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2012 május 1.

A JÁSZKÖR Egyesület meghívja a város lakosságát 
a Városi sportpályán megrendezésre kerülő Majálisra.

Sportprogramok (labdarúgás és sakk)  reggel 8 órától. 
A kulturális programok 10 órától kezdődnek 

és a tervek szerint fellépnek: 
A Rácz Aladár Zeneiskola fúvószenekara, 

a Városi Vegyeskar, a Hétszínvirág táncegyüttes csoportjai 
és a 4-es Metro zenekar.

A részletes programot szórólapokon 
és meghívókon ismertetjük a város lakosságával.

JÁSZKÖR Egyesület

(Az ünnepi dekoráció 

a SaTöBbi Kreatív 

Hobby üzletben 

készült. Jászapáti, 

Árvai utca 2/A.)

Az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezett a város.

Március 15. Ünnepi díszben 
a Petőfi  szobor

Kellemes húsvéti Kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánunk ünnepeket kívánunk 
minden kedves Olvasónknak!minden kedves Olvasónknak!

Búcsú az idősektől

Március 15-én az általános iskola diák színjátszói A kőszívű ember fi ai című 
darab előadásával tisztelegtek az ünnep előtt.  A darab egyik mozgalmas jelenete.

A főszereplők és a stáb. A nagyszerű és emlékezetes előadásért mindenki megérdemelte a tapsot. Az előadás egyik drámai jelenete.
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Épületfelújítások, karbantartások:
Gipszkartonszerelés, festés mázolás, ácsmunkák (tetőjavítás, kerti faház 

és díszkút, gyermekhomokozó) bádogosmunkák, eresz- és szennyvízcsa-
tornák készítése, lakatosmunkák (kerítéskészítés, meglévők javítása, stb.)

Zöldterület kialakítás és kezelés:
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  Tel.: +36-20/441-46-80

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

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

sport fel sze re lé sek, sport esz kö zök 
és sport ci pők – kö zü le tek nek is.

Nyitva: H–P: 13–17, Szo.: 8–12.

Lancost  Adidas  Errea  Kronos NikeUHL Sport  Triviálisnak tűnik, ha azt állítom: magyar 
anyanyelvünk az egyik legnagyobb kincsünk. 
A legtöbbször az ember csak akkor gondol ar-
ra, mekkora kincs van a birtokában, amikor 
rájön, bármennyire is jól beszél egy idegen 
nyelvet, mégis magyarul álmodik, ezen a nyel-
ven tudja magát a legárnyaltabban kifejezni, 
ez a szívéből jön, a lelkét érinti meg, ez iga-
zán az övé. De övé-e igazán vagy csak bitorol-
ja? Aki felvállalja annak a felelősségét, hogy a 
nagyközönség előtt megszólal vagy nekik ír, 
tisztában van-e anyanyelve szabályaival, a fe-
lelősséggel, amivel anyanyelvének tartozik? 
Azt hiszem, sokan beszélnek, írnak úgy, hogy 
a legelemibb követelményeknek sem felelnek 
meg. Szókincsük szegényes, mondatszerkesz-
tésük nem követi az anyanyelvünk logikáját, 
nem tudnak különbséget tenni a feltételes 
mód alanyi ragozás egyes szám első szemé-
lye és a tárgyas ragozás többes szám harma-
dik személye között, hangképzésük, kiejtésük 
pongyola, és még sorolhatnám. Akik a közös-
ség elé kiállnak, azoknak illik az anyanyelvü-
ket annyira tisztelni, hogy annak használatát, 
alkalmazását magas szinten elsajátítják. És 
ez nem csak azért fontos, mert az anyanyelv-
nek napja van! Sőt az anyanyelv napjáról tör-
vény is született. 

Feltételezem, sokan nem tudták, hogy az 
anyanyelvnek is van napja. Pedig van, még-
pedig az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kul-
turális Szervezete, az UNESCO 1999. novem-
beri ülésén döntött arról, hogy február 21-ét 
az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánít-
ja, s 2000-től minden évben megünnepli a 
kulturális sokszínűséget és a többnyelvűsé-
get. Az ünnep azért került éppen erre a napra, 
mert ezzel emlékeztek egy 1952-es eseményre. 
Banglades (akkori nevén: Kelet-Pakisztán) fő-
városában, Dakkában egyetemisták tüntettek 
a bengáli nyelv, anyanyelvük hivatalossá té-
tele mellett, s a rendőri sortűz következtében 
többen meghaltak. 

Az anyanyelv napjának célja az UNESCO 
szerint az, hogy felhívja a fi gyelmet a világon 
mintegy 6.000 beszélt nyelv védelmére. A 
Földön a beszélt nyelvek felét kevesebb, mint 
3000 ember beszéli. A különféle dialektusok, 
nyelvjárások száma elérheti a 20 ezret. A nyel-
vészek megállapították, hogy a beszélt nyelvek 
száma rohamosan csökken (ugyanakkor sok 
nyelvnek nincs is írásbelisége). Egyes szakér-
tők szerint a ma beszélt nyelvek fele eltűnik 
50-150 éven belül. A nyelvek 60-80%-a ve-
szélyeztetett, ez azt jelenti, hogy 100 év múlva 
nem lesznek azon a nyelven beszélő emberek. 
(Egyetemista koromban azt tanultam, hogy a 
Kaukázusban él kb. negyven 100 év körüli ka-
masz. Vagyis kamasz nyelvet beszélő ember. 
Ma már biztosan nincs egy sem.) 

Az anyanyelv nemzetközi napja tehát ezért 
jelentős, kulturális értékeket védő megmoz-
dulás, mert a nyelvek és ezzel együtt bizo-
nyos kultúrák megőrzésére, továbbvitelére 

hívja fel a fi gyelmet, s fi gyelmeztet a 
pusztulás veszélyeire is. A nemzetkö-
zi ünnep mellett sok országban meg-
ünneplik a saját anyanyelvük napját, s 
ez – természetesen - nem esik egybe a 
fenti dátummal.

Az is igaz, hogy nem minden nyelvnek van 
saját napja, de van, amelynek több is akad. Áp-
rilis 23-át, William Shakespeare halálának 
napját választották az angol nyelv napjává. Az 
arab nyelv napja december 18, mert 1973-ban 
ezen a napon vált az ENSZ hivatalos nyelvévé. 
Március 20. a francia nyelv napja, mivel 1970-
ben ezen a napon hozták létre a Frankofónia 
Nemzetközi Szervezetét. Ezt egy hónappal 
követi a kínai nyelv napja, melyet április 20-
án ünnepelnek: a kínaiak ezen a napon emlé-
keznek meg Cangjieről, aki a legenda szerint 
megalkotta a kínai írásjeleket. Június 6-a az 
orosz nyelv napja, mivel ekkor született Pus-
kin, akit az orosz irodalmi nyelv megteremtő-
jeként tartanak számon. A spanyol nyelv nap-
ja október 12-e, melyet Spanyolországban a 
nemzet napjaként ünnepelnek: ekkor lépett 
először Amerika földjére Kolombusz Kristóf, 
és sorolhatnánk a többi nyelvet is, 

Mint ahogy fentebb láthattuk, a különbö-
ző nyelvek napjai általában igen későn, az 
utóbbi két évtizedben születtek meg – nyil-
vánvaló, hogy ez egyfajta öngerjesztő folya-
mat is: ha más nemzet nyelvének van napja, 
legyen a miénknek is! Ezek az ünnepek tehát 
sokszor nem természetesen kialakuló hagyo-
mányként, hanem egyszeri döntés eredmé-
nyeképpen alakulnak ki: ilyenkor pedig in-
dokolni illik, hogy miért pont az adott nap le-
gyen a nyelv napja.

Nekünk is van saját anyanyelvi ünnepünk. 
Korábban volt a magyar nyelvnek hete, min-
den év április havában. Megrendezésének 
gondolata a TIT égisze alatt született meg, 
1967-ben. Akkor, az első évben még nem or-
szágos, hanem csupán Budapesti rendezvény 
volt. Az volt a cél, hogy legyen Budapesten, 
a Kossuth Klubban egy olyan előadás-soro-
zat, amelyen egy héten át mindennap legna-
gyobb nemzeti kincsünk, az anyanyelv a fő 
téma. A magyar nyelv napját a 2009. óta ün-
nepeljük. Az ünnepet 2008. decemberében 
az Anyanyelvápolók Szövetsége találta ki, és 
időpontjául április 23-át jelölte meg, mivel 
2008-ben ezen a napon nyílt meg A Magyar 
Nyelv Múzeuma. A dátumra vonatkozó dön-
tést nem nagyon fontolták meg, hiszen a mú-
zeum megnyitása aligha jelent fontos ese-
ményt a magyar nyelv történetében. Amikor 
a parlament a magyar nyelv napját törvény-
be iktatta 2011. szeptember 26-án, s egyhan-
gú szavazással fogadta el A magyar nyelv nap-
járól szóló országgyűlési határozatot, nem ezt 
a dátumot tartotta meg, hanem – nagyon he-
lyesen - egy másikat jelölt ki. A választás no-
vember 13-ára esett: 1844-ben az országgyű-
lés ezen a napon tette a magyar nyelvet állam-
nyelvvé az addig hivatalos latin helyett (1844. 

évi II. törvénycikk). Úgy tűnik, hogy ez kitű-
nő választás, mert jól illeszkedik a nemzetkö-
zi szokásokhoz. 

Még csak alig néhány hónapos ez az ün-
nep. Nem szokhattuk meg igazán, de remé-
lem, hamarosan olyan hangsúlyt kap majd 
minden iskolában és településen, mint a Ma-
gyar Kultúra Napja. Mert magyar kultúra 
sincs magyar nyelv nélkül. A Nemzeti Erő-
forrás Minisztériuma és az Anyanyelvápolók 
Szövetsége közös kezdeményezéséből szüle-
tett ünnepnap mostantól mindannyiunk szá-
mára lehetőséget teremt, hogy nemzeti nyel-
vünk évente egyszer az érdeklődés középpont-
jába kerüljön, ugyanakkor alkalmas arra is, 
hogy közösségi alkalmat kínáljon az anya-
nyelvünkhöz fűződő viszonyunk megfogal-
mazásához, hogy kifejezhessük érzéseinket, 
megjelenítsük nyelvi tudásunkat. Ezt a Nem-
zeti Erőforrás Minisztériuma is így fogalmaz-
ta meg közleményében. Illik megfogadnunk. 
Őszig rengeteg időnk van még erre.

„A különböző nyelvek melegéből keltek ki 
a különböző népek, melyeket az atyafi ság és 
az együttes érdek alapján a közös szó szerve-
zett nemzetekké. Velünk is ez történt. A ma-
gyarságot is az atyafi ság és az együttes érdek 
alapján a sors verte egybe; hazát a bátorság-
gal irányzott életösztön szerzett neki, de nem-
zetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes 
erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legna-
gyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület il-
leti őt.” (Tamási Áron) 

És tisztelet. Mindenkinek, akinek mondan-
dója van a nagyközönség számára, azzal kö-
teles megtisztelni közös nemzeti kincsünket, 
anyanyelvünket, hogy a szavakat, kifejezése-
ket jól használja, hogy a szókincsét állandóan 
gazdagítja, gyarapítja, hogy mondatait a nyel-
vi szabályoknak és a közlés céljának megfele-
lően, árnyaltan formálja meg, hogy nem vét 
a nyelvhelyességi szabályok ellen sem írás-
ban, sem szóban, stb…. A közéletben szere-
pet vállalók erkölcsi és szakmai felelőssége 
az, hogy az általuk nyújtott információ hite-
les legyen, az anyanyelv értékeit tartsa tisz-
teletben, mutasson példát az európai, s ehhez 
kapcsolódóan a magyar kulturális kincsek, 
értékek mindennapjainkban történő építő-
fejlesztő felhasználására, a magyarsága hi-
teles átélésére.

Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul 
forog. Becsületesen nem lehet más vizsgát ta-
lálni arra, hogy kit tartsunk igazán magyar-
nak. Nem könnyű vizsga ez. Sokkal nehezebb 
annál, ami elé a fajta testi jegyeinek kutatói ál-
lítják az embert. Itt a lelket kell kitenni.” 

(Illyés Gyula: Ki a magyar?)
Dr. Kalmár Pálné

Gondolatok az anyanyelv 
nemzetközi napján

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, 
és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, 
életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs 
fogható... 

Ebben az egyedülvaló életben csak így 
nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor 
gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy 
születtem, élek és meghalok.” 

(Kosztolányi Dezső) 

Február 26-án rendeztük meg 
az idei év első kispályás labdarú-
gó tornáját. Az egynapos tornán, 
a Jászapáti városi kispályás baj-
nokságban szereplő 10 csapatból 
8 vett részt. (A Fortuna már fel-
oszlott, az Elektroház pedig nem 
tudott játékosokat verbuválni er-
re a kupára.) 

Két négyes csoportban mér-
kőztek a csapatok. Az első helye-
zettek játszották a döntőt, a má-
sodik helyezettek a harmadik 
helyért mérkőztek meg. A végső 
sorrend így alakult ki.

1. Jászkisér
2. Elixír
3. Sofőrök

4. Jásztej
5. Kisebbség
6. NoName
7. Kalács Fc.
8. Akác-Köz
Díjazásként az első három he-

lyezett egy-egy kupát és okleve-
let, és valamennyi csapat játé-
kosa a támogató Stop-Dog Kft. 
ajándékaként, hot-dogot, ham-
burgert és üdítőt kapott.

Az egész napos, jó hangulatú 
terembajnokság a tavaszi kezdés 
előjátéka volt. A folytatáshoz még 
zajlik a felmérés és várhatóan be-
indul a kispályás szezon a műfü-
ves pályán is.

B.F.

 
Kispályás labdarúgó torna és Sakkverseny lesz 

2012 május 1-én a városi sportpályán.

A labdarúgó tornára jelentkezni lehet 
Birkás Ferencnél a 06-30/915-9978 

és Urbán Csabánál a 06-70/223-8136 telefonszámon.

A Sakkversenyre Birkás Lászlónál lehet jelentkezni 
a 06-30/260-5081 telefonszámon.

Szervező: JÁSZKÖR Egyesület

Iskolánk február 22-én fekve-
nyomó-versenyt rendezett a fel-
ső tagozat számára Tarjáni Zol-
tán testnevelő irányításával. A 
helyszín a Vágó Pál épület tor-
naterme volt. A versenyen 21 fi ú 
vett részt vegyesen a két felsős 
épületből. A 3 forduló során sa-
ját maguk választották meg az 
emelt súlyt. A cél az volt, hogy a 
lehető legnagyobb tömeget tud-
ják megmozdítani a testsúlyuk-
hoz képest. Eredmények: 

1. Pádár Gergő 8. b

2. Kállai Kristóf  7. a
3. Farkas László 6. e
A legnagyobb súlyt megmoz-

gató Farkas Viktor, 7.a osztályos 
tanuló lett 110 kg-mal. A meg-
mérettetés során összesen 2200 
kg vasat mozgattak meg a fi úk. A 
verseny díjazását a Tehetséges 
Gyermekeinkért Alapítvány tá-
mogatta. A padot, a rudat és a sú-
lyokat a K&K konditerem bocsá-
totta rendelkezésükre. 

Tarjáni Zoltán
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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.

Minek örüljek?
Mottó: „Nem tudjuk a lelke legmélyén mit 

élt át Jób, ami lehetővé tette számára, hogy 
megértse: ő is része a teremtett világ mérhe-
tetlen egészének, azzal együtt őt is a felfogha-
tatlan és mérhetetlen Isten tartja oltalmazón 
a kezében.”                       (Jób könyve, bevezető) 

Jó volt-e a múlt heti példa? Esetleg érzékeny 
pontján érintette az olvasót, akkor jó, mert az 
volt a célom. Ma, folytatom, a Minek örüljek? 
cím alatt, mert eszembe jutott egy másik törté-
net. Egy bibliai, Jóbról az igaz emberről, akit sú-
lyos csapások érnek. Így teszi próbára a sátán. 
Végül Küld mellé olyan barátokat, akik elvárják, 
hogy beismerje, bűnös: „Most meg, hogy rád jött 
a csapás, zokon veszed, S amikor téged sújtott, 
zavarba jöttél! Hová lett istenfélelmed, kitartá-
sod, hová lett türelmed, s útjaid tökéletessége?” 
(Jób 4, 5-6) Pusztán azért mert:

- Minek örüljek? 
– Annak, hogy: elhajtották az állataimat, 
- Minek örüljek? 
– Annak, hogy: megölték a szolgáimat
- Minek örüljek? 
– Annak, hogy: elpusztították gyermekeimet
- Minek örüljek? 
– Annak, hogy: 
    magam is súlyosan megbetegedtem.
- Minek örüljek? 
– Annak, hogy: a saját barátaim vesztembe 

hajtanak, megingatnák a hitem, megtörnék a 
kitartásomat. Nem igaz ember vagyok? Valóban 
ezért sújtana az Úr?

MEGSZAGGATTA RUHÁIT, MEGNYÍRTA A 
FEJÉT, LEBORULT A FÖLDRE ÉS IGY IMÁD-
KOZOTT. 

„Mezítelen jöttem ki anyám méhéből
És meztelen térek oda vissza? 
Az Úr adta, az Úr elvette, Amint az Úrnak tet-

szett úgy lett. Legyen áldott az Úr neve!” 
(Jób 1,21)

Isten ebben a folyamatban is melletted áll, ha 
bűnbánatot hirdetsz, megbocsát, úgy hogy meg-
nyitja szívedet a befogadásra, Az öröm befoga-
dására…Ajándékba megerősíti a hited, a kitar-
tásodat, hogy tudj mellette dönteni a megkísér-
tések idején is.

Sértettségünket, hiúságunkat áldozzuk fel, fe-
dezzük fel, tapasztaljuk meg végre: az örömöt. 
Már csak egy kérdés maradt: hogy jön ide az 
öröm ? Úgy , hogy „Isten meggyógyította Jóbot, 
kétszer annyi állatot, szolgát, adott neki, szület-
tek még gyermekei, és140 éves koráig élt, mint a 
legboldogabb ember a világon.”

( Egy perces bibliai történetek Ószövetség.)  
Most már biztosan jön a tavasz, hisz márci-

us van?! Kívánok az élet nagy veszteségei fölött 
olyan hitet, és kitartást amilyen Jóbnak volt:

Z. S-né

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

4.999.000.-

Kedves Rejtvényfejtők!
Rácz Aladár cimbalomművész 

1886. február 28-án született Jász-
apátin.

A rejtvényben életével, munkás-
ságával kapcsolatos meghatározá-
sok szerepelnek, ezeket fejthetik 
meg és küldhetik be a kedves ol-
vasók.

VÍZSZ.: 1. Beküldendő. Rácz Ala-
dár 1953-ban kapta ezt a megtiszte-
lő címet, miután 1948-ban Kossu-
th-díj, 1952-ben Érdemes művész 
kitüntetés birtokosa lehetett. 10. 
Paprikának van. 11. Pest megyei kö-
zség a Gödöllői-dombság területén, 
a Galga mentén. 13. Beküldendő. 
Rácz Aladár cigányzenész család-
ból származott, tizennégyen voltak 
testvérek. Hányadik gyermekként 
látta meg a napvilágot? 16. Szolmi-
zációs hang. 17. Régi iskolatípus, 
az általános iskola alsó tagozatával 
volt egyenértékű. 19. Egy szál pa-
lánta. 20. Lendület, iram, hév. 22. 
Abody Béla ( 1931-1990) 1976-ban 
megjelent karcolatainak címe. 25. 
Egyes labdajátékok kelléke. 26. Fej 
nélküli basa! 28. Kettős betű. 30. 
Téli sport. 33. Vonat fut rajta. 35. 
Két testrésszel, nyolc lábbal, csáp-
rágóval rendelkező, ragadozó élet-
módot folytató ízeltlábú állat. 36. 
Beküldendő. Rácz Aladár 16 éves 
korától zenélt esténként ezen a bu-
dapesti szórakozóhelyen. 40. Adás-
vétellel kapcsolatos kifejezés. 41. 
Kiejtett betű. 42. Olyan település, 
amelynek valamilyen ( kulturális, 
ipari, kereskedelmi, stb) jelentő-

ségénél fogva különleges , törvény 
szerint meghatározott jogállása 
van. 44. Állati lakóhely. 45. Papri-
kájáról híres, Bács-Kiskun megyei 
város lakosa. 47. Tegeződés. 49. Be-
cézett női név. 51. Beküldendő. Rá-
cz Aladárnak két ismert tanítványa 
volt, Gerencsér Ferenc mellett az e 
sorban szereplő művész is folytat-
ta mestere útját. 

FÜGG.: 1. Fakó, szőkésbarna ló-
szín. 2. Betűt vet. 3. Kapható, eladó, 
megvásárolható. 4. Ritka női név. 5. 
Annak a személynek okán, azért, 
annak következtében, annak a sze-
mélynek köszönhetően. 6. Római 7. 
7. Egyszerű, igen régi eszköz, feszí-

tésre használják, itt ragozott formá-
ban (valamivel) 8. Siló egynemű be-
tűi. 9. Futását Vörösmarty írta meg. 
12. Észak-európai nép. 14. Szappan 
márkaneve. 15. Szúr, mélyen bök. 
18. Svájci diplomata, budapesti al-
konzul 1942-1945-ig. Több tízezer 
zsidót mentett meg a deportálástól, 
1965-ben a Világ Igaza díjjal tün-
tették ki. (Carl) 21. Kétszikű, kékes 
virágú növény. 23. Amerikai Egye-
sült Államok. 24. Lángol. 25. Vasból 
vagy rézből készült , domború fene-
kű, füllel ellátott főzőedény, szabad 

vagy nyílt tűzön való használatra. 
27. Egyenes, sima felületű. 29. Szó-
lít. 30. Ételt ízesítő. 31. Üzemi rész-
leg. 32. Azonos hangzók. 33. A 60-
as évek kedvelt táncdalénekesnője. 
Egyik ismert fesztivál dala a Las-
san bandukolva.( 1930-2000, Ka-
talin) 34. Több szófaj összefoglaló 
neve. Ide tartozik főnév, melléknév, 
számnév, névmás. 35. Beküldendő. 
Rácz Aladár 1910-ben, 24 évesen 
egy cigányzenekarral ebbe az eu-
rópai fővárosba szerződik, ezáltal 
bejárja az egész országot, sőt eljut 
Spanyolországba és Egyiptomba is. 
36. Kifi gyel, megnéz. 37. Főzőedény, 
de a szakács mellett szorgoskodó 
„kisinas” megnevezése is. 38. Éb-
red. 39. Hiányos Hága 40. Apó be-
tűi, keverve. 43. Csavar. 46. Falu tö-
rök nyelven, de település típus is a 
kaukázusi hegyekben. 48. Hangta-
lan Rozi! 50. Tagadószó. 

Beküldendő: A vízszintes 1, 13, 
36, 51 és a függ. 35. számú sorok 
megfejtése.

A februári rejtvény megfejtése: 
Szirmai Antal, Szent Vendel, Dr. 
Bóna István, Szent Miklós.

A megfejtéseket a Városi Könyv-
tárba kérjük eljuttatni: 5130 Jásza-
páti, Velemi út 2. – május 20-ig. A 
helyes megfejtést beküldők között 
ajándék könyvet sorsoltuk ki.

A könyvet átvehetik a könyvtár-
ban: Agócsék, Jászapáti.

Nagypál Istvánné

Közel 10 együtt töltött év után kellett 
elbúcsúznom a Virág Klub tagjaitól.

Nagyon sok tartalmas délutánt töltöt-
tünk el, heti egy alkalommal az idősekkel. 
Tartottunk sport délutánt, kultúrprogra-
mokat, nyársalást, kirándulásokon vet-
tünk részt. Mi volt a legemlékezetesebb 
ezen évek alatt? Természetesen a far-
sangok!

A városvezetés nagyobb része úgy dön-
tött, hogy létszámleépítést hajt végre. 
Az új intézményvezető személyemet vá-
lasztotta ki, mivel engem tudnak a leg-
jobban pótolni.

Mennyire érzékeny az elválás!
Mindig, amikor kimentem az idős em-

berekhez, arra gondoltam: „Ünnep van 
az én szívemben, mikor egy kis jót tehe-
tek.” Soha nem éreztem tehernek azt, ha 
valakinek egy picit könnyebbé tehettem 
a napjait, ha tudtam segíteni valamiben. 

Úgy szól a mondás: az idős ember olyan 
mint a gyermek, sok szeretetet érdemel 
és sokat tud adni.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
az intézmény és a város előző vezetőinek, 
a közösen eltöltött évtizedért. Szeretném 
megköszönni a Virág Klub összes tagjá-
nak azt a sok segítséget, amit a program-
jainkon nyújtottak. Mindig jó szívvel fo-
gok rájuk gondolni.

Köszönöm Ibolyának is az önzetlen se-
gítségét. Köszönöm dr. Galambos Sándor 
és Hárskuti László uraknak, hogy több 
alkalommal vendégül látták a Klubot, 
közös szüretre illetve kemencés sütésre. 
Köszönet a Jászapáti 2000. Mg. Zrt.-nek, 
Füle Istvánnak, Mihályi Istvánnak a se-
gítségükért. Kívánok az időseknek min-
den jót: szeretetet, békességet!

A jó Isten áldja meg magukat!
Köszönettel: Kálé Elemér

Mi orvosok, akik gyakran találkozunk 
a halállal, ezt kudarcként éljük meg. 

A halál a szervezet életének végleges 
megszűnése, mely akkor is bekövetke-
zik, ha betegség nem alakul ki. A család-
orvos sokszor találkozik idős személyek-
kel, akiknél olyan kórállapotokat talál, 
melyet geriátriai (időskori) szindrómá-
val illet. Nehezen körülhatárolható fo-
galom ez. Soktényezős kóros állapotot 
jelent, több szervrendszer károsodásá-
nak, több rizikó-tényezőnek összegző-
dik a hatása: s ez az idős embert sérülé-
kennyé, inkompetenssé teszi a környe-
zeti kihívásokkal szemben.

A „meghalt” fogalmat bőséges szókin-
csünk a Szinonimaszótár szerint 43 kife-
jezéssel használja (eltávozott, kiszenve-
dett, megboldogult, befejezte földi pá-
lyafutását stb ), a valóságban több százra 
tehető ezt a fogalmunkat kifejező rokon 
értelmű szavaink, egyéb szószerkeze-
tek száma.

A halál – bár az élet velejárója – még-
sem egyformán fontos az ember külön-
böző életszakaszaiban. Fiatalon, 20-40 
éves kor között az emberek 10-15 % -a 
gondol a halálra. A 40-60 évesek 40% -
a, 60 év felett 50 %.-unkat foglalkoztat 
ez a téma. Hetven felett már 90 % a ha-
lál közeledésére gondolás.

Elisabeth Kübler-Ross pszichiáter a 
haldoklás öt szakaszát fogalmazta meg. 
(tagadás, düh, alkudozás, depresszió, 
belenyugvás). A hozzátartozók a beteg-
gel együtt átélik ezeket a szakaszokat, de 
nem ugyanabban a fázisban. A beteg már 
elfogadja a betegségét, a család pedig to-
vábbi vizsgálatokhoz, kezeléshez ragasz-

kodik. Máskor a beteg még reményke-
dik, küzdene, de családja lemondott ró-
la, nem is látogatja. 

Mi az, ami riasztó a halálban ?
- félelem a fájdalomtól, amit a testi 

szenvedés okoz.
- félelem a társaktól, szeretteinktől va-

ló elszakadás miatt
- félelem az ismeretlentől, mi történik 

a halál után? Örök élet? Örök kárhozat?
- félelem a nem-léttől: a megsemmi-

sülés érzése. 
Az informatika úttörője írta:„ a halál 

a közös úti cél, ami elől nincs menekvés„ 
(Steve Jobs )

Lev Tolsztoj Ivan Iljics halála című kis-
regényében leírja az ember halálküzdel-
mét, végül azt, hogy boldogságban hal 
meg. Száz évvel később az agykutatók 
felfedezik az endomorfi nt, a boldogság-
hormont. A szív utolsó dobbanásához 
közeledve oxigénhiány lép fel, ami en-
domorfi nt szabadít fel. Honnan tudta 
ezt Tolsztoj?

Egy felmérés szerint, mi a fontos a 
halállal kapcsolatban?

- ne legyek senki számára teher
- ne legyen fájdalmam
- ne hosszabbítsák meg a haldoklás fo-

lyamatát.
Gárdonyi Géza sírján ez áll: 
„csak a teste”
Mit hagyunk itt a földön a halálunk 

után?
„Legszebb emlék a szeretet, melyet 

mások szívében hagyunk magunk 
után..”  (Ciceró)

Olvastam, hallottam, leírtam: 
Dr.Pál István

Búcsú az idősektől

„Mindennek rendelt ideje van…
ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak.”

(Prédikátorok Könyve 3:1-2 )
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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

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 ABCCBA CENTRUM STOP ABC
Áruházban (Jászapáti, Kossuth L. út 2-8.)!

Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja! 

A mindennapok megoldása CBA A CENTRUM CBA ABC melletti 

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

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

a hagyományőrző termékek egyikével.

Tisztelt Partnereink!
Cégünk integrátori tevékenység végzésével

 több évtizedes tapasztalatra alapozva segíti az Ön 
mezőgazdasági tevékenységét vetéstől az értékesítésig.

Hívjon minket!
Jászapáti 2000. Mg. ZRt.

57/440-156; 30/250-2822;
 www.jaszapatimgzrt.hu

CENTRUM JÁSZAPÁTI KFT.
AGROCENTRUM 

BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT

Műtrágyák, vetőmagok, vegyszerek, 
munkagépek és alkatrészek, csapágyak, 

hidraulika csövek, gumiáruk, vas- acéláruk, fóliák. 

Tel.: 57/441-158, fax: 441-163

POWER
MŰSZA KI KE RES KE DÉS

Jász apá ti, Kos suth L. út 7.
Tel./fax: 57 540-565

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!
Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

 Ön elképzeli, 
mi megvalósítjuk!

Vállaljuk: 
- lakó, kereskedelmi, és 
ipari épületek teljes körű 

építőipari tervezését
- meglévő épületek felújí-

tási, korszerűsítési, bővítési 
terveinek 

  elkészítését
- beruházások lebonyolí-

tását
- kivitelezési munkák 
műszaki ellenőrzését

- pályázatokhoz szükséges 
  dokumentációk készítését

- részletes költségkalku-
lációk készítését

- építkezések felelős 
műszaki vezetését

- építmények statikai 
ellenőrzését

Bíró László
terület- és településfejlesz-

tési 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

„Mindnyájan tudjuk, hogy a 
túlzásba vitt jó dolog-rossz do-
log.” (Todd G. Buchholz)

Előző havi cikkünkben beve-
zettük az addikciók témakörét, 
érintettük az alkoholfüggőség di-
namikáját. Ehhez számos eset-
ben kapcsolódik a szorongáscsök-
kentőkkel, altatókkal való vissza-
élés. A szorongás és az alvászavar 
gyakori, sokakat érintő probléma. 
Ebből következik, hogy az ilyen 
problémákra ható szerek hasz-
nálata elterjedt, az érett korosz-
tályból kerülnek ki a hosszú tá-
vú felhasználók. A gyógyszerek-
hez is kialakulhat a hozzászokás, 
a gyógyszert szedő esetleg saját 
magának emeli a szokásos ada-
got, melynek hatékonysága csök-
kenhet. Alkohollal kombinál-
va hoz nagyobb enyhülést és be-
indul az előzőekben részletezett 
ördögi kör. A szorongás és az al-
vászavar is több okból kialakuló 

probléma, ezeket a tényezőket fel 
kell tárni, és specifi kus, orvosilag 
ellenőrzött kezelési módszereket 
alkalmazni.

A dohányzás a mi kultúránk-
ban is elfogadott, tolerált szenve-
délybetegség. A dohányzók nagy 
része úgy gondolja teljes kont-
rollt gyakorol e szokása fölött, ál-
talában a leszokási kísérleteknél 
szembesül a függőség mértéké-
vel, súlyával. Érdemes végig gon-
dolni, hogy az illető mikor, ho-
gyan, milyen okból szokott rá a 
dohányzásra: milyen funkciót 
tölt be az életében a nikotin, mi-
lyen hatással van szervezetére, 
hogyan helyezhető el személyes 
történetében, okoz e feszültség-
csökkenést. Az egyéni élettörté-
neti tényezők kiemelten fontosak, 
bizonyos kutatások határozott ös-
szefüggéseket találtak a dohány-
zás és bizonyos személyiségvoná-
sok között. Itt is, mint általában 
a függőségeknél a szerhasználat 

kezdeti előnyei nyernek megerő-
sítést, kényszerítik ismétlésre az 
egyént. A dohányzással kapcsola-
tosan kimondható, hogy nagy sze-
repe van a szülői, környezeti min-
tának. Tehát, egy dohányzó szülő 
nem tudja hitelesen tiltani kama-
szodó, kíváncsi gyermekénél a ci-
garetta elszívását. A másik fontos 
tényező a tartós, hosszabb ideig 
fennálló stressz, hiszen a nikotin 
ellazult, ámde éber állapothoz se-
gíti hozzá a szervezetet. A pilla-
natnyi enyhülés elfedi a cigaretta 
rendszeres használatának bizo-
nyítottan agresszív, durva egész-
ségkárosító hatásait. A leszokás 
fázisában az egyén felfedezheti 
saját feszültségcsökkentő képes-
ségét, tisztázhatja a negatív ér-
zésekhez való viszonyát, megta-
pasztalja saját akaraterejét.

A drogfüggőség egy egyre fi a-
talabb korosztályt fenyegető, ki-
terjedt problémakör. Úgy tűnik 
a felserdülő fi atalokban jelen van 

egyfajta kíváncsiság a különböző 
élvezeti szerek, drogok iránt. Ezek 
rendszeres használata azonban-
a a droghasználó fi atalok saját 
elmondása alapján is- a legtöbb 
esetben valamilyen megoldat-
lan lelki probléma. Ha úgy látják, 
hogy gyermekük furcsán viselke-
dik, pénzzavarban van , zárkózot-
tá válik, bizarr élményekről szá-
mol be, legyenek feléjük még na-
gyobb fi gyelemmel és nyitottak a 
téma iránt. Teremtsék meg azt a 
légkört, ahol megbeszélhetővé vá-
lik a drogprobléma és azonnal for-
duljanak szakemberhez (pszichiá-
ter szakorvos, háziorvos, pszicho-
lógus). A viselkedéses függőségek 
témakörének bővebb kifejtése a 
következő számban folytatódik.

Kollár Katalin

Egyre gyakrabban társítjuk az Is-
tenek eledelét Bacchus kedvenc ita-
lával. A csokoládé és a bor társítása 
egy igazi nagy találkozás, amelynek 
létrejöttét a gasztronómiai szakem-
berek a világutazóknak tulajdonít-
ják, hiszen a csokoládéjukról ismert 
országok nem a jó boraikról híresek, 
míg a nagy borkultúrák nem túl erő-
sek a csokoládégyártásban. Nekünk 
magyaroknak azonban szerencsé-
re mindkét területen jók az adott-
ságaink. 

Miért ideális társ a csokoládé és 
a bor? 

A csokoládét és a bort együtt 
kóstolva azt tapasztalhatjuk, hogy 
a társítás eredménye egy meglepő-
en izgalmas, új ízharmónia! A cso-
koládé és a bor ízvilága különösen 
összetett. Mindkettő több száz aro-
ma komponensből áll. A csokolá-
dé értői szerint egy-egy kockányi 
csokoládéban akár hatszáz aroma 
komponens is megkülönböztethető. 
Emellett a csokoládé olyan kémiai 
alapanyagokat tartalmaz, amelyek 
megtalálhatók a borban is. A csoko-
ládék és a borok egymásra hatásá-
nak és kellemes társíthatóságának 
magyarázata az, hogy az intenzív 
ízeket tartalmazó csokoládé zsír-
tartalma a bor egyes íz komponen-
seit, például földes, animális jegyeit 
„kitakarja, azaz elrejti érzékszerve-
ink elől, miközben felerősíti, ezáltal 
pedig élvezhetővé teszi annak gyü-
mölcsös ízeit. 

De hogyan is kezdjük a csokolá-
dék és borok kóstolását?

A csokoládék és a borok ízharmó-
niájának együttes élvezete a csoko-
ládékóstolással kezdődik. Vegyünk 
a szánkba és helyezzünk a nyelvünk-
re egy darabka csokoládét és hagy-
juk elolvadni, egyenletesen elosz-
lani a szánkban annak érdekében, 
hogy íze egyenletesen befedje nyel-
vünk ízlelőbimbóit. Ilyenkor egy 
kissé tartsuk vissza a lélegzetünket, 
az orrunkon át vegyünk egy nagy lé-
legzetet majd pedig fújjuk ki a leve-
gőt, hogy érezhetjük a csokoládé leg-
erősebb aromáit. Ezt követően kor-
tyoljunk a borból! Rögtön felmerül 
persze a kérdés, hogy melyik csoko-
ládét milyen borral kóstoljunk? 

A csokoládé és a bor tökéletes há-
zasságnak 7 alapelve

1. alapelv: Csak kiváló borokkal 
és minőségi csokoládékkal kísér-
letezzünk! Kakaós bevonómasszá-
ból készült édességgel ne rontsuk 
el a jó bort, olcsó borral pedig ne te-
gyük tönkre egy minőségi csokolá-
dé kóstolását.

2. alapelv: A bor lehetőleg min-
dig legyen egy árnyalattal édesebb, 
mint a csokoládé annak érdekében, 
hogy a párosítás alapíze inkább az 
édes, sem mint a keserű ízek irányá-
ba mutasson.

3. alapelv: Az összekóstoláshoz 
mind a fehér, mind pedig a vörös bo-
rok közül mindig gyümölcsös jelle-
gű bort válasszunk. 

4. alapelv:A fehércsokoládékhoz 
és annak töltött változataihoz nagy, 
édes muskotály borokat válasszunk 
kísérőnek.

5. alapelv: A tejcsokoládék, va-
lamint azok mézes, mandulás diós, 
mogyorós változatainak selymes-
ségét a legkönnyebben természe-
tes, édes fehérborokkal, ezen be-
lül is például tokajiakkal tehetjük 
érezhetővé.

6. alapelv: Az étcsokoládékhoz 
társítsunk egyre testesebb, elsősor-
ban vörösborokat. Itt a természetes 
maradék cukornak jó helye lehet. A 
töppedt szőlőből készült borok, a 
vörös aszúk, az avinált nagy vörös-
borok, portói borok vagy a dél-fran-
cia VDN borok tökéletes párt alkot-
nak ezen csokoládékkal.

7. alapelv: A magas kakaótartal-
mú keserű csokoládék kóstolásá-
hoz válasszunk déliesen érett, nagy 
évjáratból származó, lekerekedett 
tanninokkal rendelkező, száraz, telt 
vörösborokat.

A közös többszörös
A hangsúly, ezúttal is a mérték-

letességen van! Csokoládét heten-
te két-három alkalommal fogyas-
szunk, míg borból egy-két decit 
igyunk naponta. Tartsuk továbbra 
is szem előtt a tényt, hogy a csoko-
ládénál és a bornál is egyaránt a mi-
nőség a legfőbb szempont!

Forrás: Édes Tények (www.
edestenyek.hu)

A függőségekről részletesebben – I rész.
             LELKÜNK TITKAI
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A Jászapáti Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 2007 óta új szerkezetben műkö-
dik. A változást megelőző években nagy nyo-
más nehezedett az iskolára és a fenntartó 
önkormányzatra. Az egyik oldalon az integ-
ráció erőltetése, a különböző esélyegyenlősé-
gi, kisebbségi szervezetek, biztosok, hivata-
lok részéről, a másik oldalon pedig a szülők 
és pedagógusok, akik a gyermekeknek érté-
keket közvetítő, biztonságos iskolát szeret-
tek volna teremteni. Utasi László, az intéz-
mény igazgatója elmondta, hogy a felméré-
sek mind a szülők, gyerekek és pedagógusok 
részéről azt igazolják, hogy jó úton haladnak 
és ezt megerősítette a város képviselőtestü-
lete is. A 2011-2012-es tanévben öt épületben 
folyik nevelő, oktató munka. 

Az eltérő tantervű tagozaton szakértői vé-
leménnyel rendelkező tanulók jelenleg 16-
an szegregáltan tanulnak az István Király 
épületében. Az összevont osztály munká-
ját gyógypedagógiai asszisztens segíti hat 
órában, az osztályfőnök pedig szakképzett 
gyógypedagógus. 

A Kórház iskolában és az István Király Is-
kolában működő esélyteremtő csoportokban 
tanuló gyermekeket kis létszámú (8-12 fős) 
osztályokban, hatékonyabban tudják nevelni, 
oktatni. Az általános tagozat csoportjai 20-
25 fős csoportokban három épületben tanul-
nak (48-as épület, Szent Imre Iskola, Vágó Pál 
Iskola épülete). Az általános csoportokban a 
magatartással kevesebb probléma van, a pe-

dagógusok a szülők segítségére is nagyobb 
mértékben számíthatnak. 

Az iskolai szerkezetváltás óta az elvándor-
lás jelentősen csökkent. Ez többek között an-
nak köszönhető, hogy az intézmény ugyan 
nagy (704 tanulóval), de a különálló épületek 
és azok munkájáért felelős vezetők, pedagó-
gusok segítségével sikerült egy-egy korosz-
tály részére családias légkört kialakítani. Kü-
lön-külön minden épület egy kis iskola, ahol 
mindenki ismeri a gyerekeket és a szülőket is. 
A családias légkör egyfajta biztonságérzetet 
ad. Az iskolák udvarát is sikerült gyermekba-
rát módon kialakítani, sok mozgás és játék-
lehetőséget biztosítva. A játszóvárak után kis 
házikók elhelyezésére került sor, fákat, virá-
gokat ültettek minden udvarra. 

Az idei tanévben is sikerült elérni, hogy 
minden telephelyen pedagógiai assziszten-
sek, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógu-
sok segítsék a nevelő-oktató munkát. Nagy 
segítség, hogy főállású iskolai pszichológus-
hoz is fordulhatnak a gyerekek, szülők, pe-
dagógusok.  

Az intézmény minden épületének jó az ál-
lapota, a tantermek felszereltsége kiváló. Va-
lamennyi tanteremben van számítógép és egy 
megnyert pályázatnak köszönhetően a tanu-
lócsoportoknak van laptopja, projectora és 
interaktív táblája korlátlan internet elérhe-
tőséggel. Az iskola szabadidős tevékenysé-
gei sokszínűek és a rossz gazdasági körülmé-
nyek ellenére minden tanévben bővül a kíná-

lat. Jól bevált programok az úszás, táborok, 
erdei iskolák, projekt napok. A diákok min-
den évben városi ünnepségen irodalmi ös-
szeállítással emelik az ünnepség színvona-
lát. A drámaszakkörös tanulók évenként egy 
előadással készülnek az iskola és a város kö-
zönségének örömére. 

Az intézmény sok segítséget kap két alapít-
ványától, a Tehetségért- és Tehetséges Gyer-
mekeinkért Alapítványtól. Támogatásuk hoz-
zájárul ahhoz, hogy a tanulók tanulmányi 
és sportversenyeken nagyszerű eredménye-
ket érnek el. 

A gyerekek, szülők, pedagógusok össze-
fogását dicséri a TV2 Nagy vagy! Című játé-
ka, ahol az iskola csapata már harmadik al-
kalommal vesz részt és továbbjutott a kö-
zépdöntőbe. 

A iskola nyertes pályázatai révén nemcsak 
a tanulókat, hanem a város lakosságát is be-
vonja különböző programokba (előadások, 
kerékpáros kirándulások). 

A Jászapáti Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola dolgozói bíznak benne, hogy az in-
tézmény elnyeri a szülők bizalmát és elérik azt 
a közös célt, hogy a jászapáti gyerekek Jásza-
pátin érezzék jól magukat, a városhoz kötőd-
jenek és a helyi iskolában szerezzenek olyan 
tudást, élményeket, amelyekre felnőtt koruk-
ban is támaszkodhatnak és amelyekre később 
is szívesen gondolnak. 

Az iskola dolgozói

Közös cél, hogy a jászapáti gyerekek 

a helyi iskolában érezzék jól magukat
Nem készült felmérés, de 

biztosan nem sok család 
van Jászapátin, amelyik azzal 
büszkélkedhet, hogy minden tag-
ja az itteni gimnáziumban érett-
ségizett.

Nagypál István családja szá-
mára a 2012-es év ilyen külön-
leges, mert ebben az évben a ne-
gyedik gyermekük is érettségi 
vizsgát fog tenni ugyanabban az 
iskolában, ahol a szülők is. Idő-
közben az épület megújult, a ne-
ve is megváltozott, de nekik az 
idén száz éves iskola  a tisztelet-
re méltó tanárokat, a felnőtt élet 
kezdetét jelenti változatlanul.  

Istvánnal és feleségével, Icu-
val a gimis évekről beszélget-
tünk, amelybe  végül a legfi ata-
labb gimnazista családtag is be-
kapcsolódott. 

A sort Icu kezdte, mert mint 
kiderült, az ő érettségije a leg-
régebbi. Mikor is volt?

- 1970-ben. Nagyon boldog vol-
tam, hogy nem vettek fel Szolnok-
ra a közgazdaságiba, amit a szü-
leim szerettek volna. Így együtt 
maradtunk az általános iskolás 
osztálytársakkal. Az osztályfő-
nököm Borbásné Éva néni volt, a 
helyettese pedig Korsós tanár úr.  
A miénk, a latinos osztály - az ál-
talános iskolát a legjobb tanul-
mányi eredménnyel végzett diá-
kokból állt. Olyan tanáraink vol-
tak, hogy ott muszáj volt tanulni. 
Sok dolgot azóta sem felejtettem 
el. Egyetemet, főiskolát végeztek 
közülünk, de én nem tanultam 
tovább, dolgoznom kellett, mert 
idős szüleim nem tudták vállal-
ni a továbbtanulásom költségeit. 
Egy kis kitérővel azért megsze-
reztem a munkámhoz szükséges 
végzettséget és az OTP-ből men-
tem nyugdíjba.

A férj, István folytatja a sort 
nevetve, mert az ő kapcsolata a 
tanulással már nem ment ilyen 
simán.

- 1965-ben kezdtem a gimná-
ziumot, de egy év után otthagy-
tam. Nekem a szüleim éltek-hal-
tak azért, hogy tanuljak tovább, 
de én inkább elmentem az építő-
iparba. (Itt a feleség közben meg-
jegyzi, hogy akkor még nem érde-
kelt a tanulás, izgága voltál, kép-
telen lettél volna egy helyben ülni 

és tanulni.) Kőműves tanuló let-
tem, - folytatja István - mentem 
a saját fejem után, mert azt lát-
tam, hogy ott jó pénzt lehet keres-
ni. Hozzáteszem, kemény fi zikai 
munkával. Amikor a volt osztály-
társaim érettségiztek, én akkor 
lettem szakmunkás. Néhány év 
kemény munka után rájöttem, 
hogy mégse ezt szeretném csinál-
ni és 1975-ben folytattam levele-
zőn a tanulást. Akkor már nős 
voltam és két gyerek meg a ház-
építés mellett tettem érettségit. 
A gimnáziumi tanáraim nagyon 
sok segítséget adtak mindenben, 
Rájuk én mindig felnéztem. 

A barátaim, akikkel együtt 
kezdtem a gimit, mind jó mun-
kahelyen tudtak elhelyezkedni 
– akkor még – egy érettségivel. 
Ezt is láttam és a tudás, az infor-
máció is nagyon hiányzott. Rá-
jöttem, mennyi mindent nem tu-
dok. Utána úgy megszerettem a 
tanulást, hogy a felsőfokú vég-
zettséget,  (kereskedelmi mene-
dzser szakon) Szolnokon szerez-
tem, az OKJ szakmai képzése-
ket Budapesten, Kecskeméten és 
Egerben sajátítottam el.

 A gyerekeknek volt mit átad-
ni!

- Elmondom a gyerekeknek in-
tő példának. A három nagy simán 
leérettségizett, utána tovább is 
tanultak, összesen hat diplomá-
juk van. Az ország minden részé-
be eljutottak az itt megszerzett 
tudásukkal. Ezek mind öregbí-
tik a mi gimnáziumunk hírnevét. 
Tamás Egerben,  Szegeden Ta-
nárképző főiskolán tanult, most 
már 15 éve tanár. Azért a kémia 
tantárgy szeretete Debrecenben, 
„Környezetvédelem- és műsze-
res-analitikus szakvegyész” szak 
elvégzését is eredményezte. Má-
sodik diplomáját ott szerezte az 
egyetemen. Veronika Jászbe-
rényben tanítóképzőt, Pécsett 
a tanárképzőn Számítástechni-
ka tanári szakot végzett, 11 éve 
tanítja az alsós diákokat. Eszter 
Jászberényben szociálpedagógus 
szakon szerzett diplomát. Később 
Zsámbékon kezdett, majd Szar-

vason fejezte be a főiskolát, óvo-
dapedagógus lett. 

Mindegyik gyerek a pedagó-
gusi pályát választotta. Ezek 
szerint jó tapasztalataik voltak 
az iskolával?

- Jó is rossz is…kezdi Icu. - Ta-
más erdésznek készült, de a gim-
náziumban a kémia tantárgy sze-
retete legyőzte a biológia iránti 
érdeklődését és ez Borbás tanár 
úrnak köszönhető. Jó fejű gyerek 
volt, megélt abból, amit az órán 
hallott. Borbás tanár úr hatásá-
ra úgy megszerette a tantárgyat, 
hogy maga is kémia tanár lett.  

Veronika az általános iskolá-
ban még más pályára készült - 
folytatja István. – Ennek ellenére 
a tanítói hivatást választotta. Jól 
tanult a főiskolán, ezért úgy dön-
tött, hogy második diplomát is 
szerez. Eszter óvónőnek készült, 
folytatja István a felsorolást - si-
került is neki, Mátraházára ke-
rült a gyógyintézetbe, csak ott 
elnéptelenedett az óvoda, most 
szociálpedagógusként dolgozik, 
a másik  diplomájának megfele-
lően. De nyáron erdei iskolákat 
szervez gyerekcsoportoknak, és 
mindig alig várja, hogy velük le-
hessen.

Mindhárom felnőtt gyerme-
künk hivatásának tekinti az ok-
tató-nevelő munkát.

Hogy ne szakadjon meg a sor, 
Ágika is pedagógusi pályára je-
lentkezett, énekből már le is tet-
te az érettségit.

A legfi atalabb családtag is 
az itteni gimnáziumban tanul. 
A testvérei után nem meglepő, 
hogy az itthoni gimnáziumot vá-
lasztotta. Idén fog érettségizni. 
Csak nem te is a pedagógusi pá-
lyát választottad? (Itt kapcsoló-
dik a beszélgetésbe Ágika is, aki 
együtt nevet a kérdésen a szü-
lőkkel.)

- Nem volt egyszerű a tovább-
tanulási lapot kitölteni. Sok nyílt 
napra is elmentünk. Nagyon bi-
zonytalan voltam. Szerettem vol-
na az énekléssel, a médiával, a 
kommunikációval foglalkozni, 
sőt még az egészségügy is felkel-
tette érdeklődésem, de meggyőz-

tek a szüleim, hogy olyan főisko-
lát, egyetemet válasszak, ahová 
van esélyem bejutni és szeret-
ni is fogom, amit majd tanulok. 
Így választottam a bölcsészka-
ron a magyar szakot, mert szere-
tem nagyon a nyelvtant és a gye-
rekekkel való foglalkozást is. De 
persze mellette énekelek is! Ha 
majd lesz egy „polgári” foglalko-
zásom, még mindig nézelődhetek 
a média felé.

Nehezen győztek meg a szü-
leid?

- Egyáltalán nem. Igazuk van.
Nem sok olyan család lehet 

a városban, akik mindannyian 
itt érettségiztek.  Büszkék lehet-
tek rá!

- A mi nagy családunk az itte-
ni gimnázium hírnevét öregbí-
ti – folytatja István a beszélge-
tést. – Sok orvost, tudóst, jogászt 
adott ez az iskola és mindegy ho-
vá került innen a diák, a megszer-
zett alapokra tudott építeni. Itt 
mindig olyan tanárok tanítottak, 
akikre fel lehetett nézni. Ők mind 
meghatározó, tekintélyes embe-
rek voltak, de nemcsak a gimná-
ziumnak, hanem a városnak is. 
Még a mai napig is tisztelettel és 
jó érzéssel gondolok az iskolára 
és a tanárokra. 

Mi a „Mészárosba” jártunk,- 
mondja István és felesége - ne-
künk már csak az marad. 

Ágika harciasan kijelenti, 
hogy az ő osztálya ragaszko-
dott a Mészáros Lőrinc névhez, 
a tablójukon is az fog szerepel-
ni. Aztán megállapítjuk közö-
sen, hogy nem is igazán az isko-
la neve a fontos, hanem a tarta-
lom számít. 

A fi atal lány és diáktársai szá-
mára majd a mai iskola és taná-
rai jelentenek hasonló szép em-
lékeket, mert – mint mondja – 
szeret ide járni, annak ellenére, 
hogy a gyerekek általában nem 
kedvelik az iskolát.  

A beszélgetés végén a Cente-
náriumi Makó Pál Napok gála-
műsorát ajánlotta fi gyelmembe 
Ágika. Nem véletlenül, hiszen ő 
is szerepel majd a néptáncosok-
kal, az énekkarral, és fellépnek 
a nosztalgia zenekarok is a ré-
gi volt diákokkal – a szülei kor-
osztályából. 

Sz-n

Iskolánk, a Jászapáti Általá-
nos és Alapfokú Művészeti Is-
kola részt vesz idén a Comeni-
us Nemzetközi Projektben. Szá-
mos külföldi intézménnyel állunk 
így kapcsolatban. Partner iskolá-
ink vannak Walesben, Franciaor-
szágban, Németországban, a Cseh 
Köztársaságban, Spanyolország-
ban és Lengyelországban is.

A tanév során közösen kell 
megoldanunk feladatokat a kül-
földi tanulókkal. Ezek közé tar-
tozott például egy logó tervezé-
se. Iskolánk diákjai szorgosan ké-
szítették a logókat, szép helyezést 
ért el a legjobb munka, amire is-
kolánk is nagyon büszke. Volt egy 
EU-s vetélkedő is, és készítettünk 
egy színes bemutatkozó könyvet 
is a városról és az iskolánkról an-
golul. Februárban interneten ke-
resztül történő beszélgetésre is 

sor került más országok diákjai-
val. A virtuális találkozás során 
a rövid bemutatkozás után egy 
kis játék következett. Nagyon jól 
éreztük magunkat. Az 5. c osztály 
spanyol, a 6. c cseh, a 7. b francia, 
a 8. c walesi fi atalokkal ismer-
kedhetett meg. A társalgás angol 
és német nyelven folyt. Erre a 15 
perces beszélgetésre a nyelvi órá-
kon is készültünk. A Who am I? 
című játékot is élvezettel próbál-
tuk el. Február 27-én pedig iz-
galommal várta már mindenki, 
hogy milyen élmény lesz, kikkel 
tudunk beszélni, és megértjük-e 
majd egymást. Nagyon jó tapasz-
talatokkal gazdagodtunk. A kül-
földi diákokkal való skype-olás 
segíti az idegen nyelvek megérté-
sét és azok tanulását. Márciusban 
arra a feladatra vállalkoztunk, 
hogy az igazságos uralkodó, Má-

tyás király alakját megismer-
tessük iskolánk és a többi ország 
tanulóival is. Egy vidám hangu-
latú, de annál tanulságosabb ve-
télkedőn vettünk részt.

A közös feladatok eredménye-
képpen olyan ismeretségeket 

köthetünk, amelyek fenntart-
hatják az iskolák közötti barát-
ságokat is.

Ádám Fanni 7.b
Bakos Dominika 7.b

Bélteki Klaudia 7.b

Határok nélkül

Beszélgetés az internet segítségével, külföldi diákokkal.



SZÜLETTEK:

Csontos Zoltán Noel II. 05. (Jászivány)
Kovács Vivien Valentina II. 16.
Farkas Rikárdó Gergely  II. 21.
Rusvai László  II. 28.
Gebhard Violetta Hanna III. 04.
Nagy Erik  III. 05.

ELHALÁLOZTAK:

Mihályi Lajos  élt 83 évet Jászapáti lakos
Urbán Imre  élt 48 évet Jásziványi lakos
Fejes István élt 75 évet Jászapáti lakos
Dr. Vecsésy Sándorné élt 82 évet Budapesti 

Molnár Mária   (volt Jászapáti lakos)
Zsemberi Bertalanné élt 89 évet Jászapáti lakos

Ádám Rozália
Kocsis István élt 69 évet  „
Tóth István élt 76 évet  „
Fazekas István élt 95 évet  „

harangozó, sekrestyés
Oláh Józsefné élt 56 évet  „

Farkas Rozália
Demeter Péterné

Gecse Mária élt 98 évet  „
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Anyakönyvi hírek

Je lent kez zen 
mo tor ke rék pár-, sze mély gépko csi-, 
segédmotor-kerékpár-,
trak tor ve ze tői tan fo lya mainkra!
SZERVEZÜNK „C” ÉS „C+E” KATEGÓRIÁKAT IS.
Sikeres elméleti vizsga esetén 50% és 10% vizsgadíj kedvezmény
Tanfolyam indul: április hónapban.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS JELENTKEZÉS:
BIRKÁS FERENC gépjárm�vezet�-szakoktatónál:
Jászapáti, Mez� utca 6.
06-57/658-371, 06-30/915-9978.

BIRKÁS PÉTER gépjárm�vezet�-szakoktatónál:
Jászszentandrás, Bem utca 10.
06-30/500-9980
Az oktatás korszer� FORD 
FIESTA TD CI gépkocsival, 
nyáron h�vös, télen meleg 
klímájú autóban, kényelmes 
körülmények között folyik. 
Könny� kormánykezelés 
(szervo).
„Biztonságos járm�ben, gyorsan vezet�i engedélyt szerezhet.”

APÁTI kártyával rendelkez�k az elméleti képzésb�l 5% kedvezményben 
részesülnek. Ne várjon holnapig, még ma hívjon és tájékozódjon a 
lehet�ségekr�l!

MEZEI BÉLA iskolavezet�

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

OKÉV-szám: 05-0136-03

ProgramajánlóProgramajánló
 57-441-071

A jászapáti művelődési ház 2012. áprilisi programajánlata:
3-án, 17 ó. Főzőklub
5-én, 14 ó. Vegyesáru-vásár
12-én, 14 ó: Pájer Antal versmondó verseny 
  a Költészet Napja tiszteletére a Könyvtárban
 13 ó: Vegyesáru vásár a műv.házban
13-án, 13 ó: Egészségnap a Művészetek Házában
14-én, Tánckurzus a művészetek házában.
15-én, 16 ó. My Fair Lady előadás – Jászkiséren
16-án, 18 ó: A Holokauszt Napja a művelődési házban
17-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
18-án, 12.30 ó: Filharmóniai előadás
 15 ó: Pókász Endre emlék-kiállítás megnyitója 
  a Vágó Pál Helytörténeti Múzeumban
19-én, 14 ó: Iskolatörténeti vetélkedő a gimnáziumban
22-én, 16 ó: My Fair Lady előadás – Jászapátin 
  Belépődíj:  1000 Ft, 
  jegyek már elővételben kaphatók 
  a művelődési házban.
28-án, 9 ó: Tavaszi zsongás – az óvodák műsora
Hétfőnként 17-19 óráig a Városi Vegyes Kar próbái.

A Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben:
Pókász Endre emlék-kiállítás április 18-tól.
Érdeklődni lehet a 06-30/854-2100-as, 
vagy a 06-30/387-8427-es telefonszámon.

A Városi Könyvtár áprilisi programjai:
02. hétfő  16.00 óra: Rejtvényklub- egyéni verseny
04. szerda 10.00 óra: Cukorbetegek klubja
06.péntek 14.30  óra: Minigyöngy
07. szombat 8.30 óra Játékdélelőtt
12.csüt.  15.00 ó: Pájer Antal versmondó verseny
13.péntek 14.30 óra  Minigyöngy
16. hétfő  16.00 ó: Rejtvényklub – egyéni verseny
20. péntek  14.30 óra  Minigyöngy
21. szombat  8.30 óra Játékdélelőtt
   9 óra Csipkeverő-kör
23. hétfő   15.00 ó. Nyugdíjasklub
  14.00 ó: Vakok és gyengénlátók klubja
27. péntek  14.30 óra  Minigyöngy
Május 2.   10.00 óra: Cukorbetegek klubja

Makó Pál napok Makó Pál napok 
a centenáriumi tanév jegyébena centenáriumi tanév jegyében

Április 18-19-20.

A bűncselekmények számának 
alakulása a városban 

Bűncselekmény
megnevezése 2007 2008 2009 2011

Személy elleni 33 34 32 41 40
Emberölés - 2 - - -
Testi sértés 26 10 19 19 16
Közlekedési 20 16 6 11 14
Házasság, család, nemi 
erkölcs elleni 10 12 4 10 15

Államigazgatás, a közé-
let tisztasága elleni - 4 9 4 3

Közrend elleni 36 45 50 68 113
Gazdasági 9 8 9 9 28
Vagyon elleni 189 164 153 209 291
Betöréses lopás 46 52 42 44 68
Sikkasztás 1 1 2 1 4
Rablás 2 1 6 - 3

A bűncselekmények számának alakulása városunkban 2007 és 2011 között

Városunk képviselő-testülete a márciusi soros testületi ülésén fe-
lülvizsgálta városunk közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját. 
Részlet az előterjesztés összegzéséből: 

„A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a városban működő 
különböző szervek, szervezetek eredményesen működnek együtt. 

Együttműködésüket megállapodások alapozzák meg abból a cél-
ból, hogy Jászapáti közbiztonsága erősödjék és a bűncselekmények 
száma csökkenjen. A közterület felügyelők jogköre egybeesik a város 
lakóinak biztonságos, nyugodt, közterülten való tartózkodás bizto-
sításával. Cél a továbbiakban is a közterület biztonságossá és jogsér-
tések mentessé tétele.”

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 48/2012. 
(III.22.) számú közleménye a fi atal mezőgazdasági termelők indulá-
sához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási ös-
szeg 90 %-ára vonatkozó kifi zetési kérelem benyújtási feltételeiről.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fi atal mező-
gazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatá-
sok részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 
alapján az ügyfél legkésőbb a támogatási kérelemnek helyt adó ha-
tározat jogerőre emelkedését követően másodikként megnyíló kifi -
zetési időszak végéig köteles a támogatási összeg 90 %-ára vonatko-
zó kifi zetési kérelmet benyújtani. 

A 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatá-
si kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy 
részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási ös-
szeg 90 %-ára vonatkozó kifi zetési kérelmet legközelebb 2012. ápri-
lis 1. és 30. között nyújthatnak be az ügyfelek.

Azok, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vo-
natkozó jóváhagyó határozata 2011. október 31. után emelkedett jog-
erőre, a 2012. január 1. és 31. közötti benyújtási időszak az első kifi -
zetési időszaknak minősül.  Ők legkésőbb a másodikként ténylege-
sen megnyíló kifi zetési időszak végéig, azaz 2012. április 1-30. között 
kötelesek a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifi zetési kérel-
met benyújtani.

A támogatási összeg 90 %-ának  igénylésére  vonatkozó  kifi zetési  
kérelmet  a  jelen  közlemény  mellékletét képező nyomtatványon,  az  
ügyfél  székhelye/lakóhelye  szerint  illetékes  MVH  megyei 

Kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. A 
kifi zetési kérelmet 2012. április 1. és 30. közötti időszakban kell be-
nyújtani.

Az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programján belül 
továbbra is benyújthatók az alábbi pályázatok:

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesz-
tése (GOP-2011-2.1.1/A):

Legalább 3 millió forint, legfeljebb 20 millió forinttámogatás igé-
nyelhető, legfeljebb 40%-os támogatási mértékkel.

A pályázati kiírásra kettős könyvvitelt vezető gazdasági társasá-
gok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók pályázhatnak, amelyek lét-
száma az utolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt. 

A pályázat keretében vállalkozások technológiafejlesztése céljá-
ból eszközbeszerzésre és információs technológiafejlesztésre lehet 
támogatást igényelni.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára(GOP-2011-2.1.1/B):

Legalább 15 millió forint, legfeljebb 100 millió forint támogatás 
igényelhető, legfeljebb 35%-os támogatási mértékkel.

A pályázati kiírásra kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, 
szövetkezet, egyéni vállalkozó pályázhat, amelynek létszáma az utol-
só lezárt évben legalább egy fő volt. 

A pályázat kertében a vállalkozások minél több területet érintő fej-
lesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-
fejlesztésre lehet pályázni. 

Mikrovállalkozások fejlesztése (GOP-2011-2.1.1/M):
Legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft összegű visszatérí-

tendő támogatás igényelhető azzal a feltétellel, hogy a vissza nem té-
rítendő támogatás mértéke maximum a pályázati projektérték 45%-
a lehet, a visszatérítendő támogatás mértéke pedig maximum a Pá-
lyázati Projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb 20 millió Ft lehet. A 
pályázó 10 % saját forrást (önerőt) köteles biztosítani.

A pályázati kiírásra a mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági tár-
saságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók pályázhatnak. 

A támogatást a mikrovállalkozások fejlesztése érdekében eszköz-
beszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra valamint in-
formációs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni. 

Jász-Consulting Kft. info@jasz-consulting.hu 57/440-516

Pályázati hírek

Április 18.

9. ó.: ISKOLAI HAGYOMÁNYAINK 
(Nyitó program: köszöntő, fi lmve-
títés, a centenáriumi évkönyv be-
mutatása a Széchenyi teremben.)

10 ó.: EMLÉKHELY AVATÁS 
egykori tanároknak és diákok-

nak tisztelegve az Iskolatörténe-
ti múzeumban 

11 ó.: Olvasóteremben: 
 ALKOTÓ DIÁKJAINK 
kiállítás a volt diákok alkotásaiból 

(Könyv-, művészeti és Tiffany 
kiállítás, hangszeres zenei műsor)

14 ó.: PÓKÁSZ ENDRE 
 EMLÉKKIÁLLÍTÁS 
 megnyitója, fi lmvetítés.
(Kapcsolódó programok: Pókász 
Endre festményeinek kiállítása a 
Vágó Pál Múzeumban.

Április 19.

9 ó.: Makó Pál versenyek 
 eredményhirdetése
10 ó.: Üvegfestés pályázat 
 eredményhirdetése

14 óra: Iskolatörténeti vetélkedő 
a város diákjai számára

Április 20.

14 ó.: Jubileumi ünnepi prog-
ram  a Széchenyi teremben 

15 óra 30: Országzászló avatás 
 az iskola előkertjében 

(A Rácz Aladár Zeneiskola fúvósze-
nekarának térzenei kíséretével.)

17 óra: GÁLA-MŰSOR 
 a tornacsarnokban. 

(Egykori diákok kulturális műso-
rai, iskolai zenekarok, kisegyüt-
tesek fellépése)

Csatlakozva a GIMNÁZIUM 
centenáriumi ünnepségéhez, és 
a PÓKÁSZ ENDRE emlék-kiál-
lításhoz:

A JÁSZAPÁTI  SZÍNJÁTSZÓ  
KÖR 2012.  április  22-én – va-
sárnap – 16 órai kezdettel előad-
ja új darabját, a MY  FAIR  LA-
DY című musicalt a Pájer Antal 
művelődési házban.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak, 

szomszédoknak és minden ismerősnek, akik 

Demeter Péterné Gecse Mária 
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, 

és gyászunkban osztoztak.

Szerető lányai, menyei, vejei, unokái és dédunokái

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk, 

Nagymamánk, Dédink

Zsemberi Bertalanné
Végső búcsúztatásán velünk voltak, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, együttérzésükkel gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család
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