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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.

A tartalomból
20 éve az idősek szolgálatában ................ 2. oldal

Meghívó a Jász Világtalálkozóra ............ 2. oldal

Mustármag ................................................ 3. oldal

A Jászságért Díj kitüntetettje ................. 3. oldal

Üres a fészek ?  .......................................... 4. oldal

Felújított tanbázis .................................... 4. oldal

Így ünnepeltük az Anyák napját  .............5. oldal

Gyermeknap ..............................................5. oldal

A polgárőrök segítettek  .......................... 6. oldal

Rendőrségi hírek ...................................... 6. oldal

Programok, anyakönyvi hírek .................7. oldal

A szúnyogok elleni védekezésről  ............9. oldal

A háziorvos rovata .....................................9. oldal

SPORT .................................................... 11. oldal

Képek
a Jászok Világtalálkozójáról

Képek
a városi gyermeknapról
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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  Adidas  Errea  Kronos NikeUHL Sport  

A RiveR
Étterem és Bowling Club 
szeretettel várja szórakozni, sportolni vágyó vendégeit, 

illetve a gasztronómia szerelmeseit.

A helyi specialitások és hagyományos magyar ételek mellett, 
különféle nemzetek konyhájának kínálatából is 

válogathat a hozzánk betérő. 
Minőségi bor és pálinka kínálatunk 

a legnevesebb hazai termelők remekműveit felvonultatva 
teszi teljessé egy kellemes este hangulatát.

A Jászság legstílusosabb étterme 
tökéletesen alkalmas családi, céges és egyéb rendezvények, 

állófogadások, koktélpartik lebonyolítására 80 főig.

Asztal – és pályafoglalás: 57/407-500
Nyitva tartás: H-Cs: 12-24, P-Sz: 12-02, V: 12-22

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 15. (Börtönudvar)

Úszásoktatás
Úszásoktatás indul a jászapáti strandon 

2010. július 5-től és július 26-tól 
kéthetes kurzusokban 

Gulyás László és Urbán Ferenc testnevelő tanárok vezetésével. 
Úszni tudóknak további úszás nemek elsajátítása és edzés. 

A mozgásszervi betegségek kezelésére gyógyúszás. 
 Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 
a 30/597-4651-es telefonszámon lehet.

Intézményünk Jászapáti köz-

pontjában található, személy és 

közforgalmú járművel egyará-

nt megközelíthető. Két gondo-

zási épületben nyújtunk kényel-

mes, otthonos elhelyezést idő-

seinknek.

a 2010. 03. 25-én átadott Ju-

hász Máté úton lévő telephelyünk 

94 férőhelyes, 2-4 ágyas lakószo-

báival, társalgókkal, teakony-

hákkal, imateremmel szolgálja 

az idősek kényelmét. A szabad-

ban való tartózkodás lehetősé-

gét biztosítja a kényelmes ker-

ti bútorokkal berendezett belső 

udvarunk.

az Árvai ú. 5. szám alatti gon-

dozási részlegünket igen szép pá-

zsitos, virágos pihenőpark veszi 

körül. Ebben a földszintes ott-

honban 21 fő időskori demenci-

ában szenvedő idős ember  elhe-

lyezését tudjuk biztosítani, ké-

nyelmesen berendezett 2-3 ágyas 

szobákban. Mindkét épületben 

biztosított az akadálymentes köz-

lekedés a nehezen mozgó gondo-

zottaink számára.

Intézményünk 20 éve áll az 

idősek szolgálatában. Szakkép-

zett szakdolgozói team, pihenés-

re  alkalmas környezet és teljes 

körű ellátás jellemzi otthonun-

kat. Tevékenységünket, szociális 

szolgáltatásainkat úgy végezzük, 

hogy teljessé és derűssé tegyük 

időseink számára az öregkort az 

Ő tevékeny közreműködésüknek 

is köszönhetően. Valljuk, hogy az 

egészség helyreállítása, illetve az 

egészségromlás megakadályozá-

sa, késleltetése mellett legfonto-

sabb feladatunk annak elősegíté-

se, hogy időseink harmonikusan 

éljék meg napjaikat, szabadide-

jüket tartalmasan töltsék, csalá-

di kapcsolataikat megtartsák. az 

aktivitás fenntartása mind a tes-

ti, mind a szellemi tevékenységre 

vonatkozik.

az orvosi ellátás, valamint a 

gondozónők rehabilitációs mun-

kája mellett frissítő masszőr se-

gíti a felüdülésben és regeneráló-

dásban időseinket. Lakóink lel-

ki egyensúlyának megtartására 

különös figyelmet fordítunk, és 

hogy ezt el is érjük, az ellátot-

tak szabadidős tevékenységéhez 

rendkívül széles skálán kínálunk 

színes elfoglaltságot a mentálhi-

giénés csoport lelkes tagjainak 

közreműködésével. Nekik és az 

intézményünk valamennyi dol-

gozójának köszönhetően mozgal-

mas és derűs élet folyik az intéz-

ményben. 

Újévtől Szilveszterig minden 

állami és egyházi ünnepre mű-

soros előadással készülnek idő-

seink, melyet színesit még az 

óvodások, iskolások szereplése. 

a névnapokat rendszeresen meg-

ünnepeljük, a születésnapokra 

(90-95 év) lakóink családját is 

vendégül látjuk.

az elmúlt két évtizedben vég-

zett kimagasló szakmai mun-

kánk elismeréséül a Szociális és 

Munkaügyi Miniszter 2008-ban 

a „Fehér Akác” Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Idősek Otthona 

kollektíváját MINISZTERI EL-

ISMERŐ OKLEVÉLBEN része-

sítette.

2008. január 1-től az 1993. évi 

III. törvény a szociális igazga-

tásról és szociális ellátásokról 

megváltoztatta az intézménybe 

kerülés feltételeit. 

Az idősotthoni ellátás csak 

meghatározott gondozási szük-

séglet fennállása esetén vehe-

tő igénybe. Az ellátást igénylő 

személy gondozási szükségle-

tének vizsgálatát az országos 

Rehabilitációs és Szakértői In-

tézet (ORSZI) szakértői bizott-

sága vizsgálja, és adja ki a kö-

telező érvényű szakvéleményt.  

Idősotthoni ellátás 2008. ja-

nuár 1-től napi 4 órát megha-

ladó, illetve – a külön jogsza-

bályban meghatározott – egyéb 

körülményeken alapuló gondo-

zási szükségletet igazoló szak-

vélemény alapján nyújtható. a 

gondozási szükséglet megállapí-

tását követően, de még az ellátás 

igénybevételét megelőzően az in-

tézményvezetőnek meg kell kérni 

az ellátást igénylő lakcíme szerint 

illetékes települési önkormány-

zat jegyzőjétől a jövedelemvizs-

gálatot is. 

mindezek alapján látható, 

hogy az intézménybe kerülés 

ideje lényegesen meghosszabbo-

dott, ami indokolttá teszi, hogy az 

igénylők időben tájékozódjanak 

az új igénybevételi eljárás rend-

jéről. Széleskörű tájékoztatást 

és segítséget nyújtunk minden 

érdeklődő számára a dokumen-

tumok kitöltéséhez és beszerzé-

séhez is.

otthonunk nyitott, a családta-

gok, hozzátartozók a hét minden 

napján meglátogathatják szeret-

teiket, de az érdeklődőket is sze-

retettel várjuk, ismerjék meg in-

tézményünket! 

További információval szí-

vesen állunk rendelkezésére az 

57/441-021; 06-30/9709915 te-

lefonszámon.

Vincze Ferencné 
 igazgató

A március 25-én átadott Juhász Máté úton lévő telephelyünk 94 férőhelyes,  
2-4 ágyas lakószobáival, társalgókkal, teakonyhákkal, imateremmel szolgálja 

az idősek kényelmét. A szabadban való tartózkodás lehetőségét biztosítja  
a kényelmes kerti bútorokkal berendezett belső udvarunk.

A Jászapátin működő

Szemészeti  
magánrendelés

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

A „Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona 

20 éve az idősek szolgálatában

Mindenkert
Zöldterület kialakítás-kezelés:

Alkalmi vagy rendszeres fûnyírás,  

gaztalanítás, és egyéb munkálatok, 
Bontás és tereprendezés,  

favágás (keletkezõ fahulladék feldolgozás  
vagy elszállítás) kisebb lakatosmunkák.

Kerttervezés, szaktanácsadás, kertépítés 
növénytelepítés, épület körüli burkolatok,  

járdák tervezése-kivitelezése.

Általános épülettakarítás, sírgondozás

Díjtalan kiszállás és árajánlat készítés:

20/441-46-80

Jászapáti harcosok budapesti sikerei
A Nagy Hinst István Hanshi által vezetett Kígyó Dojo HSE harco-

sai ismét remekeltek. a 2010. május 29-én Rákoscsabán megrende-
zett Csaba Kempo Kupán, amit a magyar harcos SE hívott életre im-
már ötödik alkalommal, a 10 versenyző összesen 9 első, 9 második, 
8 harmadik és 4 negyedik helyet hozott el.

formagyakorlat: 
I. hely: Tóth Nor-
bert, Ádám athéné; 
ii. hely: Gulyás vil-
lő, Pethő Kriszta, 
Takács hedvig; iii. 
hely: Gyárfás Zsófia, 
fehér attila; iv. hely: 
Kis milán, Borbás fe-
renc. Fegyveres for-
magyakorlat: i. hely: 
fehér attila, Ádám 
Athéné; II. hely: Pet-
hő Kriszta, Takács Hedvig; III. hely: Gyárfás Zsófia. Önvédelem: I. 
hely: Pethő Kriszta, Gulyás Villő, Fehér Attila; II. hely: Gyárfás Zsó-
fia; III. hely: Kis Milán, Borbás Ferenc; IV. hely: Tóth Norbert. Föld-
harc: I. hely: Ádám Athéné; II. hely: Gulyás Villő, Takács Hedvig; III. 
hely: Pethő Kriszta; IV. hely: Borbás Ferenc. Light contact: I. hely: Fe-
hér Attila; II. hely: Gyenes Rómeó. Bemutató: III. hely: Gyárfás Zsó-
fia, Takács Hedvig.

Minden versenyzőnek szívből gratulálunk az elért eredményhez!

A Nagy Hinst István Hanshi által vezetett  
Kígyó Dojo HSE harcosai ismét remekeltek

Megkezdődött  
az új úszómedence 

próbaüzeme



Mekkora egy gyermek 
örömszerző képessége?

Avagy tippek a nyári szünidő,  
tartalmas eltöltésére

„Ahelyett, hogy ábrándoknak élek,
 Tán jobb volna élnem a jövőnek,
 S gondoskodnom…eh, miért gondoskodnám?
 Jó az Isten, majd gondot visel rám.”

(Petőfi Sándor: Dalaim)

Sokra becsült, lánglelkű poétánk szavain keresztül átsüt, hogy 

megérintette az, apává válás gondolata. Felelősségteljesen készült, 

vagy egyáltalán nem készült rá, ki tudja? Mindenesetre a vers két 

évvel a fia születése előtt íródott, és egyfajta ars poetica. (költői 

hitvallás) Mindenkinek el kellene egyszer tűnődnie ezen, miben 

áll a gyermekeiről való gondoskodás.

Sok múlik a körülményeken túl; a gyermek nevelésére felké-

szült szülőkön, a körülöttük élő más rokonok örömteli életén is. A 

természet a gyermekeknek csodálatos ajándékot adott a nevetés-

ben, Ezt példázza egy új kutatási eredmény; hogy míg a felnőttek 

mindössze 15x nevetnek egy nap alatt, addig a gyerekek, átlago-

san 400x a mosolygást is beleértve. Mekkora egy gyermek öröm-

szerző képesség? Akkora amekkora az anya feléje irányuló elfoga-

dó szeretete! Azért fontos hogy megválaszoljuk magunknak ezt a 

kérdést, mert ettől is függ, hogy a későbbi felnőtt életüket kiegyen-

súlyozottá, örömtelivé válik– e? Sok múlik a következetes nevelé-

sen, a humorérzéken, hogy együtt tudjunk szórakozni, sportolni 

a korosztály érdeklődésének megfelelően. Azon is, hogy az adott 

lehetőségeket maximálisan hozzájuk igazítsuk, a kapott túlélési 

mintákon, tartalmas beszélgetéseken, akár stressz kezelési tech-

nikák elsajátításában való segítségen. Kapjon minőségi időt (sze-

mély szerint csak rá fordított idő), és mellette a mindennapi hely-

zetek helyes kezelésére is törekedjünk (ne csapjunk nagy hű-hót, 

körülöttük feleslegesen). 

Meggyőződésem szerint a közös vallásgyakorlás, és a hit is se-

gíti, hogy bizonyos dolgokat egyszerűbben elfogadjon, és ne gyö-

törje magát a válaszok keresésén már gyermekkorban. Én legaláb-

bis így voltam az élet nagy filozófiai kérdéseivel:

 Ki vagyok? – „vagyok, aki vagyok, ugye nem bánod”
Miért vagyok éppen itt? – „itt vagyok honn, ez az én világom, 

ha a rónák végtelenjét látom.”
Mi a feladatom ebben a világban?  
– Majd a jó isten megmutatja mire választott ki engem?

Nem azt mondom, hogy ez az egyetlen megoldás, de fontos a 

gyermeknevelést valamire építeni, egy olyan biztos alapra, ami 

megtartja a tudás tárházát, akármilyen magasra épül később. Csu-

pán ezt kell segítenünk, felhőtlenné tennünk, cserébe örömtelivé 

varázsolják életünket.

Épp a mondanivalóm velejéből adódóan, most elköszönök: 

Z. S-né

Kedves Rejtvényfejtők!

végre itt a nyár! a diákok már 
nagyon várták, hogy vége legyen 
a tanítási évnek.

 a rejtvényben Zelk Zoltán va-
káció című versének utolsó sora-
it fejthetik meg.

„Hova menjünk, milyen tájra?
 Hegyre talán vagy pusztára? 
 Folyópartra vagy erdőbe?
 Faluszéli zöld mezőre?
 Lepkét fogjunk 
 vagy horgásszunk?
 Vagy mégiscsak 
 hegyet másszunk?”...

folytatása a rejtvény vízsz. 1, és 
24. számú soraiban.

vízsz.: 1. Beküldendő. A vers 
folytatásának első része. 12. Eny-
ves felületű. 13. Névelővel, motel, 
fogadó. 14. Helyre tesz, helyesbít. 
16. Római 550. 17. Trombitahang. 
21. Neves divat és jelmeztervező ( 
Kati) 24. Beküldendő. A vers foly-
tatásának második része. 28. Ta-
nú egynemű betűi. 29. Mosópor 
márka neve, itt keverve! 31. a lá-
tóképesség hiánya. 32. hangta-
lanul marad ! 33. Rövid női név. 
34. Könyvet megjelentet. 37. … 
mók ikerszava. 38. Férfi párja. 
39. Hírlapszerkesztő, latin ere-
detű kifejezéssel. 41. Héber ere-
detű szó, igenlést, kívánást je-
lent. imák végén a jelentése úgy 

legyen, teljesüljön. 43. Kedvelt 
autómárka. 45. Kiejtett betű. 49. 
Névelővel, helyezés megállapítá-
sára játszott mérkőzés. 52. Kel-
lemes szaga van. 56. Állatok ido-
mítására használt eszköz. 57. Ko-
lozsvári Grandpierre Emil műve 
( 1907-1992)

függ.: 1. Nagybirtokos fő-
nemesség, a nemesi osztály leg-
gazdagabb és legnagyobb hatal-
mú rétege. 2. A Vuk című magyar 
rajzfilmben Szabó Gyula kölcsö-

nözte hangját ennek a  figurának. 
3. Több szálon futó. 4. Rob’n …, 
svéd pop-rap duó. 5. Színésznő, 
a Szomszédok című televíziós so-
rozatban Szikszai Júliát alakítot-
ta. ( Frajt) 6. Igen, oroszul. 7. Na-
gyon régi. 8. Határozott névelő. 
9. Fürdőszobai berendezés. 10. 
hamis, talmi. 11. Rolád mással-
hangzói. 15. angol villamosvas-
út. 18. Csak félig avul! 19. Vala-
mit nagyon kívánó, óhajtó, áhító. 
20. Város Pest megyében, a fő-
várostól déli irányban 30 km-re. 

22. Kémiai elem, vegyjele Sn. 23. 
Rántva is nagyon finom a sertés e 
része. 25. Sav maradék! 26. Ákos 
becézve. 27. Csacsi beszéd! 30. 
Nem idebent! 32. …. in Hungary, 
tánczenei bemutató verseny volt 
a magyar rádióban a 60-as- 70-es 
években. 35. olasz és spanyol au-
tók nemzetközi jelzése. 36. Azo-
nos betűk. 37. Kanadai zeneipari 
szervezet. 38. Tiltószó. 40. indí-
ték. 42. Posztóból készült béle-
letlen kabát. 44. Tartozása van. 
46. Gúny, irónia. 47. friss, e na-
pi. 48. Talicskát használ. 50. fe-
jetlen lösz! 51. Idegen férfinév. 53. 
hangtalan les! 54. Tallium vegy-
jele. 55. Súlyarány röviden. Bs-
vízsz. 1 és 24 számú sorok meg-
fejtése.

A májusi rejtvény megfejtése: 
…. „ami csak szép, s jó volna édes-
anyámnak adnám.”

A megfejtéseket a könyvtár cí-
mére kérjük beküldeni, szeptem-
ber 20-ig.

A helyes megfejtést beküldők 
közül a nyertes a Jászok Egye-
sülete ajándékaként kapja, Szále 
László Az én Jászságom című kö-
tetét.

A könyvet átveheti a könyvtár-
ban: mihályi Béla, Jászapáti.
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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.

Jászságért Dij 2010 
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma 1/2010. sz. döntésé-

vel a 2010. évi Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint adó-
mentes elismerést 

dr. Szabó lászló néprajztudós (Szolnok) részére ítélte oda, 
életpályája elismeréseként. Szabó László 1939-ben született Má-
tészalkán. Gyermekkorát Fehérgyarmaton töltötte, iskoláit Deb-
recenben végezte. a Kossuth lajos Tudományegyetem magyar-
történelem-néprajz szakán 1963-ban szerzett diplomát. Friss dip-
lomásként Szolnokra, a Damjanich János Múzeumba került, ahol 
nyugdíjazásáig dolgozott, s ahol jelenleg is él. munkája során ku-
tató, gyűjtő és feldolgozó munkát egyaránt végzett, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei múzeumi Szervezet meghatározó egyénisé-
gévé, tudós muzeológusává vált. 

Szabó László irányította Szolnok Megye Néprajzi Atlaszának 
munkálatait. Ennek során széleskörű ismereteket szerzett a Jász-
ság tárgyi néprajzáról. Jászsági és levéltári kutatásainak összeg-
zésével 1974-ben kandidátusi fokozatot szerzett. Évtizedeken át 
oktatott a debreceni Néprajzi Tanszéken, ahová 1994-ben kapott 
professzori kinevezést. 1997 óta a néprajztudomány doktora. Szá-
mos tudományos testület tagja, tisztségviselője, megyei, országos 
és állami kitüntetés birtokosa. Több száz publikációjának tetemes 
hányada foglalkozik a Jászfölddel.

A Jászság c. kismonográfiája máig páratlan összegzése szü-
lőföldünk néprajzának. Iskolateremtő egyéniség: tanítványain 
túl régészek, történészek, néprajzkutatók, művészettörténészek, 
nyelvészek érdeklődését fordította a Jászságra és a Jászkun Kerü-
letre. Példaadó munkásságával meghatározó módon hozzájárult 
ahhoz, hogy a Jászság-kutatás eredményei beépüljenek a magyar 
néprajztudományba és a nemzeti közgondolkodásba. 

A Jászságért Díjjal járó díszoklevelet és tűzzománc plakett Já-
szágón, az otthon élő és elszármazott jászok idei, 16. világtalálko-
zóján június 12-én adták át. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Díj 
kitüntetésben részesült

Borhy György, a jászapá-
ti Mészáros Lőrinc Gimnázi-
um, Szakképző Iskola és Kol-
légium kertészeti műszaki ta-
nára, 35 éves  oktató-nevelő 
munkájáért. 

Munkájának fontosabb állo-
másai a következők:

1975-ben három éves főker-
tészi gyakorlati munka után vá-
lasztotta hivatásának a tanári 
pályát. A Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei Somos andrás me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskolában kertésze-
ti szakoktatóként kezdte tanári 
pályafutását, később kertésze-
ti szaktanárként, osztályfőnök-
ként végezte munkáját. az isko-
la diákotthonában nevelőként, 
majd 1995-2000 között az isko-
la megszűnéséig és összevoná-
sáig diákotthon vezetőként dol-
gozott. 2000-től a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei mészáros 
Lőrinc Gimnázium és Szakkép-
ző Iskola kertész tanára. 

1980-2007. között az isko-
la gyermek- és ifjúságvédel-
mi felelőse volt. 2000-től részt 
vesz az iskola által szervezett 
felnőttképzési tanfolyamokon, 
szakmai, elméleti és gyakorla-
ti oktatóként kertészeti isme-
retek, vezetési ismeretek tan-
tárgyaknál.  az iskolai mun-
kavégzése során a folyamatos 
megújulás mellett mindig a 
pontosság, igényesség jellem-
zi. a szakma iránti tisztelet, a 
tantárgyak szeretete, a tanu-
lókhoz való jó viszonya, kollé-
gáival való segítőkész magatar-
tása áthatja munkáját. Tanári 
és emberi hozzáállásával sajá-
tos, de eredményes pedagógiai 
módszereivel iskolánk nehezen 
kezelhető tanulói többségéből 
is sikerült iskolába járni szerető 
és szakmát elsajátító tanulókat 
nevelni. Talán a mai körülmé-
nyek között ezt a hihetetlenül 
nehéz, embert próbáló felada-
tot is sikerrel oldotta meg. 

(Részletek a méltatásból)
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Igyekezzünk minden nap ugyan-
akkor kelni és lefeküdni. Együnk 
rendszeresen, lehetőleg nagyjá-
ból ugyanabban az időpontban. Ne 
együnk sokat este. Ha éjjel rosszul 
alszunk, ne próbáljuk meg nappal 
pótolni! Kerüljük a nappali szunyó-
kálást. Délután ( 14.OO.óra után ) ke-
rüljük az élénkítő hatású ételek és 
italok fogyasztását. ( kávé, tea, kó-
la, energiaitalok.) az alkohol ugyan 
egyeseket jól elaltat, a szervezetben 
azonban ébresztő hatású anyagok-
ká alakul, ezért túlzott fogyasztása 
kerülendő. Mozogjunk rendszere-
sen ! De ne a lefekvés előtti órákban, 
mert ez túlságosan éberré tehet min-
ket. Kisérletezzük ki a számunkra 
megfelelő körülményeket az alvás-
hoz. ( fény, sötétség, hideg, meleg, 
puha vagy kemény derékalj.) igye-
kezzünk az elalvás előtti időben pi-
hentető, feltöltődést jelentő tevé-
kenységet végezni. Az ébresztőórát 
tegyük látó és kartávolságon kívül-
re. Éjjel ne nézegessük, mert akkor 
azon idegeskedünk, mennyi ideje 
nem tudtunk el-vagy visszaaludni. 
Csak akkor feküdjünk le, ha álmo-
sak vagyunk. Ne hánykolódjunk 
álmatlanul ! Ha 20 percen belül 
nem tudunk elaludni, keljünk fel 
és csak akkor feküdjünk vissza, ha 
elálmosodunk.

Általános napi  
tevékenységre vonatkozó 

javaslatok
Soha ne feszítsük túl ízületein-

ket, tartsuk magunkat lazán. ha 
lehet, változtassunk gyakran test-
tartásunkon, testhelyzetünkön. 
a vállakat soha ne lógassuk, ha-
nem húzzuk hátra, és időnként he-
lyezkedjünk kisebb terpeszállásba, 
csökkentve ezzel a gerinc munká-
ját. hagyjuk abba a dohányzást, 
mert fokozza a csontritkulás ve-
szélyét, és a nikotin megzavarja a 
porckorongok tápanyagellátását, 
amelyek így sérü-lékenyebbek lesz-
nek! a stressz, a szorongás izom-
feszüléssel jár, ez túlterheli izom-
zatunkat, fáj-dalom-küszöbünk 
alacsonyabb lesz, és belépünk a 
fájdalom-szindróma ördögi köré-
be. Tartsuk meg az egészséges test-
súlyt, mert a testsúlyfelesleg na-
gyon meg-terheli a gerincet.

Ülésre vonatkozó  
javaslatok

Ha ülünk, izegjünk-mozogjunk, 
hogy csökkentsük a gerinc kisízü-

leteinek megterhelését. Támas-
szuk meg a hátunkat ülés közben 
(irodában, autóban, étkezések al-
kalmával, pihenés közben)! Rend-
kívül fontos, hogy a lábunk szaba-
don mozoghasson, ezért változ-
tassuk gyakran pozícióját. Jobb, 
ha térdünk magasabban áll, mint 
a medencénk, mert ebben a hely-
zetben az ágyéki görbület nem fo-
kozódik.

Fekvésre  
vonatkozó javaslatok
Próbáljunk ki különböző alvá-

si pozíciókat, válasszunk megfele-
lően kemény fekhelyet. A nyakun-
kat támasszuk ki hengerpárnával. 
Oldalfekvésben hajlítsuk be tér-
deinket és csípőnket, karjainkat 
behajlítva tegyük előre. A gerinc 
akkor pihen a legjobban, ha ún. 
lépcsőszerű pózban fekszünk. Ez 
azt jelenti, hogy háton fekve a tér-
dünket és a csípőnket enyhén be-
hajlítjuk. Reggel sose pattanjunk 
ki az ágyból! Lassan forduljunk 
oldalra, és lusta mozdulatokkal 
egyenesedjünk fel, hogy a gerinc 
alkalmazkodhasson a felálláshoz. 
(a nagypárnák csak a gerinc bete-
ges görbületeit fokozzák.)

Mozgásra  
vonatkozó javaslatok
mozogjunk rendszeresen a hát 

erősen és egészségesen tartásá-
hoz. a torna, a jóga, és a has-, hát- 
és lábizmokat erősítő gyakorlato-
kat tartalmazó edzés segíthet a ge-
rincpanaszok kialakulásának és 
visszatérésének csökkentésében. 
Emeljünk helyes technikával, 
egyenes háttal, a térd hajlítá-
sa mellett. Sohase terheljük túl 
magunkat erőnléti állapotunkat 
meghaladó teljesít-ményt kívá-
nó feladatokkal. Kerüljük a ma-
gas sarkú cipők használatát, mert 
megváltoztatják a gerinc anatómi-
ai görbületeit, sőt súlyos egyen-
súlyzavarokat okozhatnak.

A nők úgy szervezzék meg ház-
tartásukat, hogy a használati tár-
gyak, berendezések, asztallap, 
vasalódeszka, mosogató stb. ma-
gasabban legyenek, mint a lágyé-
kuk. Ne guggoljunk, inkább tér-
deljünk. Amit lehet, ülve végezzük 
el. Inkább többször forduljunk, de 
kevesebb súlyt cipeljünk.   

Dr. Pál István

Szúnyogok elleni védekezésről
Az árvíz/belvíz levonulását követően, valamint a nagy mennyisé-

gű csapadék következtében visszamaradó, álló, pangó vizek várható-
an a csípőszúnyog lárvák nagy tömegének fejlődéséhez teremtenek ide-
ális feltételeket.

A szúnyogcsípést követő vakarózás felsebzi a bőrt és ennek hatására, 
másodlagos, esetleges elgennyedő fertőzés keletkezhet.

A vakarózás különösen nagy veszélyt jelenthet a belvízi/árvízi védeke-
zésben résztvevők ill. az azt követő takarításokat/fertőtlenítéseket vég-
zők számára, mivel a pangó vizek fertőzöttsége magasabb mint amihez 
mindennapi életünkben hozzászokott szervezetünk.

A szúnyogcsípés kivédésére az alábbi megelőző lépések javasoltak:
1. Zárt térben /pl. lakóházban/ alkalmazhatunk elektromos áram-

mal üzemelő készülékbe helyezhető párologtató folyadékokat ill. lapo-
kat. Ezek a készítmények folyamatosan üzemeltethetők, és biztosítják a 
szoba légterének szúnyogmenteségét. Alkalmazásukkor legyünk figye-
lemmel arra, hogy adott márkanevű folyadék/lap csak megegyező már-
kanevű készülékbe helyezhető. A helyiség légterének szúnyogmentessége 
légtérkezelő /légy- és szúnyogirtó/ aeroszolokkal is biztosítható.

2. Lehetőség szerint olyan helyiségben tartózkodjunk ill. töltsük az éj-
szakát, amelynek nyílászáróin szúnyogháló van elhelyezve.

3. A szabadban tartózkodók viseljenek hosszú ujjú felsőt, inget, vala-
mint hosszúszárú nadrágot, különösen azokban az órákban, amikor a 
szúnyogok aktívak /rendszerint alkonyatkor, de párás, sűrű növényzettel 
borított területeken akár egész nap is támadhatnak a szúnyogok!/.

4. alkalmazzunk repellens /riasztó/ hatású készítményeket! Ezekkel 
a szabad bőrfelületeket és a ruházatunkat kezelhetjük. Változatos for-
mulációkban kaphatók /hajtógázas aeroszol palack, pumpás aeroszol 
palack, törlőkendő, gél stb./. 

Közvetlen járványügyi veszély esetén dietil-toluamid /DEET/ tartalmú 
készítményeket alkalmazzunk szúnyogriasztásra /lsd. Táblázat/

Használatukkor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
a készítményeket csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk! 

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény nyálkahártyára /szem, száj/ ne ke-
rüljön. Kisgyermekeknél /3 éves korig/ inkább a ruházatot kezeljük az 
erre alkalmas aeroszol palackkal, figyelve arra, hogy a permet ne kerül-
jön a gyermek tenyerére, kézfejére és arcára, ahonnan esetleg a szemé-
be, szájába jutva nyálkahártyairritációt okozhat. 3 hónapos kor alatti 
gyermekeknél ne alkalmazzunk semmilyen riasztószert, inkább hasz-
náljunk inszekticiddel kezelt ágyhálót ill. a csípéstől védő öltözetet. Ter-
hes nők csak a feltétlenül szükséges mennyiségben, a bőrre vékony réteg-
ben felvíve alkalmazzák. Allergiára hajlamos egyének a használat előtt 
kis bőrfelületen győződjenek meg a készítmény ártalmatlanságáról. Na-
pégette vagy sérült bőrfelületen ne alkalmazzuk. Csak akkor ismételjük 
a kezelést, ha a készítmény már elvesztette a hatékonyságát. a dietil-to-
luamid a műszálas anyagokat, műbőrt, óraüveget és a festet vagy lakko-
zott felületeket károsítja.

Néhány, szúnyogriasztásra engedélyezett, min. 15% dietil-toluami-
dot tartalmazó készítmény:

Név Hatóanyag 
tartalom

Hatástartósság 
/óra/

Ben’s 30 kullancs- 
és szúnyogriasztó aeroszol 30% 6-8

Biocolt-U szúnyog- 
és kullancsriasztó aeroszol 23% 5-7

Biocolt-U szúnyog- 
és kullancsriasztó krém 30% 8-10

Johnson OFF Aktív 
rovarriasztó aeroszol 30% 6

OFF! Family Care 
rovarriasztó száraz aeroszol 15% 4

Protect szúnyog- 
és kullancsriasztó aeroszol 20% 5-7

Stix kullancs- 
és szúnyogriasztó aeroszol 20% 4-6

Szuku szúnyog- 
és kullancsriasztó aeroszol 23% 5-7
Szuku szúnyog- 
és kullancsriasztó krém 30% 8-10

 Dr. Sárközi Mária
 kistérségi tisztifőorvos

Megújult a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Mészáros Lőrinc 
Gimnázium és Szakképző Iskola 
Vendéglátóipari Tanbázisa a Hő-
sök tere 2 alatt. Az épület hom-
lokzata az energiahatékonyság 
jegyében külső hőszigetelést ka-
pott és korszerű ablakokat építet-
tek be, kijavították a tető szigete-
lését is. A belső felújítás során a 
festés mellett a képzéshez szüksé-
ges új eszközök is érkeztek az is-
kola tantermeibe a „TiSZK (Tér-
ségi Integrált Szakképző Köz-
pont) létrehozása Jász - Nagykun 
Szolnok megyében”című pályá-
zat TIOP 3.1.1/1-2008-0007 azo-
nosító számú projekt keretében. 
A pályázatban a megye több kö-
zépiskolája is részt vesz, építési 
munkákkal és képzési eszközök 
fejlesztésével, amely az Új Ma-
gyarország fejlesztési Terv kere-
tén belül az Európai Unió támo-
gatásával az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósulhatott meg. (a 
megyei fejlesztések szeptember-
re készülnek el.)

a megújult tanbázis átadási 
ünnepségén Lénártné Emri Il-

dikó igazgatónő elmondta, hogy 
az iskola tanéttermében új bár-
pult és koktélbár került kialakí-
tásra. a helyiség álmennyezete 
is megújult, amit az iskola diák-
jai készítettek. Az építőanyago-
kat már korábban beszerezték, 
csak a munkákat a felújítás ide-
jére időzítették.

az emeleti kereskedelmi ok-
tatóterembe új pénztár-számí-
tószámítógépes oktató rendszer 
került, ahol a diákok a korszerű 
pénztárgépes rendszerek hasz-
nálatát gyakorolhatják a tandem 
pénztárpultba épített eszközök 
segítségével. 

Az építészeti és az eszköz beru-
házásra fordított összeg együtte-
sen 32 millió forint. 

a beruházással nemcsak az is-
kola gazdagodott, hanem az itt 
tanuló diákok is, mivel a szak-
képzés keretében korszerű eszkö-
zökkel és szép környezetben ta-
nulhatják a választott, fejlesztés-
hez kapcsolódó szakmákat.

Sz-n

Munkát teremtő 
munkatársat  

keresek, 
aki képes önmagát felügyelni, 

illetve jobb esetben 
munkatársait irányítani.

Feltétel: diploma szükséges

Érdeklődni lehet 

a 06-70/458-5016 
telefonszámon.

Ivanics Győző
AVIVA Életbiztosító Zrt.

Tankonyha – munka után

2010. június 5-én 50 éves érettségi talál-
kozón vettem részt a Mészáros Lőrinc Gim-
náziumban. Hálás szívvel köszönöm a ko-
moly szervezőmunkát az abban részt vevő 
kedves osztálytársaknak, hiszen az ötvene-
dik volt az első találkozó, amióta 1960-ban 
szétrebbent a 32 fős lánycsapat.

50 év nagyon hosszú idő, s a találkozóig 
sokszor végig gondoltam, vajon mi lett az 
emberekkel, mi lett az intézménnyel, a te-
lepüléssel? Kicsit féltettem az 50 év alatt le-
ülepedett kedves emlékeket.

A találkozás öröme minden aggódást el-
oszlatott. Az a megtisztelő kedves fogadta-
tás, amelyben az intézmény tanárai és ta-
nulói részesítettek bennünket meghatott 
mindannyiunkat. a változás, amely az is-
kolában történt engem valósággal ámulatba 
ejtett; a megújult osztálytermek, előadók, 
az új épületek, a rend és a tisztaság…

ilyen helyen úgy érzi az ember, hogy rend 
és tisztaság van a fejekben és a lelkekben is. 
Ilyen változáshoz összefogás, közös akarat, 
és jövőkép kell. Olyan sok közösség veszíti 
el mostanában a jövőképét, s itt jó volt lát-
ni, hogy a városvezetés és az iskolavezetés 
és a testület milyen komoly munkát vállalt 
fel, hogy megtartsa, sőt fejlessze az iskolá-
ját, lehetőséget adjon a jövőnek, a tanuló-
ifjúságnak.

50 évvel ezelőtt mi voltunk ebben az in-
tézményben a tanulóifjúság, s az akkori tan-
testület alakította a mi jövőképünket; ezen 
az évfordulón láthattuk, hogy eredményes 
munkát végeztek, hiszen a 32 lány sikeres 
pályát futott be mind a hivatásban, mind a 
magánéletben. minden tanáromra hálával 
és tisztelettel gondolok. 

Az élet minden területén szükségünk van 
biztos pontokra, fogódzókra. Az én hivatá-
somban – pedagógus vagyok – biztos pont 
volt Emri Miklósné tanárnő. Az Ő ember-
séges magatartása, felkészültsége, gyer-
mekszeretete volt a mintám, Tőle tanultam, 
hogy a pedagógusnak nagyon sokat kell ad-
ni, hogy követelhessen. Boldog voltam, hogy 
láthattam őt a találkozón.

Lesz-e még érettségi találkozónk? Ki tud-
ja? Nem is az a fontos, hanem az az érzés, 
amiben talán mindannyian megerősöd-
tünk: jó volt ehhez a lánycsapathoz tartozni, 
jó volt ebbe az iskolába járni, jó volt érezni, 
hogy ebben az iskolában, ezen a településen 
megérintett bennünket a jövő szele.

A találkozón elénekeltük az „Üres a fé-
szek”… ballagási dalt. most már tudom, 
hogy nem üres a fészek. Tele van nagyra 
törő, jószándékú emberrel.

Sziráki Sándorné
nyugdíjas pedagógus

Nagykürű

Megújult vendéglátóipari tanbázis

ÜRES A FÉSZEK?

Bárpult a tanétteremben

A háziorvos rovata

Hogyan javíthatunk alvásunkon?



május 29-én szombaton dél-
előtt az Önálló Óvodai Intézmény, 
a Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ közösen szervezte meg a 
városi gyermeknapot.

PROGRAMJAI:
● Puding és Palacsinta (bohóc 

műsor)
● ovis Sportnap
● kézműves foglalkozások
● bemutatók (Tűzoltó, Rendőr-

ség, Mentők)
● óvodás és kisiskolás futball

az idei program keretében az 
ovis Sportnap úgy volt tervez-
ve, hogy a mozgás öröme mellett 
ráirányítsuk a szülők-gyerekek 
figyelmét az egészséges táplál-
kozásra, a környezet tisztaságá-
nak fontosságára. A bohóc műsor 
után a program közös „vitamin 
tornával” kezdődött, majd hat ál-
lomáson próbálhatták ki ügyes-
ségüket gyerekek-szülők egyará-
nt. A feladatok végrehajtása után 
minden óvodás gyermek kapott 
egy karszalagot, amely feljogo-
sította arra, hogy ingyen vegye 
igénybe a trampolint és az óriás 
csúszdát. Aki az ötletes, érdekes 
feladatok kipróbálása után elfá-
radt, a kézműves foglalkozáson 
vehetett részt vagy elment póni-
lovas kocsikázni.

meg lehetett nézni, be lehe-
tett ülni a helyszínen megjele-
nő rendőrautóba, tűzoltóautóba, 
mentőautóba.

A gyermekek éhségét eközben 

a felajánlásként kapott poharas 

tej, üdítő, kifli, péksütemény, al-

ma csillapította, s a végén a részt-

vevők még egy gombóc fagyit is 

elnyalhattak.

az igazi meglepetés a nap utol-

só programja volt, amikor a ládá-

ba bedobott regisztrációs lapo-

kat kihúzva, minden részt vevő 

óvodás gyermek (125 fő) tartal-

mas játékot kapott.

Öröm és vidámság töltötte 

meg a Sportpályát, ahol a szü-

lők is élvezték az ötletes, játékos 

feladatokat. A nagy létszám mi-

att hosszú sorokat kellett a szü-

lőknek kivárni, de mindezt nagy 

türelemmel tették.

A délelőtti program kitalálása, 

megszervezése a három fő szer-

vezőnek – Pádárné Otta Mária, 

Antal Józsefné, Pallagi Kinga – 

rugalmas lebonyolítása pedig a 

játékot irányító óvónőknek és 

dajka néniknek köszönhető.

Köszönjük a támogatóknak, 

hogy ilyen tartalmasan, színvo-

nalasan tudtuk a Gyermeknapot 

lebonyolítani.

Pallagi Imréné, intéz-

ményvezető
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Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2010. július hónapban. 

Tá j é ko z TaTá S  é S  j e l e n T k e z é S : 
BirkáS Ferenc gépjárművezető-szakoktatónál
Tel.: 57/440-727, 30/915-9978,
a Művelődési Házban: Urbán Péternénél, 
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

az oktatás korszerű, 
ForD FieSTa TD ci  
gépkocsival, nyáron 
hűvös, télen meleg 
klímájú autóban, 
kényelmes 
körülmények között 
folyik. könnyű  
kormánykezelés (szervo).
,,Biztonságos járműben, gyorsan vezetői engedélyt szerezhet.”  
ne várjon holnapig, még ma hívjon  
és tájékozódjon a lehetőségekről!

Mezei Béla iskolavezető

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
OKÉV-szám: 05-0136-03

POWER
Műszaki kereskedés

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

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!
Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Az Andrássy Thermál Hotel              
Étterme szeretettel várja Önöket!

Az étterem a helyi magyar konyha és a nemzetközi íz-világ legjavát kínálja 
mesterszakácsaink tálalásában, különös hangsúlyt helyezve az egészséges, friss alapanyagokra. 

Éttermünk, és 80 fős különtermünk kiváló, hangulatos helyszíne családi és céges összejöveteleknek, 
illetve party szervizünk esküvőket, állófogadásokat, díszétkezéseket is 
színvonalasan lebonyolít akár külső helyszínen is.

Honlapunkról letölthetõ étlapunk segítségével ételválasztékunkról előre is tájékozódhat!
Kerthelyiségünkben május 1-én megnyitjuk önkiszolgáló éttermünket, 
mely június 11-ig szombaton és vasárnap, június 12-től pedig minden nap várja kedves vendégeit!  

5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 24. Tel.: 57/540-580; 57/540-570, www.thermal-jaszapati.hu

Étkezési utalvány, és üdülési csekk elfogadó hely!

Így ünnepeltük  

az Anyák napját
A „Fehér Akác” Idősek Otthonának lakói már évek óta kedves is-

merősként fogadják a Jászapáti Alapfokú Művészeti Iskola tanulóit 
a különféle ünnepi alkalmakkor. 

Így történt ez április 30-án pénteken is, amikor a 4. b. osztály vi-
dám műsorral köszöntötte a szépkorú édesanyákat, nagyikat, dédi-
ket. A gyerekek ezúttal Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? cí-
mű jól ismert művét adták elő. A kis színdarabot Sőtiné Bólya Ágnes 
tanítónő rendezte, s mi sem bizonyítja jobban választásának sikerét, 
mint az, hogy a humoros jelenetek újra és újra megnevettették a há-
lás közönséget. 

Jó érzés volt látni az idős emberek felderülő tekintetét, amint az 
előadás hatására visszarepültek az időben abba a korba, amikor az 
ő gyermekeik voltak kisiskolások, kamaszok. A negyedikes gyerekek 
mély átéléssel játszották szerepüket. Kedves tanítójuk pedig nagy-
szerű koreográfiát tervezett az előadáshoz.

 A műsort szívhez szóló anyák napi versek és dalok zárták, amelyek 
előcsalták a meghatódottság könnyeit az idős szemekből. Felemelő és 
megható élményben volt részünk, hiszen kisgyermekek hozták el az 
édesanyákat oly nagyon megillető tiszteletet és szeretetet. 

Köszönjük Ági néni! Köszönjük 4. b. osztály!
A „Fehér Akác” Idősek Otthonának lakói és dolgozói

A címben szereplő Jacgues Charpentreau-i idézet adta meg a 2009. 
szeptember 30-án indított verskereső játékunk alaphangját.. Ebben 
a versenyben 80 fő 3. és 4. osztályos tanuló vett részt.  A 4. b osztály 
Sőti Gáborné, 4. a Mezei Józsefné és 3 b. Pádár Edit vezetésével tel-
jes létszámban benevezett versenyünkre. Ezen kívül délutáni órák-
ban más 3. és 4 osztályos kisdiák is dolgozott a feladatlapokon.  A ver-
seny során magyar költők 15 verses kötetéből 30 versidézetet kellett 
megkeresniük és versenylapra ráírniuk a vers íróját és a vers címét. 
a gyerekek nagy lelkesedéssel dolgoztak, és nagy sikerélményt je-
lentett a számukra. 2010. május 28-án, az eredményhirdetésen kap-
ták meg ajándékukat, és közülük a legügyesebb 40 fő belépőt nyert 
a „Barangolás az ókor világában” című 1 hetes szünidei gyermekfog-
lalkozásra, melyet Nagy Emese egyetemi hallgató vezet 2010. júli-
us 19-23 között.

A Városi Könyvtár és Művelődési Központ nevében szeretnék kö-
szönetet mondani minden pedagógusnak és szülőnek, akik ezt a ver-
senyünket támogatták.

Mihályi Jánosné
gyermekkönyvtáros

Anyák napja az idősek otthonában

A gyerekek a könyvtár szünidei foglalkozására belépőt nyertek.

”A vers az élet egyik nagy csodája”

GYERMEKNAP



HÁZASSÁGKÖTÉS:

Járvás Tamás – Szmolka Éva   v. 22.
Nyitrai Zoltán – Dr. Kocsis Ildikó   V. 22.
Bolla Zoltán – lados anna   v. 29.
Gulyás Gergő – Császár Henrietta  VI. 11.
Balogh Zsolt – Kállai Krisztina  vi. 12.
oláh Sándor – farkas Barbara  vi. 14.

ElhalÁloZTaK:

Ádám Józsefné  élt 82 évet Jászapáti lakos
 illés Terézia
Zsemberi imre  élt 77 évet  „
Bagi istván  élt 75 évet  „
miklós istvánné  élt 84 évet „
 Szendlai Terézia
farkas andrás  élt 43 évet „
Tajti miklós   élt 65 évet  „
Nagy Kálmán  élt 86 évet Jásziványi lakos
Csintalan József  élt 86 évet „

Kállai Ella  élt 27 évet  Jászapáti lakos
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Anyakönyvi hírekA Művelődési ház  
júliusi programajánlata

A Városi Könyvtár  
júliusi programja

5-én, 9-12 ó: vegyesáru vásár
10-én: ARATÓNAP
17-én: Az Apáti Nevű Települések 
Találkozója ALSÓNEMESAPÁTIN
20-án, 9-11 ó: vegyesáru vásár
Énekkar próbája minden hétfőn: 
17-19 ó.
Nyugdíjas klub minden hónap má-
sodik keddjén: 15 ó.
Színjátszó-kör próbái 

vasárnaponként: 14-17 ó.
A Vágó Pál Helytörténeti Múzeum-
ban SZALKÁRI RÓZSA festőmű-
vész 49. kiállítása látható, majd a 
JAK-táborban (Jász Alkotók Köre) 
készült alkotások.
Augusztusi előzetes:

Jászsági ranDevÚ 2010
aUgUsztUs 19-20-án  

a sportpályán

7-én 10 óra: Cukorbetegek klubja
8-án 9 óra: Szaffi 
mesefoglalkozás
10-én 8.30 óra: Játékdélelőtt
10-én 8.30 óra: Csipkeverő kör
12-én 14.30 óra: Minigyöngy
12-én 14.30 óra: Rejtvényklub
12-én 16 óra: városi keresztrejt-
vényfejtő egyéni verseny kezdők-
nek és haladóknak
19–23-ig 9–12 óra: Barangolás az 
ókori világban – szünidei gyermek-
foglalkozás
24-én 8.30 óra: Játékdélelőtt
26-án 14.30 óra: Minigyöngy

26-án 14.30 óra: Rejtvényklub
26-án 16 óra: városi keresztrejt-
vényfejtő verseny sorsolással ki-
alakított csapatok között
28-án 10 óra: vakok és 
gyengénlátók klubja
folyamatos: a számítógép és az in-
ternet használatának tanulása 40 
éven felülieknek.
Programjainkról és szolgáltatása-
ink ról a 441-081 telefonszámon 
vagy a jaszapatikonyvtar@invitel.
hu – a gyermekprogramokról a ro-
zi1123@freemail.hu – címen kér-
het tájékoztatást.

Köszönet-nyilvánítás
Szívből köszönjük a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak  
és ismerősöknek, hogy 

Mihályi Balázs
temetésén részt vettek  

s fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

verbőczi Attila és családja 
eszter, nóra, noémi

10 BIZTONSÁGI TANÁCS 
IDŐSEKNEK!

1. NE NYISSON AJTÓT IDEGENEKNEK, ISMERETLEN SZEMÉ-
LYEKNEK!

2. NE BÍZZON MEG ISMERETLENBEN, MÉG AKKOR SEM, HA KED-
VESNEK ÉS JÓMODORÚNAK TŰNIK!

3. NE ENGEDJE BE A HÁZALÓ ÁRUSOKAT (FA, PAPLAN, STB.), TI-
GÁZ, EON, VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK, ÖNKORMÁNYZAT, VÖRÖS-
KERESZT ÉS MÁS HIVATALOS SZEMÉLYNEK ÁLCÁZOTT EMBERE-
KET, BÁRMENNYIRE ERŐSZAKOSAK, TARTSA KAPUN KÍVÜL ŐKET, 
KÉRJE A SZOMSZÉD VAGY JÁRÓKELŐ SEGÍTSÉGÉT!

4. NE HAGYJA NYITVA A KAPUT, HÁZÁNAK, LAKÁSÁNAK AJTA-
JÁT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ UDVARBAN VAGY A KERTBEN VAN, 
MERT BÁRKI ÉSZREVÉTLENÜL BEMEHET!

5. NE HAGYJA A KAPUAJTÓBAN, LAKÁSA, HÁZA BEJÁRATI AJTA-
JÁBAN BELÜL A KULCSOT, MÉG AKKOR SEM, HA OTTHON VAN!

6. NE HAGYJA A KAPUJÁNAK, HÁZÁNAK, LAKÁSÁNAK KUL-
CSÁT A LÁBTÖRLŐ ALATT, POSTALÁDÁBAN, VIRÁGCSERÉPBEN 
VAGY EGYÉB HELYEN, HA ELMEGY OTTHONRÓL, INKÁBB VIGYE 
maGÁval!

7. NE HAGYJA ŐRIZETLENÜL AZT A HELYET, AHOL NYITVA VAN 
aZ aBlaK!

8. NE VEGYE ELŐ SENKI ELŐTT A PÉNZÉT AZ OTTHONÁBAN, 
MERT KIFIGYELIK ÉS ÉSZREVÉTLENÜL ELLOPJÁK!

9. NE TARTSON OTTHON 100 EZER FORINT FELETTI ÖSSZEGET, 
VIGYE BE A POSTÁRA, BANKBA, TAKARÉKSZÖVETKEZETBE!

10. NE NYISSON AJTÓT ÉJSZAKA, HA ZAJT HALL, INKÁBB HÍV-
JA A RENDŐRSÉGET! 

TELEFONSZÁM: 107 VAGY 112

”TEHETSÉGÉRT” ALAPÍTVÁNY
2009. évi közhasznúsági beszámolója

BEvÉTElEK:
SZJA 1% összege: 104 eFt
magánszemély adománya: 742 eft 
Pályázat 300 eFt
Egyéb bevétel: 152 eft

ÖSSZESEN: 1298 eft

KIADÁSOK:

Közhasznú tevékenységből adódó 
 költségek, ráfordítások 1247 eFt

ÖSSZESEN: 1247 eft
Tárgyévi eredmény: 51 eft

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy adójuk 1%-val és nagylelkű fel-
ajánlásaikkal támogatták az alapítvány munkáját!   

Berente Éva, a kuratórium elnöke 

Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány  
2009. évi közhasznú, egyszerûsített beszámolója

ÖSSZES BEVÉTEL
1. államháztartás alrendszerétől kapott támogatás 8 173 003
2. pályázati úton nyert támogatás
▪ Polgármesteri Hivatal: 260 000
▪ Nemzeti Civil Alapprogram: 350 000
▪ Okt és Kult Min.: 658 000
▪ KözOKA: 300 000
3. 1%-os felajánlások: 509 792
4. isk térítési díj: 1 445 000
5. Zenekari bevételek: 395 000
6. Egyéb adományozóktól kapott támogatások: 244 000
7. 2008. évi pénzmaradvány: 334 891 

ÖSSZES KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS
1. Anyagi jellegű ráfordítások (hangszer vásárlás): 305 280
2. Személyi ráfordítások: 9 544 368
3. Közterhek: 2 700 212
4. egyéb költségek: 2 043 434

PÉNZMARADVÁNY 1 076 392
Alapítványunk a 2009. évben is folytatta fő tevékenységét, zeneiskola mű-

ködtetését. Kuratóriumunk öt alkalommal ülésezett, melyen napirendként 
tárgyaltunk minden iskola működésével, gazdálkodásával, fenntartásával, 
rendezvényeivel kapcsolatos kérdéseket. Szervezetünk mindenféle pártok-
tól elhatárolódik. Közhasznú szervezetünk vezetőinek, tisztségviselőinek 
semmiféle anyagi juttatást nem nyújtottunk. Vállalkozási tevékenységet 
nem folytattunk. Intézményünk működését az Önkormányzat nagyarányú 
támogatásának köszönhetjük, amiért igen hálásak vagyunk. A Rácz Aladár 
Zeneiskoláért alapítvány ezúton is tisztelettel megköszöni az egyéni támo-
gatásokat, az 1%-os felajánlásokat, a kedvezményes szolgáltatások nyújtá-
sát, amivel működőképessé tudjuk tenni a zenei nevelést.         Kuratórium

A polgárőrök segítettek
A Jászapáti Városi Polgárőr Egyesület június 17-én csatlakozott a 

JNK Szolnok megyei Polgárőr Szövetség kezdeményezéséhez, az ár-
vízkárosultak megsegítésére. Nem kis feltűnést keltett a városban 
a megpakolt kisebb-nagyobb teherautók felsorakozása a polgárőr 
egyenruhások kíséretében. Ruhákat, bútorokat, játékokat, ivóvizet 
tartalmazott a küldemény, amire a rászorulóknak szükségük lehet.

Városunkban az egyesület 
vezetője, Mihályi Zoltán irá-
nyításával szervezték az ado-
mányok gyűjtését, ami ruha-
nemű és gyermekjáték volt. 
azoknak a családoknak szán-
ták, akiknek mindenük oda-
veszett az árvízzel.  a megyei 
szállítmány hernádkércsre 
került, mint azt később meg-
tudtuk. Sok felajánlás érke-
zett, azok részéről, akik sze-
retnének segíteni, ezért a 
nagy érdeklődésre való tekintettel, a helyi polgárőrök rövidesen egy 
önálló szállítmányt készülnek küldeni a árvíz károsult térségbe. 

Korábban Jászárokszálláson és Jásztelken dolgoztak polgárőreink, 
a helyi árvízi védekezések miatt szükséges kitelepítéseknél segítettek 
a rendőrségnek a helyszín biztosításában, forgalomirányításban, most 
pedig az adományok gyűjtésében és elszállításában vesznek részt. 

A további lakossági felajánlásokat a közel jövőben meghirdetésre 
kerülő helyen és időpontban fogja fogadni az Egyesület.               Sz-n

Adománygyűjtés 
az árvízkárosultak számára

A JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium-
ban adománygyűjtés volt az árvízkárosultak számára, amit az iskolánk a 
diákönkormányzattal együttműködve szervezett meg. Az összegyűjtött fel-
ajánlások között volt élelmiszer, ruha, ágynemű, bútor és pénz felajánlás, 
amiből 87315 Ft gyűlt össze. A Jásztej és az AIR PATROL felajánlását sem 
szabad kihagyni, mivel ők tartós élelmiszerrel támogatták az adománygyűj-
tést. Az eljutatásban a diákönkormányzatnak és az iskolának segített egy 
jászszentandrási vállalkozó, Fehér Attila, akinek ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani. Az adományunkat a szendrői Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola fogadta. Már a város határában várt minket az iskola igazgatója, aki 
miután lepakoltunk megmutatta nekünk a víz pusztításának következmé-
nyeit. Nagyon felkavaró volt még mindig ez a látvány.  Még egyszer szeret-
nék köszönetet mondani a diákönkormányzat nevében minden felajánlónak 
és minden segítőnek, aki részt vett e nemes ügy támogatásában.

Rusvai Irén, diák-önkormányzati vezető

A megyei polgárőr akcióhoz csatlakozva 
Jászapátiról is indult segélyszállítmány  

az árvíz sújtotta térségbe.

2010. július 10.
Helyszín: a Jászapáti 2000 MG Zrt. 
Jászszentadrás úti I.-es központja.

Program
8.00 Gyülekező a Városháza előtt
8.00 Indulás külön autóbusszal 
 vagy hintóval a Tanyamúzeumhoz 
	 KAKASPÖRKÖLTFŐZŐ	VERSENY 
7.00 A versenyzők elhelyezkedése a kakasfőzéshez
8.00 Tűzgyújtás
8.30 „Isten hozott kedves vendég!”  MEGNYITÓ 
 A rendezvényt megnyitja Szabó Lajos, 
 Jászapáti város polgármestere
Az aratási szokásokról mesél: Mihályi József, 
a Vándorfy János Honismereti Szakkör vezetője
HAGYOMÁNYOS	KÉZI	ARATÁS,	CSÉPLÉS	
– az aratók segítségére lesznek a lengyel vendégeink. 
(Helyszín: a ZRt. közeli búzatáblája.) 
 Az aratópárokat a Muskátli Népdalkör kíséri. 
 A visszaérkező aratópárokat köszönti: 
 Szabó Lajos, Jászapáti város polgármestere

Színpad
11.00 – 14.00 Néptánc műsor, 
 népzenei koncert és népdalkörök bemutatója
 Hétszínvirág és Százszorszép 
 Táncegyüttes műsora, 
 kísér a Jártató Zenekar
 Vendégük a Viszneki Néptáncegyüttes 
 Muskátli Népdalkör műsora
 Búzavirág Táncegyüttes műsora 
 Kalandozó Jászok fellépése 
12.00 KAKASPöRKöLT KÓSToLáS 
13.00 Ének- és tánctanítás Szász Anitával 
13.30 FŐZŐVERSENY	ÉRTÉKELÉSE	
	 –	ZSűRIZÉS	ÉRTÉKES	díjAKKAL
 Zsűri: Dr. Suba György, Hortiné dr. Bathó Edit,
 Imre Csaba, Menyhárt Imréné
14.00 Rácz Aladár Zeneiskola műsora
14.30 – 18.00
 ToMBoLASoRSoLáS több alkalommal

Tanyamúzeumban és annak udvarán
10.00 Tárlatvezetés a Tanyamúzeumban 
 – dr. Suba Györgyné helytörténésszel

A felújított múzeumban találkozhatnak a Jászberényi 
Hagyományőrző Egylet tagjaival is.
10.30 – 14.00 ölbéli játékok a legapróbbaknak
 „Játszóház a sátorban” 
 a Kerekudvar csapatával 
 gyöngyfűzés, kézműveskedés, 
 csuhé- és gyékényfonás, bőrdíszművesség stb.
A Napsugár Iskola szabadtéri játékokkal várja a gyer-
mekeket és a felnőtteket egyaránt.

Egyéb helyszínen
10.00 – 10.30 Jászjákóhalmi Íjászok 
 íjász bemutatója egy közeli búzatáblán
10.30 – 14.00 Jászjákóhalmi Íjászok – lövetés 
A látványos bemutatót követően az íjászok lehető-
séget biztosítanak a nézők számára, hogy kipróbál-
hassák az íjászat tudományát.
10.00 – 11.00  A TRIo RáDIÓ élő kívánságműsora
 Tárolószínben
15.00 – 18.30 „Ha jöttök lesztek, ha hoztok esztek” 
aratóbál a Jártató Zenekarral
Házigazdák Csőke József és felesége, Rózsika

Nagyszüleink, felmenőink, táncmulatsággal, vígassággal ün-
nepelték meg az aratás végét. Ezt a hagyományt szeretnénk 
feleleveníteni a XIV. Aratónapon. A JKHK Egyesülete infor-
mációs standdal várja a rendezvényen résztvevőket. Az ÚM-
VP standon egy időben lesz jelen a Jászsági Kistérségi He-
lyi Közösség Egyesülete, a Jászberényi kistérség HVI irodája 

és az ÚMFT kistérségi koordinátorai. A hálózatok képvise-
lői teljes körűen informálhatják a résztvevőket a kistérségen 
érintő aktuális pályázati lehetőségekről, ÚMVP-ÚMFT totó 
kitöltésével és ajándéktárgyakkal várják a standnál megje-
lenteket.  A Koncsos Bortermelő Bt. egész napos borkósto-
lója, pálinkakóstolás, helyi termékek asztala, kürtőskalács 

kóstoló, vattacukor, kenyérlángos, aratási eszközök bemu-
tatása, kipróbálása stb. 
A kakaspörköltről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros 
Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Konyhája 
gondoskodik.  A rendezvényt eső esetén is megrendezzük!
Bővebb információ: www.jabe.hu

ARATÓNAP ÉS KAKASPÖRKÖLT FŐZŐ VERSENY


