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14:00	 A	XVII.	Jász	Világtalálkozó	Ünnepélyes	megnyitója	
15:20					Kiállítások	közös	megnyitója	a	Művelődési	Házban
16.00					„Jászok	Fája”	ültetése	
16:30					Dávid	Sándor	fafaragó	népművész	
	 ajándék-emlékművének			avatása	
17.00					Jász	-	Nagykun	-	Szolnok	megyei	Karnagyok	Kórusának	
	 fellépése	a	Római	Katolikus	templomban
18:15					Szolnoki	Mazsorett	
	 és	Zászlóforgató	Csoport	Műsora
19:15					Agócsné	Balogh	Mónika	
	 operett	-	és	magyar	nóta	műsora
20:10					AN-JU	műsora
20:30					Jászmagyarok	Együttes	koncertje
22:00					Anonym	Rock	Band	koncertje

	7:30						Vendégek	fogadása	a	Művelődési	Ház	előtt
	9:00						Ünnepi	Főpapi	Szentmise	
	 a	Római	Katolikus	templomban
10:30					Jász	települések	felvonulása	-	Indulás	a	templom	elől
11:15					A	XVII.	Jász	Világtalálkozó	Díszünnepsége	
	 	A	Jászságért	Díj	átadása
	 	Jásziványért	Díj	átadása	
	 	Jászkapitány	beiktatása	a	Kapitányok	Tanácsa	előtt
	 	Történelmi	képek	a	jászok	múltjából
14:00	-	14:30			„Jász	-	Tánc”
14:00	-	18:00			Jászsági	települések	
	 	művészeti	csoportjainak	bemutatkozása			
14:30						Csikós-	és	voltizs	bemutató
15.30						Íjász	bemutató
16:00						Jászsági	tűzoltóautók	felvonulása
16:00						Fogathajtó	bemutató
18.00						Bohócműsor
18:00						Jászapáti	Színjátszó	Kör	operett-	és	musical	műsora
19.10						Miskolci	Ütősök
19.45						Tóth	Vera	műsora
20.30					Takács	Nikolas	műsora
21.00					„TŰZVARÁZSLÓK”
21.30					Utcabál,	tűzijáték

Jász	települések	utcája	-	Kézműves	utca	-	Hagyományőrző	kézműves	
játszóház		-	Kiállítások	-	Lovaglás,	sétakocsikázás	-	Arc-és	körömfestés	-	
Ugrálóvár	és	egyensúlyozó	játékok.
A	részletekről	a	rendezvény	honlapján	tájékozódhatnak:	
www.jaszvilagtalalkozo.eu
A	Jászapátiak	Baráti	Egyesületének	hagyományos	kerékpártúrája	a	ren-
dezvényre	július	2-án	reggel	9	órakor	indul	a	Polgármesteri	hivatal	előtti	
parkolóból.	Minden	kerékpározót	várnak!

 

(fotók: Tajti Imre)

Megérdemelt vastaps a helyi színjátszóknak a My Fair Lady című darab bemutatóján. 
(cikk a 4. oldalon)

Zeneiskolánk büszkeségei
A fiatal tehetségek tanáruk körében. (cikk a 3. oldalon)

Kb 14 fő részvételével zajlott a műfüves pálya felújítása két szombaton keresztül 
esőben és szélben. Saját szabadidejükben, saját munka-eszközökkel, 

a közösségi szellem tudatában.
 Elindult a Jászapáti kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja 

(cikk a 11. oldalon)

A Vágó Pál Múzeum és a Kökény házaspár jóvoltából, májusban is 
művészi élményben lehetett részünk, mert Szikra Zoltán grafikus 

édesapja linómetszeteit és tollrajzait hozta el Jászapátira, aki 1953-ban 
itt érettségizett.  Az apa már nem érhette meg a kiállítás megnyitását, 

de régi vágya teljesült azzal, hogy láthatták a képeit  diákévei városában. 
Képünkön középen dr. Gulyás István, egykori osztálytárs emlékezik 

a művész-tanárra. A kiállítás június 10-ig látható.
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Beszélgetés Birkás Ferenc önkormányzati képviselővel  
a soros májusi testületi ülésen történtekről

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A képviselő-testületi ülés meg-
hívója öt fő napirendi pontot, és 
azokon belül 25 téma megtár-
gyalását jelezte. Az előre meg-
hirdetetteken  túl voltak-e új elő-
terjesztések?

- igen, három ilyen is volt. �z 
egyik egy telephely bővítésről 
szólt. A nagy érdeklődésre va-
ló tekintettel a Városüzemeltető 
Kft., mint a Tölgyes Strandfür-
dő üzemeltetője, a Thermál Hotel 
egy helyiségének bérlésével nö-
velné telephelyét, masszázs szoba 
céljára. A másik új előterjesztés 
vis major támogatás igénylésé-
ről szólt. Az elmúlt  évi csapadé-
kos időjárás miatt, a lakóépüle-
tek védelmére (árok mélyítés, át-
ereszek  tisztítása, szivattyúzás 
stb) fordított közel 800 ezer fo-
rintot próbáljuk pályázat formá-
jában vissza igényelni. A harma-
dik ilyen téma az Egyesített Szo-
ciális Intézmény vezetői helyére 
kiírt pályázat eredményhirdetése 
volt. Két érvényes pályázat elle-
nére a kirendelt szakértő vélemé-
nye alapján (vezetői rátermett-
ség hiánya miatt), nem fogadta el 
az eseti bizottság egyik pályázót 
sem, újra ki kell majd a pályáza-
tot írni a vezetői helyre.

Mindhárom napirendi pontot 
az ülés végén fogadta el a képvise-
lő-testület, amely ezúttal Dr. Kal-
már Pálné, (előre jelzett) hiány-
zása miatt csak 8 fős volt.

Mit emelne ki a fő napirendi 
pontok vitájából.

- A lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról szóló jelen-
tésben a Szivárvány óvoda fel-
újításának vizsgálatáról készült 
szakértői véleményre lettünk vol-
na kíváncsiak, de az írásos jelen-
tés még nem volt készen.

Az aljegyzői állásra érkezett 2 
érvényes pályázat sem lett ered-
ményes a bizottság szerint, mi-
vel az egyik pályázó túl fiatal, a 
másikkal pedig nem tudnának 
együtt dolgozni. 

 A gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok elmúlt egy évi 
munkájáról nagyon korrekt ér-
tékelést kapott a testület, és egy-
hangúlag fogadtuk el a hatá-
rozatot, és  ugyanígy tettünk a 
Városüzemeltető Kft. 2010 évi 
gazdálkodásáról szóló beszámo-
ló esetében is.

Milyen rendeletek módosítá-
sára került sor?

- � jászapáti �áros Önkor-
mányzatának Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosí-
tására törvényi szabályozás, va-
lamint intézmények összevonása 
miatt került sor. Döntött a testü-
let a strand előtti parkoló hasz-
nálatáról (burkolati jelek felfes-
tése, parkolási rend és parkolá-
si díj mértéke), illetve az  infláció 
mértékével (4,2%) megnövelte a 
testület az önkormányzat tulaj-

donában lévő lakások és bérle-
mények díját. 

 A 2011. évi költségvetésről szó-
ló rendelet módosítására is sor 
került, mivel az általános iskola 
és az óvoda szabad felhasználású 
pénzmaradványai (3.7 millió Ft.) 
elvonásra kerültek.

Milyen döntéseket hoztak az 
előterjesztések között?

Szintén módosítottuk a Pol-
gármesteri hivatal szervezeti 
és Működési Szabályzatát, dön-
töttünk a sportpálya bérbeadá-
sáról, alapító okiratok módosí-
tásáról. A Városüzemeltető Kft. 
Felügyelő Bizottságába új tagot 
választott a testület Borbás Zsolt 
személyében, mivel Végh László 
megbízatása lejárt. Döntöttünk 
arról is, hogy a  IV. számú orvosi 
körzetet dr. Deák Lehel látja el a 
következő hónapokban.

Elfogadta a testület a testvér-
városi kapcsolatok felvételét Te-
merin településsel. Szóvá tettem, 
hogy a baloldali képviselők nem 
kaptak meghívást az aláírásra. 
Pócs János polgármester ígére-
tet tett arra, hogy ilyen többé nem 
fordul elő.

A Jászsági Randevút a kiskun-
félegyházi Vándormuzsikus Bt. 
rendezi, július 29-30-án, 4 millió 
forintból. Itt Borics László meg-
kérdezte, hogy nem lenne-e sze-
rencsésebb ha továbbra is helyi 
szervezőkre bíznánk a feladat 

megoldását, de nem kapott kér-
désére érdemi választ.

�elhatalmazást kapott a pol-
gármester a Partizán és a Vele-
mi Endre utca nevének megvál-
toztatására irányuló eljárás meg-
indítására.

� Polgármesteri hivatal egyik 
új dolgozója, Kovács Szabolcs, 
kérte az egyik Petőfi úti önkor-
mányzati bérlakás kiutalását, 
mivel Miskolcról nem tudja meg-
oldani a bejárást.

Minden előterjesztést egyhan-
gú szavazással elfogadtunk, egyet 
kivéve, ami a JNKSZ Megyei Mé-
száros Lőrinc Gimnázium, Szak-
képző Iskola és Kollégium egyhá-
zi kezelésbe adásának támogatá-
sáról szólt. 

Végül közfoglalkoztatás dön-
tött a testület, a Közfoglalkozta-
tási Program keretében, amely-
nek saját része 5%. Így 40 fő 4 hó-
napon át 4 órában tud dolgozni, 
bruttó 39 ezer Ft.-ért. A hosszú 
távú programban, amiben 30% 
az önkormányzat önrésze, na-
pi nyolc órában pedig 2 fő, 2012. 
február 29-ig.

Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a képviselő-testület ülé-
séről készült televíziós felvétel 
a www.jaszapati.hu honlapon 
teljes terjedelmében megtekint-
hető.

(Lejegyezte: sz-n )

5130 Jászapáti  Hősök tere9.

2010.. évi közhasznúsági beszámolója

5130 Jászapáti Vasút út 2.

2010. évi közhasznúsági beszámolója
nyitó  : 2.160e�t
Bevétel: 1.232eFt
Kiadás: 1.519eFt
Záró : 1.873eFt

A kiadások részletezése 
az alapító okiratnak megfelelően az alábbiak szerint:
Filharmónia bérlet : 41 eFt
Jutalomkönyvek: 74 eFt
Versenyek, vetélkedők: 359 eFt
Külföldi cserekapcsolatok: 196 eFt
Ösztöndíj: 451 eFt
Hirdetés, számlavezetési díj, költségek 217 eFt
Mikrofonok 181 eFt
Megköszönjük mindazok felajánlását, segítségét, akik 

alapítványunkat támogatták.
Kuratórium

Nyitó pénzkészlet:  1.086 eFt
Bevételek
SZJA 1% 38 eFt
Kamat 25 eFt

Kiadások
Szakmai 178 eFt
Ügyvitel, szlavez  13 eFt
Záró pénzkészlet: 958 eFt

Ezúton köszönjük meg a támogatóink által nyújtott segítséget.
Kuratórium

5130 Jászapáti Vasút út 4.

2010. évi közhasznúsági beszámolója

Nyitó pénzkészlet:  577 eFt
Bevételek
SZJA 1% 114 eFt
Kamat 2 e�t

Kiadások
Nevezési díj , tan.vers. 296 eFt
Ügyvitel, szlavez. 8 eFt
Cserekapcsolat 109 eFt 
Záró pénzkészlet: 280 eFt

Ezúton köszönjük meg a támogatóink által nyújtott segítséget.
Kuratórium

Elindult a Jászapáti  

kispályás labdarúgó bajnokság 
2011. tavaszi szezonja

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  

Már nagyon sokan várták. Készültek. Izgultak. Szervezték a csa-
patot. 2011. április 17-én reggel 8 órakor pedig elindult, kezdetét vet-
te a Jászapáti kispályás labdarúgó bajnokság. 

Persze nem ment ez ilyen egyszerűen! A nyitó nap előtt két szomba-
ton is a csapatok tagjai közül jó néhányan azzal töltötték a szabadidejü-
ket, hogy a műfüves pályát játékra alkalmassá tették. Leszakadt, kor-
hadt fákat a palánkról leszedték, pótolták azokat. A palánk könyöklő 
részét fával végigfuttatták. A kapukról és a labdafogóról a ronggyá sza-
kadt hálókat eltávolították. A kapu eltörött hálóakasztóit kicserélték 
és a kapuk mögötti labdafogóra szakadásmentes hálót szereltek fel. A 
pálya környékét feltakarították, a benyúló ágakat lenyesték, a kerítés 
megjavították és a belőle kiálló vasdarabokat eltávolították. 

A viharos erejű szél megnehezítette a saját szabadidejüket feláldo-
zó, és a saját eszközeikkel dolgozó sportszerető férfiak munkáját, de a 
kitartás, az eltökéltség (és persze a jókedv – hisz akik ott voltak, tud-
ták, azért dolgoznak, hogy a várva várt focibajnokság kezdetét vehes-
se) meghozta gyümölcsét: a pálya alkalmassá vált a játékra. 

2011. április 17-én reggel 8 órakor az Elixír - Akác-köz mérkőzés-
sel kezdetét is vette a bajnokság. 10 csapat nevezett, döntően Jásza-
páti (8 csapat) és Jászkisér (2 csapat) településről: Elixír, Jászkisér, 
Jásztej, Akác-köz, Kisebbség, Fortuna, Kalács Fc, Elektroház, Sofő-
rök és No-Name Team.

A 10 csapat kb. 120-130 ember sportolási lehetőségét biztosítja. Né-
zők mindig szép számmal vannak, egy-egy kiemelkedőbb meccsen bő-
ven száz főt is meghaladja, ami valljuk meg, nem kis teljesítmény!

A bajnokság adatai ettől a szezontól kezdve már interneten is el-
érhetők. Eredmények, csapatinformációk, statisztikák a bajnokság 
honlapján megtalálhatóak, mindig naprakészen: www.apatikispalya.
co.cc. A bajnokság célkitűzése a rendszeres sportolási lehetőség biz-
tosítása, közösség kovácsolása, kikapcsolódási lehetőség megterem-
tése, egy egyszerű, ámde mégis minden játékos által magáénak érzett 
sportág a kispályás labdarúgó bajnokság formájában.

Urbán Csaba



Kedves Rejtvényfejtők!
Május utolsó vasárnapja nem-

zetközi gyermeknap, a világ sok or-
szágában ünnepnap. Megünneplé-
se Törökországból ered, Magyar-
országon 1931-től ünneplik, akkor 
még Gyermek Hétnek hívták. 1950 
óta már csak egy napig tart és má-
jus utolsó vasárnapján tartják. 

Ebből az alkalomból a rejtvény-
ben Patricia Clafford tollából szár-
mazó idézetet fejthetnek meg.

„A munka megfog várni, amíg 
megmutatod a szivárványt a gye-
reknek, ... folytatása a rejtvény 
vízsz.1 függ. 10, 15 és vízsz. 18 szá-
mú soraiban.

Vízsz.: 1. Beküldendő. Az idézet 
folytatásának első része. 12. Szi-
matoló, érzékszervével kellemes 
vagy kellemetlen illatot beszippan-
tó. 13. Becézett idegen férfinév. 14. 
Szénából összerakott halom, ku-
pac, boglya. 16. Levéltávirat. 17. 
Lom betűi, keverve! 18. Bekülden-
dő. Az idézet folytatásának negye-
dik, befejező része. 21. Féltő, vé-
dő, vigyázó. 23. Spanyol, olasz és 
svéd gépkocsik nemzetközi jelzése. 
24. Névelővel, kétnegyedes ütemű, 
közepes tempójú, főleg a múlt szá-
zad közepén divatos cseh körtánc. 
26. Kertet művel. 27. Hangtalanul 
lóg! 29. Rendellenes, abnormális, 
természetellenes. 31. Ünnepélye-
sen beiktató. 33. Ruhát tiszíttat. 
34. Fiatalon elhunyt riporter, te-
levíziós műsorvezető és szerkesz-
tő. (János, 1951-1992) 37. Kettőz-
ve kisdedet fenyítő kifejezés. 38. Fa 
és folyó része. 39. Független, kötet-

len, akadálytalan. 43. Reklámtábla 
tervezéssel, gyártással, kihelyezés-
sel foglalkozó magyar cég neve. (…
Reklám Kft.). 44. Vég nélkül szép! 
46. Lángész, tehetség, talentum. 
47. Becézett férfinév. 48. Becézett 
női név. 49. Satu egynemű betűi. 
50. Keverék, oldat, egyveleg. 52. 
Világos angol sör. 53. Jómódú csa-
ládoknál háztartási és egyéb kise-
gítő munkát végez. (inkább a rég-
múltra volt jellemző ez a kifejezés) 
55. Település hazánk legnagyobb 
tavának a déli partján,az M7-s au-
tópálya mentén.

Függ.: 1. Sorszámnév képző. 
2. Egy jó fajta tokaji borral ízesí-
tett. 3. Csak nagyobb részben sza-
nál! 4. Író, tábornok, Frankl Béla-
ként látta meg a napvilágot 1896-
ban. Spanyolországban hunyt el 
1937-ben. (Máté) 5. Határozórag. 
6. Svéd autómárka. 7. Az ő szemé-
lyét érintve. 8. Nehézkésen írja a 
betűket. 9. Sokszög két nem szom-
szédos csúcsainak összekötő sza-
kasza. 10. Beküldendő. Az idézet 

folytatásának második része. 11. 
YD. 15. Beküldendő. Az idézet foly-
tatásának harmadik része. 19. Ta-
vaszi hónap rövidítése. 20. Néma 
lak! 22. Számtani művelet, mely-
nek végeredménye a hányados. 23. 
Áruba bocsátás. 25. A kémiai ele-
mek olyan legkisebb mennyisége, 
amely még megőrzi az elem kémiai 
tulajdonságait. 28. Becézett Attila. 
30. Csont latinul. 32. Argon vegy-
jele. 35. Hurokban végződő hosszú 
kötél, a dél-amerikai népek pászto-
rai használják. 36. Csak félig lan-
dol! 40. Azonos mássalhangzók az 
ABC végéről. 41. Építőanyag. 42. 
Ismert argentin focista (Arman-
do Maradona, sz: 1960 ) 43. Név-
elővel, testrész. 45. Eledel, enniva-
ló. 47. Fej nélküli világ! 51. Agyar 
nagyobbik része! 52. Vércsoport. 
53. Sporttelevízió. 54. Láb egyne-
mű betűi.

Beküldendő: A vízszintes 1, 
függ. 10, 15 és vízsz. 18 számú so-
rok megfejtése. Az április rejt-
vény megfejtése: Nemzeti rákelle-
nes nap, A föld napja, szelek hava, 
Egészségügyi Világnap. A megfej-
téseket a Jászapái Városi Könytár-
ba kérjük eljuttatni, június 20-ig. A 
helyes megfejtést beküldők között 
a NOVUM Kiadó ajándék köny-
vét sorsoltuk ki. A könyvet átve-
heti a könyvtárban: Agócsék, Jász- 
apáti.

Nagypál Istvánné  
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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.

Ima az érettségiző gyermekért 
Mottó: „Tudsz is segíteni, ó hatalmas.
 Akarsz is segíteni, ó irgalmas.
 Kell is segítened, ó kegyelmes…„
 (Idézet az: Oltalmad alá futunk c. imádságból.)
A május- június a középiskolák táján nagy izgalmakban telik 

el. A ballagási szalagokon a veretes idézetek, fennkölt pillanatok-
ként emlegetik ezt az időszakot. A vizsgázók, és a szülők számá-
ra nem ezt jelenti. Ez inkább az aggódó kérdések ideje: Sikerült- 
e, hányas lett?  Milyen tételt húztál? Persze neki mindig szeren-
cséje van! Stb.

Úgy érezzük ilyenkor, minden szülői támogatás kevés, nincs 
biztosítéka a sikernek. Tudás, és a szerencse mellett, magabiztos-
ság is kell egy jó szóbeli felelethez. A fokozott stressz lehet, hogy 
jobb teljesítményre sarkallja a gyereket, de le is blokkolhat tőle. 
Az írásbeli érettségi előtt a ballagási buli bódító hatása még segít 
is oldani ezt a helyzetet. De az utána következő szobafogságban 
töltött egy hónap, tényleg a tanulásra van szánva. Mégis inkább 
a stresszről szól, kevesen vannak, akik ezt a várakozást jól tűrik. 
Nem is beszélve arról, hogy a vizsga napján több tantárgyból, és 
többéves anyagról adnak számot egyszerre a diákok. 

Ebben a helyzetben hogyan lehet a már 18-19 éves felnőtt gyer-
meket elengedni?

Az ő szűk, gyermeki látókörére bízni minden döntést, és az éle-
tébe egyre kevésbé bele szólni? Ki az, akit innentől segítségül lehet 
hívni, aki mindenhol ott van, ahová még egy anya sem kísérheti el 
tovább. Hát Isten szeme mindent lát! Ő tud segíteni-, akar is segí-
teni-, kell is segítenie. Arra kérem a szülőket, rokonokat imádkoz-
zanak értük, a gyereknek nem is kell tudnia: (Pajor András: Csen-
des tanúság c. könyvéből; egy ima édesanya imádságával)

„Uram vállaltam, hogy imádkozom valakiért,
És szerény fohászaimmal, könyörgésemmel
Végig kísérem őt életútján.
Te tudod Istenem, milyen kísértések várnak rá,
Te tudod, milyen terveid vannak vele,
Te tudod, milyen talentumokat adtál ehhez neki,
Kérlek, segítsd őt, hogy szent akaratod szerint 
Alakuljon az élete.
Állj mellette, ha valamilyen fizikai 
Vagy lelki veszély fenyegeti,
Sugalmazd neki a megfelelő szavakat
(Most az érettségi vizsgán is.)
Ha tanúságot kell tennie rólad, vagy ha nehéz
helyzetekben meg kell felelnie, 
Kísérd el útjain, Őrizd meg tisztán az álmait,
Ábrándozásait, jövőről szőtt terveit. 
Áld meg mindazokat, akik a javát akarják, 
Tartsd távol viszont a vesztére törőket. 
Tápláld benne a becsületet, a szeretetet,
Add neki a testi egészség mellett a lélek épségét is, 
Hogy a bűn ne rombolhasson le benne
Egyetlen olyan értéket, sem amelyet te oltottál a lelkébe.
hallgass meg engem uram,
Mintha saját édesanyjaként kérném 
oltalmadat életére. Amen.”

Ha sikerült a vizsga vagy bármilyen más próbatétel, ne mulas-
szuk el a hálaadást: Köszönöm Istenem! A felnőtt gyermek élete, 
gyakran más irány vesz, mint amit mi terveztünk neki, s ha hagy-
juk, hogy szárnyait bontogassa, ő is hálás lesz érte nekünk. Aggó-
dásunkat pedig gyakrabban rejtsük imádságba, így ajándék lesz 
számunkra, ha mégis hajlik a mi irányunkba. Kérjünk égi segít-
ségét bátran ehhez isS!

Az érettségizők szüleinek ajánlva: Z. S-né

Fax : 57-505-506 , e-mail: kiajb@jpauto.hu , web: www.jpauto.hu

4.999.000.-

„Csak ha úgy szereted a fákat, mint önmagadat, 
   akkor van esélyed a túlélésre.”  (Hundertwasser)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a tavalyi év után (2010 a Biodiverzitás 
Nemzetközi Éve) most kifejezetten az erdők fontosságát, azok fenntartha-
tó kezelését és megőrzését sze-retné kiemelni a nemzetközi évvel. Az erdők 
létfontosságú területek az emberiség és az élővilág számára: bolygónk fel-
színét 31%-ban erdőségek borítják, itt él a szárazföldi fajok 80%-a és közel 
1.6 milliárd ember függ közvetlen ezektől a területektől. Mindeközben az 
erdők 30%-át valamilyen módon felhasználjuk és átalakítjuk, amivel éven-
te 13 millió hektárt veszítünk el ezekből az értékes területekből.

Az erdők, fajgazdagságuk és a hozzá kapcsolódó kultúrák megőrzése ér-
dekében rész-ben a tavalyi év (a Biodiverzitás Nemzetközi Éve) és teljes 
egészében az idei év is arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy ezen területek 
milyen jelentős funkciót töltenek be az emberiség életében és hogy meny- 
nyire létfontosságú a megőrzésük a számunkra. Elengedhetetlenül fontos 
tehát, hogy a diákok időben, még kisiskolás korban megismerkedjenek az 
erdők fontosságával, az emberek életében betöltött szerepével, a biodiver-
zitás megőrzésével, a környezettuda-tossággal. 

Ezek a célok vezették a Jászapátiak Baráti Egyesületét és a Jászapáti 
2000. Mg. Zrt-t egy közös pályázat meghirdetésében, ami az általános és kö-
zépiskolás korú diákoknak szólt, s arra kívánta felhívni a pályázatírók figyel-
mét, mélyedjenek el egy kicsit a témában, szedjék össze mindazt az ismere-
tet, tudást, amit könyvekben, interneten találnak, s amiket saját ta-paszta-
lataikkal összevetve érdemesnek tartanak arra, hogy közkinccsé tegyék. 

Nagyon értékes pályamunkák születtek, mind a 19 munkában van olyan 
elem, ami továbbadásra, megőrzésre érdemes. Az egyik pályázat mottójá-
ból vettem az indító idézetet is. Ezek a diákok – valamennyien a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakképző Iskola és 
Kollégium tanulói - biztosan komplexebben nézik a természetet, mint akik 
nem foglalkoztak maguk is ilyen behatóan a kérdésekkel.

Nem volt könnyű a jeligés pályamunkák értékelése. Figyelembe vettük 
az eredeti gon-dolatokat, a személyes élményeket, a szakirodalom korrekt 
felhasználását, a mondanivaló egységességét, a téma kifejtését az adott ter-
jedelmi keretek között, az írásmű megszerkesztettségét, a stílusát. Az esz- 
székből az tűnt ki, a fiatalok felelősséget éreznek a közvetlen környezetük, 
a közelebb és a távolabb lévő erdők, azok természeti értékei iránt, hiszen 
szinte mindannyian hitet tettek amellett, a fákat, az erdőket, az ott élő ál-
latokat, növényeket óvni, védeni szükséges, hogy mi, emberek is megma-
radhassunk az élő világ részeként.

A dolgozatokat bíráló bizottság úgy döntött, a több, szinte azonos értékű 
dolgozatból a legeslegjobbakat könyvvel jutalmazza, de szinte mindenin-
dulót díjazott oklevéllel, emléklappal.  Helyezettek: 1. Kimák Petra 2. Kris-
ton-Bodnár Andrea 3. Kovács Andrea, különdíj: Farkas Letícia

A felkészítő tanárok és a diákok munkájához gratulálunk.
dr. Kalmár Pálné, a bíráló bizottság tagja

Zeneiskolánk büszkeségei
A Rácz Aladár Zeneiskola tanulói ebben a tanévben  több országos és me-

gyei versenyen indultak, ahol szép sikereket értek el. Szeretném kiemel-
ni a XVI. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rézfúvósversenyt /Tiszafüred, 
2011.04.16/, ahol hét tanulónk vett részt trombita, kürt, harsona és tuba 
kategóriában, közülük öten dobogós helyezettek lettek. 

Nagy Daniella I.korcsoport trombita: I. helyezett
�arkas Csilla �. korcsoport trombita: i. helyezett
Tajti Martin I. korcsoport tuba: II. helyezett
Dányi Zsanett I. korcsoport kürt: III. helyezett
Simon Gábor II. korcsoport harsona: III. helyezett
A gyerekek közül többen is ebben a tanévben kezdték zenei tanulmányai-

kat, és már megmutatkozott tehetségük. A fúvós versenyen résztvevő 67 ta-
nuló közül Dányi Zsanett elnyerte a legfiatalabb versenyzőnek járó külön-
díjat is. Örülünk sikerüknek, további szép eredményeket kívánunk nekik 
és felkészítő tanáruknak, Szőke Ferencnek. Másik büszkeségünk a VI. Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kamarazenei Találkozón induló „Jász négyes”, 
melynek tagjai: Farkas Natália-hegedű, Hornyák Dóra-hegedű, Újszászi Dá-
niel-zongora, Réz Ádám-gordonka. A kamaraverseny 2011.április 15-én volt 
Szolnokon, ahol tanulóink elnyerték a Kiemelt Nívódíjat produkciójukkal. 
Boldogan, sok élménnyel gazdagodva tértek haza. Gratulálunk nekik és fel-
készítő tanáruknak: Tímárné Molnár Máriának.                         Réz Istvánné



A Jászberényi kistérség 17 településén tevé-
kenykedő Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport 2011. 
április 18-i Elnökségi ülésén döntött az ÚMVP 
III. tengely Mikrovállalkozások létrehozása- és 
fejlesztése jogcímre beérkezett pályázatok támo-
gatásáról. A jogcímre összesen 5 kérelem érkezett 
be, a Döntéshozó testület, melyet az elnökségi ta-
gok alkotnak, mind az öt támogatását jóváhagyta. 
A nyertes beruházások során, vállalkozások esz-
köz frissítése, üzlethelyiségek kialakítása és kis-
léptékű infrastrukturális fejlesztések valósulnak 
meg. A Támogatói határozatok május 11-én ke-
rültek kipostázásra.

A Magyar Közlöny 45. számában 2011. április 
28-án megjelent a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um 33/2011. (IV. 28.) VM rendelete, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mik-
rovállalkozások létrehozására és fejlesztésére. A 
támogatási kérelmet az elektronikus űrlapkitöl-
tő szolgáltatás segítségével elektronikus űrlapon, 
ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton 2011. jú-
nius 15. és július 15. között lehet benyújtani a te-
rületileg illetékes MVH Hivatalához.

Az ÚMVP IV. LEADER tengelyhez kapcso-
lódó pályázati felhívás és a pályázható célterü-
letek várhatóan május végétől megjelennek és 
július hónapban nyújtható be pályázat a térsé-
günk10 célterületére.

A következő kiírások kerülnek meghirdetésre, 
melyek közül kettő kiírás kis értékű:

• Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti 
tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszer-
zése (kis értékű)

• Helyi szektorok képzésének támogatása (kis 
értékű)

• Szabadidős és sporttevékenységek, szolgál-
tatások fejlesztés

• helyi vállalkozások támogatása
• Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés, 

energiatakarékos rendszerek kialakítása
• Belvízi védekezés eszközbeszerzés támoga-

tásával
• Köz- és településbiztonság fejlesztése
• Turisztikai tevékenység ösztönzése
• Hagyományőrző programok és a jász identi-

tás motiválása rendezvények keretein belül
• Természeti és kulturális örökség megőrzése
A célterületeket a beérkezett projekt adatlapok 

alapján állította össze és dolgozott ki a Tervezői 
munkacsoport. A tervezés részleteiről honlapun-
kon a www.jkhk.hu HVS felülvizsgálat 2011 me-
nüpont alatt részletesen olvashatnak. 

A korábbi pályázati kiírásokhoz képest újdon-
ság, hogy 2011-ben őstermelők is pályázhatnak. 
Újdonság még az egyszerűsített pályázás, mely 

a kis értékű fejlesztés célterületeknél ad lehető-
séget, hogy a pályázatok pontozás nélkül a be-
érkezés sorrendjében a forrás erejéig támoga-
tásra kerülnek.

A végleges Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
2011. május 24-én került elfogadása. A célte-
rület adatlapok megtalálhatóak lesznek a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
honlapján (www.mvh.gov.hu) a „LEADER-HP-
ME” katalógus menüpont alatt, valamint a JKHK 
Egyesülete oldalán (www.jkhk.hu) a „Pályázatok” 
menüpont alatt. A célterület adatlapokhoz tar-
tozó formanyomtatványok, letölthető Word for-
mátumban, szintén elérhetőek lesznek az egye-
sület honlapján. 

Az egyesület munkatársai személyesen, e-mai-
len és telefonon keresztül részletes tájékoztatást 
adnak a kiírásra kerülő pályázatokkal kapcsolat-
ban, az alábbi elérhetőségeken:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesüle-
te, ügyfélfogadás: Iroda: 5130 Jászapáti, Tom-
pa Mihály u. 2. 

H:800–1200; 1300–1900 
Tel/Fax: 06-57/443-570 K-P: 800–1200; 

1300–1700, e-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.
com, web: www.jkhk.hu 
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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
Szerkezet	-	építőmérnök,	statikus

Elérhetőségeink:
Mobil:	06/30	205-1191,	06/30	639-3565
E-mail:jaszepuletes@gmail.com,	Fax:	06/57	655-264

Olvasónaplóból kitépett lap
A múlt év karácsonyi örömeihez tartozott Imre Lajos Gyertyaláng helyett című könyvé-

nek elolvasása. Szükséges megjegyeznem, hogy a szerző tanárom és osztályfőnököm volt 
négy éven át. Elfogultságomat sem akarom leplezni, mert egy nagyformátumú ember e kö-
tet írója. Tanítványainak döntő többsége hitem szerint ezzel egyetért. A korai halál derékba 
törte ezt az ígéretes pályát, amelyet mégis hitelessé és fajsúlyossá tesz ez a prózakötet. Há-
lás köszönet illeti a szerkesztőket, támogatókat, kivitelezőket. Színvonalas és méltó munká-
juk értékmentő.

Bístey András előszavában foglaltak elolvasása után alig van mit mondani. „Nem adatott 
meg neki a teljes életmű létrehozásához szükséges idő”- mondja Bistey. Én meg rendhagyó 
és kegyeletsértő módon mondom: hogy mer valaki ennyi tehetséggel negyven éves korában 
meghalni. A másik gondolatom, hogy egy szépírással is foglalkozó tanár nem jó, ha titkol-
ja tanítványai előtt ezt a tevékenységét, mert a példaadás hatékonyságát és számszerűségét 
csökkenti ezzel. Ennek utólagos pótlásáért hála a szerkesztőknek.

A míves és igényes előszó a volt tanítványoknak szívhez szóló, másokat pedig beavató írás. 
A kötetnyitó Legenda a bátyámról című kisregény a hősnek egy rövid idő intervallumban lát-
tatott cselekvési szándéka: a kedveséhez érkezés, ami nem történik meg. Közben az egyes feje-
zetek a háborús hányattatások után szükségszerűen vezetnek a katona tragédiájához, igazol-
va azon gyakorlatot, hogy a jótett legtöbbször nem nyeri el méltó jutalmát. A mű szerkeszté-
se átlátható, trükkök nélküli, a személyleírások aprólékos megfigyelésről árulkodnak, az ízes 
jász tájszólás a szereplők párbeszédét színesíti. Érdemes kiragadni néhány vázlatos észrevé-
telt: a főhős a rábízott üteg katonáit teljes felelősséggel a túlélés irányába igyekezett segíte-
ni. A nyilas számonkérő szék zászlósával találkozás egyértelműen az alakulat szembenállását 
mutatja, hitelesen. Amikor egyértelművé válik a háború elvesztése, a felesleges emberáldozat 
hozatala, akkor a főhadnagy úr / „a bátyám” / jellegzetes katonarafinériával vezeti az üteget 
a túlélés érdekéban. A bombabiztos bunkerben bújtatott katonaszökevények veszteségként 
lettek lejelentve az ellenőrző részeges alezredesnek. A feszültség, izgalom, líra sem hiányzik 
a dramaturgia kellékeiből. /Mikor az öreg pedellustól búcsúzik a parancsnok / A főhadnagy 
úr „ rohant bele vakmerően, az út közepén futva, lobogó hajjal” – a végzetébe. /Petőfi Fehér-
egyházánál áthallás/. A kisregény vége a főhős megdicsőült emlékállítása.

A novellák közül kettőt említenék: Az Öreg legény szerelme címűben az álomvi-
lág szembesül a megrázó valósággal. A másik a Márfyval nem történt semmi címet vi-
seli. Ebben az ötvenes évek olyan cizellált, fojtott indulatú, de másoktól eltérő stílu-
sú bírálatát látjuk, ami tanulságos. Aki gazdagodni akar élményekkel, annak el kell ol-
vasni ezt az elegáns kivitelű kötetet.                             Dr. Tajti József, Balatonederics

Szuly Gyula eredeti nevén 
Rüblein Richárd, 1951 má-
jusában került Jászapátira, 
mint kitelepített. Ennek épp 
60 éve. A jogi végzettségű fi-
atalember a kitelepítés évei 
után új életet kezdett, köz-
ben verseket, könyveket írt 
és ír ma is, 94 évesen.

  A munkahely megszün-
tetése vagy politikai nézetei 
miatt nemkívánatossá vált 
emberek, családok sorsát ír-
ta meg könyvében aminek 
címe: Semmi-Alsó megálló-
hely. A könyv szereplői vagy 
családtagjai közül ma is él-
nek Jászapátin, ezért a neve-
ket megváltoztatta, de azért 
így is felismerhetőek. 

A könyv megvásárlása 
érdekében a korszak lelkes 
kutatóját, Járvás Istvánt 
kell keresni. 

Részletek Rüblein Ri-
chárd visszaemlékezéséből:

„Megérkezésünk után az 
akkor Beloianisz utcának 
nevezett Hevesi útra kerül-
tünk. Az akkori rendőrőrs 
parancsnoksággal szemben 
laktunk. Az őrs alkalmazot-
taitól tudtuk meg, hogy „jog 
nélküli emberek” vagyunk, 
annyi jogunk sem volt, mint 
a börtönbüntetésre ítéltek-
nek. Ez egyébként még az 
akkori törvényeket is áthá-
gó helybeli „túlkapás” volt.

Horváth Gáborék nagy 
parasztházába lettünk be-
szállásolva. A hatóság uta-
sítása alapján a tiszta szobát 
jelölték ki részünkre, még-
hozzá úgy, hogy Horváthék 
holmijának egy része is ott-
maradt a táncterem nagysá-
gú helyiségben. Ráadásul a 
szomszéd szobába telepített 
báró Uhlmann István és só-
gornője átjártak rajtunk.

…bennünket indok-
lás és ítélet nélkül taszítot-
tak ki megszokott életünk-
ből. Megfosztottak szellemi 
munkánk gyakorlási jogától, 
lakásunktól, a nyugdíjaso-
kat nyugdíjuktól. Utóbb ki-
derült, minden munkalehe-
tőségtől éppúgy, mint ahogy 
személyes szabadságunktól. 
A község határát nem volt 

szabad elhagynunk, itt tud-
tuk meg, hogy háborús bű-
nösök vagyunk.

…A vonaton megismert 
útitársak közül Rakovszky 
Ivánék – a korábbi minisz-
ter és családja – megkínál-
tak valamivel. Akkor derült 
ki, hogy a fogait kiverték, 
így nem tudott rágni. Ve-
lünk tengette az életét bá-
ró Bánffy Dániel – egykori 
földművelésügyi miniszter 
– és családja is. A későbbiek-
ben a legidősebb Bánffy gye-
rekkel sokat voltunk együtt a 
Jösszében.

…Bánffy Feri mellett Kál-
ló Gyula akkor érettségiző fi-
atalember is a barátom lett. 
(Apja eredetileg a Gazdasági 
Hivatal ezredese volt.) Nem 
erőltettem az ismerkedést 
a sorstársakkal, engem in-
kább a helybeliek érdekel-
tek, mert az ő világuk újdon-
ság volt számomra.

…A helybeliek közül jó ba-
rátságba keveredtünk Var-
ga Aladárral és családjával, 
akik nagyon kedves, érde-
kes, intelligens emberek vol-
tak. Örökké jó emlékezetem-
ben őrzöm László László au-
tóbuszsofőrt és feleségét, és 
sok magyart, akikkel a feke-
te-bormérő asszonyok kony-
háiban iszogattam. (Kagy 
Böskénél, Lankasz Julinál, 
Noszek Etánál, László La-
ciéknál vagy Utasi Piroská-
nál.)

Nővérem a kitelepítés „fel-
oldása” után hét évig a hely-
beli gimnáziumban is taní-
tott Borsányi igazgató idején. 
Mégis mindenképpen Bu-
dapestre vágyott, akárcsak 
én. Előbb albérletet találva, 
Mende község általános is-
kolájában tanított, majd Bu-
dapesten kapott gimnáziumi 
tanári állást. Én tíz évig vol-
tam hivatalsegéd és kézbesí-
tő a Lipótmezei Elmegyógy-
intézetben. Diplomámnak 
megfelelő állást csak 1969-
ben találtam.

jászapátira sokkal inkább 
jó, mint rossz emlékre gon-
dolok, mert a bajban mellém 
álltak ott az emberek.”

Szuly Gyula költő, író 94 éves. Élénk szellemisége, gondolati frissessége, széles körű tájé-
kozottsága több évtizedes ismertségünk, barátságunk során sem változott. Ebben is rend-
hagyó életet élt, mint annyi más dologban.

Neve összefonódott Jászapáti városával. Sorsa ugyanis 1951-ben ide vetette, kitelepítésnek 
nevezett jogfosztás keretében. Ennek állított sajátos humorú, de tragikus felhangokat sem 
nélkülöző emléket az 1994-ben megjelent Semmi-Alsó megállóhely című regényében.

Szuly Gyula 1917-ben született Budapesten. 1941-ben Kolozsvárott jogi doktorátust szer-
zett, és volt néhány jó éve. Életének emlékhalmaza – kiváló memóriájának köszönhetően – 
irodalmi tevékenységében, élményt adó beszélgetéseinkben, mind a mai napig rendelkezé-
sére áll. Nagyszerű mesélő, felolvasásai, kötetlen megnyilatkozásai emlékezetesek maradnak 
hallgatósága számára (például a Fészek- Művészklubban tartott szerzői estjén).

Gyula barátom jelzett bohócruhában járta-járja végig életét, akár mint zsúrpubi a két világ-
háború között, akár mint Svejk-dimenziójú Horthy-katonácska, akár mint kezdő jogász, vagy 
mint deklasszált irathordozó a Lipótmező alkalmazásában. Mindezek mögött (vagy mellett) 
a csörgősipkához 2csörgőszemüveget” is viselt, ami sajátos látásmódot biztosított számára: 
mindent enyhén „karikaturisztikus” elrajzolásban látott, ami egyébként írói erejének is titka 
és magyarázata. Nála a tragikum is komikus, és a komikum is tragikus. Szépírói adottsága 
kiváló anekdotázó képességgel ötvöződik, és talán éppen ezért saját műveinek is a legjobb 
előadója. (Kemény kritikát kap tőle mindenki, aki nem üti meg ezt a mértéket.)

Eltelt évtizedeinek egyedi eseményeit mindig történelmi beágyazottságban érzékeli és 
láttatja, minden apologetikus* igyekezet mellőzésével. Nem hajlandó sem áldozat, sem fö-
lényeskedő mindentudó szerepében tetszelegni. Lényének gyermeki vonásai megmentették 
a hiúság, érvényesülési praktikák, szekértáborozások mellékhatásaitól (kérdezze meg orvo-
sát, gyógyszerészét). Viszonylagos stílus-anakronizmusa ugyanakkor megkímélte a tudálé-
kos, bikkfanyelvű élveboncolástól, vagy a vállveregető elismerésektől; vitathatatlan írói eré-
nyei pedig a mindig kéznél levő, ugrásra kész semmibevevéstől. Verseskötet, a Kő és Kenyér 
1999-ben jelent meg. Már az ebben található versekből is maradandó, nem hervadó csokrot 
lehet kötni. Későbbi versei  melyeket főleg a HOLMI folyóiratban publikált – nosztalgikus-
melankolikus vonásokkal gazdagodtak. Ezekben mintegy évtizedeinek csúcsáról tekint le a 
világcirkusz porondjára, amelynek ő is egyik csetlő-botló szereplője volt. (Ilyen élmények-
ről szól A Krisztinaváros lovagjai címen pár évvel ezelőtt megjelent második regénye). El-
fogulatlannak maszkírozott, de őszinte baráti véleményem szerint is, Szuly Gyula személye 
és irodalmi munkássága megérdemli Jászapáti városának kitüntető figyelmét – ha már így 
hozta a sors! És annak minden lehető konzekvenciájával! Isten éltesse Szuly Gyulát barátai, 
tisztelői, olvasói számára még sokáig, és főleg alkotóképes lelki-szellemi egészségben.

Dr Balla László
* védekezés, önvédelem, hitvédelem/hitigazolás, védőbeszéd

Ráxz Aladár zeneiskoláért Alapítvány
2010. évi közhasznú, egyszerűsített beszámolója

Összes bevétel
1. Államháztartás alrendszerétől kapott támogatás: ................6.759.919
2. Pályázati úton nyert tá,ogatás:
- jászapáti Polgármesteri hivatal: .......................................... 3.260.000
- nemzeti Civil �lapprogram:..................................................... 550.000
- Okt. és Kult. Min: ...................................................................... 307.000
- Oktatásért Köza.: ....................................................................   400.000
- Nemzeti Erőf. Min.: .................................................................   150.000
     3. 1%-os felajánlások: .............................................................    379.723
     4. Isk. tér. díj: .........................................................................1.293.000
     5. Zenekari bevétlek: .............................................................      80.000
     6. Egyéb bev., támogatások: ..................................................    674.584
 7. 2009. évi pénzmaradvány: ................................................... 1.076.392
Összes ráfordítás:
1. Anyag jellegű ráordítások: ....................................................    250.000
2. Személyi jellegű ráfordítások:  ..............................................9.636.838
3. Közterhek:  ............................................................................2.472.380
4. Egyéb költségek: .................................................................... 1.750.134
Pénzmaradvány: .......................................................................... 821.266

Alapítványunk a 2010. évben is folytatta fő tevékenységét, zeneiskola működtetését. Ku-
ratóriumunk hat alkalommal ülésezett, melyen napirendként tárgyaltunk minden, iskola 
működésével, gazdálkodásával, fenntartásával, rendezvényeivel kapcsolatos kérdést.

Szervezetünk mindenféle pártoktól elhatárolódik.
Közhasznú szervezetünk vezetőinek, tisztségviselőinek, semmiféle anyagi juttatást 

nem nyújtunk. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. Intézményünk működését 
az Önkormányzat nagyarányú támogatásának köszönhetjük, amiért igen hálásak va-
gyunk. A Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány ezúton is tisztelettel megköszöni az egyé-
ni támogatásokat, az 1%-os felajánlásokat, a kedvezményes szolgáltatások nyújtását, ami-
vel működőképessé tudjuk tenni a zenei nevelést.                                                     Kuratórium
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Tisztelt Vásárló!

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

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.

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.

Megérdemelt vastaps – a My Fair Lady Jászapátin
Amikor meghallottam, melyik mű bemuta-

tójára készül a helyi amatőr színjátszó együt-
tes, nagyon féltettem őket, hiszen ez a szerep 
filmen összenőtt Audrey Hepburnnel, színpa-
don itthon Lehoczky Zsuzsával, és a maiak kö-
zül Fonyó Barbarával. Higgins professzor is sok 
kiváló színész kedvelt szerepe volt, én Bács Fe-
rencet szerettem a legjobban eleganciája, an-
golos hidegvére miatt. Kíváncsian vártam az 
előadást, mert tudtam, sok betegség, bonyo-
da-lom, nem várt nehézség zavarta az alkotó-
munkát, valamint meg kell küzdeniük az elő-
adóknak a nagy elődökkel is.

Maga a történet ősrégi: első változata a gö-
rög mitológiában olvasható. Egy király, Pygma-
lion, hófehér elefántcsontból csodálatosan szép 
szobrot, egy nőt faragott ki. A szobor alkotója 
szerelemre gyulladt a saját alkotása iránt. Aph-
rodité életre keltette a szobrot, a fiatal lányt így 
már elvehette a király feleségül. Sok feldolgo-
zása közül a leghíresebb az egyébként nőgyű-
lölő G.B. Shaw színdarabja lett. Ebből készült 
az a musical, amely minden idők egyik legsike-
resebb darabjává vált, hiszen 1955-ös bemuta-
tója óta a világ minden színpadán telt házak 
előtt játsszák. 

Valóban kiváló a darab, a nagyszerű zene 
minden taktusa magával ragadó, s ezzel egyen-
rangú a történet, s annak szereplői feledhetetle-
nek: nagyszerű, hatásos színészi ala-kításokra 
adnak lehetőséget. Ki ne érzékenyülne el a ki-
csit szirupos meseautó vagy Hamupi-pőke-tör-
téneten, vagyis hogy a szegény, de tisztességes 
lány felemelkedik, s házasság révén magasabb 
társadalmi körökbe jut.

A történet szerint London nagyhírű opera-
háza előtt, az elegáns közönségnek árul virá-
got Eliza. Álmai hasonlóak a többi magafajta 
leányéhoz: meleg szoba, puha ágy, finom en-
ni-való, s no meg valaki, aki szereti. De még 
ezek az egyszerűnek tűnő vágyak se látszanak 
megvalósíthatónak. A véletlen azonban bele-
szól Eliza életébe. A „bogaras”, nyelvjárásokkal 
foglalkozó kutató professzor, Higgins meggyő-
ződése szerint ugyanis a szép, pontos beszéd a 
kulcsa a társadalmi felemelkedésnek, s egy vi-
rágárus leányból is lehet hercegnőt ne-velni. A 
professzor el is kezdi tanítani Elizát, s a leány 
nagyszerű alanynak tűnik a bizonyí-táshoz: ki-
tartó, tehetséges. Azt, hogy miként sikerül célt 
érnie, s hogyan alakul a tanítvány és a profes-
szor kapcsolata, ezt mondja el a sok zenével, 
szellemes párbeszédekkel, váratlan for-dula-
tokkal teli musical.

A helyi színjátszó-kör tagjai dicséretesen 
megbirkóztak a feladattal, a szereplők kivá-
lasztása telitalálat volt. A főszerepet játszó Fo-
dorné Nagy Judit Elizája csatornaszagúan kö-
zönséges volt, amikor annak kellett lennie, és 
előkelő dáma, igazi Lady, ha ez volt a szere-
pe. A gyönyörűen csengő, tiszta hangját most 
is megcsodálhattuk, nem véletlen, hogy a kez-
detben kissé elfogódott közönség kb. tíz perc el-
telte után már vastapsban tört ki. Higgins sze-
repében Kökény Gábor rendezőt, a helyi ama-
tőr színjátszás lelkes motorját láthattuk. Igazán 

neki való szerep volt, élethűen játszotta a körül-
ményesen aprólékos agglegényt, a megszállott 
nyelvészt, aki számára a társadalmi konven-
ció is csak addig létezik, amíg az a nyelvészet-
tel összefügg, s aki végül nem kerülheti el a sor-
sát, beleszeret az általa megálmodott és meg-
teremtett nőbe. 

Az utolsó hónapban dőlt el, végül is ki lesz 
Pickering ezredes. Szép gesztusa volt az elő-
adásnak, hogy az eredeti szereposztásban sze-
replő, s azóta súlyos betegségen és több műté-
ten is áteső Csőke Józsefnek a színpadról kí-
vántak mielőbbi gyógyulást amatőr színjátszó 
társai. Ha az előbb már kétszer is leírhattuk, 
hogy tökéletes volt a szereplők kiválasztása, Li-
szák Jánosra ez a megállapítás ugyanúgy illik. 
Igazán színpadra termett, lubickolt a sze-rep-
ben, megjelenése, orgánuma az előadás hasz-
nára vált. Bábikné Molnár Rózsa alakítása na-
gyon megnyerő volt. Szép szövegmondása, ért-
hető artikulációja és természetes kedvessége 
üde színfoltja volt az előadásnak. 

Eliza apját Ábel Sándor alakította, számom-
ra igazi kellemes meglepetés volt ez a fér-fiasan 
megformált karakterszerep. nem esett abba a 
hibába, hogy burleszkfigurát csináljon ebből 
az iszákos és a pénzért a lányát is „eladó” csa-
tornatisztító munkásból, hanem jól egyen-sú-
lyozott a végletek között. Erre nagyon kevesen 
képesek. Radics Istvánné most is, mit min-dig, 
megbízható szereplője volt a társulatnak, Szeles 
László pedig szép énekhangjával és visz-szafo-
gott eleganciájával hatott a közönségre. Kondor 
Ferenc, Szabari Ferenc és Kiss János sokat vál-
lalt és szépen teljesített. Méltó társai voltak a fő-
szereplőknek Kiss Jánosnéval, Agócs Lászlóval, 
Szabari Erzsébettel és Gerőcs Józseffel együtt. 
Fekete Lászlóné, Kökény Gáborné és Urbán 
Krisztina több szerepet is jól alakított, s ne fe-
ledjük az énekkar tagjait, akik nélkül az előadás 
sokat veszített volna az értékéből. 

Az amatőr színjátszóink nagyon sokat fejlőd-
tek az eltelt 10 évben. Szövegmondásuk egyre 
tisztább, érthetőbb, színpadi mozgásuk felsza-
badultabb, kevéssé görcsös, éneklésük, hang-

képzésük évről évre profibb lett, s az igényes-
ségük a garancia arra, hogy a közönség szó-
rakoztatása a legfontosabb a számunkra az 
értékközvetítés mellett.

Egy színházi előadás akkor lesz teljes, ha az 
csapatmunka. Erről az előadásról valóban el le-
het mondani, igazi csapatmunka volt, egy na-
gyon rátermett egyén, a rendező (Kökény Gá-
bor) vezetésével. A korhű és igényes jelmezeket 
Gazsi Andrásné és Ábelné Molnár Má-ria ké-
szítette, a gyorsan váltható és nagyon praktikus 
díszleteket Urbán Péterné tervezte, s a kivitele-
zésben Szalkári Rózsa, Deli Julianna, és Vozáry 
Viktória voltak a segítségére. A technikát Bo-
rics László kezelte, zongorán kísért az előadás 
egyetlen profi résztvevője, Balogh József zongo-
raművész, aki a dalokat is betanította, és mint 
mindig, most is együtt élt a szereplőkkel. A sú-
gó Urbán Péterné volt, érezhetően bíztak benne 
a társai, aki nem kizárólag a szöveget „súgta”, 
hanem az érzelmeket, a szituációkat is, mindezt 
észrevétlenül, de nagyon hatásosan.

Igényes és nagyon élvezhető előadást láthat-
tunk amatőr színjátszóinktól, s ha valóban át-
adtuk magunkat a műélvezetnek, akkor érez-
hettük, a szereplők olyan varázslatot terem-
tettek a színpadon, hogy az egy szál zongora 
helyett a szimfonikus zenekart is hallhattuk, el-
felejtet-tük, hogy az előadók tanárok, népmű-
velők, de főleg nyugdíjasok, valódi amatőrök. 
Vagy hogy forgószínpad híján minden szereplő 
díszletet épít. Ez volt az a plusz, amit ez az elő-
adás a sok-sok My Fair Lady-előadáshoz még 
hozzátett, valamint az, hogy a szereplők itt él-
nek köztünk, közülünk valók, nekünk akarnak 
szép élményeket adni. Szívből gratulálok min-
den szereplőnek, s azok, akik eddig nem látták 
az előadást, kérem, ne mulasszák el megnézni. 
Szép élményben lesz részük. A következő elő-
adás június 11-én lesz, jegyek még korlátozott 
számban kaphatók a művelődési házban.

jó szórakozást.
Dr. Kalmár Pálné

Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmé-
nyek áldozatainak nyújt meghatározott támo-
gatásokat. 

A bűncselekmény áldozata a bűncselekmény 
sértettje, vagy az, aki bizonyíthatóan a bűncse-
lekmény következtében szenvedett sérelmet.

Áldozatsegítő szolgáltatások:
- érdekérvényesítés elősegítése
- szakjogászi segítségnyújtás
- azonnali pénzügyi segély
Segítségre van szüksége?
Nem tudja hová fordulhat?
Hívja a nap 24 órájában az ingyenesen hívha-

tó Áldozatsegítő vonalat! 06-80-225-225
Az Európai Unió támogatásával és az Euró-

pai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult 

meg a projekt, mely lehetővé teszi, hogy önkén-
tesek is bekapcsolódjanak ebbe a munkába.

Ezáltal minden településen ( vagy lakóhely 
szerinti kistérségben ) az önkéntes  segítők és a 
24 órás diszpécseri hálózat segítségével állan-
dó kapcsolattartás valósuljon meg. Ez lehetővé 
teszi, hogy a bűncselekmény áldozata a legrövi-
debb időn belül segítséget kapjon.

Ennek érdekében szükséges, hogy a szolgál-
tatás beépüljön a köztudatba.

Mit tud nyújtani az önkéntes segítő?
- felveszi a kapcsolatot az áldozattal
- felvilágosítja a szolgáltatás által kínált tá-

mogatási lehetőségekről
- lelki segítséget nyújt az áldozatok számára
- segít az ügyeinek intézésében

Nagypál Istvánné 

Tájékoztatás az Áldozatsegítő Szolgálatról



SZÜLETTEK:

Truszka Amélia  2011. IV. 06.
Tajti Dorottya  2011. IV. 28.
Bolyós Lilien Hanna 2011. V. 02.
�ágány �árton  2011. �. 02.
Benkucs Patrik  2011. V. 04.
Kállai Csaba  2011. V. 05.
Seres Roland   2011. V. 09.
Zsákai György  2011. V. 13.

ELHALÁLOZTAK: (Jászapáti lakosok)
Szabari Zoltán   élt 46 évet
Budai Lajosné   élt 86 évet
 Kocsis Rozália
Tajti Balázs   élt 77 évet
Urbán Béla   élt 80 évet
Szappanos Lajosné  élt 81 évet
 Holló Erzsébet
Major Pál   élt 77 évet
Urbán János    élt 55 évet
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03.  Ünnepi könyvhét alkalmából 
 PAPÍRSZÍNHÁZ PÁLYÁZAT  
 EREDMÉNYHIRDETÉSE, 
 és mesebemutató
04. 8,30 óra Játékdélelőtt
06. 14 óra  Nyugdíjas klub
06. 14,30 óra  Minigyöngy
18. 8,30 óra Játékdélelőtt
18. 9 óra Csipkeverő-kör 
 Szélcsipkék, betétcsipkék.
20. 14 óra  Nyugdíjas klub
20-25 Csipkeverő-kör 
 kirándulás (Százhalombatta)

27. A Rejtvényklub 
 26. Születésnapja,
 15 óra: Csapatverseny
29. 14 óra Vakok 
 és csökkentlátók klubja

Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény: 
15. Gobelin kiállítás

MŰVÉSZETEK HÁZA 
rendezvényei júniusban:
4. Nemzeti összefogás napja
11. Családi Napok  
 Kamilliánusok szervezése
15-18. Divatstílus vizsgakiállítás

01. 9 óra Twist Olivér 
 –ált. iskolai előadás
01.14 órától Fogyasztóvédelem 
 fogadó órája, 
 17 órától főzőklub
04. családi program - lakodalom
06. 17 óra Városi Vegyes kar 
 próbája
07. 14 órától Színjátszók próba
08. 14 órától Fogyasztóvédelem 
 fogadó órája
11. 18 óra My Fair Lady 
 a Jászapáti Színjátszók 
 előadásában

14. 17 óra Városi Vegyes kar 
 próbál
15. 14 órától Fogyasztóvédelem
 fogadó órája
20. 17 óra Városi Vegyes kar
 próbál
22. 14 órától Fogyasztóvédelem 
 fogadó órája
27. 17 óra Városi Vegyes kar 
 próbál
29. 14 órától Fogyasztóvédelem 
 fogadó órája
29. 16 órától Mozgássérültek 
 közgyűlése

  
 

POWER
Műszaki kereskedés

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

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!
Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Az idős embereknek múltjuk, a fiataloknak jövőjük 
van. Az előzőekhez tartozva, ahogy haladok a korral, 
egyre fontosabbnak tartom, hogy az emlékeinket meg-
örökítsük és átmentsük az utókornak. Azoknak a dol-
goknak az átmentését, amelyek a saját életünkkel kap-
csolatosak, elsősorban a szűkebb családunknak szán-
juk. De olyan események, vagy azok sorozata, amelyek 
sokakat érintettek, és közérdeklődésre is számot tart-
hatnak, kötelességszerű feladatot is hárítanak rá

A német–magyar cserekapcsolatok ideje alatt szám-
talan dokumentumot, fényképet halmoztam fel, amely-
nek rendszerezését régóta terveztem. Akik ebben részt 
vettünk, öregszünk és fogyunk. Az emlékeink egyre 
halványulnak. Talán most van az utolsó lehetőség az 
anyag rendszerezésére, a hiányzó adatok összegyűjté-
sére. Ennek a munkának lendületet adott a tavalyi glo-
bigi látogatásunk és a német barátaink ez évi viszontlá-
togatása, akik az ARATÓNAPRA érkeznek Jászapátiba 
és 2011. július 7-11-ig tartózkodnak Jászapátin

Már tavaly elhatároztam, hogy az anyagot összeállí-
tom, és DVD-re teszem. De röviddel ezelőtt mégiscsak 
úgy döntött a Jászapátiak Baráti Egyesülete, élén Ló-
czi Miklós elnök úrral, hogy segítik ennek az anyagnak 
könyv formában történő megjelentetését. 

Ez alkalommal is sikerült olyan embereket meg-
nyerni az ügynek, akik már több alkalommal is része-
sei voltak egy-egy könyv elkészítésének. Külön öröm 
számomra, hogy német barátaink is lelkesen bekap-
csolódtak ebbe a nem kis munkába.  

A csereüdülésben résztvevők névsorát sikerült töb-
bé-kevésbé összegyűjteni. A fotók többsége az én tu-
lajdonom, de számos olyan felvételt is eljuttattak hoz-
zám Németországból és itthonról is, amelyekkel csak 
gazdagodott az anyag.

E kiadvánnyal szeretnénk emléket állítani azok-
nak a magyar és német barátainknak, akik e kapcso-
lat kiépítésében és működtetésében önzetlenül tevé-
kenykedtek, de közülük, sajnos, sokan már nincse-
nek közöttünk. 

Sajnos, előfizetőket az idő rövidsége miatt nem tu-
dunk gyűjteni, de szeretnénk, ha a cserelátogatások-
ban részt vevők, az ő családtagjaik, és minden hely-
történet iránt érdeklődést mutató személy, vagy intéz-
mény vásárolna a megjelenő kétnyelvű és számtalan 
fotót tartalmazó könyvből. 

A könyv bemutatóját július 8-án 18 órakor tartjuk a 
JNSZM ML Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégi-
um Vendéglátó Tanközpontjában (5130 Jászapáti, Hő-
sök tere 2., valamikori Park étterem), ahol jelen lesz-
nek az itt tartózkodó német barátaink is. A könyvet 
bemutatja Nagy Ferencné Berente Katalin német sza-
kos gimnáziumi tanárnő, aki a gyermekcsoport tagja-
ként szintén részt vett a cserüdülésben. A könyvet ott 
a helyszínen, másnap az ARATÓNAPON, valamint a 
városi könyvtárban is meg lehet vásárolni. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az említett 
rendezvényekre, találkozzunk a német barátainkkal 

és vásároljunk a kiadványból. 
Dr. Suba Györgyné 

Kocsis Julianna 

Barátság – Freundschaft 
Július elején megjelenő új JABE Könyv - Csoportosan elkövetett garázdaság 

bűntette miatt indult büntetőeljárás több 
kiskorú gyermek ellen. Jászapátin az ál-
talános iskola egyik épületének udva-
rán április 20-án délelőtt az egyik órakö-
zi szünetben verekedtek össze a diákok, 
mely cselekményükkel megbotránko-
zást, riadalmat keltettek. A verekedőket 
a tanároknak sikerült szétválasztaniuk, 
az ügy vizsgálata folyamatban van. 

- A Jászság területén folyamatosan 
zajlik a kerékpárosok fokozott ellenőr-
zése. Az ellenőrzések során a kötelező 
tartozékok megléte mellett az ittasságot 
is ellenőrzik a kollégák minden esetben. 
A nagy visszhangot kiváltó ellenőrzések 
ellenére is bekövetkeznek kerékpárost 
érintő közlekedési események. Rendkí-
vüli esemény történt Jászapátin április 
29-én délután, amikor egy ittasan közle-
kedő kerékpáros személygépkocsival üt-
között össze. A kerékpáros az elsődleges 
orvosi ellátást követő kivizsgálást meg-
tagadta és sajnálatos módon a követke-
ző reggelre elhalálozott. Az ügy körülmé-
nyeinek kivizsgálása érdekében büntető-
eljárás van folyamatban. Kérjük a közúti 
közlekedésben résztvevő járművezető-
ket, így a kerékpárosokat is, amennyiben 
szeszes italt fogyasztanak, vagy úgy ér-
zik, hogy ezek hatása még nem távozott a 
szervezetükből, ne vezessenek járművet, 
inkább kérjenek meg olyan személyt, aki-
nek a szervezetében nincs alkohol! 

- Uzsora és más bűncselekmények el-
követése miatt indult büntetőeljárás a 
Jászapáti Rendőrőrsön május 3-án. Az 
ügy két gyanúsítottjának őrizetbe véte-
lére sor került, jelenleg előzetes letar-
tóztatásban vannak. A 49 éves nő és 48 
éves férfi több jászapáti lakosnak is biz-
tosított olyan juttatást, amelynek ellen-
tételezésével még nehezebb anyagi hely-
zetbe hozta őket. Az elkövetők cselekmé-
nyükért öt évig terjedő szabadságvesztés 
büntetést is kaphatnak, mellékbüntetés-
ként kitiltás alkalmazható velük szem-
ben. Az a személy követ el uzsora-bűn-
cselekményt, aki a sértett rászorult hely-
zetét kihasználva, üzletszerűen, olyan 
különösen aránytalan mértékű ellenszol-
gáltatást tartalmazó megállapodást köt, 
amelynek teljesítése a sértettet, illetve 
annak hozzátartozóját súlyos vagy továb-
bi nélkülözésnek teszi ki. Kérjük a lako-
sokat, akiknek a sérelmére hasonló jel-
legű bűncselekményt követtek el jelent-
kezzenek hatóságunknál! A Rendőrség 
minden esetben szigorúan fellép ezen 
bűncselekmények elkövetőivel szemben 
és mindent megtesz az állampolgárok vé-
delme érdekében! 

-Bejelentés érkezett a Rendőrségre, 
miszerint május 7.-re virradóan Jászapá-
tin egy lakóház kerítését ismeretlen sze-
mélyek festékszóró spray-vel összefirkál-
ták. A helyszínen és környékén végzett 
adatgyűjtés és tanúkutatás során meg-

állapítást nyert, hogy az ismeretlen ron-
gálók egy közelben parkoló buszt, több 
járművet, kerítéseket és házfalakat is 
összefirkáltak. Az ügyben a bejelentést 
követően két órán belül megkezdődtek 
az előállítások. Négy fiatalkorú helyi fiú 
rongálás vétsége miatt gyanúsítottként 
került kihallgatásra, akik a bűncselek-
mény elkövetését elismerték. Mivel a fi-
atalok a szabálysértési értékhatárt meg 
nem haladó kárt okoztak, ellenük a bün-
tetőeljárás rongálás vétsége miatt kerül 
lefolytatásra. 

Hasonló bűncselekmények megelőzé-
se érdekében fontos, hogy a szülők be-
szélgessenek el fiatalkorú gyermekeikkel 
erről a témáról. Mondják el nekik, hogy 
amennyiben idegen vagyontárgy meg-
semmisítésével vagy megrongálásával 
kárt okoznak, azzal szabálysértést, illet-
ve bűncselekményt követnek el, aminek 
minden esetben súlyos következményei 
lesznek! A lakosokat pedig arra kérjük, 
hogyha ilyen jellegű cselekményt észlel-
nek, ne hagyják azt figyelmen kívül, min-
den esetben értesítsék a hatóságunkat!

- A Jászapáti Rendőrőrs rablás kísérlet 
bűntett elkövetése miatt nyomozást foly-
tat ismeretlen tettesek ellen, akik má-
jus 12-én reggel 07.30 óra körüli időben 
útonállásszerűen megállítottak egy helyi 
11 éves lakost, aki a Táncsics úton kerék-
pározott. A fiút előzetes felszólítás nélkül 
több alkalommal megütötték, majd pén-
ze és telefonja átadására szólították föl. 
Cselekményükben egy arra járó gépko-
csi őket megzavarta, így az elkövetők a 
helyszínről elmenekültek. A gyors adat-
gyűjtésnek köszönhetően az egyik fiatal-
korú elkövetőt a kollégák elfogták, aki-
nek azóta a Szolnoki Városi Bíróság elő-
zetes letartóztatását elrendelte. Kérjük 
azon személyeket, akik május 12-én a 
reggeli órákban Jászapáti belterületén 
a Táncsics úton közlekedtek és a cselek-
ményt észlelték jelentkezzenek a Jásza-
páti Rendőrőrsön.     

- A strandok és fürdőhelyek idén is 
megnyíltak a látogatók előtt, melyeket 
ebben a jó időben sokan felkeresnek. Ké-
rem, hogy a kikapcsolódásuk, szórakozá-
suk során is fordítsanak kiemelt figyel-
met saját és gyermekeik biztonságára! A 
medencéket használják rendeltetéssze-
rűen, értékeiket soha ne hagyják felügye-
let nélkül! A fürdők környékén fokozot-
tan ügyeljenek a közlekedési szabályok 
betartására, a parkoló gépjárművekben 
pedig ne hagyjanak értékeket! Amennyi-
ben bűncselekmény áldozatává válnak, 
vagy bűncselekmény elkövetését észlelik 
tegyenek bejelentést a legközelebbi rend-
őri szervnél, vagy hívják a 107-es, 112-es 
rendőrségi hívószámok valamelyikét!

Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy. 
Jászberényi Rendőrkapitányság

Jelentkezzen 

motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!

   
  
 Tanfolyam indul: 2011. június hónapban. 

Tá j é ko z TaTá s  é s  j e l e n T k e z é s : 
Birkás Ferenc gépjárművezető-szakoktatónál
Tel.: 57/440-727, 30/915-9978, a Művelődési Házban: Urbán 
Péternénél,  
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.
az oktatás korszerű, ForD FiesTa TD ci gépkocsival, nyáron 
hűvös, télen meleg klímájú autóban, kényelmes körülmények 
között folyik. könnyű kormánykezelés (szervo).
,,Biztonságos járműben, 
gyorsan vezetői engedélyt 
szerezhet.”  
ne várjon holnapig, még 
ma hívjon és tájékozódjon a 
lehetőségekről! 

Mezei Béla iskolavezető

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki 

mindazoknak a Rokonoknak, 
Barátoknak, volt munkatársaknak, 
katonatársaknak, ismerősöknek, 

akik

FarKaS JáNoS
Jászapáti Csaba Vezér utcai lakos 

temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek 
és a család gyászában osztoztak.

Szerető felesége és a gyászoló 
család nevében.  

N.L.


