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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

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

a Centrum Jászapáti Kft.  
– a Jászapáti 2000. mg. Zrt. cégcsoportjának tagja – továbbra is széles 

árukínálattal várja  
régi és új vásárlóit nemcsak a 

CENTRUM CBA ABC-ben 
(Jászapáti, velemi E. út 5-7.; Tel.: 57/570-725),

hanem a 

CBA CENTRUM STOP ABC 
Áruházban (Jászapáti, Kossuth l. út 2-8.)!

amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja! 

a mindennapok megoldása CBa a CentrUm CBa aBC melletti 

Papír-írószer Boltban
helyi jellegű termékek (hímzett terítők, kerámia tárgyak, csipkék, 

bőrdíszművek stb.) forgalmazását kezdtük meg!
Egy-egy ünnep alkalmával gondoljon szeretteire és lepje meg őket 

a hagyományőrző termékek egyikével.

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;
 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

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.

Új testvértelepülésünk: Kéménd .......................................................2. oldal

A Jászság az Utazás kiállításon ..........................................................2. oldal
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Jászapáti város önkormányzata és a lengyel testvérvárosi küldöttség együtt 
emlékezett 1848. március 15-re.

A ’48-as szabadságharcra emlékeztünk

Koszorúzás az egykori 48-as huszárok sírjánál a temetőben.

Ünnepi műsor az általános iskola Drámajátékos szakkörének előadásában.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!

Jászsági mintás hímes tojások. Készítette Berki Ferencné. 
(Kapható a helyi termékek üzletében a Centum papírboltban)

TarTalom
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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  

Nagyok vagyunk…
A nemzeti ünnepünk alkal-

mával, március 15-én testvér-
települési megállapodást írt alá 
városunk önkormányzatának 
képviseletében szabó lajos pol-
gármester és a szlovákiai Ké-
ménd község képviseletében 
Benefi László polgármester. Az 
aláírással kibővítették a két te-
lepülés között lévő kulturális és 
sport kapcsolatok körét és to-
vábbi lehetőséget teremtettek az 
együttműködésre. Városunk ön-
kormányzata erre az évre két ese-
ményre adott meghívást előzete-
sen, az aratónapra és az októberi 
hagyományos szakmák - szak-
mai hagyományok rendezvény-
re. a kéméndi önkormányzat 
a szeptemberi Szüreti fesztivál-
ra vár delegációt tőlünk.

Kéménd egy kisközség szlová-
kia legdélebbi részén. párkánytól 
(Štúrovo), valamint a szlovák - 
magyar országhatártól mindös-
sze 13 kilométerre terül el. 

ma lakosainak száma 1563, eb-
ből 1424 magyar, 105 szlovák a 
többi egyéb nemzetiségű. 

A falu története
Az első írásos emlékek 1183-

ból származnak. A község terü-
letén végzett ásatások leletei még 
az őskőkort idézik s bizonyítják, 
hogy lakott terület volt. Marcus 
aurelius Kr. u. 173-ban Kéménd 
közelében legyőzte a markoman-
nok és kvádok egyesített sere-
geit. 1217-ben Kéménd a hunt-
pázmány nemzetség omode is-
páncsaládjának birtokai közé 
tartozik. okleveles nyoma van 
1382-ből annak, hogy a Garam 

folyón malom állt, mely az esz-
tergomi Szent-György templom 
prépostjának tulajdona. amikor 
1543-ban Esztergom török kéz-
re került, Kéménd is osztozott a 
környék többi falvainak sorsá-
ban. 1595-ben Kéméndet a vallo-
nok is kifosztották. Pázmány Pé-
ter prímássága idején 1617-1622 
között ismét összeírták a falut, 
és megállapították, hogy a török-
nek hódol.

 Kéméndet 1683-ban, a pár-
kányi csatában győzedelmeske-
dő lengyelek pusztították el. Az 
1696-os összeírás során azt je-
gyezték fel, hogy lakatlan falu. 
a sok beszállásolás miatt nép-
telenedett el. 1699-ben már is-
mét lakott hely, 54 lakosát sorol-
ják fel adófizetőként. 1705. au-
gusztusában Kéméndet teljesen 
kirabolták Göden kapitány fék-
telen hajdúi. 1746-ban a faluban 
már több iparost jegyeztek. vol-
tak itt kovácsok, mészáros, var-
ga, kocsmáros, takács, csizma-
dia, szabó, kerékgyártó, süve-
ges és csapó. 1755-ben egy újabb 
„Canonica visitatio” alkalmával 
megállapították, hogy elkészült 
új temploma.

A falu sokat szenvedett a hábo-
rúktól – többször el is pusztult. 
1848-ig az esztergomi érsek bir-
toka volt. a szabadságharcból a 
kéméndiek is kivették részüket. 
Sokszor olvashatunk az 1849-es 
dicső tavaszi hadjárat győzelmes 
állomásairól: hatvan, isaszeg, 
vác, Nagysalló, Komárom ne-
vei mellett viszont alig-alig esik 
szó a jelentős és sok emberáldo-

zatot követelő kéméndi csatáról. 
1885-ben kezdték építeni a pár-
kány-léva vasútvonalat, ami a 
falut kettéválasztja. Az első vi-
lágháború harcaiban sok polgára 
volt kénytelen részt venni. a má-
sodik világháború végén nehéz 
harcok dúltak itt, minek követ-
keztében a falu 140 lakosa pusz-
tult el. a templom melletti emlék-
mű őrzi neveiket. 

A falu ismert népviselete a kur-
ta-szoknya, amely a környék to-
vábbi 6 falujára is jellemző. Ma 
már csak folklórünnepélyek al-
kalmával viselik. Néptánca a 
„sallai verbunk”.

A község földrajzi adottságai 
nagyon jók. Kiváló gabonatermő-
vidék. régebben kendert is ter-
meltek itt. Erről a Garam partján 
még ma is egy Kenderláb néven 
ismert terület tanúskodik. A Ga-
ram árterületein sok fűzfa nőtt, 

vesszejük a kosárfonás alapanya-
gául szolgált. a bal parton húzódó 
dombokon tölgyesek és akácosok 
tüzelőt, szerszámfát, szőlőkarót 
adtak. Az akácerdő kedvezett a 
méhészeknek is. A Garam folyó 
szintén sokoldalúan volt kihasz-
nálható: bőséges halállománya 
sajnos már a múlté. 

A Garam hídján át eljutunk a 
dombos részre - az Iszomfalu-
ba. Az itteni szőlőkben megte-
rem a gyümölcs is. A falutól dél-
re található védett terület a Só-
sok. E terület különleges és ritka 
növényzetéből figyelmet érdemel 
a vasvirág. 

Itt található az egyetlen lelő-
hely, ahol természetes körülmé-
nyek között nyílik a sóvirág- vas-
virág. Ez a csodálatos kis virág 
nyár végén pompázik, ilyenkor 
az egész terület lila ruhába bur-
kolózik.

Újabb testvértelepülése van Jászapátinak

Az idei évben már 33. alkalommal kerül megrendezésre a nagy sike-

rű Utazás 2010 Nemzetközi idegenforgalmi kiállítás, melynek a Hung-

expo Budapesti Vásárközpont adott otthont március 4. és 7. között. 

A kiállításon a Jászkapu Turisztikai Egyesület szervezésében, im-

már hagyományosan a Jászság is hangsúlyosan megjelent az Észak - 

Alföldi régió társkiállítójaként. 

Idei fő célkitűzés volt, a Jászságot is bekapcsolni a Magyar Turiz-

mus Zrt. fesztiválok Éve programjába, valamint a Jászság kulturális 

örökségének és turisztikai kínálatának méltó bemutatása.

Képünkön a Jász Világtalálkozót ajánlotta az érdeklődőknek Mo-

zsár lászlóné Jászágó polgármester-asszonya.

Jászágó község önkormányzata és a Jászok Egyesülete közösen ren-

dezi idén a XVI. Jász Világtalálkozót. A rendezvény időpontja 2010. 

június 11-12-13, amikor is színvonalas programmal várják az itthon 

élőket és elszármazottakat egyaránt.

Sz-n

A két polgármester aláírta a testvér-települési megállapodást.

A Jászság az Utazás kiállításon

A Jászság standja az Utazás kiállításon.

Nagy vagy címmel az egyik or-
szágos kereskedelmi Tv csatorna 
indított sportvetélkedőt, amely-
re a Jászapáti Általános és alap-
fokú Művészeti Iskola is beneve-
zett Hegedűs Viktória testneve-
lés tanárnő jóvoltából.

Részvételi lehetőséget a 2. 
széria, első selejtezőjére kaptunk 
5 iskolával egyetemben. a több 
fordulós sportvetélkedőn 10 fős 
csapatok mérik össze tudásukat, 
ügyességüket.

A földön , vízen,levegőben vég-
rehajtott feladatok sorában végig 
szépen szerepeltünk,az első há-
rom helyezett jutott tovább a kö-
zépdöntőbe.

A tanárokból, szülőkből és di-
ákokból álló 10 fős csapatunkat 
Brózik Klára színésznő erősítet-
te.

Testnevelés tanárnők válasz-
tották ki a sok jó képességű, spor-
tos diák közül az 5 fő diák játé-
kost illetve a tartalék játékoso-
kat, akik készenlétben vártak a 
szereplésre.

a diák csapattagok: Berente 
Gréta, Katona Zoltán, Csőke Lu-
ca, Simon Gábor, Mihályi Márk. 
A résztvevő szülők: Szabariné 
Orosz Ágnes, Antal József. Két 
testnevelő tanár: Hegedűs Vik-
tória és Tarjáni Zoltán.

a csapattagok zöld egyen pó-
lóban küzdötték végig a felada-
tokat. az utolsó versenyszámban 
akadt némi technikai probléma. 
Öt méter magasra kellett mász-
ni egy kötélen, hogy megszerez-
hessék azt a furcsa ruhaneműt, 

amelybe egyszerre 5 csapattag 

belebújt és ezzel együtt sítalpa-

kon araszolva, akadályokat le-

küzdve kellett eljutniuk a célba.

A játékosokat kb. 40 fős szur-

koló tábor is elkísérte, ők is egy-

séges zöld pólóban, hangjukat 

nem kímélve buzdították a csa-

patot.

vezérszurkolóként szabó lajos 

polgármester is velünk utazott.

a Tv 2 csatornája a Nagy vagy 

vetélkedőt vasárnap délelőttön-

ként sugározza, akinek lehető-

sége van rá kísérje figyelemmel 

az iskolai csapat helytállását, já-

tékát.

Interneten bővebb informáci-

ók találhatók a www.nagyvagytv.

hu oldalon illetve képek az isko-

lai honlap galériájában.

Büszkék vagyunk a csapatra, 

tanárainkra, a szülőkre, hogy 

egy ilyen látványos, jó hangu-

latú sportvetélkedőn vehettünk 

részt. 

Köszönet Hegedűs Viktória, 

pestiné Járomi Edit, Kovácsné 

Borzák Zsuzsanna tanárnőknek, 

az iskola vezetőségének, dolgozó-

inak, hogy megszervezték, össze-

fogták az iskola tanulóit, szülő-

ket és mindenkinek, aki segítette 

őket a felkészülésben, részvétel-

ben.

Köszönettel: Szülők

 

 

 

 
 

 

 
 

Az egyik feladat része a kötélmászás volt.

  
 

Rentzné dr. Bezdán Edit megyei főjegyzőtől vették át kitüntető elis-
meréseiket Jász-Nagykun-Szolnok megye legjobb sportolói és edző-
ik, akik mellett köszöntötték a jól tanuló, jól sportoló diákokat is szol-
nokon, a megyeházán. 

az elmúlt évben elért eredményeik alapján értékelték a most elis-
merésben részesített sportolók teljesítményét.

,,Jó tanuló jó sportoló” elismerést  kapott  úszás kategóriában a kö-
zépiskolás Utassy Dominika, a Mészáros L. Gimnázium diákja. 

Gratulálunk!

Elismerés  
a jászapáti diáklánynak



Beszámoló 
a József és testvérei, és Küszöb 

című színházi előadásról

A jászapáti Művelődési házban 2010. február 13.-án megren-
dezett hittanos gyermekek előadásáról szóló beszámolót sem 
kezdhetem mással, mint az elismeréssel, mert ez a program is 
jelentős mértékben hozzájárult kisvárosunk kulturális, és val-
lási életnek színesítéséhez. A cikkírás időpontjában még aktu-
ális a Józsefeket köszönteni (március 19.-én). Jákob fia, József 
és testvérei, megalapítója izrael 12 törzsének. akik az éhínség 
idején, Egyiptomba menekültek egyik testvérük segítségével. 
A 10 idősebb testvér féltékenységből, eladta Józsefet egy keres-
kedőnek, apjuknak pedig azt hazudták, hogy meghalt, de ké-
sőbb megbánták tettüket, ezért bocsánatot nyertek. Testvérü-
ket, akit csodálatos álomfejtő képessége révén, a fáraó Egyip-
tom kormányzójának nevezi ki, így a bajban lévő családjának 
megsegítése, az ő kezébe kerül. Amikor a nézőtéri fények újra 
felgyulladtak, a szereplők hozzátartozói, és egyházközségünk 
érdeklődő tagjai elégedettek lehettek. A színes jelmezekkel, ze-
nés és táncos részekkel szinte megelevenedett ez az ószövetsé-
gi történet, ami szépen érthető, rövid, de tartalmas volt. Ezek 
a gyerekek nagy tapsot kaptak, és remélem kedvet, hogy leg-
közelebb is vállalják a felkészülést, és egy újabb színdarabbal 
örvendeztessenek meg bennünket. Köszönjük szépen, a hitok-
tatók, a fiatal tisztelendő úr lelkes szervezőmunkáját, és a szü-
lők, nagyszülők támogatását.

A második felvonást már az ifjúsági hittanos fiatalok adták, 
a tőlük elvárható színészi játékot keverve, a tanúságtevő ko-
molysággal. A történet 8 emberi sors végső alakulásán mutatja 
be, a tipikus emberi hozzáállásokat. A mennyország küszöbét, 
közülük csak egy személy léphette át, az, aki elmúlt 30 évében, 
megtért, és kereste istent, példás családi életet élt, gyakorlat-
ban is követve Jézus tanítását, sokat segített másokon, szeré-
nyen, de példás családi életet élt. a többiek kaptak még lehe-
tőséget, hogy bűnbánatuk és javulási szándékuk bizonyítása 
után, újra értékelhessenek valamit, amire eddigi életükben 
nem szántak elég figyelmet, pl.:

– a vasárnapi kereszténységet
– hogy a kereszténység, valóban csak a nyugdíjasok hite-e?
– az úr jóságát, és megbocsátását.
– A tökéletes, feltétel nélküli szeretetet,
– hogy a lelki szegénység = az istennek való tökéletes alá-

rendeltséggel.
– Aki vallásos családba születik, miért nem gyakorolja a ké-

szen kapott hitet?
– aki mindennap a templomba jár, hogyan képes mégis gon-

dolatban akár ölni is, sőt a bűnbocsánat szentségének védel-
me alá söpörni a bűneit?

A 7 ember bűnei tanulságot adnak, azokról az apró, észrevét-
len hibákról, amiket olykor mi is elkövetünk, és nem is akar-
juk észrevenni, hogy épp ezek által kerülünk távolabb az Isten-
től. Remélem még segíthetek felsorolt hibák által, felkészülni 
a nagyböjti szentgyónásra:

Áldott húsvéti ünnepeket kíván: Z. S-né

Kedves Rejtvényfejtők! 
mindannyian a hosszú tél után 

nagyon várjuk már a tavaszt. a 
zöldülő rétet, a madárcsicser-
gést, a napfény melengető suga-
rait. Zelk Zoltán is így érezhetett 
amikor megírta rövidke kis ver-
sét, melynek címe ibolya.

„Ibolya, ibolya, virítsz már a 
réten, gyönyörködsz este a víg 
tücsökzenében.

Tücsökzene ringat este elal-
vásra, hajnalban megfürdesz az 
ég harmatába.”

A vers folytatása a rejtvény 
vízsz. 1, 23, 29 és függ 45 sz. so-
raiban.

vízsz.: 1. Beküldendő. A vers 
folytatásának első sora.  11. Ko-
márom-Esztergom megye legki-
sebb települése a Bakony lábánál, 
fejér megyével határos. 12. rutén 
származású, osztrák katonatiszt, 
az osztrák–magyar monarchia 
hadseregének főtisztje. (Alfred, 
…. ezredes, ismertebb nevén) 13. 
alacsony alkoholtartalmú, ros-
szabb minőségű bor. 14. Sokszí-
nű. 16. A lakásba. 17. Római 1500.  
18. Birtokol. 20. Itt van, fogd meg, 
nem éppen udvarias kifejezéssel. 
22. a legkisebb katonai egység el-
nevezése. 23. Beküldendő. A vers 
folytatásának második része. 25. 
Rossz kívánság. 27. Gól egynemű 
betűi. 28. Kiejtett mássalhangzó. 
29. Beküldendő. A vers folytatá-

sának harmadik része. 33. Ifjú-
sági, röviden. 35. Nátrium vegy-
jele. 36. Kettőzve , a 90-es évek 
egyik legsikeresebb rockzeneka-
ra volt. 38. Fő vonásaiban ábrá-
zolt, vázlatos. 42. Női név rövid 
becéző alakja. 43. Megszabadul 
valakitől, nem foglalkozik vele. 
44. Cserél. 45. Hangtalanul hív. 
46. Azonos betűk. 48. Ritka fér-
finév. 49. A görög ábécé kilence-
dik betűje. 51. A világ tizedik leg-
nagyobb felületű tava, az Ameri-
kai Egyesült Államok és Kanada 

határán helyezkedik el. 53. Csak 
középen matat!

függ.: 1. Természettel kap-
csolatos. 2. Elhatározás. 3. spe-
nótos. 4. Az éveknek bizonyos 
történeti eseménytől, epokától 
számított sora. 5. Tagadószó. 6. 
Ady írói álneve. 7. Rangjelző elő-
tag. 8. orra bukó. 9. Tág. 10. va-
lamely verseny díjazottja. 15. 
hangtalanul kel! 16. sokat eszik, 
szereti a hasát. 19. szegy egyne-
mű betűi. 20. Holland gépkocsik 
nemzetközi jelzése. 21. Zártkö-
rű, röviden. 24. Ide elibénk. 26. 

Az udvarra. 30. Pengetős hang-
szer. 31.magyar rock és jazzdobos, 
egyik alapító tagja volt az omega 
zenekarnak (József). 32. Kettős 
betű. 34. Zászlót árbócra helyez. 
37. szudánból kiszorított és délre 
vándorolt afrikai törzs. 39. Men-
ni készül! 40. Pálma vagy rizsbor-
ból erjesztett kelet-ázsiai pálinka, 
melyet ma főleg Indiában fogyasz-
tanak. 41. Zamat, aroma. 44. Tu-
sázik. 45. Beküldendő. A vers foly-
tatásának negyedik befejező sora. 
47. Időmérő eszköz. 48. Egységes 
Európai okmány idegen nevének 
rövidítése (single European act). 
50. Gyökér. 51. Filmbeli földönkí-
vüli lény. 52. Hajlat, görbület.

Beküldendő: vízsz. 1, 23, 29 

és függ 45 sz. sorok megfejtése.

A megfejtéseket a könyvtár cí-

mére kérjük eljuttatni, május 20-

ig. A februári rejtvény megfejté-

se: Rejtvényfejtők napja, február 

három, kétezerhét. 

A helyes megfejtést beküldők 

közül a nyertes a Jászok Egye-

sülete ajándékaként kapja, Szále 

lászló az én Jászságom c. köte-

tét.

a könyvet átveheti a Könyv-

tárban: Zsemberi lászlóné, Já-

szapáti.              
Nagypál Istvánné
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Keresztrejtvény

Jász Plasztik Autócentrum Kft. Jászberény, Jákóhalmi út 11. 57/505-505

Kia Cee’d már 2.999.000.- tól
Kia Rio már 2.629.000.- tól
Kia Soul már 3.799.000.-tól

Kia Carens már 4.999.000.- tól
Kia Sportage már 5.999.000.-tól

Készlet Akció a Jászberényi Kia Autószalonban

Fix havi törlesztés, korrekt használt autó beszámítás.
A részletekről érdeklődjön személyesen.

2010. március 12-én délben 
érkeztek meg a városi Könyv-
tárba a Jászapáti Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola ötö-
dik osztályos tanulói Kovácsné 
Borzák Zsuzsanna osztályfőnö-
kük kíséretében. Az óra témája 
az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc volt. az ötödik osztá-
lyos tanulók rendkívül nyitottak, 
érdeklődőek voltak a téma iránt 

és annak ellenére, hogy ezt a tör-
ténelmi korszakot még nem ta-
nulták mégis sok ismerettel ren-
delkeztek. 

az óra két aspektusból is nevez-
hető rendhagyónak: a helyszín és 
a téma tárgyalása szempontjá-
ból. az óra nem az iskolai keretek 
között a tanteremben, hanem a 
könyvtár olvasótermében zajlott, 
ahol a könyvtár olyan eszközöket 
(laptop, projektor, ppT bemutató 
vetítővászon, könyvek a tárgyalt 
témával kapcsoltban) biztosított 
a számomra, melyekkel egy szí-
nesebb, az életkori sajátossága-
iknak megfelelő előadásmódban 
tudtam prezentálni a forradalom 
szellemiségét. Rendkívül érdekes 
volt megfigyelni hogyan hatott 
rájuk például az, amikor Kossu-
th lajos 1890-ben elhangzott be-

szédét hallgatták meg. a döbbe-
netet, hogy maga Kossuth lajos 
szólt hozzájuk 120 év távlatából. 
Úgy érzem ezzel sikerült közelebb 
hoznom hozzájuk március üzene-
tét. a másik rendhagyó szempont 
véleményem szerint az volt, hogy 
nemcsak a március 15-i esemé-
nyekre koncentráltam, hanem az 
események megértésért igyekez-
tem bemutatni a reformkori előz-

ményeket is. szerettem volna azt 
is, hogy párhuzamosan lássák az 
európai, egyetemes történeti ese-
ményeket (népek tavasza) is, így 
rámutatni az összefüggésekre. Az 
előadás után, melyben ők is, mint 
tevékeny szereplők vettek részt, 
az elhangzott ismeretek rögzíté-
sére egy feladatsort kaptak, me-
lyet mind a 22 kisdiák sikeresen 
megoldott. Jutalmul kirakót és 
színezőt kaptak, melyen egy hu-
szár volt látható. az óra zárása-
ként pedig könyveket ajánlottam 
nekik, melyek az 1848/49-es ese-
ményekkel, híres személyisége-
ikkel foglalkoztak. Úgy gondo-
lom, hogy az előadás után más-
képp látják március 15-ét és ezek 
után még büszkébben tűzik ki a 
kokárdát.

Nagy Emese

Játékos történelemóra a könyvtárban

„Kossuth Lajos 
azt üzente…”

Rendhagyó történelem óra a könyvtárban
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Részlet Nagypál Csaba önkormány-
zati képviselő beszédéből

„... 1848. március 15-én minden korábbinál 
erősebben fogalmazódott meg a magyar nem-
zet felemelkedésének vágya, a haza és hala-
dás kiteljesítésének igénye. Ez a dátum nem-
csak a magyar nemzet öntudatra ébredésének 
napja, de a polgárias hazafiság születésnapja 
is. Nemzeti ünnepeink alkalmat adnak arra, 
hogy hazafiságunkat büszkén és méltósággal 
megéljük, de ezt a hétköznapokban is gyako-
rolnunk kell. Nem önjelölt forradalmárok, 
nem gyújtó hangú szónokok, hanem a min-
dennapok hősei viszik előre az országot. Az ő 
hazafiságukra és mindennapi áldozat válla-
lásukra épül Magyarország. 

Ma ugyanilyen hazafias tett, ha összefogva 
szembeszállunk a világból ránk szakadt vál-
sággal, hogy megvédjük hazánkat, mindazt, 
amit felépítettünk 1848 örököseiként. Ma is 
az a kérdés, hogy van-e elég erőnk és bátor-
ságunk szembe nézni a kihívásokkal, a ben-
nünket fenyegető veszéllyel, és van-e elég fe-
lelősség bennünk, hogy megvédjük magun-
kat. meg kell védeni a munkahelyeket, meg 
kell védeni a családok biztonságát, a vállal-
kozások működőképességét. 

Vannak olyan nagy nemzeti ügyek ame-
lyekben mindannyian egyetértünk, függetle-

nül attól, hogy idősek vagy fiatalok, jobb vagy 
baloldaliak, kormánypártiak vagy ellenzéki-
ek vagyunk-e. most, amikor a magyar mun-
kahelyeket, családokat, vállalkozásokat min-
den korábbinál súlyosabb veszély fenyegeti, 
mindenki kitartó munkájára, törekvésére, 
erejére, küzdeni tudására szükség van. Össze 
kell fognunk mindannyiunk érdekében. 

Batthyány, Kossuth, Deák és Széchenyi – 
politikai értelemben sok mindenben nem ér-
tettek egyet, de a haza érdekét egyként kép-
viselték. Mindannyian felelősséggel, tisztán 
látással és elszántsággal küzdöttek az orszá-
gért. Tudták, hogy rövidtávú személyes érde-
keiknél fontosabb a nemzet hosszú távú érde-
ke: az esélyteremtés, a fejlődés és az ország 
gyors modernizálása. 

Nem azt kell néznünk, ami elválaszt, ha-
nem ami összeköt mindannyiunkat. És a 
nemzethez tartozáson túl a közös célok is ös-
szekötnek minket. A mindennapi küszködé-
sünkben egyek vagyunk: mindannyian azt 
akarjuk, hogy családunk és a hazánk egyfor-
mán biztonságban legyen. ...”

részletek adam Krziszton  lengyel 
járási vezető ünnepi beszédéből, fordí-
totta Bogumila szerencsés

Kedves magyar Barátaink!

„A lancuti járás küldöttsége immár soka-

dik alkalommal vesz részt a magyar Köztár-

saság lakói számára oly fontos ünnepen, mint 

a magyar szabadságharcról való megemlé-

kezés. Ez számunkra igen nagy megtisztel-

tetés és tanúbizonysága a nemzeteink közöt-

ti barátságnak.

hasonló történelmi sorsunknak köszönhe-

tően képesek vagyunk egyezően látni a jövőt. 

A nehéz tapasztalatok, amelyek nem kerülték 

el sem magyarországot sem lengyelorszá-

got, adtak erőt a haza javára váló cselekede-

teinkhez. ma szintén közösen, kart karba ölt-

ve építjük az új Európát, dolgozunk országa-

ink pozíciójának az Uniós struktúrán belüli 

megerősítésén, harcolunk a régió lakóinak 

jobb és méltóbb életfeltételeiért. ...

Ma amikor a magyar szabadságharc hő-

seinek emléktáblájánál elhelyezzük virága-

inkat, az Ő tapasztalataikból erőt merítünk 

az új nemzedék jobb életének biztosításá-

hoz való harchoz. Köszönet az akkori részt-

vevők okosságáért, becsületességéért és fele-

lősségérzetéért.

Jászapáti mai lakóinak, önkormányzatá-

nak kívánunk sok sikert és eredményt!”

Március 19-én különleges ün-
nepség volt a könyvtárban. 

mostanában ritka esemény, 
hogy valaki ajándékot ad egy köz-
intézménynek, most mégis ilyen 
eseményre került sor. Ambrus 
Andrásné a helyi hímzőszakkör 
tagja, két szép hímzett terítőt ké-
szített és adott át a könyvtár ün-
nepi asztalának díszítésére. a te-
rítőket kézzel hímezte a jászsá-
gi szűcsminták alapján tervezett 
motívumokkal. 

Az ünnepségen elmondta, hogy 
a jászsági szűcsminták megőrzé-
se volt ezzel a célja és az, hogy mi 
jászok, legyünk büszkék a mi kin-
csünkre. Nagyon kevesen isme-
rik és használják a helyi díszítő 
motívumokat.

A hímzőszakkör tagjainak el-
ső nagyobb munkája a templom 
oltárára készített terítők meg-
varrása volt, ennek mintáit mol-
nárné szikszai Klárika tervezte, 
szintén a jász szűcshímzés alap-
ján. a mostani munkához is talált 
segítséget himpliné Juditka sze-
mélyében, a mintákat a jászberé-
nyi misi Éva néni tervezte és egy 
alapítvány pályázatán nyert hoz-

Ambrus Andrásné hímzett terítője díszíti ezután 
a könyvtár ünnepi asztalát. Az ünnepélyes átadáson 

Hortiné dr. Bathó Edit és Friczné Urbán Magdolna társaságában.

A szabadságharcra emlékeztünk

Kézműves-ajándék a könyvtárnak

zá támogatást, amit a pro reno-
vanda Cultura hungariae alapít-
vány Népművészeti szakalapítvá-
nya hirdetett meg. 

ambrus andrásné elmondta, 
hogy a kisebb terítőn 200, a na-
gyobbikon 220 munkaórát dol-
gozott, és 720 méter zöld fona-
lat használt fel, az olvasóterem 
hosszú asztalát lefedő vajszínű 
terítőkhöz. 

az országban nagyon sok he-
lyen járt már és 73 féle különbö-
ző hímzésfajtát ismer. Már gye-
rekkora óta érdekli a kézimunka, 
a hímzés. az édesanyjától tanulta 
még Nagykörűben, aki gyönyörű 
szövéseket készített. Szülei taká-
csok voltak, így a kender feldol-
gozásában is részt vett. Műsza-
ki tanárként került Jászapátira, 
ahol kézimunka szakkört veze-

tett a szakiskolában és a gimná-
ziumban is. Tíz éve, mióta nyug-
díjas, tagja a helyi hímző szakkör-
nek, (és a jászberényi Jász Népi 
Díszítőművészeti Alkotóközös-
ségnek), minden tájegység motí-
vumait gyűjti és varrja, de a jász 
motívumok megőrzése külön is 
szívügye. 

Az ünnepségen Hortiné dr. Bat-
hó Edit a Jász múzeum igazga-
tója elismeréssel méltatta, hogy 
a hímző asszonyok értékmentő 
munkát végeznek azzal, hogy új-
ratervezik a szűcshímzések mo-
tívumait, mert már csak így lehet 
megmenteni, megőrizni az utó-
kornak. Elmondta, hogy a jászság 
népművészetének kutatása még 
ma is zajlik. a 70-es évek elején a 
jász viseletet nem ismerték még 
a szakemberek sem, ma már a re-
neszánszát éli, ünnepi rendezvé-
nyeken sokan viselik. a jászsági 
táncok gyűjtése is sikerrel járt, 
később pedig egy kéziratban jász-
kun népköltészeti gyűjtemény-
re bukkantak, aminek a fonográf 
hangfelvételei is előkerültek. A 
jászságnak igenis vannak népmű-
vészeti kincsei, ami megérdemli, 
hogy megőrizzük.                  Sz-n

Néhány éve már, hogy a mű-

velődési házban főzőklub mű-

ködik.

az egyik szerdai klubnapon lá-

togattam meg őket, váratlanul, de 

szívesen és örömmel fogadtak, 

mint minden új kíváncsiskodót, 

sőt a kész ételeket is megkóstol-

hattam a végén!

 Kéthetente találkozik a csa-

pat Ádám Jánosné Zsóka veze-

tésével, aki imád főzni. Annyi-

ra elszánt, hogy az alapanyagok 

mellett a sütő-főző edényeket is 

magával hozza minden alkalom-

mal - a ház szerény melegítőkony-

hája ugyanis nem minden étel-

készítési módot tud kiszolgálni. 

a lelkes klubtagokat azonban ez 

nem tántorítja el. sokan a kony-

hába még be se férnek így Zsóka 

és egy-két kíváncsi kukta figyeli 

a munkát, néha besegít persze az 

előkészítésbe. Mindig előre meg-

tervezik, mi fog készülni, össze-

dobják a rávalót és a végén együtt 

vacsoráznak. Ezen a szerda dél-

utánon osztrák recept szerint ká-

posztás csülök készült és császár-

morzsa. Ebben az évben a nem-

zetközi konyhát próbálják ki, így 

az előző klubnapon olaszos olí-

vás kenyeret készítettek, - amit 

ugyan otthon kellett megsütni, 

mert a villanytűzhely ezt nem 

bírta, de isteni finomra sikerült 

a klubtagok állítása szerint is. Ka-

cérkodnak a mexikói lepényke-

nyér, a tortilla gondolatával is, 

most a receptvadászat folyik. 

a klubtagok szinte minden kor-

osztályból vannak, sőt férfi tag 

is van, akik minden alkalommal 

recepteket, tapasztalatokat cse-

rélnek, de tanulni is lehet, mert 

itt kísérletezik ki az új dolgokat, 

hogy a családban már csak kelle-

mes meglepetés legyen, amikor 

az új étel az asztalra kerül. 

Zsóka segítője Kiss Jánosné 

marcsi, akinek a tapasztalatá-

ban a többiek megbíznak, de a 

kóstolásnál mindenki hozzáte-

heti a maga ötletét, közben jó-

kat nevetnek, és senki nem ke-

seredik el, ha valami nem úgy si-

kerül, ahogy az a nagykönyvben 

meg van írva. 

A jókedvű csapat a főzés vé-

geztével körbeülte a nagy asz-

talt, előkerültek a házi készítésű 

szörpök és lekvárok a kóstolás-

hoz, és már a következő klubnap 

programját tervezgették, amikor 

elbúcsúztam tőlük.

Ők már tudják, hogy az étele-

ink elkészítésében a legfontosabb 

a változatosság, hogy minden-

fajta tápanyaghoz hozzájusson a 

család. ha mindehhez játékos kí-

sérletező kedv és vidám csapat is 

társul, teljes a feltöltődés.

Sz-n

A JNKSZ Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Isko-
la és Kollégium divat- és stílustervezés hallgatóinak kiállítása nyílt 
a jászberényi városi könyvtárban. a kiállítást lénártné Emri ildikó, 
az intézmény igazgatónője nyitotta meg és a szakképző egység diák-
jai adtak műsort.

A Divat- és stílustervező szakképzés 2006-ban indult két éves nap-
pali és esti képzésben. Még a viszonylag fiatal szakmák közé tartozik, 
a megyében egyedül itt tanulható. 2008-tól három évessé alakult, és 
jelenleg is érettségire épülő, magasan kvalifikált OKJ-és szakmai és 
művészeti képzést nyújt. 

A diákok többek közt tanulnak művészettörténetet, népviselet- el-
méletet, szabadkézi rajzot, öltözéktervezést, stílustant, kiállítás-szer-
vezést és varrásgyakorlatot.

A divat- és stílustervező elhelyezkedhet mint divattervező, stylist, 
jelmeztervező, protokollfelelős, divatbemutató-szervező, ruhakészí-
tő, rovattervező vagy akár reklámipari kreatív szakember.

A kiállítás azért is különleges kezdeményezés, mert maguk a di-
ákok szponzorálták, azzal a céllal, hogy gyönyörködhessünk előde-
ink motívumaiban, és rácsodálkozzunk napjaink divatjának sokszí-
nűségére. 

A tanulóink életkora rendkívül eltérő: 20-tól 60 éves korig min-
den korosztályt képviselnek. Ebből is látszik, hogy a művészet sze-
retete, a divatteremtés iránti elkötelezettség nincs életkorhoz kötve. 
a tehetség, az esztétikum 
és a kreativitás kortalan, 
még ha a produktum saj-
nos nem is elnyűhetetlen.

A kiállítók  – a most 14. 
évfolyamos diákok - a kép-
zés előtt nem foglalkoztak 
rajzolással. varrási isme-
retekkel is csak páran ren-
delkeztek, de mindannyi-
an nagyon kedvelik ezt a 
tevékenységet.

az alkotók a követke-
zők: Bartáné Pataki Viktó-
ria, Bobákné Ceglédi ani-
kó, siposné pataki mária, 
sipos Erzsébet, miszlai 
Beatrix, Kiss ibolya, Kiss 
róbertné, hankó Edit.

(lénártné Emri ildikó 
megnyitó beszéde alap-
ján.)

Divattervező tanulók  
kiállítása

Készül a császármorzsa

Divatrajzok

A kiállítók és tanáraik
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Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2010. április 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

POWER
Műszaki kereskedés

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

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!
Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Jászapáti Város Önkormányzata 

PÁlyÁzAToT hiRdET  
pénzügyi ügyintézői álláshely  

betöltésére
A munkakör betöltéséhez szükséges pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 126/2009.(VI.15.) 

Korm. rend. alapján közigazgatási versenyvizsga meglétének illetve a közigazgatási 
versenyvizsga alóli mentesség ( 5 év közigazgatási gyakorlat) igazolása

Iskolai végzettség vonatkozásában:
- közgazdasági szakképzettség
- pénzügyi-számviteli szakképesítés
- számítógép-kezelői ismeretek
- mérlegképes könyvelői képesítés
A pályázat kötelező tartalma:
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, legma-

gasabb iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata, elő-
zetes nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ban meghatározott összeférhetetlensé-
gi ok a pályázat benyújtásakor fenn áll-e, versenyvizsga bizonyítvány, vagy mentes-
ség igazolása

A köztisztviselői jogviszony időtartama:
Határozott idejű jogviszony 6 hónapos próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. XXIII. törvény rendelkezései az irányadók:
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. április 26.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 26.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információt Gonda Zoltánné pénzügyi osz-

tályvezető nyújt: 57/540-100/123. mellék. A pályáztató fenntartja magának azt a jo-
got, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Város Ön-
kormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével/ 513. Jászapá-
ti, Velemi E. Út 2.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „pénzügyi ügyintéző”; 5105/2010-es azonosító szám.

2007-óta új szerkezetben működik Jásza-
pátin az általános iskola. Ennek a változásnak 
a kiváltó oka az volt, hogy az előző években a 
legnagyobb odafigyeléssel sem tudtunk meg-
felelni a szülői elvárásoknak.

Nagyon nagy nyomás nehezedett az iskolá-
ra, és a fenntartó önkormányzatra. Az egyik 
oldalon az integráció erőltetése, a különböző 
esélyegyenlőségi, kisebbségi szervezetek, biz-
tosok, hivatalok részéről, a másik oldalon szü-
lők, és a pedagógusok, akik a gyermekeknek 
értékeket közvetítő, biztonságos iskolát sze-
rettek volna teremteni a városban.

Jogosnak tartottuk a szülők elvárását, hogy 
a gyermekek nyugodt, biztonságos körülmé-
nyek között tanulhassanak. A felmérések 
mind a szülők, gyerekek, pedagógusok ré-
széről azt igazolják, hogy jó úton haladunk, 
és megerősítette ezt a város képviselőtestüle-
te is. Az eddigi ellenőrzések során sok pozitív 
megerősítést kaptunk az elmúlt három évben. 
Tíznél több szakember, szakértő véleményét 
kértük ki. Mindannyian egyetértettek abban, 
hogy ezt a típusú szegregációt folytatni, támo-
gatni kell, mert az integrációt segíti elő.

Ennek megfelelően a hat épületünk külön-
böző funkciókat tölt be.

Az eltérő tantervű tagozatra járnak azok a 
tanulók, akik szakértői véleménnyel rendel-
keznek, és itt működnek az egyéni haladású 
csoportjaink is, gyógypedagógusi, és fejlesz-
tőpedagógusi segítséggel. (Ők súlyos beillesz-
kedési, magatartási problémákkal küzdenek, 
a szülők támogatása is minimális.)

Esélyteremtő csoportok a Kórház Iskolá-
ban, és az István Király Iskolában működ-
nek. (alsó, felső) Az itt tanuló gyerekeket kis 
létszámú – 8-12 fős – osztályokban nagyobb 
odafigyeléssel, hatékonyabban tudjuk nevel-
ni, oktatni.

Az általános tagozat csoportjai három épü-
letben tanulnak 20-25 fős osztályokban.

1-2. osztályosok 48-as épületben
3-4. osztályosok Szent Imre épületben
5-8. osztályosok Vágó Pál épületben
Ezekben az épületekben a magatartással 

kevesebb gond van, és a szülők segítségére is 
számíthatunk.

Ebben a tanévben sikerült elérni, hogy min-
den telephelyünkön kapusok, pedagógia as-
szisztensek, fejlesztő pedagógusok, gyógy-
pedagógusok segítik a nevelők munkáját, fo-
lyamatosan jönnek a polgárőrök, az iskolai 
védőnő minden héten eltölt egy-egy napot az 
épületekben, és már iskolai pszichológushoz 
is fordulhatnak a gyerekek, a szülők és a pe-
dagógusok.

Minden épületünk jó állapotban van, a tan-
termek felszereltsége kiváló, már most szinte 
minden tanteremben van számítógép, a követ-
kező tanévben pedig - egy már megnyert pá-
lyázatnak köszönhetően - minden tanulócso-
portnak lesz laptopja, projektora és interaktív 
táblája, korlátlan internet elérhetőséggel.

Halloween hét az iskolában

A mászóka átadása

Szabadidős tevékenységeink nagyon sok-
színűek, igyekszünk minél szélesebb kínála-
tot biztosítani. a rossz gazdasági helyzet el-
lenére minden évben bővül, és a jól beváltak 
is megmaradnak pl.: úszás, táborok, erdei is-
kolák. Ebben az évben pedig bevezetjük a lo-
vaglást a 48-as épület melletti telken, Ballagó 
Edit közreműködésével. Kibővítjük a kézilab-
dás csoportjainkat, a felső után az alsó tago-
zaton is elkezdjük az edzéseket.

az iskolai szerkezetváltás óta az elvándor-
lás a felére, negyedére csökkent, köszönhe-
tően annak, hogy bár az eddig felsoroltak egy 
nagy iskola (750 fő) jellemzői és előnyei, még-
is a különálló épületek és az épületek munká-
jáért felelős vezetők, pedagógusok segítségé-
vel sikerült egy-egy korosztály részére csalá-
dias légkört kialakítani.

Kórház Iskola 6 – 10 évesek 86 fő
István Király Iskola 10 – 14 évesek 77 fő
20-as Iskola 6 – 14 évesek 46 fő
Vágó Pál Iskola 10 – 14 évesek 243 fő
Szent Imre Iskola 9 – 10 évesek 137 fő
48-as Iskola 6 – 8 évesek 148 fő
Külön-külön minden épület egy kis iskola, 

ahol mindenki ismeri a gyerekeket és a szülő-
ket is. Ez már maga egyfajta biztonságérzetet 
ad. Nem kell félni a nagyoktól, nincs túl sok 

felnőtt, akiknek esetleg még a nevét sem isme-
ri mindenki. Törekszünk az otthonosság ér-
zésének elérésére az iskolák udvarán is. min-
den évben sikerült valamit fejlesztenünk, a 
játszóvárak után most kis házikók telepítését 
tervezzük. Sok segítséget kapunk ehhez két 
alapítványunktól:  Tehetségért- és Tehetséges 
Gyermekeinkért Alapítvány. Nagyban hozzá-
járulnak ahhoz is, hogy tanulóink tanulmá-
nyi és sportversenyeken nagyszerű eredmé-
nyeket érnek el.

Gyerekek, szülők, pedagógusok összefogá-
sát dicséri a TV2 Nagy vagy! című játéka, ahol 
iskolánk csapata továbbjutott a középdöntő-
be.  Nyertes pályázataink ( 10 millió Ft feletti 
összeg ) révén nem csak tanulóinkat, hanem a 
város lakosságát is bevonjuk programjainkba. 
(előadások, kerékpáros kirándulások)

Bízunk abban, hogy elnyerjük a szülők bi-
zalmát és elérjük azt, ami mindnyájunk közös 
célja kell hogy legyen: a jászapáti gyerekek Já-
szapátin érezzék jól magukat, ehhez a város-
hoz kötődjenek, és a város iskolájában sze-
rezzenek olyan tudást, élményeket, amelyre 
felnőtt korukban is támaszkodhatnak és szí-
vesen gondolnak.

Jászapáti Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola dolgozói



sZülETTEK:
Ádám réka  ii. 22.
Kállai melinda  ii. 27.
Tóth lászló  ii. 28.
Zagyi Terézia  iii. 5.

ElhalÁloZTaK:
Nemoda lászló  élt 60 évet Jászapáti lakos
Czékmán József  élt 83 évet „
Major Józsefné  élt 92 évet „
 Berdó Julianna
Jász miklósné  élt 85 évet „
sóti Jusztina
Kóczián Béla  élt 68 évet „
Nagy lászló  élt 79 évet „
Berki lajos  élt 86 évet „
Tarcsa Gusztávné élt 65 évet „
 Tajti Erzsébet
Rusvai Zoltán  élt 45 évet
Jászszentandrási lakos
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Anyakönyvi hírekA Művelődési ház  
áprilisi programajánlata

A Városi Könyvtár  
áprilisi programja

7-én, 8–11 ó: vegyesáru vásár

12 ó: Dr. Tallós Béla előadása

12-én, 11217 ó: akciós ruhavásár

14-én, 17 ó: Főzőklub

15-én, 10:30 ó:

hófEhÉrKE 

– bábelőadás óvodásoknak

17-én, 16 ó: NafTaliN 

– Heltai Jenő komédiája az árok-

szállási Görbe János Színkör elő-

adásában.

Jegyek már elővételben váltha-

tók!  1000 ft/db.

18-án, 9-17 ó: 

regionális Táncverseny

20-án, 12:30 ó: Filharmóniai elő-

adás az általános iskolásoknak

 14:30 ó: Tátika – alsósoknak

21-én, 14:30 ó: Tátika 

– felsősöknek

28-án, 17 ó: Főzőklub

Május elsején: TAVASZINDÍTÓ 

GAZDANAPOK

a vágó pál helytörténeti múze-

um kiállításai hétfő és szombat 

kivételével naponta 8-12 óráig lá-

togathatók. A Tourinform iroda 

nyitvatartási idejében látogatha-

tó a TElEhÁZ! 

Részletes információk (haszná-

lati díjak, szabályzat) a helyszí-

nen megtekinthetők.

7. 10 óra Cukorbetegek klubja

10 óra A KIS GÖMBÖC 

– mesefoglalkozás

9. 11:30 ügyes kezek 

– kézműves foglakozás

12. 15 óra Nyugdíjasklub 

a költészet napja

16. 9 óra rejtélyes könyvek

17. 8 óra Csipkeverő kör

9 óra Játék délelőtt

19. 14:30 Mini gyöngy

14.30 Rejtvényklub

16:00 Egyéni rejtvényfejtő 

verseny

21. 10 óra Kinyílott a tulipán

óvodás foglalkozás

24. 16 óra Zenés könyvtári esték

26. 16 óra Nyugdíjasklub 

– mágnás miska

28. 10 óra vakok- és gyengén lá-

tók klubja

30. 9 óra rejtélyes könyvek

Május 3. 14:30

mini gyöngy

14:30 Rejtvényklub

16:00 Rejtvényfejtő 

csapatverseny

KöszöNet-NyilváNítás
„Lelked mint fehér galamb
Csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes
Szemünk már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok
Között a legfényesebb te leszel,
Utat mutatsz, mert a szívünkben 
Örökké létezel.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, 

MajoR józsefné Berdó julianna
 temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és 

bánatunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

2010. február 23.
sZolNoK:
Hétfőn este egy helybeli üz-

letbe betért egy vásárló, és egy 
karton cigarettát kért. az eladó a 
pultra tette a dohányárut, azon-
ban fizetés helyett az ismeretlen 
személy gázspray-vel szembe 
fújta a nőt, felkapta a cigarettát 
és futva menekült közelben ál-
ló autójához, beszállt és társával 
együtt elszáguldottak. Azonban 
nem jutottak messzire, mert egy 
közúti ellenőrzés során igazoltat-
ták őket a rendőrök, és ekkor de-
rült ki, hogy ők követték el nem 
sokkal azelőtt a rablás bűntet-
tét. Előállították mindkét férfit 
– akik 18 és 29 éves alsónémedi 
lakosok –, ezt követően őrizetbe 
vette a rendőrség őket. A cselek-
mény során az eladónő könnyeb-
ben megsérült.   

március 1.
JászlaDány:
Egy helybeli idős emberhez 

azzal az ürüggyel mentek be is-
meretlen személyek, hogy az ön-
kormányzattól hoztak 20.000 
forintot. Előbb azonban – mint 
mondták látni szeretnék a né-
ni 20.000 forintot bankjegyeit, 
mert azok között lehetnek hami-
sak. Közben kifigyelték, honnan 
veszi elő megtakarított forintja-
it a 82 éves asszony, majd elte-
relték a figyelmét, maguk vették 
a 180.000 forintot, és távoztak a 
helyszínről.

2010. március 04.
JÁsZBErÉNy:
ismeretlen tettes szerdán dél-

után meglopott egy jászárokszál-
lási lakost. a tolvaj az autóbusz-
pályaudvaron ellopta a sértett 
táskájából pénztárcáját benne 
pénzzel és bank kártyával, mel-
lyel azonnal megkísérelt pénzt 
felvenni egy helyi bank automa-
tából. Ekkor csaptak le rá a rend-
őrök, és előállították elszámol-
tatásra a kapitányságra. Bíróság 
előtt kell felelnie tettéért.

2010. március 4. 
figyelem! ismeretlen szemé-

lyek keresnek fel – leginkább 
Jászberényben élő – idős lakó-
kat, akik magukat a nyugdíjfolyó-
sító kollégáinak adják ki, és kérik 
a felkeresett személyek adatait, 
nevüket és a nyugdíjas törzsszá-
mukat, egyéb ügyintézésre hivat-
kozva. a valós ok azonban nem 
más, mint az, hogy a nyugdíjuk-
hoz valamilyen módon hozzáfér-
hessenek. Az elkövetők határo-
zottan lépnek fel a sértettekkel 
szemben, ezért sajnos a megté-
vesztett személyeknek nem tűnik 
fel, hogy bűncselekmény áldoza-
tai lehetnek. A nyugdíjfolyósító-
tól nem mennek házhoz a dolgo-
zók, ilyen megoldást soha nem is 
végeztek, ezért figyelmeztessék 
hozzátartozóikat, főként az idő-

sebb rokonaikat, hogy elkerül-
hessék a kellemetlenségeket!

Jó minőségű, de hamis 10.000 
forintos bankjegyek „járják” a vá-
rost. a hamis pénz gazdái meg-
kérnek gyanútlan személyeket, 
hogy váltsák fel kisebb címletek-
re, vagy azzal fizetnek. Kérnénk a 
lakosságot, hogy az átvett pénzt 
jól figyeljék meg, az úgynevezett 
„házalóktól” pedig pénzváltás cí-
men ne vegyenek át nagyobb ös-
szegű készpénzt’

Újra próbálkoznak ismeret-
lenek azzal, hogy találomra tár-
csáznak egy mobiltelefonszámot, 
és közlik a hívott féllel, hogy vala-
melyik telefonszolgáltatótól hív-
ják, abból az okból, hogy nagyobb 
összeget nyertek egy bizonyos sor-
soláson. a nyeremény átvételének 
azonban van egy feltétele, rövid 
időn belül vásárolni kell mobilte-
lefon feltöltő kártyát, - hogy mi-
lyen összegben, a hívó fél határoz-
za meg – és közli, hogy rövid időn 
belül újból telefonál. Ekkor kéri a 
mobiltelefon feltöltő kártyák kód-
jait, amiket a hívott személy ledik-
tál, és a vonal megszakad, ugyan-
is a bediktált kódokat az elköve-
tő a saját telefonjának feltöltésére 
használja. az ilyen esetekben az 
elkövető mindig szám nélkül, is-
meretlen telefonszámon hívja a 
véletlenszerűen kiválasztott sze-

mélyeket, de fontos, hogy ennek a 
trükknek se dőljenek be!

2010. március 9.
Jászapáti: hat kerékpárt 

és egy peugeot robogót lopott az 
az ismeretlen tettes, aki egy nya-
raló udvarán lévő tárolóba beha-
tolt. Az elkövető lefeszítette a kon-
téner ajtajáról a lakatot és így ju-
tott közelebb a 200.000 forintot 
érő kétkerekűekhez, amiket ma-
gával vitt.

Rács mögött a banda
megyénkben mostanában egyre 

többször fordult elő, hogy ismeret-
lenek hamis gyanús 10.000 forinto-
sokkal játszottak játékgépeken kü-
lönböző szórakozóhelyeken, ami-
ből aztán a nyereményt kiszedték. 
Egyre több helyről érkezett beje-
lentés. a jászságban is több helyen, 
de Szolnokon is egyre sűrűbben 
fordult elő az eset. A Jászladány-
ban és Jászfényszarun történt ese-
tek után a Jászberényi Rendőrka-
pitányság nyomozói megkeresték 
a szomszédos kapitányságokat. az 
elkövetők nemsokára a szomszé-
dos Nagykátai Rendőrkapitány-
ság területén is elkezdték műkö-
désüket. Az összehangolt rendőri 
munkának köszönhetően a Nagy-
kátai rendőröknek sikerült elfogni-
uk az elkövetőket az egyik helyszín 
közelében. Jelenleg három fő elő-
zetes letartóztatásban várja az el-
járás befejezését. 

Hajduné Budai Orsolya 
r. hdgy.

2010. március 11-
én  Jászapátin járt 
Bajnai Gordon mi-
niszterelnök dr. 
szekere imre hon-
védelmi miniszter, 
országgyűlési kép-
viselő és Bencze Jó-
zsef r. vezérőrnagy 
országos rendőr-fő-
kapitány.

Bajnai Gordon 
miniszterelnök vá-
rosunkban tartott 
sajtótájékoztatóján 
bejelentette, hogy 
az első héten több 
mint háromszáz bűnelkövetőt kaptak el a rendőrök a közbiztonsági háló 
program keretében. Hozzátette továbbá, hogy a szolgálatot teljesítők lét-
száma áprilistól ezer fővel bővül Magyarországon. Ez év március 1-én a kor-
mány másodszor hirdette meg a közbiztonsági háló programot, amely az or-
szág mintegy háromszáz településén fokozott – esetenként 24 órás – rendőri 
jelenlétet biztosít a veszélyeztetett területeken. Az idei „háló” első hetében 
országszerte 308 bűnelkövetőt fogtak el a rendőrök, az akciók mintegy fele 
ráadásul tettenérés volt.                                                                                                                   Sz-n

www.jaszapatiote.hu
Elindult a Jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület honlapja.
Itt mindent megtudhatunk az önkéntes tűzoltókról, munká-

jukról, járműveikről. Izgalmas képeket találunk a kiemelkedő 
esetekről, és naplószerűen láthatók az elmúlt év vonulási ada-
tai is. Szívesen fogadnak minden érdeklődőt, akinek ötlete, ja-
vaslata, hozzászólása van.  Jobb itt találkozni velük...: www.ja-
szapatiote.hu

Sajtótájékoztató a városháza dísztermében.

Mindenkert
zöldterület-kialakítás és kezelés

Alkalmi vagy rendszeres fűnyírás,  
gaztalanítás és egyéb munkálatok, 

Bontás és tereprendezés,  
favágás (keletkezõ fahulladék feldolgozás  
vagy elszállítás) kisebb lakatosmunkák.

Kerttervezés, szaktanácsadás, kertépítés 
növénytelepítés, épület körüli burkolatok-, járdák kivitelezése.

Általános épülettakarítás, sírgondozás.
DíjtAlAN kiSzÁllÁS éS ÁrAjÁNlAt-kéSzítéS:

20/441-46-80

KéK híreK

Sikeresen indult a „Közbiztonsági Háló” 
program

MeGeMlÉKezÉs

KozMa Béla
Halálának első évfordulójára

Egy éve, hogy szíved megállt,
Egy éve, hogy örök gyász borult ránk,
De az együtt töltött 35 évet a Jóistennek köszönöm.
Ha az Úr magához szólít, újra hozzád költözöm.

Feleséged

emlékeznek:
lánya és családja, fia és családja, két unokája, 

unoka veje és két dédunokája

eMlÉKezÉs

Radics MiKlós 
halálának 3. évfordulójára

Álmodtunk egy öregkort,
Csodásat és szépet,
De a kegyetlen halál
Mindent összetépett.

szerető családod

A Jászapátin működő

Szemészeti  
magánrendelés

Új rendelési ideje: 
hétfő, szerda, péntek 8-13 óráig, kedd, csütörtök 15–20 óráig.

A rendelőben igénybe vehető szolgáltatások: 
szemészeti járóbetegellátás – fitoterápiás tanácsadás – 

pulzáló mágnesterápiás (Bemer-terápiás) keringésjavítás.

Jászapáti Szabadság utca 29/a . Tel.: 06 57/440 804
illetve amennyiben előzetesen időpontot kíván egyeztetni, 
vagy az aktuális rendelési idő módosulásáról érdeklődik: 

Utasiné Dr. Garay Borbála, tel.: 06 30 686-9287
szemész szakorvos, fitoterapeuta, Bemer-szaktanácsadó


