakó 
rekultivációját célzó projekt máso-
dik fordulós pályázati dokumentá-
ciójához hiányzó dokumentumok 
elkészítése”

Szerződést kötő felek neve:
REGIO-KOM Térségi Kom-
munális Szolgáltató Társulás 
(5130 Jászapáti Velemi Endre 
u. 2 sz.)
Keviterv Plusz Komplex Vállal-
kozási Kft. (3527. Miskolc, Ka-
talin u. 1.)
Szerződés értéke: Bruttó 

19.464.000,- FtSzerződés időtar-
tama: 4 hónap. Kivitelezés befe-
jezésének időpontja: 2009. má-
jus 14.

•

•

Egyesületi üléseket negyed-
évenként tartottunk, ahol az éves 
munkaprogramunkban megha-
tározott napirendeket tárgyal-
tuk. 

Az üléseket megelőzően a tár-
gyalt napirendekkel kapcsolato-
san vizsgálatokat végeztünk a la-
kossági szolgáltatást végző ipari, 
kereskedelmi, és egyéb irányú te-
vékenységeket végző egységek-
nél. Ezek a vizsgálatok az érdemi 
vitákat, és az állásfoglalást elő-
segítették. Vizsgálataink között 
vannak rendszeresen visszatérő 
feladatok, mint pl.:

az ipari és kereskedelmi szolgál-
tatás helyzetének értékelése,
a fogyasztói árak alakulásának 
vizsgálata,
a lejárt szavatossági idejű áruk 
vizsgálata,
a piacok, és vásárok ellenőrzé-
se, stb.
Minden csütörtökön fogadó 

órát tartottunk, amit ebben az 
évben is tovább folytatunk, me-
lyeken számtalan olyan kérdést 
sikerül megoldani, amely fog-
lalkoztatja a vásárlókat. Néhány 
példát had említsek meg az el-
hangzottak közül:

•

•

•

•

Többen panaszkodtak a piaco-
kon, vásárokon beszerzett láb-
belik minőségére. Sok a gyári 
hibás termék, ami csak akkor 
derül ki, amikor használják.
Nincs a városba lábbeli javítás-
sal foglalkozó vállalkozó, így 
kénytelen a lakosság a még ja-
vítható lábbelit eldobni.
Panasz hangzott el a városi Mű-
velődési Házban is, az ott meg-
rendezett vásározókkal szem-
ben. Az ország minden részéből 
jönnek magánkereskedők áru-
sítani. A lakosság véleménye az, 
hogy nem egy alkalommal selej-
tes árút kínálnak eladásra a vá-
sárlóknak, normál áron.
Ezek a példák arra utalnak, 

hogy szükség van olyan fórumok-
ra, melyek segítenek a fogyasz-
tóknak mindennapos problémá-
ik rendezésében. Az elmúlt évben 
is több alkalommal tartottunk tá-
jékoztató előadásokat különbö-
ző kluboknál, egyesületeknél, a 
leggyakrabban elforduló pana-
szokról, és azok megelőzéséről. 
Ezeket a tájékoztató előadásokat 
ebben az évben is folytatjuk ab-
ból a célból, hogy mind többen 
ismerjék meg a fogyasztói jogo-

•

•

•

kat, és ha kell, tudjanak élni joga-
ikkal. Az ipari szolgáltatást vég-
ző egységeknél a vizsgálatok so-
rán megállapítottuk, hogy egyes 
szakmákban továbbra sincs ele-
gendő működési engedéllyel ren-
delkező szakiparos. Ezeken a te-
rületeken elszaporodnak a kon-
tárok. A vizsgálataink kitértek 
a kereskedelmi egységek áruel-
látására is. A vizsgálat megálla-
pította, hogy az áruellátás elfo-
gadható volt.

A gazdaboltoknál végzett el-
lenőrzéseink során megállapítást 
nyert, hogy a táp, és keverék ta-
karmányok iránt a kereslet évről 
évre csökken, melynek oka a ma-
gas terményárakban keresendő. 
Elősegíti a táp, és keverék takar-
mányok iránti kereslet csökke-
nését a múlt évi jó termésátlagok 
növekedése is. A gazdaságok szá-
las, és szemes terményekből a jó-
szágállományok részére kielégítő 
mennyiségben tudták a szükség-
letet biztosítani. A gazdaboltok 
munkáját dicséri, hogy a táp, és 
keverék takarmányok forgalmá-
nak csökkenése miatt igyekez-
tek új áruféleségekkel biztosíta-
ni a készletet, s ezek az új áru-

féleségek beillenek az egységek 
profiljába.

Munkánk során az elmúlt év-
ben olyan rendellenességgel nem 
találkoztunk, hogy szabálysértési 
feljelentést, vagy bírósági eljárást 
kellett volna kezdeményezni.

Erősíteni kell kapcsolatain-
kat a környezetünkben működő 
gazdasági, társadalmi szervek-
kel. Legfontosabb feladatunk-
nak tekintjük továbbra is, hogy 
a fogyasztók érdekeit szolgáljuk. 
Egyesületünk tagjai valameny-
nyien becsülettel részt vettek a 
munkában, amely úgy érzem a 
lakosság részéről is elismerést 
váltott ki.

Munkánkhoz – melyet a lakos-
ság érdekében végzünk – min-
den anyagi és erkölcsi segítséget 
megkaptunk az országos köz-
pontunktól, és a Jászapáti Város 
Polgármesteri Hivatal vezetőitől, 
melyet ezúton is tisztelettel meg-
köszönünk, és kérjük, hogy közös 
feladatunk végzéséhez továbbra 
is segítsék munkánkat.

Vágó Pál
elnök

Jászapáti Város Önkormányzata és a Jászapáti Általános és Alap-

fokú Művészeti Iskola tisztelettel meghívja városunk lakosságát az 

1848. március 15-i forradalom és szabadságharc 161. évfordulója 

tiszteletére tartandó városi ünnepségre.

2009. március 15-i ünnepi program
08.00 Ünnepi szentmise a római katolikus templomban.

09.15 Ünnepi megemlékezés a Művelődési Házban

Ünnepi beszédet mond Szántai Tibor a „Tehetségért” Alapítvány 

díjazottja

Lengyelországi Lancut járás testvérvárosi delegációjának kö-

szöntője

Ünnepi műsor a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Isko-

la tanulóinak előadásában.

Koszorúzás a Petőfi szobornál, valamint a temetői ’48-as hon-

védsíroknál. 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Jászapáti Város Önkormányzata

(Koszorúzási szándékát kérjük 2009. március 12. (csütörtök) 12.00 

óráig jelezze a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

 57/440-448-as telefonszámán.) 

Tájékoztató az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület  
Jászapáti Városi Szervezetének 2008-ban végzett munkájáról,  

és a 2009-ben végzendő feladatokról

KÖZZÉTÉTEL MEGHÍVÓ



A szerelem mulandó?! 
Gondolatok a Házasság hete rendezvénysorozatról

Mottó:
„Minden szerelem szükségszerűen 
válságba vezet. Mialatt a végtelenbe repít, 
társam előbb, vagy utóbb végesnek és kérdésesnek tűnik.
Egyszerre kialszik a dicsfény, amivel magam
vettem körül szenvedélyem idején…”
                            (Dr. Csókai András: Alagút az agyban) 

Az elmúlt hónapban, a Valentin- napot megelőző héten tar-
tották meg hazánkban is,  (február  9- 15.- g) a Házasság hetét. 
A gondolat angol egyházi kezdeményezésre indult el, a 2000-es 
évek elején, ezzel országokon átívelő divatot csinált, a Valentin 
nap sikerének kapcsán, megpróbálta tartalommal megtölteni- 
(a házasságba átmenteni a szerelmet.)

Célja: hogy egy héten keresztül, a házasság előnyeit ecsetel-
ve esetleg, rá lehetne döbbenteni az embereket, hogy vallásos 
megközelítésben, mint egy életre szóló szövetség, mennyire 
nem idejétmúlt dolog. Sőt most kellene észbe kapnia az érintet-
teknek, amíg nem késő!

Módszerek: statisztikai kutatások közzététele, amely egy 
előre felállított keresztény érvrendszer alátámasztását szolgál-
ja.

Tanúságtételek, így tett mottóm írója Dr. Csókai András és 
a felesége is, akik az idei rendezvény kiemelt házaspárja voltak.  

Rendhagyó pl.: házassági esküt megerősítő, vagy szerelme-
sek miséje, a párok megáldásával

(Írásom e részét, a Szabad Föld folyóirat 65. évf., 7. szám 
26. oldali „Lángolnak a házasságért” c. cikkéből, és a Magyar 
Katolikus Rádió aktuális tudósításaiból vettem át)

A házasságban sokan csak gondok, és konfliktusok tárházát 
látják, pedig ezen kívül még rengeteg érték és megoldás rejlik 
benne.  Néha elég lenne egy- egy ilyen tanulságtevőt meghall-
gatni ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, és látni másoknak is 
vannak ilyen problémái. Hát ezért nagyszerű lehetőség ez a 
programsorozat.  Mindenkinek hasznos és tanulságos, de va-
lamiben különbözik, más keresztény rendezvényektől, abban 
hogy az érintettek köre kibővült: fiatalok, nagycsaládosok, és 
gyermeket nem nevelő keresztény házaspárok is szívesen lá-
togatják.  Néhány év múlva pedig reméljük, tömegesen megis-
merik azok is, akiknek a legnagyobb szükségük van a jó példa 
adására. Mint a „szingli társadalom” tagjai, a csonka családban 
felnövők, akiknek bizony jócskán van ellenpélda a tarsolyuk-
ban, középiskolás diákok, akik most még csak útkeresők. Talán 
ők ezekkel az érvekkel még meggyőzhetőek, s épp egy ilyen él-
ménytől lesz számukra a család, a nagycsalád követendő példa. 

A mai világban ez maradt az egyetlen megoldás, hangos 
apostolkodással, a média érdeklődését felkeltve, sikeres tö-
meg rendezvénnyé való fejlődés. Ahol a résztvevők olyan sta-
bil értékrend mentő gondolatokat hallhatnak, egymás tisztelni 
tudását tanulhatják, esetleges házassági válságukat kezelni 
tudják. Mindezek mellett könnyebben rátalálhatnak saját, vagy 
társuk rejtett értékeire. S újra felfedezik hogy a házasság is egy 
szentség, Isten különös kegyelmével, a gyermekkel megáldva. 
Ugyanúgy, mint a papoknak, szerzeteseknek, férj és feleségnek 
ez lehet a hivatása, sőt életszentségre is törekedhetnek benne, 
mert Ő előtte mind, egyformán kedves. Csak Szent Pál szavai-
val élve „ezért hagyja el az ember atyját, és anyját, feleségéhez 
csatlakozik, és a kettő testben egy lesz.”

kitörő lelkesedéssel: Z. S.-né

Kedves Rejtvényfejtők!

A rejtvényben egy Pázmány 

Pétertől származó idézetet fejt-

hetnek meg.

„ Nemes szép élethez nem kel-

lenek nagy cselekedetek, ……… 

folytatása a rejtvény vízsz. 1  és 

függ. 43 számú soraiban.

VÍZSZ.: 1. Beküldendő. Az idé-

zet folytatásának első része.  12. 

Finom, zamatos, aromás.

13. A szem szivárványhártyá-

ja, de egy virág neve is ( pompás 

nőszirom). 14. Ábel testvére a 

bibliában. 15. Mélyfuratú, több-

nyire melegvizet szolgáltató kút, 

mely nevét egy francia grófságról 

( Artois) kapta. 16. Azonos más-

salhangzók. 17. Növény föld alatti 

termése. 19. Római 504. 20. Ide-

gen női név. 21. A mesében ez a 

„baba” a negyven rabló párja. 23. 

Kiejtett betű. 24. Kedvelt tengeri 

hal.  26.  Hangtalan gél!  30. Vala-

mi vagy valaki ellen biztat, vesze-

kedést szít.  32.  Becézett női név. 

35. Állati lakhely.  37. Az ameri-

kai romantika egyik legnagyobb 

alakja, író, költő. ( Edgar Allan)

38. Francia arany. 40. Vég nél-

küli cseh! 42. Borszerű silány ital.  

43. Végek nélküli kései!  46.  A 

világ tizedik legnagyobb felüle-

tű tava az Egyesült Államok és 

Kanada határán, a Nagy-tavak 

egyike. 47. Telesport.  48. ……osz-

kópia, térhatású, a térbeliség ér-

zetét keltő képek létrehozása és 

ennek módszere, eljárásai. 50.  

Amerikai űrhajós, az első ember, 

aki idegen égitestre tette a lábát.( 

Alden Armstrong)  52. Téli spor-

tot űző. 53. Magas füvek, száraz 

gyepek fürge rovara.

FÜGGŐLEGES: 1. Időszakos, 
visszatérő körforgásos. 2. Nyara-
láskor ott tartózkodásra lefoglalt 
hely.  3.  Becézett Ulrik. 4. Játszik 
a húrokon. 5. Asztácium vegyjele.  
6. Kereskedőknek és vállalkozók-
nak a gúnyneve, akik spekuláci-
ós nyerészkedésre használták fel 
a szovjet gazdaságpolitika lehe-
tőségeit. 7. Tusa egynemű betűi!  
8.  Könnyeit hullató. 9.  Zártkö-
rű Részvénytársaság.  10. Nem az 
enyém!  11. Névelővel, a test mo-

torja.  18.  Olló egyik fele!  22. Ha-

tározó rag. 25. Szóösszetételek 

előtagjaként a vele összetett fo-

galomnak a füllel való kapcsola-

tát jelöli. 27. Delibes, francia ze-

neszerző egyik személyneve. 28.  

Személyes névmás. 29. Érdek-

lődés valamely termék iránt. 31.  

Kiejtett betű. 33. Város Fejér me-

gyében, de Olaszországi város is 

Veneto régióban. 34. Védett nö-

vény, 5-20 cm magas, szára rend-

szerint levéltelen. 36. Római szá-

mok, összegük 150. 37. Termé-

szetesen. 39. Étkezik, falatozik. 

41. Tagadószó. 43. Beküldendő. 

Az idézet folytatásának második 

része. 44. Nógrád megyei tele-

pülés. 45. Felvigyázók.  49.  Eu-

rópai Levelező Oktatás.  51.  Ké-

sői napszak. 53. Kettős betű.  54. 

Strázsa.

Beküldendő: a vízsz. 1 és függ. 

43 számú sorok megfejtése.

A januári rejtvény megfejtése: 

„ Gyönyörködjünk még sokáig a 

lehulló hópihékbe.”  

A megfejtéseket a Könyvtár 

címére kérjük eljuttatni április 

20-ig.

CBA-vásárlási utalványt nyert: 

Rusvai Lászlóné, Jászapáti
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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

ZÖLDKÁRTYA
KÉSZÍTÉSE AZONNAL!

Jászapáti 2000 MGZRT.
I.- Központ. Jászszentandrási út.

Tel: 06 30/5754-946,  57/ 441-075

Várjuk hívását!

A Jászapátiak Baráti Egyesülete 
2009-ben is megrendezi a Jász Alko-
tók Körének két hetes táborát felnőtt- 
és gyermekművészek részére. 

A gyermekművészek minden nap 9 
00 – 12 00 között vehetnek részt az ingyenes táborban, melynek hely-
színe Jászapáti, Tompa Mihály u. 2. lesz (Volt Toruinform iroda). A 
gyermekekkel foglalkoznak Szalkári Rózsa és Szabari Zoltán.

Gyermekek jelentkezését várjuk 2009. június 01-ig.
Jelentkezés módja, helye: Jászapáti 2000 MG. ZRt. irodaházának 

portáján elhelyezett jelentkezési lap kitöltése.
Jelentkezés megtehető a jabe@freemail.hu e-mail címen is.
A tábor ideje alatt elkészült alkotások kiállításra kerülnek a tábor 

végén a Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben, valamint a 2009. jú-
lius 11-én megrendezésre kerülő XIII. Aratónapon.

Információ: Szabari Zoltán
tel.: 30/28 66 755

JAK-TÁBOR 
2009. június 29. – július 11.

A jászok egy százaléka 
Megkezdődött az adóbevallások benyújtásának időszaka. 
Az elszármazott jászságiakat és az otthon élőket összekapcsoló
szervezet, a Jászok Egyesülete - mely 2006-ban több mint 28 millió 

adóforintot kapott - kéri és előre is köszöni az Ön és családtagjai sze-
mélyes támogatását. Szervezetünk a személyi jövedelemadó egy szá-
zalékát újabb hagyományápoló kiadványok megjelentetésére, rendez-
vények - közte a Jász Világtalálkozó -megvalósítására fordítja. 

Jászok Egyesülete 

Adószám: 19666024-1-41 
1537 Budapest 114 Pf. 367. 
info@jaszokegyesulete.hu 
www.jaszokegyesulete.hu

BÚTOR, SZŐNYEG, PVC,  
ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS!
Bútorboltunkban: szekrénysorok, heverők, kárpitos garnitúrák,  

konyhák, étkezők, mindenféle kisbútorok,  
külön méretre megrendelését felvesszük. 

Síküveg, katedrál- és hőszigetelt üveg közületek részére is.
Bármilyen bútor részletre is megvásárolható. Fölveheti akár nyugdíjas is.

Élelmiszer üzletünkben házi szeletelt kenyér 240,- Ft-tól.
Kaphatók olcsó vegyi áruk, papíráruk. Üdítők 100,- Ft-tól (2 lit.)

Nyitva:  H-P-ig: 6.00- 18.00-ig, Szo.-Vas.: 6.00-12.00-ig.

BAGI BÚTORHÁZ KFT.
Jászapáti, Petőfi út 5.

Telefon és fax: 57/440-186.
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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. március 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

SEHOL SINCS VILÁG, avagy a Harmónia bolygója
A decemberi újságban meg-

jelenő cikkben tett ígéretemhez 
méltón, összegyűjtöttem jó né-
hányat a felhívásomra írt javas-
latokból.

Hogy mi is volt ez a felhívás?
Ötletek, javaslatok olyan tör-

vényekre, amelyekkel, ha 500 év 
múlva rendelkeznének egy saját 
kis bolygóval, miként népesíte-
nék azt be, hogy minél több em-
ber jöjjön oda, mert ott jól érez-
heti magát.

De mielőtt a lényegre rátérnék, 
ezzel az új fogalommal, „men-
tálhigiéné”, szeretném megis-
mertetni az olvasót. Azaz, hogy 
ez nem új fogalom, hiszen a jó-
léti és a fejlett társadalmakban 
ez már több mint 100 éve léte-
zik. A rendszerváltás következ-
tében mi is ezen államok nyom-
dokaiba léptünk. A fejlődéssel já-
ró előnyök mellett azonban egyre 
jobban jelentkeznek a kapitalis-
ta társadalmi rend hátrányai is. 
Senki nem tanította és tanítja 
meg azonban az embereket ar-
ra, hogy az egészségüket is veszé-
lyeztető pszihés tényezőket ho-
gyan kezeljék. Hogy előzzék meg 
a bajt, vagy ha már baj van, már 
pedig egyre több baj van, és saj-
nos lesz, akkor mit tehetnek? Az 
élet problémáinak megoldására 
nem tanít meg az iskola. Sokan 
nem képesek ezeknek a kocká-
zati tényezőknek a kezelésére. Ez 
pedig, mint, az előző cikkemben 
is írtam, nincs olyan társadalmi 
réteg, amelyet ne érintene. Eb-
ben segít és ennek a megtanítá-
sa a feladata, a MENTÁLHIGI-
ÉNÉ-nek.

De térjünk a lényegre!
 A felnőtt lakosság ugyan  vé-

ka alá rejtette a véleményét, bár 
nem hiszem, hogy ezzel kapcso-
latban ne lenne véleménye, 13-14 
éves gyerekeket is megkérdeztem 
erről a témáról. A 2-3 fős csopor-
tok gondolatait szeretném most 
közölni, olyan sorrendben, ahogy 
azt ők írták. Az élethűség miatt 
még stilárisan sem változtattam 
megfogalmazásaikon. Bár hozzá-
járultak, hogy a nevüket is leírha-
tom, a szülők beleegyezése nél-
kül ezt nem szeretném megten-
ni. Pedig ezek a gondolatok sokat 
elárulnak ezeknek a tanulóknak 
a személyiségéről.  Olyanokéról 
is, akikről az ember a mindenna-
pi megnyilvánulásaik alapján bi-

zony teljesen mást gondol. Több-
ségében jó érzés töltött el a sorai-
kat olvasva.

Voltak, akik még nevet is adtak 
a bolygójuknak.

Égészség bolygó
- sok fa
- a légkör javítása
- ingyen víz, fa, természeti erő-

források
- riasztó felszerelés, villám-

hárító
- magasabb házak, hogy a víz 

ne öntse el
- több egészséges dolog, mint 

káros, pl.: chips helyett gyü-
mölcs

- ne jöjjön az APEH, mert az 
pech

- ne legyen sok az áfa
- színvonalasabb tanítás
- ne fával fűtsünk, mert az 

szennyezi a környezetet

 A bolygó neve:BETA VERSIO
- demokratikus
- nem lennének nemzetiségek, 

mindenki a saját népével élne 
együtt, akivel akar

- ingyenes iskola
- mindenki egyenlő lenne
- teleport házak
- nincs betegség
- tiszta levegő lenne
- ingyen internet
- csak azoknak kellene iskolá-

ba járni, akik szeretnének

A bolygó neve: Szeretet
- nincs veszekedés
- minden ember egyenlő
- minden ember azt kapja, amit 

megérdemel
- szórakozási lehetőség
- békesség, boldogság
- vidámság

A bolygó neve:SUN TERRA
- ne lehessen dohányozni
- sok erdős rész legyen rajta
- napelemes autók legyenek
- az ózonpajzs védelmére fel-

hívni a figyelmet
- sok földrajzi érdekesség le-

gyen

A bolygó neve:A BIO bolygó
- tiszta, zöld környezet
- kevés autó, sok bicikli, sok fa, 

bokor
- iskola
- gyógyszertár

A bolygó neve: Új élet kezdete
- szemetelni tilos
- állatokat védeni kell, vadász-

ni csak engedéllyel lehet
- a boltokban alacsony ár

- az energiáért keveset fizetni
- ingyen föld
- aki valamit megtermel, azt 

eladja
- napelemmel működő autó
- az ivóvízért nem kell fizetni
- sok munkalehetőség

A bolygó neve: Az évszázadok 
bolygója

- legyen iskola, de ne ratyi
- szép kertes házak
- szép kidíszített utcák
- nagy áruházak, posta, strand, 

vidámpark, műsípálya
- reptér, lovarda, díszes temp-

lom, színház, állatkert

A következő két bolygó nem ka-
pott nevet, de a gondolataik, mint 
az előzőek is, felnőttes gondola-
tokkal is vegyülnek.

1.
- biztos munka
- sok butik
- biztonsági chip
- divatbemutatók
- minden hét végén fellép egy 

sztár
- szegények megsegítése
- beteg gyerekeknek adomá-

nyozás
- programokat szervezni ingye-

nes belépővel
- olcsóbb házak kiadása
- ingyen vidámpark és állat-

kert
- tehetségkutatók
2.
- emberek életéhez megfelelő 

boldogság
- szép környezet
- sok bevásárlóközpont
- orvosok legyenek
- környezetkímélő gépjármű-

vek
- kórház
- munkahely biztosítatása az 

öregebbeknek
- hajléktalan szállás
- szórakozóhely, ahol nem csak 

a 20 évesek bulizhatnak
- olyan iskolák legyenek, ahol 

rend van, tényleg lehet tanulni
- nagyon sok fa, bokor, virág le-

gyen az utakon

Vagyis ha jól megfigyeljük, a 
gyerekek az új bolygón is a mos-
tani életüket tennék jobbá, meg-
lévő vágyaikat élnék ki, teljesíte-
nék mindazt, amiben úgy érzik, 
most hiányuk van.

Végezetül, ígéretemhez híven, 
három felnőtt ember gondolatait 
szeretném leírni. A mi hármun-

két, akik életükben akkor és ott 
találkoztunk először, s az ország 
más- más településéről szárma-
zunk. A gondolataink, az érzése-
ink a mai világról, a társadalom-
ról alkotott képünk azonban va-
lahol összetalálkozott.

Bolygónk neve: Sehol sincs vi-
lág ( Harmónia-sziget)

- Lelki szabadság
- Mindenki azt csinálja, ami-

hez ért,és amit szeret
- Kölcsönös tisztelet
- Egymás segítése
- Az alapvető szükségletek 

minden ember számára biztosí-
tottak

- Közös rendezvények, beszél-
getések

- Tiszta környezet
- Közösséget érintő dolgokról 

legyen közös döntés
- Tanulási lehetőség minden-

ki számára
- Mindenki egyenlő értékű le-

gyen
- Munkalehetőség
- A társadalom középpontjá-

ban a család áll
- Törvény mondja ki, hogy sza-

bad utat kapjon a kreativitás a kö-
zösség és az egyén érdekében

- Nincs rohanás, az időt nem 
mérjük, mindenki a maga ütem-
ében fejlődhet

- Kiemelt felelősség legyen a 
gyermekek és a betegek iránt

- Televízió ne legyen
- Használjunk megújuló ener-

giaforrásokat
- Legyenek kertek, fákkal, virá-

gokkal, apró patakokkal
- Legyen kötelező a türelem, 

tolerancia
- Nap energiáját használjuk 

föl
- Csak természetes anyagokból 

készüljenek a házak
- A művelődés kötelező legyen
- Vegyszermentes táplálék
Érdemes összevetni a gyerekek 

és a felnőttek véleményét! Ugye, 
hogy nincs is közöttük nagy kü-
lönbség?!

Pásztorné Földes Györgyi
magyar-német szakos tanár

Mentálhigiénikus,  
egészségfejlesztő

e-mail: pasztornegyorgi@ 
freemail.hu

                        

POWER
Műszaki kereskedés

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

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!


