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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.
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Deli Julianna tanárnő akvarell képe:  Napraforgók

Amikor megszülettem, megszület-

tünk, még nem beszéltek arról, hogy lé-

tezik egy prenatális kor, amikor egy fur-

csa kötődés alakul ki az anya és gyerme-

ke között, ez ma már szinte mindenki 

számára nyilvánvaló. ha nem is be-

széltek róla, azt azért mindenki érezte, 

mennyire más az az érzés, ami a gyer-

meket az anyához, s az anyát a gyerme-

kéhez köti, egyedi, semmihez sem ha-

sonlítható és örökké tartó. Mert erősebb 

ez a kötelék minden acélnál, vasláncnál, 

kötélnél, mert láthatatlan, csak a szív-

ben, az érzésekben rejtezik.

anyák Napját hagyományosan, má-

jus első vasárnapján ünnepeljük. Ez az 

ünnep nagyon régi, már az ókori Görög-

országban is tartottak tavaszi ünnep-

ségeket az anyák tiszteletére. a törté-

nelem során később is mindig volt egy 

olyan nap vagy ünnep, amikor az anyá-

kat is köszöntötték. az újabb kori törté-

nelemben az akkor már amerikai erede-

tű hagyományt Magyarországon a Ma-

gyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította 

meg az első világháború után. Az el-

ső feljegyzett hivatalos megemlékezést 

1925-ben szervezték. De ebben nem az 

a jó, hogy van hivatalos ünnepség, ha-

nem az, hogy egyszer anya lehetsz, s ha 

anya lettél, akkor az is maradsz életed 

végéig, sőt utána is. 

Édesanyává lenni feladat, küldetés 

és nagy-nagy szerencse, szinte kivá-

lasztottság. az anyaság az áldott álla-

potba kerüléssel kezdődik (mennyivel 

bensőségesebben fejezte ki a régi ma-

gyar nyelv ezt a csodavárást, mint a ter-

hesnek lenni mai drasztikus szava). aki 

átélte a gyermeke születését, az ezt az 

élményt soha el nem felejtheti, s ettől 

az időponttól kezdve már tényleg anya 

lett a nő, a kedves, a feleség. Ennél ta-

lán csak az a nagyszerűbb érzés, amikor 

nagymamává válik az egykori anya, az 

az igazi beteljesülés, mert az ő gyerme-

ke, lánya, fia szülővé vált, s aki az ő örök 

kisfia, kislánya, most maga is részese a 

folyton megújuló csodának. 

anya csak egy van, szokták monda-

ni. S ez mutatja is a helyét, szerepét a 

családban. az édesanya még a távolból 

is megérzi, ha gyermekével valami baj 

történik, aggódik értünk akkor is, ha 

nem kellene, (de ez olyan jól esik), hoz-

zá szaladunk, ha öröm vagy bánat ér, rá 

gondolunk nehéz helyzetben akkor is, 

ha már nincs közöttünk, s talán halála 

után is neki akarunk megfelelni, mert 

úgy bízott bennünk.

Ő az egyetlen, aki mindig feltétel nél-

kül szeret bennünket egész életünkön 

át, és aki számára mindig a gyermekei 

a legfontosabbak, akárhány évesek le-

gyenek is. (Persze lehet, hogy az unokák 

azért egy idő után „beelőznek”.) Ő az, 

aki összetartotta és tartja ma is a csa-

lá-dot, akinek a jelenléte, gondoskodá-

sa életünk része, aki meghallgat, figyel 

ránk, aki őszintén örül sikereinknek, 

aki mindent megbocsát, és akihez min-

dig, még bűnösen, sok év után is visz- 

szatérhetünk. 

Május első vasárnapján, ez évben 4-

én illik legalább pár szál virággal a ke-

zünkben odaállnunk anyánk elé, meg-

ölelni, és egy szép verssel vagy pár szív-

ből jövő szóval felköszönteni Őt. És 

édesanyánk édesanyját is. A NAGY-

mamÁT. S ha már nincsenek közöt-

tünk, ak-kor is megérdemlik az emlé-

kezést és az emlékezés virágait. mert 

anya csak egy van…

Csak egyetlen egy…

Dr. Kalmár Pálné 

anya és 7 unokás nagymama, 

aki – míg él – nem felejti el 

az édesanyját

én azt is megkeresném.

Ha csak egy csillag gyúlna

fényét idevezetném.

Ha csak egy madár szólna,

megtanulnék hangján.

Ami csak szép s jó volna,

édesanyámnak adnám. 

                               (létay lajos)
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SPORT

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

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

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

Lancost  Addidas Errea Joma Kronos NikeUHL Sport  

A 2010 évi országgyűlési képviselő-válasz-
tás eredménye Jász-Nagykun-Szolnok megye 
2. számú választókerületében.

Pócs János fiDESZ-KDNP 
10398 szavazat, 54,16%
madarász Sándor JoBBiK 
4656 szavazat, 24,25%
Dr. Szekeres imre 
MSZP 3630 szavazat, 18,91%
lukácsi Katalin mDf 
514 szavazat, 2,68%

Pócs János a FIDESZ-KDNP országgyűlé-
si képviselő-jelöltje az első fordulóban man-
dátumot szerzett és bekerült az új parla-
mentbe. 

adatok a szavazással kapcsolatban.
a névjegyzék zárásakor a névjegyzékben 

lévő választópolgárok száma: 31990.
a szavazás napján igazolással névjegyzék-

be vett választópolgárok száma: 91.
Külképviseleti névjegyzékben szereplő vá-

lasztópolgárok száma: 12.

a választópolgárok száma összesen: 32093. 
Szavazóként megjelent választópolgárok szá-
ma: 19409. (60,48%).

Érvénytelen szavazatok száma: 210.
a listás szavazás eredményei:
fiDESZ-KDNP  9901
JOBBIK  4955
MSZP   2863
lmP   513
mDf   383
munkáspárt  80

Választás 2010

a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzat vezetésével meg-

valósuló Jászkun kapitányok nyomában című  projekt első műszaki 

átadására került sor tegnap Jászberényben. A 16 fejlesztési helyszín-

ből álló túraútvonal egyik jászsági helyszíne, a Jász Múzeum rekonst-

rukciós munkálatai fejeződtek be elsőként a projekt keretében. A 18 

millió forintos fejlesztés eredményeként megszépült a múzeum foga-

dó tere, akadálymentes illemhely került kialakításra, valamint bizto-

sítottá vált az épület akadálymentes bejárata és a belső akadálymen-

tes közlekedés. Sor került a szabadtéri programok helyszínéül szol-

gáló belső udvari terasz befedésére is. 

A Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
Szakképző Intézményegységének  tornatermét Fejér Andor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke adta át április 8-án. A 168 
millió forintos beruházás pénzügyi forrását teljes mértékben a fenn-
tartó megyei önkormányzat biztosította saját forrásból.

Az iskola épülete 1998-ban került átadásra, azonban beruházási 
források akkor sem álltak a fenntartó rendelkezésére, ezért az isko-
lához szervesen hozzátartozó tornaterem a címzett állami támoga-
tásból nem épülhetett meg.

Emiatt a tanulóknak hol a használaton kívüli városi mozi épü-
letében, hol a városi sportpályán, vagy a szakmai és egészségügyi fel-
tételeknek nem megfelelő Juhász Máté utcai tornateremben  kellett a  
testnevelési órákat megtartani.   

A fenntartó 2007 decemberében úgy döntött, hogy végleges meg-
oldást keres a problémára, ezért egy úgynevezett „B” típusú, 18 x 30 
méter küzdőfelületű  tornacsarnok és kiszolgáló helyiségek (szertár, 
orvosi szoba, öltöző, mosdó, zuhanyzó) építését határozta el. 

A megyei közgyűlés saját beruházásként, a fejlesztési célú kötvény-
kibocsátás terhére valósította meg a beruházást. A bekerülési költsé-
ge együtt meghaladta a 168 millió forintot,

 amely  10 millió forint érékben sporteszközök és bútorzatok be-
szerzését is tartalmazza.

Az építés 2009. júniusában kezdődött el. A tornaterem épület a Mé-
száros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium udvarán lé-
tesült, és a meglévő tanulói létszámot  – kb. 600 fő – szolgálja ki. 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Március végén ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját a 
Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona. Erre az 
alkalomra készült el az intézmény új 94 férőhelyes részlege a Juhász 
Máté út 2-4 sz. alatt lévő volt kollégiumi épület átalakításával. 

Fejér Andor a megyei közgyűlés elnöke adta át az épületet és el-
mondta, hogy a beruházást kötvények kibocsátásával a megyei ön-
kormányzat saját 
erőből valósította 
meg, ami 140 mil-
lió forintba került. 
az új részlegben 
többségében 4 fé-
rőhelyes szobákat 
alakítottak ki, van 
könyvtár és imaszo-
ba is. A korszerűen 
felszerelt épületben 
az idősek jobb ellá-
tását tudják biztosí-
tani és a gondozók 
is jobb körülmé-
nyek között dolgoz-
hatnak. 

Az ünnepségen a megye zászlaját adta át az intézmény vezetőjének, 
Vincze Ferencnének. Az igazgatónő az otthon feladatáról szólva el-
mondta, hogy céljuk a szociális kapcsolatok, társas kapcsolatok erő-
sítése, a generációs különbségek oldása.  1999 óta kulturális versenyt 
rendeznek a szépkorúak számára, jó a kapcsolatuk az iskolákkal, óvo-
dákkal. A gyerekek műsort adnak az ünnepek alkalmával, az idősek 
pedig ajándékot készítenek nekik. Néhány éve nyári tábort szerveznek 
a dolgozók gyermekeinek, az idősek tiszteletére nevelést segítve.

A Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium  

tornAterMéneK  
ünnepélyes műszaki átadása

Fejér Andor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke, Lévai Anikó a Magyar Ökomenikus 

Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete,  
és Vincze Ferencné intézményvezető  

az ünnepélyes szalagátvágáson.

Ünnepi díszben az idősek otthona.

Húsz éves a Fehér Akác Idősek Otthona

Büszkén emelte ki, hogy 2008-ban miniszteri elismerő oklevelet 
kapott a dolgozói kollektíva. A születésnapra pedig valóra vált a szép, 
korszerű otthon álma is.

megköszönte a dolgozók munkáját és a vállalkozások támogatását 
az átköltözésben. Végül a helyi és környékbeli vállalkozásokat arra 
kérte, hogy továbbra is támogassák az intézményt, hogy az öregség az 
életnek ne a vége, hanem a koronája legyen.                                                  sz-n

WTK EURÓPA KUPA-OPEN

Nemzetközi Harcművészeti 
Bajnokság – Hungarian Open
2010. 03. 26–28. között a Budapesti XVII. ker. Rákoskeresztúri Új-

lak utcai Spottagozatos Ált. iskola Tornacsarnoka rangos bajnokságnak 
biztosított helyet, hiszen a  SEI-DO HM Egyesület  rendezésével itt lett 
lebonyolítva a WTK EURóPa KUPa –oPEN hungarian  Nemzetközi 
Harcművészeti Bajnokság. A verseny színvonalát fémjelzi  ,hogy 10 or-
szág 15 stílusirányzata  37 Sportegyesületének és Sportklubjának közel 
500 versenyzője mérte össze tudását és felkészültségét  férfias küzdel-
mek keretében. A versenyre benevezettek ,  formagyakorlat , fegyveres 
formagyakorlat, földharc, kempo „C”, semi-contact, ight contact, low-
box, thaibox, MMA, K-1, sanda-full, versenyszámokban mérhették össze 
bátorságukat, nem, súlykategória, és életkor szerinti megbontásban.

A Jászapáti  KÍGYÓ DOJO  Harcművészeti Sportegyesület  Dr.Nagy 
–hinst istván hanshi  /Jitsu 8 Dan,Kempo 3 Dan/ vezetésével  17 ver-
senyzőt állított rajthoz  ,és a két-három versenyszámban is induló ver-
senyzők a versenynap végeztével  10 arany, 15 ezüst,  4 bronz, 3 negye-
dik és 1 ötödik hellyel büszkélkedhettek, az alábbiak szerint:  

FORMAGYAKORLAT: Ádám Athéné , Szikszai Nikolett , Zagyi Nor-
bert  -i.hely/arany érem/, Ádám Tamás ,Nagy hinst adrián ,Takács hed-
vig ,Zagyi Renáta – II.hely/ ezüst érem/, Bartus Ferenc , Pethő Kriszta 
– III.hely./bronz érem/, Gyárfás Zsófia , Kascsák Tibor –IV.hely, Pet-
hő Levente – V.hely.

FEGYVERES FORMAGYAKORLAT: Kascsák Tibor , Szikszai Niko-
lett , Zagyi Renáta   -I.hely /arany érem/, Ádám Athéné , Pethő Krisz-
ta , Pongó Tamás ,Takács Hedvig , Zagyi Norbert, -II.hely /ezüst érem/, 
Gyárfás Zsófia,Takács András –III.hely/bronz érem/, Bartus Ferenc –
iv.hely

fÖlDhaRC/Wrestling/: Szarka annamária -i.hely/ arany érem/, 
Nagy Hinst Adrián, Pongó Tamás  -II.hely /ezüst érem/

KEMPO „C” –küzdelmi kategória: Kascsák Tibor , Zagyi Renáta –
i.hely / arany érem/, Ádám athéné, Peták Richárd , Zagyi Norbert –
II.hely / ezüst érem/

LIGHT CONTACT: Takács András –I.hely /arany érem/, Balla Nán-
dor –II.hely/ ezüst érem/

Dr.Nagy –Hinst István Kígyó Dojo HS-Elnök

indUl  
a strandkézilabda szezon

Városunkban 2009 októberében megalakult az első női strand-
kézilabda szakosztály. a csapat gerincét tapasztalt játékosok alkot-
ják, 6 felnőtt megyei és 4 NBII-s játékos. De nagyon büszkén mond-
hatom, hogy az ifjúság is képviselteti magát, városunk fiataljai is 
egyre növekvő számban kezdik el a hamarosan beinduló edzéseket, 
így utánpótlásban nincs hiány. az edzések helyszíne még tárgyalás 
alatt áll de remélem, egyezségre jutunk és elkezdhetjük a munkát a 
helyi strandfürdő homokfoci pályáján. Terveink szerint az idei ny-
áron már egy többfordulós mérkőzés sorozat is elkezdődik több csa-
pat részvételével úgy mint, Jászapáti, Szolnok, Jászfényszaru, Abád-
szalók, Berekfürdő. Városunkban  két fordulót tervezünk rendezni, 
a szezon nyitót és zárót.

Itt említem meg, hogy 2010 őszétől szeretnénk elindulni a megyei 
teremkézilabda bajnokságban is, a már meglévő játékosok mellé ta-
pasztalt NBII-ben szereplő játékosokkal kiegészülve. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen sportolnának, időt 
tudnak rá szánni és szívvel-lélekkel küzdeni. 

Várjuk továbbá TÁMOGATÓK jelentkezését akik segítenék egy 
újonnan  induló de tapasztalt játékosokkal rendelkező csapat mun-
káját. Minden segítséget örömmel fogadunk.

Mihályiné Keresztesi Anett
Érdeklődni lehet: 06-30/ 621-4988

 
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.

 
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 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.



Fiatalok,  
boldoguljatok itthon!

Mottó: „Hazám, hazám te mindenem, 
                 tudom, hogy életem neked köszönhetem!”
                                         (Erkel Ferenc: Bánk bán ária)

A hazaszeretetről pár éve írtam már cikket, de az a saját ta-
pasztalataimból született, most pedig egyik barátnőm 1éves 
angliai tartózkodása kapcsán újabb gondolatok ütöttek fész-
ket a fejemben. Az uniós csatlakozás 6. évfordulóján (2004. 
május 1.) az ilyen, külföldi munkát vállaló fiatalok esélyei-
ről, vagy esélytelenségéről is essék szó. Mindenki hallott ar-
ról, hogy az orvosok, más értelmiségiek, szakképzett fizikai 
dolgozók, nyelvvizsgára készülő tanulók egyre gyakoribb úti 
célja az Európai Unió tagállamai. valahogy ennek hagyomá-
nyai vannak hazánkban, hogy ha a gazdasági, helyzet romlik, 
azonnal beindul a szürkeállomány elszívása. Nagyon jó vol-
na ebben az összefüggésben meglátni, mi az oka az egyén csá-
bíthatóságának.

Úgy élünk itt, mintha éppen a 100 éves álom tartana, és nem 
érdekelne senkit, mi lesz az ébredés után. Pedig vannak intő 
jelek, hogy a történelem nem kegyelmez a kis népeknek, főleg, 
ha nincs már meg az összefogás, és szétmorzsolódik az egysé-
ges magyarság. amikor a Bánk bán szövege íródott még nem-
zeti büszkeség töltötte el a hallgatóságot, és együtt dúdolta az 
egész nézőtér ezt az áriát. Sőt bátor tettnek tartották e csodála-
tos nyelv használatát, ápolását. Ma a fiatalok zöme angol nyel-
vű zenét hallgat, ezen a nyelven ad számítógépének parancso-
kat, és természetesen óvodás kora óta hallja, hogy milyen fon-
tos a nyelvtudás. Akkor ne csodálkozzunk, ha előbb- utóbb 
nem csak a nyelvet találják vonzónak, hanem az országot, és 
az angol font vásárlóértékét is. Ha lehetősége adódik, és men-
ni akar, nem nagyon tartja vissza egy kis honvágy, vagy ittho-
ni ízek. Egyébként is kiveszőben van a lokálpatriotizmus, fel-
hígul a magyar vér, megvetett, aki határainkon túl is magyar-
nak vallja magát. ha oda attila kunjainak konoksága, amely 
annyi vészterhes évszázadon át megtartotta a magyart, rövid 
úton behódolunk! És utána nincs függetlenség, önállóság, ami-
ért eleink annyit küzdöttek.

Nincs engedmény gyermekeink ebben az országban fog-
nak felnőni, mi vagyunk az ő jövőjükért is a felelősek. Ne en-
gedjük újra, fiataljainkat kivándorolni. Bármilyen érdekkel, 
akarattal szemben, a sarkunkra kell állni. Nem, ne menjen ki, 
mert ott senki sem fogja barátjának tekinteni, legfeljebb cse-
lédnek, vendégmunkásnak, aki a nyugdíjára pályázik. az igaz, 
hogy tapasztalatokat szerez, de milyen áron. Egyszerűen, ne-
veljünk fel több rendes embert, aki szereti Magyarországot, és 
itt akar megöregedni is. Elég, ha mindenki a szűkebb hazájá-
ban megteszi, amit tud (helyi érdekvédelem), hogy az új szél 
ide is olvadást hozzon, de ne beolvadást. A nagy hazafi szava-
ival zárom soraimat:

„Arany mezők, ezüst folyók, 
 Hős vértől ázottak, könnytől áradók,
 Sajgó sebét felejti Bánk,
 Zokog, de szolgálja népe szent javát!”

Köszönettel: Z. S-né

Kedves Rejtvényfejtők!

a rejtvényben létay lajos 
Anyák napi versének sorait fejt-
hetik meg.

„Ha csak egy virág volna,
 én azt is megkeresném.
 Ha csak egy csillag gyúlna,
 fényét idevezetném.
 Ha csak egy madár szólna,
 megtanulnék hangján.”
folytatása a rejtvény vízsz. 1, 

függ. 5, vízsz. 37 és függ. 30 so-
raiban.

víZSZ.: 1. Beküldendő. A vers 
folytatásának első része. 10. Ser-
tés része, finom rántott szelet ké-
szülhet belőle. 11. Juttat. 12. Ha-
tározott névelő. 13. Kezével jelez. 
14. Fej nélküli zokni! 17. Könyör-
gő, rimánkodó. 19. Közép-Eu-
rópai állam, magyarország déli 
szomszédja.21. Feltételes kötő-
szó. 22. az elektromágneses me-
ző legkisebb egysége. 23. Ame-
rican astronomical Society ( 
amerikai Csillagászati Társaság) 
rövidítése. 25. Csak félig landol! 
26. Lep betűi keverve! 28. Kenye-
ret felvágni. 30. A lentebbi he-
lyen. 31. Kevert aga! 32. a doktori 
képzés szervezésére, koordinálá-
sára, a doktori eljárás engedélye-
zésére létrejött szerv névbetűi. 
( Egyetemi Doktori Tanács) 33. 
Vég nélküli alsó! 34. Görög ere-
detű női név. 36. Nem köti le a fi-

gyelmét. 37. Beküldendő. A vers 
folytatásának harmadik része. 
39. veszedelem, veszély, kocká-
zat. 40. Ész. 41. Rén betűi kever-
ve! 43. Igekötő. 44. Vegyjele: Sn. 
46. Egész, teljes mértékű, abszo-
lút. 48. Város Baranya megyében, 
Pécstől 20 km-re.

FüGG.: 1. vonatkozó névmás. 
2. Égi eledel, finomság. 3. Gyöke-
reiben megszüntető. 4. Kalcium 
vegyjele. 5. Beküldendő. A vers 
folytatásának második része. 6. 
Kína harmadik legnagyobb váro-

sa, legismertebb vásárvárosa. 7. 
Haza egyik fele. 8. Az egyik szü-
lő. 9. Falba verjük. 12. Rádió, te-
levízió műsorszórása. 15. Széche-
nyi-díjas magyar matematikus, 
egyetemi tanár, a magyar Tudo-
mányos akadémia tagja. ( imre) 
16.Elektromos töltéssel rendel-
kező atom. 18. Tornamutatvány. 
20. Hangtalan ráf! 21. Kétjegyű 
szám. 24. Titokban kifigyel. 26. 
Elföldelő, elhantoló. 27. Frank-
furt am …., Hessen, Németország 
ötödik legnagyobb városa, fon-

tos kereskedelmi, kulturális és 

pénzügyi központ. 29. Dél-Ame-

rikában a pásztor vagy vadász ez-

zel a módszerrel, vékony, hosszú 

, hurkos kötelet használva fog-

ja meg a vad lovakat, bivalyokat. 

30. Beküldendő. A vers folytatá-

sának negyedik része. 32. Tár-

sulat, klub, csapat, közösség. 33. 

Ritka női név. 34. Zsáner része! 

35. Az ón vegyjele. 36. Kelet szláv 

nyelv. 37. Esztendős. 38. Becézett 

férfinév. 42. Vicc, humor, csip-

kelődés. 45. Tiltószó. 47. Fran-

cia arany.

 Beküldendő: Vízsz. 1, függ. 5, 

vízsz. 37 és függ. 38 számú sorok 

megfejtése.

A márciusi rejtvény megfejté-

se: „ hogy érzéseiken át szebbé 

alakítsák át azokat.” 

Nagypál Istvánné

A megfejtéseket a könyvtár 

címére kérjük beküldeni, júni-

us 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: Ábel Károly, 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.

a pályázat keretében 2010. 03.11 –én dr. hanuszek réka a Jász-
sági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Egyesület alapító tagja, 
iskolánk tanulójának interjút adott, amit ezúton szeretnénk Önök-
kel is megismertetni.

1. Miért választotta az orvosi hivatást?
a családomban nagy értéknek számít a tanulás, tudás. az orvosi 

hivatást az emberi test iránti kíváncsiságom és a gyógyítás tisztele-
te miatt választottam.

2. Miért tartja fontosnak a környezetvédelmet?
 Környezetünk és egészségünk szorosan összekapcsolódik. A 

WHO  (World Health Organization) az egészséget a következőkép-
pen definiálta: „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét álla-
pota, és nem csupán a betegség  vagy fogyatékosság hiánya”. Elkép-
zelhetetlennek tartom, hogy egészséges életvitelt lehessen folytatni 
egy szennyezett, zajos környezetben.

3. Mit tehetünk mi gyerekek a környezetünk védelméért?
Este korán lekapcsoljuk a villanyt, ha valaki nyitva hagyta a csapot, 

elzárjuk - apró dolgok ugyan- de számítanak. Bárki megteheti, hogy 
nem szemetel, fát ültet, ha alkalma van rá; és azt is, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtőkbe a felirat szerint, és nem össze-vissza dobálja be a 
szemetet - sokszor láttam ilyet. Sokat lehetne javítani a káros kipufo-
gógáz mennyiségén, ha inkább a kerékpárral közlekednénk.

4. Az előző előadó Dr. Tóth Albert nagyon tragikusnak tartja vize-
ink helyzetét. Egyetért ezzel? Miben látja a probléma okát?

Ahelyett, hogy az emberiség jobban megbecsülné, és jobban vigyáz-
na rá, a vizek, források, folyók és tavak szennyezése ma tovább tart, 
sőt, nagymértékben felerősödött és növekedett. Napjainkban már 
oda jutottunk, hogy a feldolgozás előtti víz legtöbb esetben ihatatlan! 
A rossz környezetgazdálkodás következtében, a tavakban és folyóvi-
zekben, elszomorító a helyzet. Olyan folyók is vannak, melyeknek má-
ra nincs más szerepük, mint egyfajta kanálisként működjenek, ren-
deltetésük elvezető szennyvízcsatornává minősült.

további híreink: 2010. április 17-én, szombaton 8 órakor 50 km-
es teljesítménytúrára indultunk. az útvonalunk Jászapáti – Jászte-
lek – Jászjákóhalma – Jászdózsa és Jászapáti volt. 

A kellemes időben, jó tempóban sikerült teljesíteni a távot. Minden-
ki nagy örömmel nyugtázta, hogy sikerült teljesítenie a túrát. 

Következő túránk 2010. április 25.-én vasárnap 8 – kor indul. Az 
útvonal Jászapáti – Jásztelek – Jászjákóhalma – Jászdózsa – Tarna-
örs – Jászszentandrás – Jászapáti. 

Programjainkról bővebben a honlapunkon: http://sites.google.
com/site/zoldhajtas/ olvashatnak, a fotók megtekinthetők: http://
picasaweb.google.com/zoldhajtas  webalbumban. 

mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők: Ádám Ferencné, Farkas Istvánné, Nyitrainé 

Gulyás Mária és Urbán Ferenc

Az 50km-es teljesítménytúra résztvevői április 17-én
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A melanoma közvetlen 
kapcsolatban áll a napo-
zással? 

Nincs hitelesített tudományos 
bizonyíték, hogy a rendszeres, 
mérsékelt napozás okozhat me-
lanomát. a melanoma gyakoribb 
azoknál az embereknél, akik nin-
csenek kitéve közvetlen napsu-
gárzásnak, mint azok, akik több 
időt töltenek a napfényen. A me-
lanóma általában olyan testré-
szeken fordul elő, amelyek alig, 
vagy egyáltalán nem kapnak nap-
fényt. Ez azt sugallja, hogy a ge-
netika sokkal fontosabb szere-
pet játszik a melanoma kifejlő-
désében, mint a nem rendszeres, 
mérsékelt napozás.

Táplálékkal bejuttatha-
tó-e a szervezetbe megfelelő  
mennyiségű D-vitamin? 

a legtöbb multivitamin csak 
400 mg D-vitamint tartalmaz, 
a napi szükséglet 1000 mg, tehát 
egyszerre 2,5 napi adagot kelle-
ne bevinni a szervezetbe, amivel 
a többi vitamint adagolnánk túl. 
mivel a D vitamin zsírban oldó-
dó vitamin (a szervezet raktároz-
ni képes) ezáltal túladagolható. 
A napozással „ termelt” D-vita-
mint a szervezet önmaga állít-
ja elő a szervezet működéséhez 
optimálisan szükséges meny- 
nyiségben. Ilyen formán a D vita-
min nem túladagolható, ellenben 
a szervezet D vitamin hiánya biz-
tonságosan pótolható. a D-vita-
min, a bőrben az ultraibolya su-
gárzás hatására keletkezik.

A D-vitamin elősegíti a kalci-
um és foszfor felszívódását a bél-
csatornából, és közvetlenül befo-
lyásolja a csontképződést.

Van olyan, hogy „bizton-
ságos” barnulás? 

A lebarnult bőr véd a leégés el-
len, mely előidézheti a melanoma 
kialakulását. A leégés elkerülésé-
vel, a mérsékelt napozás betartá-
sával a napozásban rejlő veszé-
lyeket lecsökkenhetjük.

A szoláriumozás egy biz-

tonságos barnulási lehető-

ség? 

Ha nincs lehetőségünk arra, 

hogy a szabadban élvezhessük 

a napsugarak jótékony hatását, 

akkor a szolárium berendezések 

biztonságos, egyben megfelelő 

alternatívát jelentenek a termé-

szetes napfény által a D-vitamin 

termelés ösztönzésére. azt azon-

ban fontos megjegyezni, hogy a 

szervezet ilyenkor is sugárzás-

nak van kitéve, a leégés veszé-

lye ugyanakkora, mint a napfény 

által. Ez azt jelenti, hogy ugyan-

olyan óvintézkedések szüksége-

sek szolárium használat közben, 

mint a szabadban történő napo-

záskor. 

forrás: http://www.uvad-

vantage.org/ScienceSays/faQs/

tabid/57/Default.aspx

Egyes kutatások veszélyesebb 

kategóriába sorolják a vörös-

bort, az alkoholos termékeket, a 

cigarettát, mint a napozást. mi-

vel a természetes napfényt már 

rég a legveszélyesebb rákkeltők 

közé helyezték, ezért nem meg-

lepő, hogy a szoláriumot is er-

re a szintre emelték. Nyilván va-

ló, hogy a túlzott és nem meg-

felelő napozás néhány rákfajta 

fokozott kockázatát hordozza, 

ezért fontos, hogy csak megfe-

lelő képesítéssel rendelkező sze-

mély tanácsát kikérve és annak 

megfelelően a bőr védelmét ellát-

va vegyük igénybe. Az Európai 

Szolárium Egyesület célkitűzé-

se: mérsékelt szoláriumozás, és 

az Uv sugárzás okozta problé-

mák megakadályozása.

Káplárné Nagy Margit 

kozmetikus mester

(A szerkesztő megjegyzése: A 

melanóma a bőr pigmentterme-

lő sejtjeiből (melanocyta) kiin-

duló rosszindulatú tumor.)

 A 2010-es év rögtön egy nagyszabású úszóversennyel kezdődött 
a versenyzőink számára. Január 20-án Mezőtúron rendezték meg 
a Megyei Diákolimpiai döntőt a 95’-96’ és a 97’-98’-ban születettek 
számára. 

a versenyen 7 gyermekkel indultunk. Szarvák fernanda a iii. kor-
csoportban 50 méteres mellúszásban iv. helyezést ért 3 századdal le-
maradva a bronzéremről. Hasonlóan kevés hiányzott Morvai Márk-
nak aki szintén IV. lett 50 mellen. Mindkettő versenyző hatalmasat 
fejlődött a tavalyi eredményükhöz képest, akkor 12-14. helyen végez-
tek. Csőke Luca 100 m gyorsúszása után már jobban örülhettünk hi-
szen ebben a számban a iii. helyen végzett.

Megítélésem szerint ha nem izgul annyira a futam előtt akár megyei 
bajnokot is avathattunk volna személyében. Azonban ő is hatalmasat 
javult tavaly óta. mindhárom gyermek a Jászapáti Ált. isk. tanulója.

Ezt követően az idősebbek következtek azaz a IV. korcsoportosak. 
vas Petra 100 m gyorson iii. helyen végzett, viszont a 100 m mell-
úszásban az i. helyen. Zagyi fanni a 100 m mellúszásban csapattársa 
mögött kicsit elmaradva a III. helyet szerezte meg. Tőle nem itt vár-
tuk a legjobbat hanem a 100 m hátúszásban. fanni hozta is a kötele-
zőt és hatalmas egyéni csúcsal nyerte a versenyt. 

A két fiú versenyzőnk közül Morvai Arnold rendelkezett kevesebb 
tapasztalattal a versenyzés terén, azonban a teljesítményén ez nem 
látszott és 50 mellen, kedvenc számában 100 m gyorson is megyei 
bajnok tudott lenni. Gyenes Martin már tapasztaltabb versenyzőnek 
számított, hiszen már az elmúlt években mindig ott volt az érmek 
közelében, de megszereznie még eddig nem sikerült. Most azonban 
az elvégzett munka meghozta eredményét. 100 m gyorson hatalmas 
csatát vívva a szintén Jászapáti Németh adriánnal szenzációs haj-
rájának köszönhetően Martin végre bajnoki címet tudott szerezni. 
A 100 m hátúszás már nem hozott ekkora izgalmat, nagy fölénnyel 
és egyéni csúccsal lett megyei bajnok. Utóbbi 4 versenyző az Orszá-
gos Döntőbe jutott. 

2010 02. 27-én rendeztek meg Hódmezővásárhelyen az országos 
„B” kat diákolimpiai döntőt. Hat számbamban képviselték iskoláju-
katdiákok a versenyen.

Gyenes Martin 100 m gyorson a XI., 100 m háton a XIV. helyen vég-
zett megjavítva egyéni eredményeit. morvai arnold 100 m gyorson 
Xiii., 50 mellen a XXi. helyet szerezte meg. vas Petra 100 m mellen 
az előkelő V. helyen végzett így okleveles minősítést kapott.

a legnagyobb elvárás Zagyi fannival szemben volt aki már tavaly 
második tudott lenni, úgyhogy nem lehetett más a cél mint a győzelem. 
Ez sikerült is neki nagy egyéni csúccsal ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIAI 
BAJNOK lett. Zagyi Fanni, Gyenes Martin, Morvai Arnold A Jászapáti 
Mészáros Lőrinc Gimnázium tanulói. Vas Petra a jászberéni Lehel Ve-
zér Gimn. tanulója. Ezt követően Petrát és Fannit beválogatták abba a 
megyei csapatba ami egy 8 napos angliai úton vehetett részt. 

Természetesen ott is versenyeztek, angol, francia iskolák tanu-
lói ellen. Zagyi Fanni kitűnő eredményel 50m hátuszásban II. he-
lyen végzett. mindkét lány helyet kapott a váltóban ahol az i. helyen 
végeztek. Ezen szenzációs erdményekkel öregbítették iskolájuk és a 
klub hírnevét.

Február 13-án a Mezőtúron szintén részt vettünk egy megyei 4 for-
dulos úszobajnokságon, eredményeink:

Zagyi fanni:  100 vegyes  ii. hely
 100 gyors:  iv. hely
 100 mell:  iii. hely

Gyenes Martin: 100 pillangó:  III.hely
 100 vegyes: iv. hely
 100 gyors:  iv. hely

vas Petra: 100 hát:. iii. hely
 100 vegyes:  iv.hely
 100 gyors: v. hely

 Juhász Szilveszter

  
  

a jászapáti általános iskola 
csapata 2. alkalommal jutott el 
a Tv2 felvételére.

miután beválogatták csapa-
tunkat a Nagy vagy című műsor-
ba, a heves felkészülést eredmé-
nyes szereplés követte, melyről 
már olvashattak a kedves érdek-
lődők, valamint  láthattak minket 
a televízióban. Sokan lepődtek 
meg azon, hogy miként került be 
Jászapáti csapata egy 
ilyen rangos műsor-
ba. Ez a selejtező si-
kert hozott számunk-
ra, hiszen Brózik Klá-
rival karöltve dobogós 
helyen jutottunk be a 
középdöntőbe. Ezek 
után már mindenki 
lelkesen várta a foly-
tatást, úgy a gyerekek, 
mint a felnőttek.

Az előzetes felada-
tok kiadásával már 
egy igen lelkes, de 
sok energiát igény-
lő felkészítés vette a kezdetét, 
ahol bizony nem mindenki ke-
rülhetett be a csapatba. Hegedűs 
Viktória tanárnő igyekezett a fel-
adatokhoz legalkalmasabb gye-
rekeket kiválasztani. A felkészü-
lésben sokat segítettek a szülők 
türelemmel, eszközzel és anyagi 
hozzájárulással is. A verseny előt-
ti sorsoláson kiderült, hogy ezút-
tal Damu Roland színész  eme-
li csapatunk színvonalát. a kö-
zépdöntőben már szurkolóban 
sem volt hiány, hiszen 2 buszt is 
megtöltöttek. vezérszurkolóként 
csatlakozott a csapathoz a jásza-
páti származású Dr. Kocsis ist-
ván.

 a verseny helyszínén megin-
dult a küzdelem az elemekkel a 
szárazföldi, vízi és levegős felada-
tokkal. (Éppen csak a tűz maradt 
ki.) Hamar kiderült, hogy erős 
ellenfelekkel kerültünk szembe. 
Sajnos már a vízi feladatok során, 
a kemény küzdelemben több hi-
bát ejtettünk, ami pontlevonást 
eredményezett, így több csapat 
elénk került. Annál jobban mo-
tiváltak minket a további felada-
tok, hiszen tovább szerettünk 
volna jutni. Sajnos a széria nem 
sokat javult. 

A feladatok érdekesek voltak, 
de ez majd a televízióban jól lát-
ható lesz. a rendezvényt tovább 
színezi a sztárok jelenléte, akik 

életnagyságban sokkal másab-
bak és bizony jó érzés, ha a Jóban 
rosszban sztárja 1 hónap után is 
jó barátként üdvözli az embert.

Az eredményhirdetés végül 
nem szolgált jó hírrel, mert az 5. 
helyen végeztünk és nem juthat-
tunk tovább az elődöntőbe. Hogy 
mi okozta ezt a helyezést, azt már 
nem lehet tudni. Többet kellett 
volna készülni? Igazságtalanok 

voltak a bírók? Nem pontosan ír-
ták ki a feladatokat? Vagy egysze-
rűen csak jobbak voltak a többi-
ek? Ezt csak találgatni lehet. Egy 
biztos, hogy jól éreztük magun-
kat, sportoltunk és az iskolánk, 
városunk hírnevét is öregbítet-
tük. Mindehhez köszönjük a tá-
mogatók segítségét. ha pedig va-
lakit bővebben érdekel, hogy mi 
is történt velünk, az kapjon fel 
egy kék pólót, üljön le a TV elé 
vasárnap délelőtt és szurkoljon 
otthon a türkiz kék színben ját-
szó Jászapáti csapatának.

mi pedig bízunk abban, hogy 
jövőre ismét nekifuthatunk és 
akkor talán a főnyereményt is 
elvisszük. Akkor még „nagyob-
bak” leszünk.

Tarjáni Zoltán

Köszönet a támogatóinknak a 
nagylelkű felajánlásaikért, amely-
lyel támogatták a versenyre való  
felkészülést és eljutást.

Támogatóink: Jászapáti Ön-
kormányzat, Jásztej Zrt.,Pócs 
János,Kert Mester-2000 Kft.-
Jászné Gulyás Szilvia,TÉBA 
Tüzép –Szöllösi Zoltán,Rádius 
Bt.-Borbás Nándor, Pici Cseme-
ge-Béres Deák Piroska, külön 
köszönet a felkészítésben segí-
tőknek, valamint a versenyben 
résztvevő pedagógusoknak, szü-
lőknek.

 
Az idén  március 20-28. között került megrendezésre a Challenge 

sportverseny Angliában. A három nemzet  - francia, angol, magyar – 
részvételével zajló eseményen 42 diák képviselte Jász-Nagykun-Szol-
nok megyét Durhamben. A résztvevő fiúk és lányok labdarúgásban, 
úszásban és mezei futásban mérték össze tudásukat. Erre a verseny-
re kaptunk mi is meghívást a Szolnok megyei Diáksport Tanácstól, 
hogy mint Megyei Úszóbajnokok erősítsük a „vizes” csapatot. A Me-
gyei Diákolimpián a legjobb eredményt nyújtó sportolók utazhattak 
ki a megmérettetésre.

Nagy izgalommal vártuk a szombat esti indulást, ami a szolno-
ki Pelikán Szálló parkolójából vette kezdetét. a több mint 20 órás út 
után megérkeztünk a Franciaországi Calais városába, ami a La Man-
che csatornával köti össze az Egyesült Királyságot. A kikötővárosban 
szálltunk meg egy éjszakára és másnap reggel egy „Titanic nagysá-
gú” komppal hajóztunk át Angliába. Ezután még közel 8 órás út várt 
ránk, még elértük Durham városát, ami északra a skót határ közelé-
ben fekszik. Az utazás egy cseppet sem volt fárasztó, mert legalább 
volt időnk megismerkedni a csapat többi tagjaival. Durhamben a Te-
ikyo Egyetemen kaptunk szállást és teljes ellátást.

A verseny napján nagy volt a nyüzsgés a kollégiumban. Mindenki lá-
zasan készült az erőpróbára. Mi is elindultunk az uszodába a magyar 
úszócsapattal. Bemelegítés után összesen 15 versenyszámban álltunk 
rajtkőhöz és ebből 13-at a mi úszócsapatunk nyert. Az úszás mellett 
labdarúgásban és mezei futásban is bizonyítottuk, hogy a legjobbak 
között vagyunk. a három nemzetes sporttalálkozón ismét megyénk 
nyerte a kupát az angolokkal holtversenyben.

Az izgalmak mellett szórakozásra is jutott idő. Játékos vízilabda, 
krikett, netball és curling meccsen vettünk részt. Ezeken kívül elta-
nulhattuk egy dél-afrikai tánccsoport fortélyait.

Rengeteg nevezetessé-
get megnéztünk a környé-
ken. az egyik ilyen látvá-
nyosság az a katedrális 
volt, ahol a harry Potter 
című filmet forgatták. Na-
gyon érdekes volt e falak 
között sétálni.

Eljutottunk Beamish-
be is, ami egy csodálatos 
történelmi város. itt már-
már úgy éreztük magun-
kat, mintha Serlock hol-
mes idejébe csöppentünk 
volna vissza. az utcán és 
az épületekben múltszá-
zadbeli ruhákba öltözött 
járókelők és hivatalnokok 
munkálkodtak. a régi há-
zak, berendezések és járművek visszaidézték a kor hangulatát. Ennek 
ellentéte volt egy fedett vízi vidámpark látogatása, amelyben a legmo-
dernebb és a legfélelmetesebb csúszdákat próbálhattuk ki.

A főbb londoni nevezetességeket is megtekintettük: Tower of Lon-
don, Tower Bridge, Westminster-palota, Big Ben, London Eye…stb.

Sajnos az idő gyorsan elszállt, de nagyon sok barátot szereztünk és 
rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Remekül éreztük magunkat, mó-
kában és kacagásban nem volt hiány e hét alatt. 

Nagyszerű, hogy megismerhettük az angol és francia kultúrát, gya-
rapíthattuk és gyakorolhattuk nyelvi tudásunkat, és új baráti kapcso-
latokra tehettünk szert. Ez az utazás egy életre szóló élményt nyúj-
tott számunkra.

Utassy Dominika és Zagyi Fanni

Utassy Dominika és Zagyi Fanni, 
háttérben a durhami katedrális 

a Harry Potter című film 
forgatásának helyszíne

A csapat



a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Mészáros Lőrinc Gimnázi-
um Szakképző Iskola és Kollégi-
um Gimnáziumi intézményegy-
sége március végén rendezte a 
hagyományos makó Pál Diákna-
pokat. a három napos esemény-
sorozat témája ebben az évben a 
Jászság volt.  

Tíz évvel ezelőtt, László Péter-
né (azóta már nyugdíjas) tanár-
nő kezdeményezésével tartották 
az első diáknapot. Az akkor mégy 
csak egy napos megemlékezésen 
a jászapáti születésű tudós pap-
ra emlékezve matematika, fizika 
versenyeket rendeztek. mára már 
kiállításokkal, előadásokkal bő-
vült és több napos rendezvény-
sorozattá nőtt. Az idén a jászság 
volt a téma, ami köré a kiállítások 
és előadásokat szervezték. A diá-
kok maguk is részt vettek a mun-
kában, bejárták a településeket, 
adatgyűjtést végeztek, hogy vé-
gül egy előadáson mutassanak 
be egy-egy jász községet, vagy vá-
rost. Régi recepteket gyűjtöttek 
a nagymamáiktól és népi süte-
ményeket készítettek, amit zsű-
ri díjazott. látványos bemutatón 
ismerhették meg a helyi népvi-
seletet a jászberényi Jászsági ha-
gyományőrző Egylet tagjainak 
bemutatásában. Az iskola folyo-
sóját kiállítás díszített a jász vi-
seletekkel, amit Tajti Erzsébet és 
a Rokolya varróműhely készített. 
az olvasóteremben a Jász alko-
tók Körének (JAK) festményeit és 
a Jász Hímző Kör munkáit lehe-
tett megismerni.

Dr. farkas ferenc nyugalma-
zott főiskolai tanár érdekes elő-
adásán a jász népnyelv haszná-
latán mosolyogtak jókat a fiata-
lok. Az apátiak falucsúfolóját még 
nagyszüleiktől ismerték néhá-
nyan (apátyi patyikába eltört a 
fatyűkör), de a jászkisériekét már 
kevesebben hallották. (Kísírenn 
a bíkát beletaposták a pípbe). a 
jellegzetes rövid é hangot sokan 
már ki sem tudták mondani. a ta-
nár úr előadásából megtudhatták 
mi a pilinke, a csana vagy a szur-
gyik, milyen az a sirmac aki ál-
landóan zsobékol, vagy kunhá-
tas, netán esténként sokáig vi-
ricsol. 

a háromnapos eseménysoro-
zatot táncház és játszóház zárta. 

A diákok számára a tanítás fo-
lyamatosan zajlott, egy-egy óra 
keretében vettek részt a progra-
mokon, de azok a dolgok, amiket 
kézzelfogható közelségből ismer-
hetnek meg, mindig szórakozta-
tóbb és maradandóbb, mint az 
egyszerű iskolai tananyag.

Néhány szó makó Pálról.
1723-ban született Jászapátin, 

egy nemesi család első gyerme-
keként. Elemi iskoláit szülővá-
rosában végezte, majd Egerben 
a jezsuiták intézetében tanult. 
Belépve a jezsuita rendbe, több 
európai nagyváros kolostorá-
ban tanult tovább. Később Nagy-
szombatban és Bécsben maga is 
tanított az egyetemen 
matematikát, kísérleti 
fizikát és mechanikát. 
Tankönyveket írt és a 
maga korában jelen-
tős tudományos mun-
kákat publikált.

A jezsuita rend fel-
oszlása után, mária 
Terézia váci kanonok-
ká és királyi tanácsos-
sá nevezte ki. Részt 
vett a magyar közok-
tatásügy újjászerve-
zésében is. 1777-ben 
a nagyszombati egye-
tem Budára költözése-
kor a bölcsészeti kar 
igazgatójává nevezték 
ki, e tisztségét halálá-
ig betöltötte.
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Je lent kez zen 
mo tor ke rék pár-, sze mély gépko csi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
trak tor ve ze tői tan fo lya munk ra!
 Si ke res el mé le ti vizs ga ese tén  
 50% és 100% tan fo lyam díj-ked vez mény. 
 Tan fo lyam in dul: 2010. május hó napban. 

T á  J é K O Z  T A  T á S  éS  J E  L E N T  K E  Z éS : 
BI R  Ká S FE R EN C  gép jár mű  ve ze tő -szak ok ta tó  nál
Tel.:  57/440-727, 30/915-9978,
a M ű  ve lő  dé si H áz ban: U rbán Péternénél, 
a könyvesboltban: Tajti M ikló snál.

Az oktatás korszerű , 
FO R D  FI EST A T D  C I   
gépkocsival, nyáron 
hű vös, télen meleg 
klímájú autó ban, 
kényelmes 
körülmények között 
folyik. Könnyű   
kormánykezelés (szervo).
,,Biztonságos jármű ben, gyorsan vezető i engedélyt szerezhet.”  
N e várjon holnapig, még ma hívjon  
és tájékozó djon a lehető ségekrő l!

M EZ EI  BéLA iskolavezető

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

POWER
Műszakikereskedés

Jász apá ti, Kos suth 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!

Jász hímzéssel díszített használati tárgyakat 
és eredeti szűrt is láthattak a fiatalok.

Jász viselet kiállítás az iskola folyosóján.

A népi sütemények próbája is a kóstolás volt.Ruha bemutató



SZülETTEK:
váradi ildikó mercédesz iii. 23.
farkas Kevin antónió iii. 25.
Nagy máté  iv. 11.
Nagy Viktória  IV. 14.

HÁZASSÁGKöTÉS:
Rusvai Zoltán – major mónika iv. 17.

ElhalÁloZTaK:
Tajti ferenc  élt 58 évet Jászapáti lakos
Rusvai János  élt 79 évet „
Bécsi Pálné  élt 85 évet „
     Benkucs Terézia
Nagy G Istvánné  élt 97 évet „
     Nagypál Julianna
Tóth Miklósné  élt 78 évet „
     farkas mária
Kiss Ferencné  élt 79 évet „
     Soltész mária
Nyitrai Miklósné élt 81 évet „
     horváth ilona
Boros István  élt 56 évet „
Deli Sándorné  élt 71 évet Jásziványi lakos
     Sipos anna
Mihályi Istvánné élt 54 évet Jászapáti lakos
     forgács Rozália
Sélley Lászlóné  élt 66 évet „
     Szőke Julianna
Vágó Lajos  élt 60 évet „
Holló Béla  élt 68 évet „
Juhász István  élt 47 évet „
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Anyakönyvi hírekA Művelődési ház  
májusi programajánlata

A Városi Könyvtár  
májusi programja

4-én, 9-11 ó.: Vegyesáru vásár

8-án: Nyugdijas klubok 

találkozója

10-én, 9-12 ó.: vegyesáru vásár

12-én, 17 ó.: Főzőklub

26-án, 17 ó.: Főzőklub

29-én, 9-12 ó.: Városi Gyermek-

nap a sportpályán

3-án 14.30 óra: Minigyöngy
3-án 14.30 óra: Rejtvényklub
3-án 16 óra: Városi keresztrejt-
vényfejtő csapatverseny sorso-
lással kialakított csapatokkal
5-én 10 óra: Róka koma – mese-
foglalkozás
5-én 10 óra: 
Cukorbetegek klubja
7-én 11.30 óra: ügyes kezek – 
kézműves foglalkozás gyerme-
keknek
10-én 15 óra: Nyugdíjasklub
14-én 9 óra: Rejtélyes könyvek - 
gyermekfoglalkozás
15-én 8.30 óra: Játékdélelőtt
15-én 8.30 óra: Csipkeverő kör
17-én 14.30 óra: Minigyöngy
17-én 14.30 óra: Rejtvényklub
17-én 16 óra: Városi keresztrejt-
vényfejtő egyéni verseny kezdők-
nek és haladóknak
21-én 15 óra: olvasónapló pályá-
zat eredményhirdetése
26-án 10 óra: Vakok és gyengén-
látók klubja
28-án 9 óra: Rejtélyes könyvek – 
gyermekfoglalkozás
28-án 15 óra: Verskereső játék 
eredményhirdetése
29-én 8.30 óra: Játékdélelőtt
31-én 14.30 óra: Minigyöngy

31-én 14.30 óra: Rejtvényklub
31-én 16 óra: Városi keresztrejt-
vényfejtő csapatverseny sorso-
lással kialakított csapatokkal

Június
2-án 10 óra: Eb, aki a kanalát meg 
nem eszi – mesefoglalkozás
2-án 10 óra: Cukorbetegek klub-
ja
4-én 11.30 óra: ügyes kezek kéz-
műves foglalkozás gyermekek-
nek

Minden kedden, csütörtökön 
és pénteken délelőtt a számítógép 
és az internet használatának elsa-
játítása 40 éven felülieknek egyé-
ni foglalkozás keretében. (Elő-
zetes egyeztetés személyesen a 
könyvtárban vagy a 06/20-4194-
943 telefonszámon).
Programjainkról és szolgáltatá-
sainkról a 441-081 telefonszá-
mon vagy a jaszapatikonyvtar@
invitel.hu címen kérhet tájékoz-
tatást.

a gyermekprogramokról mi-
hályi Jánosné gyermekkönyvtá-
ros ad felvilágosítást a 441-081 
telefonszámon vagy a rozi1123@
freemail.hu címen.

KöszöNET-NyilváNíTás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak 

a rokonoknak, volt munkatársaknak, sporttársaknak, szomszédoknak 
és ismerősöknek, akik

 TAJTI FERENC
– szerető férj és szerető apa – 

temetésén megjelentek, és együttérzésükkel fájdalmunkat 
enyhíteni próbálták.

Köszönettel és tisztelettel:
Tajti Ferencné és családja

  

 
  

  

 
  

50. házassági évforduló alkalmából 

Negyvenegy frissen végzett rendőr kezdi meg a munkát 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében negyvenegy végzős 
tiszthelyettes áll szolgálatba áprilistól, akiket április 2-án 
köszöntött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetése ünnepélyes keretek közt az MRFK épületében. 

Többen közülük kiváló minősítéssel végeztek, és mostantól a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság állományát erősí-
tik. a megyeszékhelyi kapitányságon hatan, a jászberényi és a török-
szentmiklósi rendőrkapitányságon nyolcan veszik fel a szolgálatot, 
Karcagra és Mezőtúrra öten, Tiszafüredre négyen és a Tiszai Vízi-
rendészethez ketten kerültek. 

Jászapáti rendőrségi hírei 
03.29. Egy helybeli lakos ellen indult eljárás. A férfi ugyanis köz-

munkásként dolgozott a helyi óvodában, ám péntekre virradóra amit 
addig felszereltek, azt mind leszerelte és ellopta. Így 12 köteg bontott 
parkettát, illetve 9 darab bádog ablakpárkányt is felfeszített és magá-
val vitt. A rendőrség a házkutatás során lefoglalta a parkettát, és egy 
tüzép telepen a párkányokat is megtalálták. A férfi több  mint 100.000 
forint kárt okozott az intézménynek. 

04.16. Eltűnt két kerékpár a településről. A bejelentést követően a 
helybeli őrs rendőrei adatgyűjtésre indultak. E közben állítottak meg 
egy férfit, akit igazoltattak, majd előállították, mert alapos volt a gya-
nú, hogy ő lopta el a kétkerekűeket. A 30 éves helybeli lakos ekkor el-
ismerte tettét, lakásán a rendőrök megtalálták és lefoglalták mindkét 
kerékpárt, melyeket visszaadtak jogos tulajdonosaiknak.

04.19. Két helybeli lakos ellen indult eljárás, lopás miatt. A férfi-
ak szombaton délután egy helybeli ház udvarára hatoltak be, ahon-
nan vashulladékokat próbáltak meg ellopni, 20.000 forint értékben. 
E közben a településen lévő biztonsági szolgálat járőre megzavarta 
és visszatartotta őket a rendőrök megérkezéséig. A két helybeli fér-
fi ellen eljárás indult.   

04.20. Hétfőn, a kora délutáni órákban az őrsre előállítottak egy 
helybeli lakost a rendőrök bűncselekmény gyanúja miatt kihallgatás-
ra, amit közöltek vele. azonban a gyanúsított sértegetni kezdte a rend-
őrt és az ajtó irányába elindult, amit a nyomozó meg akart akadályoz-
ni, megfogta a karját, de a gyanúsított kiszabadította, és a nyomozót 
ruhájánál fogva a falhoz lökte, majd kiment a folyosóra. A rendőr utá-
nament és vissza akarta vezetni az irodába, amikor a gyanúsított be-
leharapott a kezébe. Ezt látva egy kolléga, társa segítségére sietett, 
akit viszont a gyanúsított lábon rúgott. Végül még három rendőr se-
gítségével, sikerült az őrjöngő férfit a földre teperni. A 30 éves férfi 
őrizetbe került, ellene a Szolnoki Nyomozó ügyészség folytatja az el-
járást hivatalos személy elleni erőszak bűntett megalapozott gyanú-
ja miatt.      Veres Éva sajtóreferens

Lovas Polgárőrszolgálat Jászapátin 
Városunkban 1998 óta folyamatosan működő Polgárőr Egyesüle-

tünk nappali és éjszakai járőrszolgálatait 2010. március 15-től kezd-
ve kiegészítjük lovas járőr szolgálattal is. Elsődlegesen szeretnénk 
visszaszorítani a városhoz tartozó külterületeken valamint erdők-
ben az illegális fakivágások, és szemétlerakók számát, kihasználva a 
lóval történő járőrözés számtalan előnyét.

Már az első ilyen jellegű szolgálat alkalmával sikerült fa tolvajokat 
tetten érni, és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen visszatartani. 

Ez év március hónaptól az Egyesületünk együttműködési megál-
lapodást kötött a helyi Horgász Egyesülettel, ami alapján a kezelé-
sükben lévő horgásztavakon az Egyesületünk tagjai önállóan is el-
lenőrizhetik a horgászok engedélyeit, ezzel is visszaszorítva az orv-
horgászatot.

Mihályi Zoltán
a Városi Polgárőrség elnöke

a nyugdíjasklub vendége volt a könyvtár-
ban Berdó Sándor, aki egyik szerzője a Val-
lomások című könyvnek. Jászapátin élt gye-
rekként, de Budapesten talált megélhetést, 
nem tudta megszeretni a paraszti munkát, 
a tanyát. Épp az unokáinak írt egy könyvet, 
amiben a gyerekkori emlékeit vetette papírra, 
amikor ismerőseitől megtudta, hogy dr. Suba 
Györgyné visszaemlékezéseket gyűjt „egy el-
tűnő világ emlékei”-ről, így kerültek a könyv-
be az ő sorai is. 

A nyugdíjasokkal, főleg az idősebbekkel, 

felidézték a közös ismerősöket, a régi utcákat, 

az akkori gyerekek életét. az övé egyike volt 

a legnehezebb sorsoknak, hiszen törvényte-

len gyerekként született, édesanyját négy éve-

sen már elvesztette. a nagymama nevelte, aki 

egyedül állt helyt a háborút megjárt és tüdő-

bajban maghalt férje helyett is, a hat gyereke 

mellett. Volt olyan év-1945- amikor csak ku-

koricából készült ételeket tudtak enni. 

a kicsiknek már 8-9 évesen állatokat kel-
lett őrizni, kapálni kellett, mégis megtalál-
ták azokat a csínytevéseket, amivel elszóra-
kozhattak.

Berdó Sándor úgy beszélt a gyerekkorá-
ról, mint egy filmről. Mintha a háború, a sze-
génység a nélkülözés nem is vele történt vol-
na. a család, a gyerekek, unokák, - ha nem is 
feledtették, de elhalványították már a fájdal-
mas emlékeket, csak a könyv lapjai őrzik val-
lomását: így történt.                                       sz-n

Lovas polgárőrök munkában.

 
2010. április 1-jétől csak 

a 06-57-441-081 telefonszámon érhető el. 

Az e-mail címünk megváltozott!
az új cím: jaszapatikonyvtar@invitel.hu

KöszöNET-NyilváNíTás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

RusvAI JáNos
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek 

és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

1960. március 26-án Bója György és Orosz Katalin 
megjelent Jászapátin az anyakönyvvezető előtt, 

hogy örök hűséget fogadjanak egymásnak. 
Azon a napon, 50 évvel ezelőtt elhatározták, 

hogy összekötik életüket és elindulnak a házasság útján. 
Ebből az alkalomból köszönti őket, 

jó egészséget és sok boldogságot kíván: 
lánya, két fia, veje, menyei, hét unokája, 

unokaveje, dédunokájuk és az egész család.

Így történt – Berdó Sándor vallomása


