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Május utolsó vasárnapja a Gyermeknap.  
A városi rendezvényen a sportpálya árnyas fái alatt együtt 

játszhattak kicsik és nagyok. 

A Jászsági Tűzoltóversenyt első alkalommal kiállítás is 
színesítette, amit Báthor Pál egykori önkéntes tűzoltó 

készített. A régi eszközök, vödrök, vonulós szekér már csak 
a gyűjteményben vannak meg. A képen éppen hatvanas 

évekre emlékezik, a régi írógépen jelentést ír.

Városunk minden kategóriában indított csapatot  
a tűzoltóversenyre, ifjúsági fiú kategóriában első, de a többiben 

is dobogós helyeket szerzett a benevezett 31 csapat között. 
Képünkön a szivattyú szerelik, ami menet közben szerencsére 

gyorsan elkészült. 

Júniusi események képekben

A Rácz Aladár Zeneiskola tanévzáróját június 11-én tartották 
egy kis közös zenéléssel. Az idén 60 diák kapott bizonyítványt, 

hét tanuló művészeti alapvizsgát tett. Három végzős is van, akik 
befejezték a hat évet, de boldogan ígérték, hogy nem hagyják ott 

a zeneiskolát. A „Zenevár” mára  kedves kuckó lett,  
ahol a gyerekek jól érzik magukat. 

Június már a bulik és szórakozások ideje volt az 
általános iskolában. Az utolsó tanítási napon végre a 

szabadban tölthették az órákat. Az idén először rendeztek 
vásárt a saját készítésű tárgyaikból és a gyerekek 
kézműveskedtek, zenéltek, játszottak az udvaron.

Divatbemutató  a Művészetek Házában. Nyitrai Béláné 
osztályfőnök és Hortiné Dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója 

a Divat- és stílustervező tanulók vizsgakiállításán.  
(cikkünk a 6. oldalon)

Aratónap és kakasfőző verseny

A Nemzeti Összetartozás Napját emléktábla hirdeti  
a Városházán.  (cikkünk a 6. oldalon)

Bartus Petra 
tájfutó, június 

végén részt 
vesz az Ifjúsági 
EB-n a magyar 

válogatott 
csapat 

tagjaként. 

(cikk az  
5. oldalon)

Júniusi események képekben

A Jászapáti VSE közgyűlésén fontos döntéseket hoztak. A 
képen dr. Túri József a Felügyelő Bizottság elnöke, Végh László 
elnökségi tag és Tajti Gábor VSE elnök (Cikkünk a 11. oldalon)

Június 11-én megyei szintű sakkversenyt rendezett a szakosztály, 
ahol 6 csapat 24 versenyzője mérkőzött.  

Képünkön a helyi sakkozók. 

Június 4.-ét, a Város Napját, rendezvények színesítették.  
Képünk a babgulyás-főző versenyen készült a győztes csapatról.

Május 31-én a Jászapáti 2000. Mg. Zrt. Vöröskeresztes 
szervezetének véradásán   

56 önkéntestől 51,5 liter vér gyűlt össze. 
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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  

Úszásoktatás!
...indul a jászapáti strandon 2011. július 11-től és 
25-től kéthetes kurzusokban Gulyás László és 
Urbán Ferenc testnevelő tanárok vezetésével. 
Úszni tudóknak további úszásnemek elsajátítása 
és edzés. A mozgásszervi betegségek kezelésére 
gyógyúszás. 
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a 
30-597-4651 -es telefonszámon lehet.

NAPKÖZIS SPORTTÁBOR
A szünidő tartalmas, élményekkel teli eltöltéséhez 2011. augusztus 8–12-ig 
egész napos napközis sporttáborba várjuk a mozogni a vágyó gyermekeket 
és fiatalokat. A tábor programjából: kerékpározás, kerékpártúra, termé-
szetjárás, erdei túra, strandolás, lovaglás, kézműveskedés, néptáncoktatás, 
labdajátékok, tábortűz. 
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni Urbán Ferenc testnevelő tanártól 
lehet a 30-597-4651 -es telefonszámon.

június 9-én tartotta soros éves 
közgyűlését a Jászapáti VSE, ahol 
a tagok 23 fővel képviseltették ma-
gukat. 

Tajti Gábor elnök a 2010-e év 
munkájáról elmondta, hogy gazda-
sági szempontból nem volt könnyű 
– a szponzori támogatások évről év-
re csökkennek- ennek ellenére min-
den szakosztály szabályosan befe-
jezte saját bajnokságát. Itt nem azt 
tartotta a legfontosabbnak, hogy mi-
lyen helyezést értek el,  hanem azt, 
hogy a gyerekek, a fiatalok sportol-
tak,  valamint a közösség nevelő ere-
jét hangsúlyozta.

Szakosztályaik száma két új szak-
osztállyal 7-re bővült, így az aszta-
litenisz, tenisz, labdarúgás, sakk, 
triatlon-úszó szakosztály mellett 
strandkézilabda-kézilabda és bir-
kózó szakosztály is működik.

Megköszönte az elnökségi tagok 
lelkiismeretes munkáját, akik egész 
évben társadalmi munkában vettek 
részt a feladatok megoldásában.

Végh László elnökségi tag ismer-
tette az egyesület 2010 évi pénzügyi 
beszámolóját, és a 2011 évi költség-
vetését, ennek keretén belül az egyes 
szakosztályok ezévi előirányzatait.

Az egyesület közgyűlése a 2010 
évi gazdálkodásról szóló beszámo-
lót 5 927 eFt mérleg főösszeggel el-

fogadta, valamint a 2011 évi költ-
ségvetést is.

A közgyűlés végén Tajti Gábor el-
nök bejelentett, hogy 5 fő elnökségi 
tag, név szerint Antal József, Budai 
István, Dunkl János, Mudri Barna-
bás, Végh László benyújtotta lemon-
dását az elnökségi tagságról. Mivel 
az elnököt a közgyűlés választotta 
meg, így ő a közgyűlésnek jelentet-
te be, hogy a Jászapáti Városi Sport-
egyesület elnöki posztjáról lemond, 
szintén június 15-i hatállyal. Indo-
kai között szerepelt, hogy a fő tá-
mogató, az Önkormányzat máskép-
pen képzeli el a Sportegyesület ve-
zetését.  Megköszönte a sportolók, 
edzők, szakosztályvezetők és az el-
nökségi tagok, külön dr. Túri József 
áldozatos munkáját és sok sikert kí-
vánt a következő elnökségnek. 

A lemondásokkal az elnökség mű-
ködésképtelenné vált, a jelölő bizott-
ság felállítása a következő feladat. A 
végleges elnökség megalakulásáig 
ideiglenes ügyvivő testületnek kell 
biztosítani az új elnökség megvá-
lasztásának előkészítését.

A közgyűlés elfogadta azt a javas-
latot, hogy Jászapáti Város Önkor-
mányzata, mint fő támogató a Jelö-
lő Bizottságot összeállítsa.

(Cikkünk a közgyűlés jegyző-
könyve alapján készült)

Megújulás előtt  
a Jászapáti Városi Sportegyesület

Jelentkezzen 

motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2011. július hónapban. 

T á J é K o z T A T á 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 klímá-
jú 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

Jászinvest Zrt.

Ez a hirdetés Önnek 
most 500 Ft-ot érhet!
Nem kell mást tennie, mint ezt a hirdetést kivágni  

és 2011. július 11–13-a között bármelyik,  
Jászapáti Coop-boltunkban  

legalább 5000 Ft értékben vásárolni. 

Ez esetben, az eredeti hirdetési szelvény ellenében 
vásárlásából 500 Ft azonnal visszajár!

A kedvezményt az alábbi egységeinkben válthatja be:

Jászapáti, Kossuth u. 3.                Jászapáti, Kisjárási u. 2.

Jászapáti, Damjanich u. 44/a

Jó t ,  j ó  ár o n !

a tavaly októberben megalakult kép-
viselő-testület két alpolgármes-

tert is választott. Végzett munkájuk-
ról rendszeresen tájékoztatják írásban 
a testületet. Ez történt a június 23-án 
megtartott ülésen is, melyet az alábbi-
akban közlünk.

A májusi testületi ülés óta eltelt időszak-
ból kiemelendők dr Völgyi István alpolgár-
mesteri tevékenységét illetően: Az előző le-
adási határidő után, május 17-én a Pénzügyi 
Bizottság ülésén ismét 10 feletti számú napi-
rendi pontról tárgyaltunk

Május ��-án ��-án az ESZI vezetői pályázato-
kat elbíráló bizottság tagjaként 7 db beadott 
pályázatot bontottunk. (ebből 1 személy két-
szer adta be.) A kiírt pályázati feltételeknek 
megfelelő pályázókat szakértő jelenlétében 
hallgattuk meg. A szakértő úr arra hívta fel 
a figyelmet, hogy egy ilyen fontosságú önál-
ló intézmény élére nagyon nagy körültekin-
téssel kell vezetőt találnunk, különös tekin-
tettel a várható változásokra. Ehhez képest a 
2 beadott érvényes pályázat csak általános-
ságokat tartalmazott, konkrétumok, igazi el-
képzelések híján voltak és egy jövendőbeli ve-
zető részéről döbbenetes tájékozatlanságról 
tanúskodtak például költségvetési és egyálta-
lán – gyakorlati – vezetői ismeretek, tapasz-
talatok tekintetében. Így a szakértő úr véle-
ményére támaszkodva eredménytelennek 
hirdettük a pályázatot és új fordulót írtunk 
ki. Az új fordulóban elsősorban a vezető-je-
lölt gazdálkodásra vonatkozó elképzeléseire 
fogjuk helyezni a fő hangsúlyt. Az is elvárás 
lesz, hogy a jelölt tájékozott legyen a megha-
tározó jelentőségű Nemzeti Szociálpolitikai 
Koncepció tekintetében. (NSZK)

A testületi ülés után elkezdtük a Hivata-
lon belül a következő rendezvénysorozat elő-
készítését.

Közben egy háziorvosnak jelentkező, lete-
lepedni kívánó doktornő útját egyengettük, 
de sajnos ő is elállt a szándékától.

Május 24-én iskolai vezetők, kisebbségi 
önkormányzat részvételével konkrét ügye-
ket, a jövőre vonatkozó elképzeléseket tag-
laltunk.

Az Május 2�–29-i hétvégén több rendez-
vényen vettem részt. (Tűzoltóverseny meg-
nyitó, gyermeknap, faültetés, a Sportcsar-
nokban nemzetközi harcművészeti verseny 
(jitsu) stb.

Június �-én vezetői értekezletet tartot-
tunk. Az elkövetkező időkre vonatkozó terve-
ink megvalósulásával szervezettebbé, gördü-
lékenyebbé válna a testületi üléseket előkészí-
tő folyamatban a munka. A Sonkoly ügyvédi 
iroda szerepe megszűnik, a bogácsi üdülő mű-
ködését újraszabályozzuk, a kommunális adó 
kapcsán bizonyos késéseket rendbeteszünk, a 

folyamatban levő pályázataink eredményes-
ségének érdekében megtesszük a kívánatos 
lépéseket és más fontos tájékoztatók, beszá-
molók hangzottak el.

Néhány soronkívüli testületi ülésünk or-
szágos média-visszhangját képviselőtársaim 
tapasztalhatták. (Ezek előkészítésében, fel-
dolgozásában a városvezetés minden tagja ki-
vette a részét.) Még számos rendezvényen volt 
szerencsém részt venni. (Város Napja, Nem-
zeti Összetartozás Napjának megünneplése 
emléktábla avatással és ünnepi megemléke-
zéssel, babgulyás főző verseny, - „fesztivál” – 
Jásziványra útavató gyalogtúra, pedagógus-
napi megemlékezés, műsor és vacsora stb) 
Ezekkel főleg a közösségépítés, összekovácso-
lás, a még tapasztalható feszültségek oldása 
volt a célunk. Olyan sok esemény, rendezvény 
volt, hogy velük részletesebben nem is foglal-
kozom, de feltétlenül kiemelendő még a júni-
us 14-i bizottsági ülés – sorozat. A jelenlévő 
24 főtől több jó gondolat, vélemény hangzott 
el, amelyeket az elkészítendő gyermekvédel-
mi koncepciónál hasznosítani kívánunk. (Ez 
nem öncélú, hanem a város jövőjének kérdé-
seit illetően meghatározó jelentőségű munka 
lesz elképzelésünk szerint.) A jelen testületi 
ülésig még vannak tervezett rendezvények, 
az anyag leadási határideje miatt ez a követ-
kező beszámolómba kerülhet.

A májusi testületi ülés óta eltelt időszakból 
kiemelendők Borbás Zoltán alpolgármesteri 
tevékenységét illetően.:

Május �6: A Jászok Földjén Turisztikai 
Egyesület Jászberényben tartott közgyűlé-
sén vettem részt, illetve a Városüzemeltető 
Kft. felügyelő bizottsági ülésén.

Május �7: A Jászkapu Turisztikai Egye-
sület által szervezett rendezvényen vettem 
részt Jászberényben, illetve az Önkormány-
zat pénzügyi bizottsági ülésén.

Május ��: Debrecenben tárgyaltam az 
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ségen a Városközpont Integrált Fejlesztése el-
nevezésű projekt megvalósításával kapcso-
latban, illetve a Jászsági Többcélú Társulás 
pénzügyi bizottságának ülésén képviseltem 
városunkat Jászberényben.

Május �9: Az AVE Hevesi Városfenntartó 
képviselőit fogadtam az Önkormányzat épü-
letében, a tárgyaláson a hulladékszállítási el-
képzelések, esetleges fejlesztések tárgykör-
ében folytattunk megbeszélést.

Május 20: A Regio-Kom Társulás ülésén 
vettem részt Jászberényben.

Május 23: A Jászsági Önkormányzatok 
Szövetségének ülésén voltam Jászboldog-
házán.

Május 25: A Jászközmű Kft. felügyelő bi-
zottságának, illetve a Jászsági Többcélú Tár-
sulás pénzügyi bizottságának ülésén képvi-
seltem Önkormányzatunkat.

Május 26: Monostorapátiban jártam Kál-
mán Zsolt, illetve Kiss János elnök urakkal 
az idei Apáti nevű települések találkozójának 
megszervezésére vonatkozó megbeszélésen.

Május 2�: A városban tartott Tűzoltóver-
seny, valamint a gyermeknapi rendezvényen 
vettem részt.

Május 30: Dr. Kalmár Pálné képviselő as-
szonnyal, illetve Kordisz Csabával fogadtuk 
a városunkba érkezett francia befektetői cso-
portot képviselő Christian Chefdeville urat.

Május 3�: A Többcélú Társulás Társulá-
si ülésén, a Védelmi Bizottság, illetve a Tár-
sulás pénzügyi bizottságának ülésén jártam 
Jászberényben. Este a Művelődési Házban 
az iskolás gyermekek által színre vitt Twist 
Oliver előadásán vettem részt. Az előadás 
rendkívül színvonalas, tartalmas szórako-
zást nyújtó élmény volt.

Június 3: A MAPI képviselőivel tárgyal-
tam a műszaki osztályvezető úrral közösen a 
megújuló energiaforrással történő fűtési pá-
lyázatunk kapcsán.

Június 5: Az Önkormányzat által szerve-
zett Jászapáti város napja rendezvényen, va-
lamint a temetői búcsún voltam.

Június �: Az Önkormányzat belső ellen-
őrét fogadtam, aki az uniós pályázatok elszá-
molása kapcsán folytat ellenőrzést.

Június �0-��-�2: Az Önkormányzat ál-
tal szervezett kiránduláson vettem részt Er-
délyben.

Június �3: A templomban celebrált főpapi 
szentmisén, illetve a helyi egyházközség által 
szervezett családi napon vettem részt.

Június �4: Jászsági Randevú szervezői-
vel, az Apáti Kártya megvalósítása kapcsán 
informatikai szakemberrel tárgyaltam. A 
Kulturális Bizottság ülésén vettem részt.

Június �5: A Jász-Nagykun Szolnok Me-
gyei Önkormányzat Oktatási Bizottságának 
kihelyezett ülésén jártam a Gimnáziumban.

Június �6: Szolnokon a Nemzeti Földalap-
kezelő által tartott tájékoztatón jártam, ahol 
a Szociális Földprogram kapcsán kaptak in-
formációt a megjelentek.

Június �7: A Többcélú Társulás Oktatá-
si és Szociális Bizottságának ülésén vettem 
részt Jászberényben.

Június ��: A Marton tervező irodában 
egyeztettünk a Bölcsőde tervei kapcsán, il-
letve a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 
székházában tárgyaltunk a 31-es számú főút 
felújítása vonatkozásában a műszaki osztály-
vezetővel közösen. Ezt követően a Pénzügyi 
Bizottság ülésén vettem részt.

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

Fix havi törlesztés, korrekt használt autó beszámítás. A részletekről érdeklődjön személyesen.
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Kedves Rejtvényfejtők!
Ebben az évben július 1-2-án a 

Jászság legkisebb települése, Já-
szivány rendezi meg a Jászok Vi-
lágtalálkozóját, mely sorban a 17. 
lesz. Mikor a kedves olvasó e lapot 
a kezében tartja és megfejti a rejt-
vényt talán már túl is leszünk raj-
ta. A jászok első világtalálkozóját 
1995-ben Jászberényben tartották 
a jász redemptió, azaz jász önmeg-
váltás 250.évfordulója alkalmából. 
Az elmúlt 15 év alatt minden évben 
más jász településen megtartott ta-
lálkozó célja a e kis nép egységének, 
sajátos öntudatának, kultúrájának, 
történelmének megőrzése. Jásza-
páti a harmadikat, 1997-ben ren-
dezte meg

Ebből az alkalomból a rejtvény-
ben az idei világtalálkozóval kap-
csolatos meghatározásokat fejthet-
nek meg..

vízsz�� 1. Beküldendő. Július 1-
én ( pénteken) a jásziványi Műve-
lődési Házban közös kiállítás meg-
nyitására kerül sor, ahol többek 
között az e sorban szereplő jászbe-
rényi fotós képeit is megtekinthe-
tik az érdeklődők.   11. Korszak.  12. 
Nitrogén és kén vegyjele. 13.  Ke-
resztül perzsel.  15. Amerikában, 
Angliában mezőgazdasági birtok, 
kisebb állatok tenyésztésére beren-
dezett gazdaság.  17. Névelővel, há-
zasság, esküvő.  19. Nem a távolab-
biba.  20. Rongy végei!  21. Közte-
rület.  22. Líbiai város, … Lanuf, 
itt található az ország legnagyobb 
olajtárolója. Nevét az utóbbi idők-
ben gyakran hallhattuk híradások-
ban, mivel Kadhafi csapatai ostro-
molták. 23. Álljunk csak meg!  24. 
Tagadószó.  26.  A túloldalon.  27. 
Végek nélküli teve!  29. Ez a nyelv 

az indoeurópai nyelvcsalád része, 
Kelet és Közép-Európa, valamint 
a Balkán nagy részén élő népek be-
szélik.  30. Berkesi András 1959-
ben megjelent regényének címe.  
31. Felvágottnak elkészített vag-
dalt hús, de az angolok déltájban 
fogyasztott kisebb étkezése is.  32.  
Hangtalan bűz!  33. Eper egyik fe-
le!  34. Arzén vegyjele.  35. Tinta 
angolul.  37. A toltékok fővárosa, 
Mexikóvárostól 100 km-re fekszik.  
38. Juttat.  39. Jó betűi, keverve.  
41. 24 órai.  42.  Az okkal szoros 
összefüggésben áll, a világon min-
den e kettő elve szerint működik. 
44. A baromfi félék őrlőgyomra.  47. 
Együgyű, eszetlen, oktalan.  49. 
Határozott névelő. 51. Mesterséges 

takarmány��  52. Beküldendő. Júli-
us 02-án ( szombaton) sor kerül az 
új Jászkapitány beiktatására a  Ka-
pitányok Tanácsa előtt. Több név 
is felmerült a leendő jászkapitány 
személyére. A jásziványi képvise-
lők döntése alapján e helyi gyöke-
rekkel is rendelkező jászapáti vál-
lalkozó veheti át a kapitányi jelké-
peket ezen a napon.

függ�� 1. Konyhafőnök, fősza-
kács.  2. Áradás, tengerár, dagály, 
de hatalmas tömegre is mondjuk.  
3. Számítástechnikai kifejezés rö-
vidítése. (tömörítő segédprogram)  
4. Udvarias megszólítás. 5. Női ru-
hának, blúznak a mellrészre varrt 
fodros dísze.  6. Nem áll egy hely-
ben, mozog.  7. Egyik papírról a má-

sikra rávezet.  8. Beküldendő. Já-
szivány, mint a legkisebb jász tele-
pülés lakóinak száma. 9. Fejetlenül 
fogy! 10. Svéd és spanyol autók 
nemzetközi jelzése. 14. Bekülden-
dő. A találkozó második napjának 
estéjén a Megasztár első szériájá-
ból ismert népszerű énekesnőnek 
a műsorát nézheti meg a szórakoz-
ni vágyó közönség. 16. Tarka me-
zők virágaiból készített bokréta, 
köteg.  18. Beküldendő. Az ünnepi 
műsorban közreműködő színész-
nő neve. 22. A szemére vető, vétke-
it felhánytorgató. 25. Elnöki, rövi-
den. 28. Video Home System.  29. 
És a többi.  30. Van betűi, keverve. 
33. Eltökél, elhatároz.  36.  …..alk, 
díszes, állványos ravatal, amire is-
mert személyek koporsóját állít-
ják fel. 40. Az egyik oldal.  42. Vé-
gek nélkül kotor!  43. Hiányos Za-
lán!  45. Újpesti Torna Egylet.  46. 
Község Heves megyében, a Hatva-
ni kistérségben.  48. Seb egynemű 
betűi.  50. Zene egyik fele.

 Beküldendő: A vízszintes 1,  
52,  függ. 8, 14, és 18 számú sorok 
megfejtése.

A májusi rejtvény megfejtése: „ 
hogy szabad akaratából legyen ré-
sze életünknek”.

A megfejtéseket a Jászapái Váro-
si Könytárba kérjük eljuttatni, au-
gusztus 20-ig.

A helyes megfejtést beküldők 
között a NOVUM Kiadó ajándék 
könyvét sorsoltuk ki.

A könyvet átveheti a könyvtár-
ban: Jász Miklósné, Jászivány.

Nagypál Istvánné                                                                             

Keresztrejtvény
Ima az aggódó szülőkért! 

Mottó: „Menj fiam, menj!” Helyett: Nem fiam, nem engedlek el. 
Mire képes egy aggódó szülő? - Szándékában áll mindentől 

eltiltani a gyermekét, amit veszélyesnek, nem kívánatosnak talál. 
Hajlamos arra, hogy kétségbeesetten ítélkezzen, mások felett. Csupa 
rosszat feltételezzen a saját gyermekéről is. Annak önállóságát figye-
lembe nem véve, mindent ő akar megmondani. Vagy legalábbis gyak-
ran kimutatja nem tetszését, gyermeke viselt dolgai iránt.

Fent a túlzott féltésről, a zsarnoki módon fenntartott fegyelem-
ről van szó. Vannak, akik a nevelésnek ezt a módját tartják eredmé-
nyesnek. Hogy kinek van igaza? Egy szülő azért van, hogy aggódjon, 
hogy megóvja, legalább az előre látható veszélyektől a gyerekét. Mi 
ebben a rossz?

Semmi sem védi meg a gyermeket a rá leselkedő veszélyektől, 
ilyenkor a szünidőben, több a baleset is, hiába a szülői felügyelet. Va-
lahogy úgy van kódolva egy gyerek, ha egyszer baj éri, és az átlagosnál 
jobban aggódó anyukája van, onnantól mindig előtte lebeg: „Vigyázz, 
nehogy még egyszer úgy járj!” És másodszor nagyobbat, harmadszor 
még nagyobbat esik. Akár elfogadja a szülő, akár nem, a folyamat vé-
gén bekövetkezik a felnőtté válás, az idő egyre távolabb sodorja őket 
egymástól. A gyerek számára eddig megoldásnak tűnő tökéletes en-
gedelmesség mögött; félelem, elnyomottság érzés, sőt bosszúvágy is 
lehet. Vagy teljes érdektelenségbe torkollik. A „nekem már minden 
mindegy” depressziója is sokakat sújt. Kiválthat nyílt szembenállást, 
lázadást, (hisztit) is, amit jól felhasznál a gyerek, szülője ellen.

Hangsúlyozom, nem az elvárható gyermeki engedelmesség fe-
lett szeretnék pálcát törni. De sajnos, akiket ilyen túlzott féltéssel 
neveltek fel, egyszer úgyis szembe kell nézniük önmagukkal. A saját 
erejük, gyakran kevés megbirkózni, a külső kontroll elvesztésével. A 
féltés lényegében ellenkezőjére fordul, kiszolgáltatottabbá teszi őket. 
Bármilyen szeretetteljes kapcsolat kiüresedése várható, engedmé-
nyek, észérvek nélkül. De a tekintélyelvű szülő –gyermek kapcsolat 
biztosan sérül tőle. Mit lehet tenni egy lelkileg labilis gyermekért?!

Egy biztos, várni, nem megoldás. Akkor mindkét oldalon fájdal-
mas évek következnek, ha nincs megbocsátás. A krisztusi értelem-
ben vett tökéletes megbocsátás, a sok sérelem miatt nagyon nehéz, 
de szükséges. Különben okot ad, minden másra, minden megemlített 
dologra, amit el lehetne elkerülni. Kívánok annyi erőt mindkét fél 
számára, hogy előbbre lépjenek problémájukban. És kérem, néha 
gondoljanak erre is:

 „Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát, és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak-
A dolgok oly bonyolultak
És végül mégis mindenek 
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábadhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok oly bonyolultak.„
Ámen.
           (Reményik Sándor: Ne ítélj!

Egy, az aggódó szülők közül: Z. S-né

A Jászapáti Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, 5130 Jászapáti Dam-5130 Jászapáti Dam-
janich út 2.
A közhasznúsági beszámoló 
adatai: (az adatok ezer forintban 
értendők)
Bevételek: 
APEH 1 % 143e Ft
Kamat bevételek pénzintézetektől 
82e �t
Ö s s z e s e n: 225 e Ft
Kiadások: 
Tanulók jutalmazása177 e Ft
Nevezési díjak  34 e Ft
Versenyek utazási költségei 78 e Ft
Házi versenyek és rendezvények költ-
ségei 140 e �t 
Egyéb működési költségek 113 e Ft
Ö s s z e s e n:  542 e Ft

Az alapítvány „pénzügyi ered-
ménye” 
(225.345 Ft  -  542.567 Ft  = 
 3�7.222.- Ft)
Nyitó pénzkészlet: 2.05�.339 Ft
Záró pénzkészlet: 
�.74�.��7 Ft

Az APEH által kiutalt �% összegét, 
a �43 e Ft-ot, a 2010 – 2011-es tanév 
második felében, illetve az év végi ju-
talmazásokhoz kívánja felhasználni 
az alapítvány kuratóriuma.

Ezúton is szeretnénk, megkö-
szönni önkéntes támogatóink-
nak, hogy segítették alapítvá-
nyunkat célkitűzéseinek meg-
valósításában.

Köszönjük! 
� Kuratórium tagjai

Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány
Pénzügyi beszámoló – 20�0. december 3�.

Egyházközségi hírek
A Jászapáti egyházközség 2003- ban vette a tulajdonában lévő kántorház he-

lyett a háromszobás max.: 70 fő befogadására alkalmas épületet
2003. április 26-án szentelték fel, Szent István Közösségi Ház néven
Jelenleg többféle közösség működik benne: 
Hetente: a Mária légió- szerdán
Biblia-kör – csütörtökön
Ifjúsági hittan- szombaton
Egyházi énekkar- pénteken vagy szombaton (csak a téli időszakban)
Havonta: Kamilliánus Családok Jászapáti Közössége – gyűlés
Jászapáti Templomért Alapítvány- taggyűlése
Évente egyszer: Napközis tábor nyáron
Farsangi bál
Bankettok

A közösségek és a Szent István Ház, minden érdeklődőt szeretettel várnak 
soraikba. 

2011. május 13-án pünkösdhétfőn délután  első alkalommal rendezett Csa-
ládi napot az egyházközség. A sportvetélkedőkön, művészeti-tárlaton és játé-
kos programokon sok család részt vett, és ajándékban részesült, a támogatók 
jóvoltából. A nyári szünet közeledtével felértékelődnek az ilyen programok. Re-
ményeink szerint ezek az új emberek legközelebb is ellátogatnak az Isten há-
zához, nemcsak a játék kedvéért.2011. május 19-én fogadalmi búcsút tartott a 
Mátraverebély- Szentkúti templomban. A Jászapáti zarándokokat hűvös, esős 
idő fogadta. Ez a kegyhely szeretetettel várja egész évben a híveket, feltöltődés-
re, megtisztulásra, családi pihenésre. A szép környezetben a szabadtéri mise 
alatt, még közelebb érzi magát Teremtőjéhez az ember.  S.-né

Jásztánc Alapítvány,  5�30 Jászapáti István király út �.

pénzügyi tájékoztatója  2010. évről
A közhasznúsági beszámoló adatai: (az adatok ezer forintban értendők)
Bevételek: Nyertes pályázat bevétele: 300 e Ft, APEH 1 %:   81 e Ft
Működési bevételek:  77 e Ft
Ö s s z e s e n: 458 e Ft
Kiadások: Tánc- és egyéb oktatás díja:  133 e Ft
Könyvelési és ügyvédi díjak: 112 e Ft
Működési költségek ( bank, posta, irodaszer):   46 e Ft
Ö s s z e s e n:     291 e Ft
Az Alapítvány éves szintű „pénzügyi eredménye” 2010. évben:       167 e Ft.
Az eszközök után elszámolható értékcsökkenési leírás (309 eFt) figyelembe vé-
telével az alapítvány mérleg szerinti eredménye -142 eFt. Az APEH által kiutalt 
1% összegét a 80.797 Ft-ot még 2010. évben felhasználtuk. A célszerinti fel-
használásra fordítható összegből, a táncoktatást finanszíroztuk. (56.558.- Ft). 
A működési költségekre fordítható 24.239.- Ft-ból pedig az ügyvédi költség egy 
részét fizettük. Itt is szeretnénk, megköszönni támogatóinknak és az önkén-
teseknek, hogy segítették alapítványunkat célkitűzéseinek megvalósításában. 
Köszönjük! Alapító Tagok

„Három Kívánság Alapítvány” 5�30 Jászapáti Fő tér 2.

pénzügyi tájékoztatója  2010. évről
Az adatok ezer forintban értendők.
Bevételek: APEH 1 % 242 e Ft 
Magánszemélyek támogatása 199 e Ft
Kamat bevételek pénzintézetektől     1 e Ft
Ö s s z e s e n:442 e Ft
Kiadások: Ügyvédi költség (Alapítói Okirat módosítás)   50 e Ft
Bank költség  12 e Ft
Ö s s z e s e n:  62 e Ft
Az Alapítvány éves szintű „pénzügyi eredménye” 2010. évben:    380 e Ft, 

melyből alaptőke emelésre 30 e Ft-ot fordítottunk.
Az APEH által kiutalt 1% összegét, a 242 e Ft-ot 2010. évben nem hasz-

náltuk fel, tovább gyűjtögetjük, arra az időre, amikor az óvoda épületeinek 
felújítása befejeződik, és az alapítvány céljainak megfelelően, új szemléltető 
eszközök és játékok beszerzése válik aktuálissá.  Ezúton is szeretnénk, meg-
köszönni támogatásaikat, mellyel segítették alapítványunkat célkitűzései-
nek megvalósításában.

Köszönjük! Kuratórium tagjai.
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Sport az általános iskolában
A felső tagozatosok sportjá-

ról Pestiné Járomi Edit és He-
gedűs Viktória tanárnőkkel be-
szélgettünk.

Elmondták, hogy a mögöt-
tünk lévő tanévben is szerepel-
tek a Nagy Vagy vetélkedőn, 
ami hatalmas élmény volt a gye-
rekeknek, láthatták magukat a 
képernyőn és együtt szerepel-
hettek  közismert tv-sztárok-
kal, és az egész város  egyszer-
re szurkolhatott a kis csapatért 
Az ősszel induló újabb forduló-
ra is beneveztek már.

A fiúk számára természete-
sen első a foci.  A Diákolimpi-
án a jászsági döntőig jutott a 
3. korosztályos csapat, akik az 
Év Sportolója díjat is megkap-
ták az önkormányzat bizottsá-
gától. Az MLSZ fociban - ami 
régen a Góliát nevet viselte - a 
megyei döntőben 4. helyen vég-
zett az iskola.

Felidézték a foci vb-t is, min-
den csapat egy-egy országot 
képviselt, és úgy játszottak egy-
más ellen, mint az igazi vb-n. Ez 
a bajnokság még most is tart.

November és április között a 
fedett uszodába jártak testne-
velés órákra a gyerekek. Nagy 
segítség volt, hogy a versenyek-
re felkészülés során ingyen tud-
ták használni az uszodát.

A tornaterem felújítása mi-
att nehezen ment a felkészü-
lés több sportágban, mert az 
órákra is át kellett járni a má-
sik iskola tornatermébe, ami a 
felső tagozatos korosztály szá-
mára nem alkalmas például a 
kézilabdára.  Van egy nagyon 
jó kézilabda csapatuk, tavaly 
nagyon eredményesek voltak, 
( a Kiskörei Vásárhelyi Pál di-
áknapokon az 5-6. évfolyamo-
sokkal elsők lettek), de most 
csak tavasszal és ősszel tudtak 
készülni, mert nem tudtak te-
rembe menni. Edzőmérkőzés-
re a gimnázium sportcsarno-
kába jártak.

Az iskolának 20 kerékpár-
ja van, ezeket bármikor el le-
het kérni, ha kerékpártúrákat 
szerveznek.

Kerékpáros Iskola kupán is 
részt vettek, szép eredmén-
nyel. 

Pályáztak sportrendezvé-
nyekre is, mint minden évben, 
így tudták megnézni a Jégko-
rong Vb-t egy busznyi gyerek-
kel. Sok segítséget kaptak a ver-
senyekre utazáshoz, nevezési 
díjak biztosításához, a jutalma-
záshoz az önkormányzattól, az 
iskola alapítványától és a szü-
lőktől. 

A Wesselényi Közalapítvány 
pályázatán sporteszközöket 
kaptak a gyerekek, aminek fel-
tétele volt, hogy el kellett végez-
ni egy őszi és egy tavaszi fittsé-
gi felmérést az egész iskolán be-
lül. Itt testsúly és testmagasság 
mérést, 30 m, 1200 m illetve 
3000 m síkfutás és helyből tá-
volugrás időre teljesített ered-
ményeit rögzítették, ami meg-
mozgatta az egész intézményt, 
mert ebben minden egyes diák 
részt vett. 

Az alsó tagozatos tanulók 
sportolásáról Móczó Róbert 
tanár úr számolt be, aki a leg-
népszerűbb sportággal foglal-
kozik, a focival. Az iskola csa-
patai összekapcsolódtak a Já-
szapáti Focisuli Alapítvánnyal, 
hiszen ugyanazok a gyerekek 
járnak oda is. Az iskolai kor-
csoportokat úgy alakították ki, 
hogy megfeleljen az utánpótlás-
nak, így tudtak elmenni a foci 
tornákra, ahol egész szép ered-
ményeket értek el.  Ez annak is 
köszönhető, hogy az alapítván-
nyal közösen hetente három-
szor van edzés minden korcso-
portnak, amelyre 16 -17 gyerek 
jár rendszeresen. Leginkább 
meghívásos tornákra vitték el 
őket a hétvégéken, Szolnokra, 
Füzesabonyba, Besenyőtelekre. 
Ezeken mindig a dobogó körül 
tudtak végezni.  Most a szünidő 
elején még egy évzáró focitábor 
lesz a Focisuli szervezésében, 

de az iskolától is kaptak olyan 
lehetőséget - akik rendszere-
sen jártak az iskolai edzésekre 
- hogy elmehettek kétnapos ki-
rándulásra Jászszentandrásra, 
a néptáncos lányokkal közösen, 
akik szintén jutalmul kapták. 

Minden évben részt vesznek 
a Magyar Gyermek Labdarúgó 
Szövetség háromfordulós tor-
náján. Az idei tanévben az őszi-
téli-tavaszi eredményeket egye-
sítve elsők lettek a 3.-4. osztá-
lyosaik, és a megyei döntőbe 
jutottak. Ott ugyan nem sike-
rült a továbbjutás, de tisztes-
ségesen helytálltak a gyerekek 
a nehéz csoportban Szolnok el-
len.

Hasonlóan népszerűek a sor-
versenyek és a háromtusa is, 
ahol atlétikai számok vannak: 
futás, kislabda dobás és távol-
ugrásban mérik össze erejü-
ket a környező települések kis-
diákjaival. Ebben a verseny-
számban az első korcsoportban 
egyéni győztesük is lett Jászbe-
rényben. 

A téli időszakban van lehe-
tőség ismerkedni az úszással 

is, mert a testnevelés órák ös-
szevonásával, ki tudnak men-
ni a fedett uszodába. A nagy lét-
szám miatt az úszás tanítása 
nehéz, de annyiban hasznos, 
hogy megszokják, megszeretik 
a vizet a gyerekek. Télen, min-
den évben indul sí tábor az is-
kolából, de az alsósokat még 
nem nagyon engedik el oda a 
szülők.

Az iskola összevonást kö-
vetően a tanulók szabadidő 
programjában kiemelten fon-
tos helyet foglal el a gyerme-
kek egészséges életmódra ne-
velése. Ennek szellemében a 
sportra nagy hangsúlyt fekte-
tünk – mondta a beszélgetés vé-
gén Móczó Gábor – melynek fő 
támogatója iskolánk igazgatója, 
Utasi László, valamint az alsó 
tagozaton dolgozó sport iránt 
elhivatott nevelők.

 sz-n

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 Centr��� 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.

 Ön elképzeli,  
mi megvalósítjuk!

Vállaljuk: 
- lakó, kereskedelmi, és ipari épületek teljes 
körű építőipari tervezését
- meglévő épületek felújítási, korszerűsítési, 
bővítési terveinek  
  elkészítését
- beruházások lebonyolítását
- kivitelezési munkák műszaki ellenőrzését
- pályázatokhoz szükséges  
  dokumentációk készítését
- részletes költségkalkulációk készítését
- építkezések felelős műszaki vezetését
- építmények statikai ellenőrzését

Bíró László
terület- és településfejlesztési szakmérnök
független műszaki ellenőr, felelős műszaki 
vezető

ifj. Bíró László szerkezetépítő mérnök, 
statikus

Mobil: 06 /30 205-1191, 06 /30 639-3565
E-mail: jaszepuletes@gmail.com, 

Fax: 06/57 655-264

–A Jászsági Kistérségi Helyi Közös-
ség Egyesülete május végével zárta le a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) 
felülvizsgálatát. A civil szervezetek, vál-
lalkozók, önkormányzatok által benyúj-
tott projekttervek nagy segítséget nyúj-
tottak a LEADER csoport számára a 
pályázati célterületek kidolgozásánál, 
hiszen a LEADER programunk alapja a 
közösségi kezdeményezés. A beérkezett 
ötletek, tervek sokasága foglalkoztatja 
a LEADER Helyi Akciócsoport tagjait, 
akik aktívan dolgoznak a közösségért és 
a települések fejlődéséért. LEADER IV. 
tengelyre várhatóan 2011. szeptember-
től lehet pályázatokat benyújtani iro-
dánkhoz. A 2011. évi tervezés során a 
vállalkozások erősítése került a közép-
pontba. A korábbi pályázati kiírásokhoz 
képest újdonság, hogy több célterület-
re ebben az évben, már az őstermelők 
is pályázhatnak. 

2011. június 15. és július 15. között le-
het pályázni mikrovállalkozások létre-
hozására és fejlesztésére az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program (ÚM-
VP) 7 milliárd forintos keretéből. Az 
MVH-hoz benyújtandó pályázatban, 
a vidéki térségekben új mikrovállalko-
zások létrehozásának, illetve működő 
mikrovállalkozások beruházásainak, 
műszaki-technológiai fejlesztésének tá-
mogatása által a vállalkozói aktivitás, a 
versenyképesség, az innovációs képes-
ség ösztönzése, munkahelyek megtar-
tása és újak létrehozása, valamint a gaz-
dasági szerkezet fejlesztése a cél.

A támogatás mértéke a hátrányos 
helyzetű területen megvalósuló fejlesz-
tés esetén az összes elszámolható ki-
adás 65%-a, de legfeljebb 35 000 000 
Ft, egyéb területen (nem hátrányos te-
lepülésen) megvalósuló fejlesztés ese-
tén az összes elszámolható kiadás 60%-
a, de legfeljebb 35 000 000 Ft.  (Jogo-
sult települések: Alattyán, Jánoshida, 
Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jász-
boldogháza, Jászdózsa, Jászfelső-
szentgyörgy, Jászivány, Jászjákóhal-
ma, Jászladány Jászszentandrás, Jász-
telek, Pusztamonostor)

2011. július 1. és augusztus 1. között 
lehet támogatási kérelmet benyújta-
ni az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program (ÚMVP) turisztika tevékeny-
ségek ösztönzésére jogcímre az MVH-
hoz. A rendelkezésre álló keret 4 milli-
árd forint. A támogatással a tárca célja 
a helyi turizmus ösztönzésével a vidéki 
munkahelyek megtartása, új munkahe-
lyek létrehozása, ezáltal a vidék népes-
ségmegtartó erejének növelése. 

A támogatás mértéke a hátrányos 
helyzetű területen megvalósuló fejlesz-

tés esetén az összes elszámolható ki-
adás 65%-a, de legfeljebb 35 000 000 
Ft, egyéb területen (nem hátrányos tele-
pülésen) megvalósuló fejlesztés esetén 
az összes elszámolható kiadás 60%-a, de 
legfeljebb 35 000 000 Ft. (Jogosult te-
lepülések: Alattyán, Jánoshida, Jászá-
gó, Jászalsószentgyörgy, Jászboldog-
háza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, 
Jászivány, Jászjákóhalma, Jászladány 
Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamo-
nostor, Jászberény külterülete)

A JKHK Egyesülete 2011. június hó-
naptól több településen tart a várható 
pályázati lehetőségekkel kapcsolatos 
tájékoztató fórumot. Kérjük, hogy fi-
gyeljék honlapunkat (www.jkhk.hu) az 
esemény menüpont alatt megjelente-
tett információkat, ahol értesülhetnek 
a soron következő fórum időpontjáról, 
helyszínéről.  Amennyiben felkeltette 
érdeklődését a pályázati lehetőség, bő-
vebb információkat kaphat a következő 
elérhetőségeken:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesülete     

Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály 
u. 2.     

Tel/Fax: 06-57/443-570 
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.

com 
Web: www.jkhk.hu 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat új 
szolgáltatásai

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat az 
alábbi, új online szolgáltatásait indítot-
ta el honlapján (www.mnvh.eu) „Köz-
tér” néven:

Jó gyakorlatok – megismerhetők az 
ország legsikeresebb pályázatait mind 
a 11 szakterületen, és foglalkoztatás té-
makörben is.

Piactér – a magyar termékek kereske-
delmére létrejött szervezetek, igazi há-
zi magyar termékeket előállítók között 
lehet böngészni.

Interaktív falutúra – Magyarország 
50 települését lehet bebarangolni a gép 
előtt ülve. A kedvcsinálás után a sze-
mélyes kiránduláshoz szálláshelyeket 
is találni.

Partnerkereső – amennyiben valaki a 
projektjéhez erőforrást keres, vagy erő-
forrással rendelkezik, amellyel szívesen 
segítene egy projekt megvalósulásában, 
megkeresheti ideális partnerét.

Pályázati aktualitások 

Ládiné Lévai Ibolya

AUSTRIA · GERMANY · HUNGARY · SPAIN · SWITZERLAND

novum publishing kft.
H-9400 Sopron, Várkerület 1-3.
Tel.: +36 99 505 024

Szívesen fogadjuk kéziratát!

A mai, „elszámítógépe-

sedett” világban hangsú-

lyozottan fontos a gyer-

mekek visszavezetése a 

természet tiszta szép-

ségéhez, az állatok, nö-

vények szeretetéhez, is-

meretéhez. Ebben segít 

szórakoztató, kedves ver-

seivel Ládiné Lévai Ibolya 

Nyalka és Nyafka macs-

kák című kötete.
ISBN 
978-615-5002-04-5
106 oldal · 4490 Ft

Nyalka és Nyafka macskák
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Tisztelt Vásárlóink!
Továbbra is a teljes tej- és tejtermék 

választékot kínáljuk!
 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

Arizona Steak House
5100 Jászberény, Serház u. 1.  

Tel: 06 57 412-042; 06 20 5170-173

Aranysas Étterem
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11. 

Tel: 06 57 402-189; 06 20 517-2705

Andrássy Thermál Hotel***
5130, Jászapáti, Gyöngyvirág út 24. 

Tel.: 06 57/540-580 

E-mail: thermal-jaszapati@vnet.hu

Andrássy  
Rendezvényház
5100 Jászberény, Rákóczi út. 59. 

Tel.: 06 70 4595-999

River Étterem és Bowling Club
5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 15. (Börtönudvar)

Tel:06 57 407-500 www.egyunkigyunk.hu

A jászberényi székhelyű JAZZ-STEAK 
Kft. négy étterem, egy szálloda, és egy ren-
dezvényház sikeres üzemeltetésével, vala-
mint több mint 10 év tapasztalattal a ven-
déglátásban garantálja, hogy megrendelői 
számára igényes, magas színvonalú szolgál-
tatást nyújt, legyen az bármely egységünk-
ben, vagy külső helyszínen.
Vállaljuk vállalati- és magánjellegű rendez-
vények, esküvők, fogadások, protokoll-ét-
kezések, többezer fős céges családi napok, 
konferenciák, tréningek teljes körű lebonyo-
lítását.

POWER
Műszaki kereskedés

Jászapáti, Kossuth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565 

Kesse AKCIÓs AJáNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Mindenkert
Épületfelújítások, karbantartások:

Gipszkarton-szerelés, festés, mázolás, ácsmunkák  
(tetőjavítás, kerti faház és díszkút, gyermekhomokozó)

Bádogosmunkák, eresz- és szennyvízcsatornák készítése
Lakatosmunkák (kerítéskészítés, meglévők javítása, stb.)

Zöldterület kialakítása és kezelése:
Növénytelepítés, füvesítés, fű- és sövénynyírás, favágás, metszés,

épület körüli burkolatok, járdák, kocsibeállók készítése
Sírgondozás, feltöltés és takarítás. 

Létrás Multicarral munkát vállalok és bérbe is vehető!
Tajti Imre: 20/441-46-80

„A divatstílusok kialakítá-
sában, sok egyéb hatáson kí-
vül- minden korban nagy szere-
pe volt a ruha készítőinek, akik 
formálták és befolyásolták az öl-
tözködés változásait.. Napjaink-
ban erre egy külön szakma, a di-
vattervezés szakosodott. Ezért 
is van olyan óriási jelentősége az 
olyan képzéseknek, mint amilyen 
évekkel ezelőtt a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc 
Gimnázium és Szakképző Isko-
la indított be, és rendszeresen 
meghirdet. Ez a szak pedig a di-
vat- és stílustervezői szak. Min-
den évben számot adnak tudá-
sukról mind elméletben, mind 
gyakorlatban. Az elmúlt évben 
Jászberényben láthattuk kitűnő 
vizsgakiállításukat, most itt Já-
szapátin a 15.E. osztály ruháit, 
terveit, mulázsait  mutatták be. ( 
Ez a technika a szabóbabán úgy 
néz ki, mint a valódi megvarrt 
ruha, csak közelebbről szemlél-
ve láthatók a gombostűk. A fran-
cia technikát Magyarországon 
csak ebben az iskolában tanít-
ják.. Szerk.)

A kiállított ruhák egyediek, na-
gyon jól tükrözik alkotójuk ízlés-
világát, közös bennük, hogy a leg-
modernebb formákhoz is odaillő 

módon alkalmazták a népművé-
szet legkülönbözőbb formájú és 
stílusú díszítőelemeit. Ezért a ki-
állított munkák egyszerre mo-
dernek és egyszerre népiesek.

Gratulálok az alkotóknak, fel-
készítő tanáraiknak és az isko-
lának, hogy indít ilyen szakot. 
További sikeres boldogulást kí-
vánok a szakmához, amit nagy 
szívvel és lelkesedéssel tanultak 
meg. „

Részletek Hortiné Dr. Bathó 
Edit a Jász Múzeum igazgatójá-
nak megnyitójából

A képzésben résztvevő taná-
rok Deli Julianna, Nyitrai Bélá-
né, Gazsi Andrásné voltak.

Szeptembertől újra lehet je-
lentkezni a divat- és stílusterve-
ző szakra. A képzés díjtalan és a 
2011/2012-es tanévben csak esti 
képzésben indul.

A jelentkezési határidő július 
15. Ha esetleg valakit nem vesz-
nek fel a főiskolára, akkor még a 
pótbeiratkozásnál augusztusban 
is van rá mód. Jelentkezési lap az 
ikviszi@freemail.hu honlapon, a 
06-20/3944-502 telefonszámon 
Gazsi Andrásnétól kérhető, vagy 
személyesen a Vasút út 2 sz. alatt 
Urbán Csabánétól.

Divatbemutató kiállítás a Művészetek Házában� Geo Magazin „Szerkessz saját 
magazint!” címmel pályázatot hirde-
tett általános iskolások számára, me-
lyen közel 100 iskola közül a Jászapá-
ti Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola 5. c osztályos tanulóival sike-
resen pályáztunk. Egy egész napos 
kalandtúrát nyertünk a Duna-Ipoly 
Nemzeti Parkba, ahol a vadőrökkel és 
a Természettudományi Múzeum ku-
tatóival együtt ismerkedtünk csodá-
latos élővilágunk sokszínűségével. 

Május 22-én vettünk részt ezen 
a rendezvényen, melynek mottója: 
„Csak azt  tudod megvédeni, amit 
ismersz!” A  nap célkitűzése a kör-
nyezettudatos magatartás, az er-
dő-és vadgazdálkodás, a környe-
zetvédelem fontosságának megér-
tése volt.

A pályamunka kidolgozásakor 
figyelembe kellett vennünk maga-
zin által ajánlott irodalom listáját, 
környezetünk növény- és állatvilá-
gát, valamint a környezetvédelem-
mel kapcsolatos megadott témá-
kat. Az újságunkat úgy kellett meg-
szerkeszteni, hogy az megfeleljen 
egy átlagos sajtótermék elvárásai-
nak. (Címlap, impresszum, hirde-
tések…)  Magazinunknak a „Tisza-
virág” címet adtuk. Több okból is. 
Településünk közel van hazánk 2. 
legnagyobb folyójához, így minden 
évben itt vízi táborozunk, és ismer-
kedünk erdei iskolában a növény 
és állatvilágával. Sikerült ––meg-
csodálnunk a folyó „virágzását” is. 
Ezeknek a kis élőlényeknek az élete 
nagyon rövid ideig tart, mégis mi-
lyen sok minden történik velük egy 
nap alatt. A mi újságunk is csupán 
egyszeri kiadás volt, mégis tartal-
masnak bizonyult. 

Bemutatkozó képeinken keresz-
tül az iskolai életünkbe, természet-
fotóinkba és városunkba is bete-
kintést nyerhettek. Írásainkban cé-
lunk a figyelemfelkeltés volt, amit 
érdeklődésünknek és életkorunk-
nak megfelelő szinten próbáltunk 
feldolgozni.

A  Nagykovácsi Öko Általános Is-
kola adott otthont az akciónapnak, 
a négy állomás helyszínének a Bu-
dai Tájvédelmi Körzetet választot-
ták. Izgalmasnak ígérkezett a nap, 
mert a Tv2 stábjával és hírességei-
vel vághattunk neki a túrának.

Az 1. állomáson a madárgyű-
rűzést néztük meg. Egy óráig tart-
hatják befogva a  madarakat, meg-
határozzák nemüket, tápláltságu-
kat, megmérik a szárnytollukat.

A tóból mintavétel után tanul-
mányoztuk a vízi élővilágot. Fog-
tunk gőtét, piócát, csíbort, csíkbo-
garat, légivadász-szitakötőlárvát, 
vízi csigát, ebihalat, majd mikrosz-
kóppal vizsgáltuk. 

Az erdő kis- és nagy vadjairól pata-
lenyomatokat készítettünk, és szőrük 
alapján azonosítottuk őket. „Közel-
ről” is megismerkedtünk a vadbefogó 
csapdával. Fűhálózással gyűjtöttünk 
rovarokat, bogarakat a rétek élővilá-
gából, majd a lepkék titokzatos élete 
bűvölt el bennünket.

A Tv2 sztárjaival , Demcsák Zsu-
zsával és SP-vel  túrázhattunk.

Fantasztikus élményekkel teli, új 
ismeretekkel gazdagodva tértünk ha-
za erről az interaktív tanulmányi ki-
rándulásról.

Emléktábla-avatás június 4-én
A Magyar Országgyűlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Nap-

jának nyilvánította.
A Trianoni békeszerződés aláírásának napját városunkban is em-

léktábla hirdeti a Városháza homlokzatán.
Pócs János polgármester, ezekkel a szavakkal leplezte le az em-

léktáblát. „ Azért került az emléktábla az Önkormányzat épületére, 
hogy hirdesse az összetartozást a határainkon innen és a határain-
kon túl, az összetartozást itt a városban. Hirdesse a mindenkori pol-
gármesternek, a mindenkori hivatalvezetésnek, a hivatal dolgozói-
nak és az ügyfeleknek, hogy összetartozunk, és aki ebbe a hivatalba 
bejön, annak tudnia kell minden pozícióban ügyfélként,  hivatali dol-
gozóként vagy városvezetőként, hogy mindig csak egymásért és so-
hasem egymás ellen dolgozhatunk.”

Geo-napon az 5. c osztály
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Júniusban, a megyei  újság-
hírekben, a jászapáti gimnázi-
um tájfutó szakosztályának leg-
újabb sikeres növendékét, Bar-
tus Petra nevét olvashattuk, aki 
kijutott a júniusi csehországi if-
júsági EB-re. A jászapáti családi 
kötődésekkel is rendelkező jász-
szentandrási lányt arra kértem, 
árulja el, mi a jó abban, ha valaki 
egy iránytűvel és térképpel a ke-
zében lohol az erdőben, egyik bo-
zótból a másikba, úttalan utakon 
és pocsolyákon át, hogy sárosan, 
fáradtan célba érjen. A beszélge-
tés szándékosan a verseny előtt 
készült, most inkább az odaveze-
tő út volt az érdekes.

Mióta foglalkozol a tájékozó-
dási futással?

Hetedik éve. Ötödikes korom-
ban, amikor idekerültem a gimi-
be, az osztálytársak csábítottak 
el edzésre, délutánonként futunk 
meg játszunk és az jó buli,  de éve-
kig csak hobbi szinten nem komo-
lyan csináltam.

Mi tetszett benne?
Az elején a társaság. Sokan ös-

szejártunk futni, meg jól szóra-
koztunk. Csak addig magyaráz-
ta az edzőnk, hogy jót tesz a moz-
gás, míg végül igaza is lett, mert 
tesi órán is jobban tudtunk szere-
pelni a felméréseken. Aztán egy-
szer elhatároztam, hogy ha már 
ennyi éve futok, akkor már kelle-
nek eredmények is. Kitűztem ma-
gamnak, hogy jobban szerepeljek 
országos versenyeken. Az, hogy 
válogatottnak lenni, csak a leg-
merészebb álmom volt.

Mit kellett tenni a válogatott-
ságért?

Nagyon sok mindent. Kell a fu-
tás, az erőnlét az fontos. Sokat 
edzünk egész évben, télen, ny-
áron, a hét 6 napján. Ezen kívül 
kellenek az edzések a terepen is, 
hogy jól tudjunk útvonalat vá-
lasztani, térképet olvasni, tájé-
kozódni futás közben.

A tavalyi évben kezdtek job-
ban jönni az eredmények és ak-
kor a magyar tájfutó ifjúsági vá-
logatott szövetségi kapitánya az 
eredményeim alapján úgy látta, 
lenne esélyem a válogatottba be-
kerülni. Az idei év elején meghí-
vott az edzőtáboraikba és a tava-
szi versenyek jól sikerültek, így 
kerülhettem a Ifjúsági Európa 

Bajnokságra utazó korosztályos 
csapatba.

Milyen eredménnyel lennél 
elégedett?

Még nem indultam ilyen nagy 
versenyen. Nem is gondoltam, 
hogy összejöhet. Szeretnék az el-
ső 30-ban benne lenni, akkor már 
elégedett lennék, mert ott lesznek 
a svédek, norvégok, dánok, ahol 
nagy hagyományai vannak ennek 
a sportnak. Onnan származik a 
tájfutás. Azon a vidéken vannak 
olyan iskolák, ahol a tájékozó-
dás tantárgy az iskolában. Ott a 
sporthoz is egész másként állnak 
hozzá az emberek, idősek is sokat 
sportolnak.

Hol szoktatok futni?
A téli edzések általában Apá-

ti és Szentandrás között vannak, 
vagy a tornateremben, nyáron a 
város határában. Általában 24-
25km-t futunk, amit két óra alatt 
teljesítünk. 

Gyakran volt hogy futva tet-
tem meg az utat Apáti és Szen-
tandrás között.

Melyik részét szereted a futást 
vagy a tájékozódást?

Szeretem, ha terepen kell futni, 
erdőben, ez nagyobb kihívás. 

A labdajáték nem kötne le, jó 
az, ha valamit teljesíteni kell egy 
sportban. Ez szerintem vagány 
dolog, kihívás, jó buli. A verse-
nyeken mindig megosztjuk egy-
mással, hogy milyen kalandunk 
volt, hol ragadtunk mocsárba.

Egy csinos fiatal lánynak nem 
jobb lenne a hűvös szobában ze-
nét hallgatni, vagy filmet néz-
ni?

Az is kell, néha kell a lazítás. 
Nehéz rávennie az embernek ma-
gát, hogy mozogjon, de csak el 
kell kezdeni egyszer, amikor jól-
esik kimenni futni egyet, utána 
úgyis rájön, hogy ez jó. 

Hogy megy egymás mellett a 
sport és a tanulás?

Jól megférnek. Nem vagyok 
egy szorgalmas sajnos, de így, 
hogy futok, megtanultam be-
osztani az időmet. Ha nem jár-
nék edzésre, biztos vagyok ben-
ne, hogy azt az időt nem a tanu-
lásra fordítanám. Azt még nem 
tudom, mi szeretnék lenni, de a 
fizika a kedvencem, mindenkép-
pen azzal kapcsolatban szeretnék 
valamit tanulni.

Még van két évem, mert  nul-
ladik évfolyamos voltam, amikor 

csak angolt tanultunk, így meg-
csináltam a középfokú nyelvvizs-
gát, utána kezdtem csak a gimit. 

Milyen lesz a nyár számod-
ra? 

Egész nyáron menni fogok. 
Több napos versenyek vannak 
ilyenkor, ami nyaralásnak is fel-
fogható. Közben edzések hetente 
háromszor a többiekkel, de ott-
hon is ki szoktam menni futni.

Mi a terv az EB után? Mi a ki-
tűzött cél?

Utána lesznek majd a magyar 
bajnokságok, és jövőre kezdődik 
minden elölről. Szeretnék jövőre 
is benne lenni a válogatottban.

A sportban az eredményeket 
mindig magának köszönheti az 
ember elsősorban, de az edző-
nek mindig kiemelt szerepe van. 
A helyi tájfutó egyesületben Kis-
né Kiss Mari nagyon tudhat va-
lamit, mert néhány évente sike-
res sportolókat nevel.

Az edzőmnek sokat köszönhe-
tek. Mikor negyedik után eljöt-
tem ide a gimnáziumba, nem tud-
tak rávenni, hogy a termet kör-
befussam, vagy egy bukfencet 
csináljak, nemhogy ennyit fus-
sak.  Úgy álltam a testnevelés tan-

tárgyhoz, meg az egész sporthoz, 
hogy hagyjanak engem vele bé-
kén. Már akkor is meglepődtem, 
hogy elmentem egy edzésre, és 
már hét éve ott vagyok! Mari 
tényleg tudhat valamit!  Egy em-
bert megtanítani tájékozódni, az 
iszonyat nagy munka. Képes volt 
arra, hogy autóba ült velünk, el-
vitt a Mátrába és az egész hétvé-
gét arra szánta, hogy megtanít-
son minket tájékozódni. 

A sikerhez – a sportban és az 
életben is - több dolog kell. A te-
hetségen és az akaraterőn kívül 
egy jó edző, aki segít, bíztat, a 
szülői támogatás sem hiányoz-
hat, és ha van egy talpraesett 
vagány csaj, mint Petra, aki ha 
kell, segít a szüleink kapálni, 
vagy süt-főz a bátyjának, tanul, 
ahogy kell és meglepő bölcsessé-
gekkel, önismerettel felvértezve 
vág neki a sportnak - és később 
talán minden másnak is,-  akkor 
az eredmény előbb-utóbb jelent-
kezni fog. 

Sok sikert Perta!

Sz-n

Csak el kell kezdeni egyszer, amikor jólesik futni egyet…
Beszélgetés Bartus Petrával a tájfutásról és általában a sportról

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

2. 8:30 óra Játékdélelőtt
4. 14 óra  Nyugdíjas klub
4. 14,30 óra  Minigyöngy
 6. 10 óra Cukorbetegek klubja
11. 15 óra Rejtvényklub Városi rejtvényfejtő verseny
16. 8:30 óra Játékdélelőtt
16. 9 óra Csipkeverő-kör Csipkék anyagra dolgozása.
18. 14 óra  Nyugdíjas klub
18. 14,30 óra  Minigyöngy
 25. 15 óra Rejtvényklub Városi rejtvényfejtő verseny
 25–29-én  9–�2 óra Hátizsákkal a Föld körül    
27. 14 óra Vakok és csökkentlátók klubja
30. 8:30 óra Játékdélelőtt

  6-án, 17 óra: Főzőklub
12-én, 15 óra: Versbarátok köre
20-án, 17 óra: Főzőklub
26-án, 15 óra: Nótakedvelők klubja
Hétfőnként 17 óra: Városi vegyes kar próbája
Csütörtökönként 17 óra: Színjátszó köri foglalkozás

MŰVÉSZETEK HÁZA  57-443-566)
NYÁRI KÉZMŰVES ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR
Július 4-től–8-ig és 11-től-15-ig, délelőtt 8:30-tól 12:30-ig. 
 (Kerek Udvar Kézművestár és Jásztánc Alapítvány)
9. szombat: ARATÓNAPI TÁNCHÁZ (20-órától) 
29–30. péntek-szombat: JÁSZSÁGI RANDEVÚ 
Hétfőnként: (10-11) Baba-mama klub, Jásztánc Alapítvány
Keddenként: (16-20) gyermek néptánc próba 
Szerdánként (18-19.30) Jóga klub, Nyitrainé Rusvai Tünde
Csütörtökönként fitnesz edzés (19-20) hölgyeknek
Péntekenként: (19-20) ZUMBA edzés hölgyeknek
Szombatonként (15-18) néptánc próba 
Vasárnap délelőttönként (9-12) néptánc próba

A Városi Könyvtár 
programajánlata

06-57-441-081

A Művelődési Ház 
programajánlata

06-57-441-071

születtek:
Tóth Brendon Roland 2011. 5. 19.
Farkas Tifani Napsugár 2011. 5. 19.
Duka Árpád  2011. 5. 30.
Duka Roland  2011. 6. 8.
Duka Tamás  2011. 6. 12.
Bokor Boglárka Mira 2011. 6. 12.

Házasságkötés:
Hanyu Zoltán – Pozák Viktória 2011. 5. 21.
Mihályi István Péter – 
Dr. Molnár Sarolta   2011. 5. 21.
Rimóczi Tamás – Kálmán Tímea 2011. 5. 28.
Dr. Jászay Viktor – Dr. Kis Tünde 2011. 5. 28.
Farkas András – Molnár Erika 2011. 6. 3.
Bánfi András Sándor – Farkas Anett 2011. 6. 11.
Gál Sándor – Bolyós Krisztina 2011. 6. 11.

Elhaláloztak (Jászapáti lakosok):
Nyitrai Béláné  élt 82 évet 
 Terjék irén
Sindely Mátyásné  élt 77 évet  
 Eszes Katalin
Kalmár Gáborné  élt 50 évet  
 Pádár Ilona
Bende Ferencné  élt 51 évet  
 Kis Zita Mária 
Birkás István  élt 86 évet  
Farkas István  élt 61 évet  
Bódis István  élt 90 évet  
Magyar Kálmán  élt 54 évet  
Karancs Miklós  élt 89 évet  
Kiss Zoltánné  élt 51 évet  
 Urbán Erzsébet
Zsemberi Lajos  élt 82 évet  
Szőke Bertalan  élt 87 évet  
Utasi Lászlóné  élt 73 évet  
 Deli Borbála

PROGRAM:
���  Gyülekező a Városháza előtt 
 (5130 Jászapáti, Velemi Endre út 2.) 

�30  Indulás külön autóbusszal  
 vagy hintóval a Tanyamúzeumhoz

KAKASPÖRKÖLT-FŐZŐ VERSENY
7��  A versenyzők elhelyezkedése  
 a kakasfőzéshez
8��  Tűzgyújtás

9��  ��egnyitó 
,,ISTEN HOZOTT KEDVES VENDÉG!” 
A rendezvényt megnyitja: dr. Kalmár Pálné 
nyugalmazott középiskolai igazgató
Az aratási szokásokról mesél: Mihályi József,  
a Vándorfy János Honismereti Szakkör vezetője 
(Helyszín: közeli búzatábla)
HAGYOMÁNYOS KÉZI RATÁS, CSÉPLÉS 
Az aratópárokat a Muskátli Népdalkör kíséri
A visszaérkezető aratópárokat köszönti dr. 
Kalmár Pálné nyugalmazott középiskolai 
igazgató

SZÍNPAD:
Néptánc műsor, népzenei koncert és népdal-
körök bemutatkozása

���� –�4��  

A HÉTSZÍNVIRÁG, a SZÁZSZORSZÉP  
és a KÖKÖRCSIN Táncegyüttesek műsora
Bábelőadás a legkisebbeknek
MUSKÁTLI Népdalkör műsora
Sarkantyú mese – Napsugár Waldorf Iskola növen-
dékei előadásában
Babály Éva (Gigi) énekesnő 
Rákóczifalvai Madárbarát és Természetvédő kör és 
Búzakalász Citerazenekar műsora 
Búzavirág táncegyüttes műsora 
RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLA műsora
���� Kakaspörkölt-kóstolás 
�3��  A FŐZŐVERSENY ÉRTÉKELÉSE (Kóstoló 
és zsűrizés értékes díjakkal) (Zsűri tagjai: Menyhárt 
Imréné, Borbás Ferenc, globigi vendégek vezetője)
�5�� Tombolasorsolás  
 értékes nyereményekkel
tanya���ze���Ban  
És ANNAK UDVARÁN:
����  TÁRLATVEZETÉS a Vándorfy János  
Honismereti Szakkör tagjainak segítségével  
a Tanyamúzeumban 

���� – �4�� „JÁTSZÓHÁZ A SÁTORBAN”  
A Kerekudvar csapatával  
(gyöngyfűzés, csuhé- és gyékényfonás, bőrdíszmű-
vesség, kézműves foglalkozás)

EGYÉB HELYSZÍNEN:
���� – �030 Jászjákóhalmi Íjászok bemutatója a kö-
zeli búzatáblán
���� – �430 Jászjákóhalmi Íjászok – lövetés (Az íjá-
szok lehetőséget biztosítanak a nézők számára, hogy 
kipróbálhassák az íjászat tudományát.)

Kísérőprogramok: 9�� órától egész nap
„NAGYRÉDEI SZŐLŐK” Borforgalmazó Kft. egész 
napos borkóstolója, helyi termékek asztala, vat-
tacukor, kenyérlángos, kürtőskalács, aratási eszkö-
zök bemutatója, kipróbálása, arató jelvények, arató-
díszek bemutatása, játszóház, kézműves foglalkozás 
várja a kilátogatókat.

A kakaspörköltről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola  
és Kollégium Tanbázisa gondoskodik.

A rendezvényt eső esetén is megrendezzük. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Bővebb információ: www.jabe.hu

ArATónAP  
2011. július 9.


