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II. János-Pál pápa relikviái városunkban
(Kalmár Pálné írása a 2. oldalon.)

Teremlabdarúgó torna a szakképző iskola tornacsarnokában.
 (Cikk a 8. oldalon.)

A IV. TÉBA Kupa tornagyőztes csapata: az Euro Trans.

Bástyasétány 77. 
A Nagyabonyi 

Színkör előadása 
a Magyar Kultúra 

napján városunkban. 
Ezen az ünnepségen 

vette fel 
a művelődési ház 

Páyer Antal papköltő 
nevét, aki 1862-től 

haláláig a jászapáti 
templom plébánosa 

volt.
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Egy napon át, 2012. január 7-
én zarándokhely volt Jászapá-
ti. Egyedi, fi gyelemre méltó ese-
ménynek adott színhelyet váro-
sunk: a közelmúltban boldoggá 
avatott pápa személyes tár-gya-
it mutatták be az egyházmegye 
második legnagyobb templomá-
ban. A relikviák (ereklye, emlék) 
január 7-én, szombaton érkez-
tek hozzánk, s délelőtt 11 és es-
te 7 óra között nézhették meg az 
érdeklődők.

Boldog II. János-Pál (1978-
2005) pápa a remény pápája volt, 
ő volt az, akit mindenki közel 
érezhetett magához akkor is, ha 
nem volt hívő. Mi magyarok külö-
nösen magunkénak érezhettük, 
hiszen Kelet-Közép-Európa leg-
erősebb katolikus egyháza, a ve-
lünk történelmi barátságot ápo-
ló Lengyelország adta Szent Péter 
264. utódját 1978-ban.

Életútja egyedinek mondható, 
és mégis sokakkal mutatott ro-
konságot. Eredeti, polgári nevén 
Karol Wojtyla 1920-ban az Oszt-
rák- Magyar Monarchia kultu-
rális örökségét hordozó krakkói 
vajdaságban született. Eredetileg 
nem papnak készült, a bölcsésze-
ti tanulmányait a háború miatt 
megszakította, kétkezi munkás-
ként dolgozott. A háborús borzal-
mak átélése és a keresztény misz-
tikusok tanulmányozása vezet-
te el a krakkói szemináriumba, 
majd Rómában, a kereszténység 
központjában végzett magasabb 
szintű tanulmányokat. Vissza-
tért szülőhazá-jába, ahol tehetsé-
ge folytán hamarosan gyors, ma-
gasra ívelő karriert futott be, mi-
közben szép-írói tevékenységet is 
végzett. Amikor pápává válasz-
tották, mindössze 58 éves volt.

Missziónak tekintette kül-
detését, a világ plébánosának, 
a remény pápájának nevezték. 
A modern technikától sem ide-
genkedett, jó pásztorként repü-
lőn látogatta végig a nyáját, a vi-
lágegyházat (104 utazása során 
129 országot keresett fel). A „világ 
plébánosa” nem trónusra emelt, 
tiarás uralkodóként jelent meg 
hívei körében, hanem leginkább 
mosolygó, hús-vér em-berként, 
ahogy a templomunkban kiállí-
tott fényképén is láthattuk. „II. 

János Pál kitűnő érzék-kel kezel-
te a médiát is, gyorsan felismer-
te a modern tömegkommuniká-
ció tudatformáló jelen-tőségét. 
A tévé és az internet ugyanazt a 
célt szolgálták pasztorációs cél-
jaiban, mint a gyakori zarándok-
utak. Egyértelműen modern egy-
házfőnek bizonyult a tömegkom-
munikáció, a média kezelésében 
és felhasználásában, az evange-
lizáció új eszközeinek, módsze-
reinek alkalmazá-sában. A „szu-
persztárként” emlegetett II. Já-
nos Pál igyekezett leépíteni a 
vatikáni protokollt és a szertar-
tások barokk pompáját.(Gergely 
Jenő: A remény pápája História 
200. 04.)
Ő volt a katolikus egyház meg-

újítója, aki új, modern módon 
tudta megszólítani a fi ata-lokat 
is ebben a globalizációs, sokszor 
elidegenedő világban. Egyszerre 
vette fel a harcot a kapitalizmus-
sal és a szocializmussal szemben, 
amikor a munka humanizálása, 
a munkás joga-inak határozott 
védelme mellett rámutatott a 
magántulajdont, a tőkét terhelő 
szociális kötele-zettségekre, és 
az akkori szocializmus keresz-
tény erkölcsi alapról lehetséges 
meghaladását hirdette meg. Tör-
ténelmi jelentőségű pápai meg-
nyilatkozás volt az 1991-ben ki-
adott Centesimus annus kezde-
tű szociális enciklika. II. János 
Pál elismerte, hogy a polgári vi-
lágban a szociális vívmányokat 
elsősorban a szervezett, szocia-
lista munkásmozgalom harcolta 
ki, de azt is jól tudta, hogy a szo-
cialista rendszerekben megva-
lósult bizonyos társadalmi iga-
zságosság, amit relatív szociális 
biztonságként és egyenlőségként 
éltek meg az emberek. Ugyanak-
kor azt is leírta, hogy a pártállami 
diktatúrák bukásra vannak ítél-
ve, s ennek két fő okát emelte ki: 
a gazdasági életképtelenséget és 
az erkölcsi csődöt. 

II. János Pál határozottan és 
eltökélten kereste a megbékélést 
és az együttműködést a többi ke-
resztény egyházzal, a felekeze-
tekkel, általában a nem keresz-
tény vallásokkal. A II. vatikáni 
zsinat tanítását teljesen magáé-
vá téve határozottan és eltökélten 

nyitott a protestáns egyházak fe-
lé, találkozott vezetőikkel és részt 
vett közös imádságokban. 

A katolikus egyház és a zsidó-
ság megbékélésének gyakorlati 
megvalósításában is el-évülhe-
tetlenek az érdemei. Az egyház 
kétezer éves története során el-
ső ízben, 1986-ban a pápa elláto-
gatott a római zsinagógába, ahol 
találkozott a zsidó közösséggel. 
2000-ben pedig a Szentföldre lá-
togatott, és Izraelben, a jeruzsá-
lemi Siratófalnál imádkozott és 
bocsánatot kért a zsidóságtól a 
keresztények által velük szem-
ben elkövetett bűnökért.

Erre az emberként és egyházfő-
ként kimagasló érdemeket szer-
zett pápára emlékezett Jászapáti 
lakossága és a messze földről ide-
látogatók sokasága. 

Városunk lengyel-magyar kap-
csolata 2001-ben indult, amely-
nek alakításáért, színesí-téséért 
az előző polgármester Szabó La-
jos, és Adam Krziszton úr nagyon 
sokat tett.. A rend-szeres látoga-
tások szinte családias kapcsola-
tokat hoztak létre: volt foci és ké-
zilabda meccs, iskolás diák és ta-
nár cserelátogatás, matematika 
verseny gimnazistáknak, arató-
napon való részvétel és sok más 
egyéb program. A polgármesteri 
hivatal dolgozói egy alkalommal 
jóté-konysági támogatást nyúj-
tottak a lengyel sérült gyerekek 
otthonának, a lengyelek viszont 
a jászapáti templom járdakövei-
nek átrakását támogatták. Meg-
ismerhettük egymás népművé-
szetét, néptáncát, helyi kultúráját 
az elmúlt évtized gazdag prog-
ramjai kapcsán. II. János-Pál 
pápa ereklyéit is sokan látták az 
apátiak közül a szülőházában be-
rendezett múzeumban egy kirán-
dulás során, de korántsem annyi-
an, mint amennyien most megte-
kinthették.

Pócs János országgyűlési kép-
viselő és polgármester érdeme, 
hogy a Jászapátival testvérváro-
si kapcsolatokat ápoló Lancut já-
rás egyik településének egyhá-
zát - ahol II. János-Pál pápa so-
kat misézett, s ezért rendkívüli 
mennyiségű és szépségű, szak-
rális szempontból is kiemelkedő 
tárgyat őriz - megkereste, s arra 

kérte, hozzák el hozzánk e kivé-
teles kegytárgyakat, személyes 
emlékeket, mutassák be a jásza-
páti híveknek. Megható volt lát-
ni, ahogyan hosszú órákon ke-
resztül türelmesen, sorukat ki-
várva várták a látogatók, hogy a 
kiállított pápai személyes tárgya-
kat megtekinthessék, megérint-
hessék, s így közel kerülhesse-
nek a volt egyházfőhöz. Az már 
II. János-Pál személyes vonz-
erejének is betudható, hogy nem 
csak hívek, s nem csak jászapá-
tiak vettek részt a január 7-én 
nyolc pap által celebrált szent-
misén. A helyi és vidéki hívekkel 
együtt a lengyel delegáció, köztük 
Adam Krzyszton, Łancuti Sta-
rosta (Łancut Járás hivatalának 
vezetője), Kazimierz Golojuch, 
Lengyel Köztársaság Parlament-
jének Képviselője és Jan Bury or-
szággyűlési képviselő és egyben 
a II. János Pál nevét viselő WZ-
RASTANIE Alapítvány Elnöke, 
Stanisław Panek– Łancuti Járás 
Képviselő-testületének Elnöke és 
Roman Potorek– Łancuti Tűzoltó 
Egyesület (KPPSP) Parancsnoka 
is részt vettek a szentmisén Mar-
ta Januszewskaval egyetemben, 
aki a lengyel katolikus ifjúsági 
rádiót képviselte. A misének kü-
lönösen felemelő pillanatai vol-
tak, amikor Mieczysław Bizior, a 
lengyelországi Kraczkowa Egy-
házközség Plébánosa és Kladi-
va Imre esperes-plébános együtt 
misézett hat, Jászapátiról elszár-
mazott vagy szolgálatát valami-
kor itt töltött pappal.

Hívők és nem hívők együtt tisz-
telegtek egy kiemelkedő egyéni-
ség, egy nagyformátu-mú törté-
nelemi személyiség, a katolikus 
egyház egyik legnagyobb hatású 
modern, mégis ha-gyományőr-
ző pápájának emléke előtt. Úgy 
gondolom, ezzel Jászapáti való-
ban egy kicsit a katolikus világ 
központjává vált egy napra, s ez-
zel sokaknak adott szép, felejt-
hetetlen emléket, amit őrizni fog 
egy életen át. 

Kalmár Pálné

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
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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  

A teákról készült cikkso-
rozatunkat folytatva, Földes Ri-
ta tanárnő a gimnáziumi bálok 
tea-szakértője válaszol: 

A teák többsége élénkítő hatá-
sú, a zöld teák és a fekete teák egy-
értelműen idesorolhatók, illetve a 
fehér tea is, amely feldolgozásban 
különbözik az előzőektől, ezeket 
emberi beavatkozás nélkül a na-
pon szárítanak, ezért  használjuk 
a fehér teára a szűztea elnevezést 
is. Bár a zöld teára is szokták ezt 
mondani, ott a szüret után gőzö-
léssel, vagy melegítéssel bontják 
le a tealevelekben található enzi-
meket. A kereskedelmi forgalom-
ba lévő teák 2,5%-3,5%-a tartal-
maz koffeint, teofi llint, teobro-
mint (ami egyébként a kakaó fő 
alkaloidja), és tartalmaz még 25%-
30% cserzőnyagot. A teofi lin a fent 
említettek közül a leggyengébb iz-
gató hatású, viszont a legerősebb 
vizelethajtó vegyület, a központi 
idegrendszerre hat és hatása, il-
letve szerkezete is a koffeinéhez 
hasonló.

Az élénkítő teák közül azonban 
mégis kiemelnék egy-kettőt.

A Maté tea az egyik, ami maga-
sabb koffein tartalma (0,3%-1,5%) 
miatt serkenti a központi ideg-
rendszer működését, fi gyelem-
serkentő és a szellemi képességet 
javító. A januári, februári idősza-
kokban különösen ajánlom, mivel 
amellett, hogy élénkíti, és ellenál-
lóbbá teszi a szervezetet. Megfázá-
sok és infl uenza ellen magas C-vi-
tamin tartalma miatt javallt.

A másik a Ginseng tea, a gin-
seng köztudottan növeli az ember 
teljesítőképességét, nem csak tea 
formájában, hanem kapszula és 
egyéb formában is megtalálható 
a patikákban. Mind fi zikai, mind 
szellemi teljesítő-képességünk-
re kedvező hatással van. Egyéb-
ként stressz oldó hatása is van, és 

B-vitaminban igen gazdag. Na-
gyon körültekintően kell ezt a te-
át is fogyasztani. A kismamáknak 
sem ajánlatos a ginseng tea. Meg-
fázás és láz esetén sem javallott, és 
a szív-és érrendszeri panaszokkal 
küszködők, valamint a magas vér-
nyomásban szenvedők is legyenek 
óvatosak a ginseng tea fogyasztá-
sával! Lefekvés előtt sem ajánla-
tos fogyasztani, mivel álmatlan-
ságot okoz.

Mindenképpen meg szeretném 
még itt említeni a Rooibos teát, 
amely a Dél-Afrikából származó 
vörös földirekettye hajtásából ké-
szült tea. Ez a tea azért különleges, 
mert koffein mentes, cserzőanyag 
tartalma igen alacsony, rendkívül 
gazdag ásványi anyagokban (kal-
cium, mangán, fl uor, cink, magné-
zium, réz), valamint szabadgyökö-
ket megkötő antioxidáns anyagok-
ban. A rooibos teát reggel élénkítő 
teaként, napközben kíváló szom-
joltóként, este pedig nyugtató 
teaként fogyaszthatjuk. Télen for-
rón, nyáron hidegen egyaránt ki-
váló. Rendkívül sok jótékony ha-
tása ismert. A gyerekeimnek rend-
szeresen főzök ilyen teát, nagyon 
szeretik. Már különböző ízesített 
változatokkal is találkozhatunk az 
üzletekben.

Nagyon körültekintően kell fo-
gyasztani a gyógyteákat. Min-
dig kellőképpen tájékozódjunk 
a gyógynövények hatásairól, ar-
ról, hogy kik fogyaszthatják és kik 
nem, illetve, hogy mennyi ideig 
szabad rendszeresen fogyasztani 
őket, milyen mennyiségben.

Szinte minden teatípusból van 
kedvenc teám. Szeretem az ízesített 
zöldteákat. Ha több energiára van 
szükségem, akkor általában gin-
seng teát fogyasztok. A lapacho te-
át, nem csak jótékony hatásai, ha-
nem különleges és fi nom íze miatt 
is szeretem. Nyáron különféle gyü-
mölcsteákból és vörös teákból ké-
szítek hűsítő italt. Gyermekeim na-
gyon szeretik ezeket a teákat télen 
és nyáron egyaránt. Jobban örü-
lök annak, ha teát isznak, a cuk-
ros szörpök, és egyéb cukros üdí-
tők helyett. Otthon nagyon sokféle 
teát tartok, sokszor a hangulatom-
tól is függ mikor milyen teát fo-
gyasztok.

A férjemmel esténként egy ne-
héz és fárasztó nap után szívesen 
fogyasztunk relaxáló-, vagy nyug-
tató hatású teákat. Reggel pedig jól 
indul a nap egy ginseng, vagy maté 
tea társaságában.

Úgy gondolom, az emberek-
nek egyre fontosabb az egészsé-
gük megőrzése, ebben a rohanó és 
stresszes világban szükségünk van 
a nyugodt, békés pillanatokra. Egy 
csésze forró teának az elfogyasztá-
sakor mindenképpen nyugodt, me-
ditatív állapotban kerülünk. Ebben 
az állapotban lehetőségünk van 
kicsit magunkra, lelki világunkra 
odafi gyelni. A boldog élethez nél-
külözhetetlen a belső harmónia és 
lelki egyensúly megteremtése.

Az első teaházi tea lapunkra ezt 
az idézetet tettük fel:

„Ahogy itt ülök,
 csak a tegnap szele simogat
Megérint melege…
Egy illat, egy íz, 
egy csésze tea.
Mindig csak egy pillanat
Az idő elfut
De számban jelenem
S múltam íze megmarad…”

/Oscar Cochoir/

(A cikksorozatot Földes Rita ta-
nárnő segítségével, az ő tapasztala-
tai alapján szerkesztettem: sz-n.)

Hogyan teázzunk reggel, hogy frissen induljon a 
nap, és mit igyunk este, ha fáradtak vagyunk ? 

Miért jó, miért egészséges a tea?  

    

Nyugtató hatású 
gyógynövények:

1. Citromfű: nagyon jól old-
ja a feszültséget, segít az al-
vászavarokban, depresszió 
oldásában, emellett vírusölő 
hatása is van.

2. Macskagyökér: altató, 
nyugtató hatású, kellemetlen 
szagú, ezért ajánlott zárt do-
bozban tárolni.

3. Komló: inkább altató ha-
tású, de az idegi alapú hasme-
nésre is nagyon jó. Étvágyta-
lanság és egyéb gyomorpana-
szok ellen is jó.

4. Orbáncfű: Enyhe neu-
rotikus, depressziós tünetek 
kezelésére, idegeskedés ellen, 
de szintén alkalmazzák gyo-
morbántalmak, gyomorégés 
ellen.

5. Levendula: álmatlanság, 
ideges szívdobogás, görcsol-
dó hatása miatt migrénre, il-
letve idegi alapú gyomor- és 
bélbántalmak kezelésére is jó. 
Vízhajtó és fertőtlenítő hatá-
sa is van.

6. Szurokfű: gyenge ideg-
nyugtató és immunerősítő, 
úgy nyugtat, hogy a koncent-
rációt nem csökkenti, vizsgák 
előtt ajánlott.

7. Borsmenta: ideges gyo-
morgörcs, idegesség, szívide-
gesség, de kiváló erősítő és fer-
tőtlenítő hatású.

II. rész                                                                        ÉLETMÓD
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Az elfogadás II.
Mottó: „Most élni - Küldetés! Elfogadni – alázat.”
                  (Túrmezei Erzsébet: Most élni- küldetés) 

Most ígéretem szerint, folytatom az előző havi témát: az elfogadást. 
Felteszem, az elfogad, mint ige egyértelmű; de több szinonimája van, 

mint pl: tolerancia, elnéző a másik hibáival szemben, türelmesség, meg-
értés, állást foglal mellette, empatikus, erős érzelemmel van iránta. Így 
talán közelebb jutunk hozzá, milyen sokrétű, gazdag ez a szó. S ha már a 
szó jelentéséről beszélünk, a napi információkat hallva, ezek a címsza-
vak ötlenek fel bennem:

- a keresztény hitünk- mindenképpen valaki elfogadásán alapul.
- a tények elfogadásának képessége.
- A hatalmon lévők, helyes értékrendjében bízni- is egyfajta elfogadás.
- Mások által kitűzött célok megvalósításának, 
   elfogadásának képessége.
- a házasok, kölcsönösen elnézőek egy más hibáival szemben…
- A másság elfogadása, vallási tolerancia,
 a nemi zavarok-okozta másság elfogadása.
- A más nemzetiségek, más kultúrák, 
emberek iránt tanúsított türelmesség.
- empátia gyakorlása, az elesettekkel szemben.
Az elmondottakból az derül ki, hogy a mai világ inkább kiközösítő, 

mint befogadó. Azért beszélünk róla, olyan sokat, mert ránk erőltetik az 
elfogadást. Elvárják, hogy legyünk nyitottak az olyan dolgokra is, ame-
lyek érték rendünkkel, világnézetünkkel, vagy vallásunkkal ellentétben 
állnak. Mindezt csak azért, hogy könnyebben beolvadjunk, simuléko-
nyabbak legyünk, és önállóságunkat áldozzuk fel, a nagybetűs „Elfoga-
dás!” oltárán. A felsoroltak bizonyos határon túl, károsak, sőt teljes bele-
nyugvást, rezignáltságot okoznak. Vagy az életünkben az ilyenek adnak 
okot a megfontolásra, a kételkedésre, hopp, újra ott vagyunk, ahonnan 
kiindultunk, ha az elfogadás nehéz, sőt káros is akkor mi értelme, mi-
nek vesződjünk vele?

A mottóban, a költő, az alázattal teszi egyenlővé. Valóban, ennyivel 
több mindennél. A szeretethez is alázattal lehet legközelebb jutni.

 Kívánom, hogy tapasztalja meg ön is, milyen érzés az, amikor tö-
kéletesen elfogadják. Legyen az családi, baráti, munkahelyi, esetleg 
vallási közösség. Élje át egyszer, és megérti miért is olyan fontos do-
log, nélkülözhetetlen.                                                                                         Z. S-né

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

4.999.000.-

Egyszer volt, hol nem volt egy 
gyermek, akinek történeteket mesél-
tek... Sokan lehetnénk ennek a mesé-
nek a főszereplői. Már az idők kezde-
te óta mesélünk a legkisebbeknek, de 
vajon miért, milyen haszna van? 

A gyermeknek eleinte csak az a 
fontos, hogy beszéljenek hozzájuk. 
Körülbelül 3-4 éves kora körül ala-
kul ki benne az igény a tartalomra. 
A jó mesék lehetnek kitalációk, vagy 
nagyon is konkrétak, valóságosak. A 
gyermekek viselkedését kutató szak-
emberek úgy találták, hogy eleinte a 
kisgyermekek a legnagyobb örömet 
a saját életükről szóló történetek-
ben találják. A mindennapi ismétlő-
dő eseményekről, a hozzájuk hasonló 
kisgyerekekről, családok története-
iről szeretnek hallani. Így ismerős-
sé válnak a történetek, felismerik a 
részleteket, képzeletben letapogat-
ják őket. A történet mentén újraélik 
mind azt, amit hallottak, amit tud-
nak, amit ismernek, ami már meg-
történt velük. A sorrendiség segíti a 
fejlődő agyi struktúrákat az emléke-
zeti műveletek kialakításában. Élmé-
nyei ez által megszilárdulnak, foko-
zatosan tudás lesz belőle, amit sok 
mindenre használhatnak. Például, a 
szülőktől távol töltött idő eleinte fe-
szültséget jelent a gyermek számá-
ra, ezért jó, ha a felnőttek mesélnek 
a napjuk azon részéről is, amit nem 
vele töltenek. Ennek hatására a gyer-
mek a külön töltött időben is el tudja 
képzelni szüleit, akár munka közben, 
így csökken a szülők hiánya miatt ér-
zett szorongás. Tehát az emlékezet 
fejlődése és a feszültség csökkenté-
se a „valódi”mesék egyik nagyon fon-
tos funkciója.

A klasszikus mesék, Andersen-i 
történetek szintén segítenek a gon-
dolkodás fejlődési fordulópontjain 
az új képességek kibontakoztatásá-

ban. 4-5 éves kor körül a gyerme-
keknél kialakul egy „mesét hallgató” 
viselkedésmód: felvesz egy sajátos 
testhelyzetet, fi gyelme merengővé 
válik, kilép a hétköznapokból, várja 
a rendkívülit. A „mesét mondó” szü-
lő is megváltozik kissé: hanglejtésé-
vel, gesztusaival, mimikájával mint-
ha sejtelmességet sugározna. Min-
den megtörténhet. Ezzel közli, hogy 
a most következő történet nem ját-
szódhat a mindennapokban, kijelöli 
a mese és a valóság határát, ezzel se-
gít megkülönböztetni a realitást a 
fantáziáktól. 

A mesékben gyakran megjelennek 
az ellentétek: törpék és óriások, jó-
ságos tündér és gonosz boszorkány, 
rút banya és tündérszép királykisas-
szony. A fejlődés korai szakaszában 
a gyermek mindent magához mér. A 
mesékben megjelenő kettősség, az 
ellentétpárok azonban segítik a két-
pontú mérce kialakítását, mely ké-
sőbb tovább árnyalódik. Gyakori mo-
tívum a veszély és a veszélyből való 
megmenekülés. Ez egy nagyon fon-
tos séma, hiszen a gyermek kicsinek 
és gyámoltalannak érzi magát, de a 
történetek kapcsán a fantáziája segít-
ségével beleélheti magát a nagy, erős, 
önálló, küzdeni képes hős szerepébe. 
Megtanulhatja, hogyan tud kompen-
zálni: aki valamilyen tekintetben hát-
rányba kerül, gyakran másutt keres 
kárpótlást, más tulajdonságokban 
rejlik az igazi ereje.

Lényegében a mesék elképzelt 
világában a gyermek kipróbálhat-
ja magát, megismerkedhet a jóval 
és a rosszal. Tudást alakít ki magá-
ban a világról és saját magáról. Ezért 
nélkülözhetetlen a mese, ami min-
den este elröpíti a gyermeket a szo-
ba falain kívülre, oda, ahová csak sze-
retné.                        Kollár Katalin

Kedves Rejtvényfejtők!

Január 07-én a Jászapáti római 
katolikus templomban lengyel-ma-
gyar szentmisén vehettek részt az 
érdeklődök. Ennek keretében Bol-
dog II.János Pál pápa ereklyéi is lát-
hatók, tapinthatók voltak.

Nekem személy szerint feleme-
lő érzés volt lengyel szavakat hal-
lani, illetve lengyel nemzet irán-
ti kötődésem miatt megérinteni a 
pápai keresztet. ( anyai ágon nagy-
mamám Romanowska Stanislawa 
lengyel volt)

A rejtvényben a jászapáti temp-
lommal kapcsolatos meghatározá-
sok szerepelnek, ezeket fejthetik 
meg és küldhetik be a kedves ol-
vasók.

VÍZSZ.: 1. Beküldendő. A temp-
lom főkupolájának és a keresztha-
jóknak a mennyezetképét Vágó Pál 
festőművész festette. A többi Illés 
Antal mellett az e sorban szereplő 
mester munkája. 10. Oxigén, kén és 
nitrogén vegyjele. 11. Az egyik leg-
nagyobb bolgár író … Pelin ( 1877-
1949) 12. Fordított határozott név-
elő. 14. Az illetőre tekint. 17. Kacsa 
mondja! 18. Saját kezűleg. 19. Mi, 
micsoda oroszul. 21. Fiatalos kö-
szönés. 23. Beküldendő. A temp-
lomot körülvevő kőkerítést 1759 és 
1771 között építették. Elől és hátul 
díszes rokokó vaskapu áll, elülső 
oszlopán az e sorban megfejtendő 
személy szobrával. 25. Ugaron ha-
gyott, gondozatlan, megműveletlen 
terület jelzője is lehet. 27. Tagadó-
szó. 28. Talál. 29. Határozórag. 30. 
Hangtalanul fűt! 31. Női név, be-

cézve. 33. Argon és nitrogén vegy-
jele. 35. Gyümölcs, zöldség héjá-
tól való megszabadítása. 37. Község 
Komárom- Esztergom megye észa-
ki részén, a Duna jobb partján. 39. 
Repülőjegyet meghatározott járat-
ra érvényesít. 40. Őszi hónapunk 
röviden. 41. Udvariatlan megszó-
lítás. 42. Végek nélküli bálna! 45. 
Egy internetes legfelső szintű ano-
nim tartomány kód. 47. Félig kese! 
49. Injekciót beadó. 51 … Kafe, szlo-
vák pop, punk-punk rock együttes 
1995-ben alakult meg Pozsonyban. 
( 2006-ban feloszlik, majd 2010-
ban újraalakul) 52. Beküldendő. A 
templom restaurálásának munka-
vezetője Vágó Pál dédunokája, az e 

sorban szereplő festőművész-res-
taurátor volt.

FÜGG.: 1. Jékely Zoltán ( 1913-
1982) műve. 2. Egy fajta göngyö-
leg termények tárolására. 3. Folyó, 
Svájcban ered,Ausztria és Német-
ország közös határfolyója, Passa-
unál éri el a Dunát. 4. Pőreség, ru-
hátlanság, pucérság. 5. Rangjelző 
előtag. 6. Azonos római számok. 7. 
Orosz repülőgép típus betűjele. 8. 
Személyes névmás. 9. Láz betűi, ke-
verve. 13. Mándy Iván ( 1918-1995) 
Kossuth-díjas író regényem mely-
nek témája egy futballmeccs. 15. A 
fi nnel rokon, az Európai Unió egyik 
hivatalos nyelve. 16. Beküldendő. A 
templom első vaskapujának oszlo-

pán ennek a személynek is látható a 
szobra. 17. Harci cselekmények szín-
helye. 20. Bibliai alak, Júda és egy 
kánaáni lány fi a. 21. Hangtalan sáv! 
22. Wessex királya 688-726 között, 
az egyik legerősebb nyugati szász ki-
rály. Ő adta ki országában az első tör-
vénykönyvet, ami ma a korai társada-
lomtörténet egyik fontos forrása. 23. 
Magyar király, I. András és Jaroszló 
Anasztázia kijevi hercegnő házassá-
gából született kései gyermekként. 
24. Néma tanú! 26. Szelén vegyjele. 
30. Didergő, vacogó. 32. Morzejel. 
34. Ollós vízi állat. 35. Csak félig hű-
tő! 36. Ritka férfi név. 38. Hangtala-
nul fűz! 41. A Cseh Köztársaság leg-
termékenyebb mezőgazdasági vidé-
ke, síksága. 43. Világító dióda angol 
nevének ismert rövidítése. 44. Becé-
zett női név. 46. Római 104. 48. A fel-
sőfok egyik jele. 49. Ezüstfehér színű, 
jól megmunkálható kémiai elem. 50. 
Tojó egynemű betűi. 

Beküldendő: A vízszintes 1, 23, 
52 és a függ. 16. számú sorok meg-
fejtése. A decemberi rejtvény meg-
fejtése:” ….mint amilyen bent lakik 
az emberek szívébe. „

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

A könyvet átveheti a könyvtár-
ban: Tősérné André Ibolya, Jászi-
vány.

Nagypál Istvánné

keresztRejtvény TEAHÁZ       LELKÜNK TITKAI

Miért fontosak a mesék?

TIZENÉVES SZEMMEL

A Farsang napjainkban
Megkérdeztük a fi atalokat: hogyan buliznak? Hová járnak, szóra-

kozni? Hol vannak bulizós helyek Jászapátin? Mit szoktak inni, esetleg 
enni?  Melyik a bulizós nap a héten? 

menőnek érezhessék magukat, némi 
bódító folyadék által ezeken a pén-
tek estéken.

Közeledvén a régi magyar ünnep-
hez - a farsanghoz -, körbekérdeztem 
különböző személyiségű ismerősö-
met a télűző népszokásról. A legtöb-
ben nem nagyon fi gyelnek rá, talán 
csak a régi, szép emlékek élénkülnek 
fel újra bennük, de kevesen vannak 
azok, akik esetleg házibuli, közössé-
gi rendezvény keretében ünnepel-
nek egyet. Főként a beöltözés mó-
kája marad el. Esetleg menőbb dis-
cokban az erotikus álarcosbál kerül 
előnybe, ami valójában háttérbe söp-
ri a szokás eredeti lényeget és keveri a 
külföldi változattal. Ezek szerint ke-
vesen ünnepelnek és még kevesebb 
az a fi atal, aki akár csak poénból ru-
hát ölt a csúf tél elűzésére.

Összefoglalva tehát a fi atalság tö-
rekszik az alkoholfogyasztással fel-
nőttesebbnek, magabiztosabbnak, 
önállóbbnak látszani, s habár egyéni-
ségre hivatkoznak a megbotránkoz-
tató külső tulajdonságaik és szoká-
saik miatt, de csak egy futószalagról 
lekerülő sortermékeknek látszanak, 
mert egy a cél: menőnek lenni. Már-
pedig, ahhoz, hogy ezeket elérd meg 
kell tanulnod elszakadni a facebook-
tól, néha napján kitakarítani a szobá-
itokat és azokat az álmokat, amiket 
kisgyermekként megálmodtál vég-
hez vinni. S ez nem megy a virtuális 
világon keresztül. Ki kell lépni a va-
lóságba, küzdeni, szenvedni, tanulni. 
Mert ez tesz majd téged, titeket, min-
ket valódi egyéniségekké! 

Lilianne  

Úgy, ahogy a lendületes fi atalság 
generációja, úgy szórakozási szoká-
saik is kicserélődtek és jelentősen 
megváltoztak.

A megkérdezett tinédzserek sajnos 
nem túl jó lehetőségekről számoltak 
be Jászapáti területén. Mivel a leg-
többen lehetőség hiányában a kör-
nyező településekre (például Jász-
berény, Jászszentandrás) szórakozó-
helyeire, discoiba járnak el, hogy jól 
érezhessék magukat. Emellett még 
jelentős számban fordulnak elő olyan 
fi atalok, akik legtöbbször házibulikba 
járnak, illetve a város legjobb kocs-
máiba, ahol legfőképp a billiárdozás, 
csocsózás és sajnos a fi atalok körében 
menőnek számító alkoholfogyasztás 
teszi ki a bulizás fogalmát.

Mondanom sem kell, hogy jelen-
tős probléma a fi atalok körében az 

alkohol kérdése. Sajnos nem csak a 
megízlelés a legmagasabb szint, amit 
megütnek a fi atalok, hanem akár a 
totál kábulat, szédülés. S közben az 
öntudatlan fi atalok olyan dolgokra is 
képesek, amiket később megbánhat-
nak. Sajnos manapság a buli alapja az 
alkohol, s nem a régi, tábori hangu-
latot idéző, csevegés összejövetelek 
az éjszakában. S a tényt tovább ron-
csolja a felkapott tevékenység, hogy 
erősen ittas állapotban, félreérhe-
tő testhelyzetekben készült képeket 
népszerű közösségi oldalakon meg-
osztanak és törekednek arra, hogy 
ezer, meg ezer ember „kedvelje” az 
erkölcstelen fotót.

Összességében véve, tehát nem is 
a fi nom falatok, a közvetlen baráti 
társaság vonzza az egyre fi atalodó 
bulizós korosztályt, hanem az, hogy 



A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesületéhez (JKHK Egyesülete), LEAD-
ER 2. pályázati körében beérkezett 84 da-
rab pályázat ügyintézése 2011. év végén kez-
dődhetett meg. 

A pályázatok alapjogosultságának vizs-
gálata 2011. december 23-ával lezárult. A 
vizsgálat során 4 db kérelem került eluta-
sításra, melyek nem feleltek meg az alap-
jogosultsági előírásoknak. A 80 db kére-
lem esetében a munkaszervezet jelenleg 
az adminisztratív ellenőrzéseket végzi. A 
munkaszervezet munkatársai tájékoztatá-
sa alapján 2012. január 30-ig minden kére-
lem esetében - melyek hiányosan kerültek 
benyújtásra – kiküldésre kerülnek a hiány-
pótlásra felszólító határozatok. Ezt köve-
tően kezdheti meg az egyesület a beruhá-
zással érintett kérelmek előzetes helyszíni 
szemléinek lefolytatását.

Az adminisztratív ellenőrzést követően 
történhet meg a pályázatok értékelése. Vár-
hatóan már február hónapban kiküldésre 
kerülnek a támogatási kérelem befogadó 
határozatai. Ezen dokumentumok kézhez-
vételét követően a pályázó saját felelősség-
re elkezdheti a beruházást.  

Teljes létszámmal dolgozhat 
a JKHK Egyesület elnöksége

Az év elején új elnököt választott a JKHK 
Egyesülete közgyűlése. A jelenleg 96 fős 
tagság 2012. január 04-én döntött arról, 
hogy az egyesület elnökének ismételten Dr. 
Szerencsés Istvánt, Jászdózsa község pol-
gármesterét választja meg. Az egyesület ve-
zetésében, alelnökként Kalmár Rozália, el-

nökségi tagokként Szűcs Lajos, Tajti Erzsé-
bet és Tóth Tibor végzik a feladatokat. 

Az új, teljes létszámú elnökség 2012. janu-
ár hónapban feszített tempóban dolgozott 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-

ram (ÚMVP) III. tengely nem horizontális 
intézkedései forrásallokációjának elkészí-
tésén és a várhatóan év első negyedévében 
megjelenő Mikrovállalkozások létrehozá-
sa- és fejlesztése és a Turisztikai tevékeny-
ségek ösztönzése jogcímek pontozótáblá-
in. Az egyesület vezetése valamint a mun-
kaszervezet dolgozói elsődleges feladatként 
fogalmazták meg azt a célt, hogy a Jászság 
számára jelenleg még rendelkezésre álló fej-
lesztési forrásokat teljes mértékben lehív-
ják ebben az évben. Ennek érdekében még 
több kommunikációs csatornán kívánják el-
érni a tervezési területen élő, tevékenységet 
folytató lehetséges pályázókat. 

A térségben az eltelt időszakban több 
szervezet valósította meg nyertes projekt-
jét. Ajánljuk fi gyelmükbe a megvalósult 
projektek menüpontot az egyesület hiva-
talos honlapján, a www.jkhk.hu oldalon. A 
Jászság sikeres projektjeinek beszámolói 
megjelennek a www.umvp.eu Nekik sike-
rült menüben is.
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LEADER pályázati aktualitásokLEADER pályázati aktualitások

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!

Rózsa Sándor

AUSTRIA · GERMANY · HUNGARY · SPAIN · SWITZERLAND

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

Rózsa Sándor első köte-
tének gerincét a minden-
napok során bekövetkező 
véletlen, ám nagyon is 
fontos, gyakran sorsdön-
 tő találkozások alkotják. 
A színes, izgalmas törté-
netek néha különállóak, 
időnként összefonódnak, 
de közös bennük a segít-
ségnyújtás, a másik em-
ber iránt érzett önzetlen 
szeretet motívuma. ISBN 

978-963-9916-90-6
126 oldal · 4190 Ft

Isten útjai…
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Szívesen fogadjuk kéziratát!

Bővebb információért keressék az 
egyesület munkaszervezetét és informá-
lódjanak lakossági fórumokról az egye-
sület hivatalos honlapjáról.
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Téba Kupa teremlabdarúgó torna

Jászapátiban már nem először alakult meg 
a Societas. 2012. január 20-án újra összegyűl-
tek a fi atalok, hogy létrehozzanak egy olyan 
közösséget, amely baloldali értékekkel kép-
viselteti magát. 

Ezen a péntek délutánjon ellátogatott kis-
városunkba a Societas országos elnöke, Sass 
Szabolcs és alelnöke, Torzsa Sándor. Egy 
gyors bemutatkozást követően neki is lát-
tunk a munkának. A napirendi pontok ismer-
tetése után, tollat vettünk a kezünkbe és nagy 
lelkesedéssel kitöltöttük a belépéshez szük-
séges papírokat. Sikeren végrehajtottuk fel-
adatunkat, majd megválasztottuk a Societas 
Jászapáti elnökét, Faragó Norbertet. Alelnök-
ként Faragó Barbara és Mihályi András kép-
viseltetheti immár magát. Pogácsával, üdí-
tővel és egy baráti beszélgetéssel folytattuk 
a délutánt. Megvitattuk a terveket, a teendő-
ket, hogy mi lesz a feladatunk, milyen lehető-
ségeink adottak. Egy rövidke sajtótájékoztató 

után újra nekiültünk, hogy megosszuk egy-
mással gondolatainkat, véleményeinket. 

„Minden Societas tag ne-
vében mondhatom, hogy 
mi, fi atal baloldaliak tisz-
telgünk, támaszkodunk, fi -
gyelembe vesszük az új tí-
pusú baloldali gondolko-
dásmódot. Elkötelezettek 
vagyunk a közéleti tisz-
taság és felelősség, az al-
kotmányosság, a szabad 
vélemény-nyilvánítás és 
demokratikus együttmű-
ködés iránt. Elkötelezettek 
vagyunk a humanizmus és 
az egyetemes emberi jogok védelme mellett. 
Értékként tekintünk a szabadságra, a tole-
ranciára és a sokszínűségre. Fontosnak tart-
juk a részvétel elvét. Kiállunk a szolidaritás 
értéke mellett. Szem előtt tartjuk az igazsá-
gosság követelményét. Ezért a kortárs balol-

dali mozgalmak törekvéseire is támaszkodva 
civil politikai közösséget építünk.”

Szívesen fogadunk minden olyan fi atalt, aki 
ezeket a gondolatokat fontosnak tartja és sze-
retne egy remek közösség tagja lenni.

Faragó Barbara alelnök
Faragó Norbert elnök

Mihályi András alelnök

 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

SOCIETASSOCIETAS

A 2011. évtől is sportosan sze-
rettünk volna búcsúzni, ezért 
Jászapátin az óév utolsó sport-
eseményére december 29-én 
került sor. A Mészáros Lőrinc 
Gimnázium és Szakképző Isko-
la Diáksport Köre folytatva ha-
gyományt a Téba Tüzép támo-
gatásával szervezte meg a IV. 
évbúcsúztató teremlabdarúgó 
tornát.

Ez a torna többről szólt, mint 
az eddigiek, mert az intézmény 
centenáriumi rendezvénysoro-
zatába a sport területével bekap-
csolódva szerettük volna öregdi-
ákjainkat és jelenlegi tanulóin-
kat e viadal keretében közelebb 
hozni egymáshoz, tovább ápol-
ni a sportbaráti kapcsolatu-
kat. Több jászsági településről: 
Jászszentandrásról, Jászkisér-
ről, Jásztelekről, Jánoshidáról, 
Jászberényből, Jászapátiról és 
Budapestről érkeztek indulók a 
16 csapatos tornára.

Az intézmény két tornacsar-
nokában reggel 8 órától párhu-
zamosan folytak a csoportküz-
delmek, amelyben körmérkőzé-
sekkel dőlt el az elsőség. Az 1-2. 
helyezett csapatok a döntőben 
az 1-8. helyezésért, a 3-4. helye-
zett csapatok pedig a 9-16. he-
lyezésért szálltak küzdelembe a 
délután során. A csapatok a nap 
során 48 mérkőzést játszottak 
le. A torna különlegessége ta-
lán az, hogy a játékot, szórako-

zást helyezzük előtérbe. Ezért 
más tornáktól eltérően minden 
helyezésért lejátsszuk a mérkő-
zéseket, így késő estére született 
meg a végső győztes.

A döntő eredményei:
7-8. helyezésért Akácköz 

– Non Stop Téba  0:3
5-6. helyezésért Hájos Trans 

– Elektroház 3:0
3-4. helyezésért Jász Vasút 
– Mészáros DSK 1:0
1-2. helyezésért Euro Trans
 – Magnum Főváros 2:0
A torna meglepetés csapata 

a Magnum Főváros lett, akik új 
résztvevőként rögtön a döntőig 
meneteltek. A döntőben az Euro 
Trans Legénységével találkoz-
tak, akik címvédőként jutottak 
újra idáig. Az összecsapásból vé-
gül 2-0-ra az Euro Trans került 
ki győztesen és sorozatban már 
harmadszor végeztek az élen!

Az egész tornáról elmond-
ható, hogy a csapatok mindvé-
gig baráti hangulatú sportszerű 
küzdelmeket vívtak egymással. 
A nap folyamán több száz em-
ber sportolva, vidám hangulat-
ban izgalmas mérkőzéseket lát-
va búcsúzott a mögöttünk ha-
gyott óévtől.

A támogatóknak köszönhe-
tően egyik csapat sem maradt 
ajándék nélkül. Az újság hasáb-
jain keresztül is szeretnénk kö-
szönetünket kifejezni a rendez-
vény támogatásáért: Bon-bon 

cukrászda, Borbás Pékség, Bo-
rostyán Vendéglő, Eurocorn 
Pékség, Gazda-Farm Kft., Guri 
Söröző, Ínyenc Cukrászda, De-
mény Ital Diszkont, Jász Inveszt 
Zrt., Jászapáti Város Önkor-
mányzata, Jász Tej Zrt., Jazz-
Steak Kft., Kalmár Fűszer-Cse-
mege, Regio-Kom Kft., Ur-Fa 
Kft.

Reméljük a 2012. év búcsúz-
tatását hasonló módon tudjuk 
megrendezni, addig is minden-
kinek sportolásban, mozgásban 
gazdag évet kívánunk.

A torna végeredménye

1. Euro Trans

2. Magnum Főváros

3. Jász Vasút

4. Mészáros DSK

5. Hájos Trans

6. Elektroház
7. Non Stop Téba
8. Akác köz

9. Benzinmotoros  
   Csokimikulások

10. Sofőrök

11. No Name

12. Elixír

13. Jászapáti VSE U16

14. Fortuna

15. Kalács

16. Ülő Bika

Urbán Ferenc 

A Jászapáti Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola újabb projektmunka megvalósí-
tására nyert lehetőséget a Tempus Közalapít-
vány által kiírt pályázat Comenius – Iskolák 
közötti Együttműködés alprogramban.

Hét ország általános 
iskolája fog a követke-
ző két tanévben közös 
témán dolgozni, amely 
a „Mítoszok és Legen-
dák”, sokat sejtető cí-
met viseli. Az együtt-
működő országok a 
következők: Wales, Franciaország, Német-
ország, Spanyolország, Lengyelország, a Cseh 
Köztársaság, valamint Magyarország. Nagy-
szerű lehetőség nyílik mind a tanulók, mind 
a pedagógusok előtt azzal, hogy nem csak a 
saját kultúrájukkal ismerkedhetnek meg ala-
posabban, hanem a környező európai orszá-
gok sajátosságaival is. Ennek eredményeként 
a felnövekvő gyerekek, remélhetőleg, jobban 
el tudják majd fogadni más népek kultúráját, 
szokásait, jellegzetességeit és megnyílik az út 
az európai állampolgárrá válás előtt.

Az első projekt év szeptembere nem kezdő-
dött tétlenül. 2011. 09. 26-án máris egy euró-
pai uniós témájú vetélkedőn vehettek részt al-
só és felső tagozatos tanulók egyaránt. A ren-
dezvény apropóját a Nyelvek Európai Napja 
rendezvény adta, melyet szerte Európában 
megtartanak, a nyelvtanulás hasznosságát és 
előnyeit hangsúlyozva. A résztvevők érdekes 
és változatos feladványokkal találkozhattak, 
és a délutánt hasznos információk megszer-

zésével tölthették. Köszönet a nap megvaló-
sításáért a szervező nevelőknek: Fekete Vik-
tória, Kisné Sörös Gertrud és Tajtiné Orosz 
Judit tanárnőknek.

 A vetélkedőt előzőleg meghirdetett rajz-
pályázatok előzték meg. Az alsó tagozatosok 
kedvelt meséjükhöz készíthettek illusztrá-
ciót, melynek eredménye a következő: 1. he-
lyezett: Gulyás Veronika, 3.c osztály; 2. he-
lyezett: Gyurcsik-Géczi Mercédesz, 3. c osz-
tály; 3. helyezett: Nagy Marcell, 4.b osztály. 
Köszönjük a szép munkákat, amelyek a Vágó 
Pál épület első emeleti falain megtekinthetők, 
valamint  gratulálunk a helyezetteknek! 

A felső tagozatosok logót tervezhettek a 
projekthez. A kihívás nem csak amiatt volt 
nagy, mert nem egyszerű megtervezni olyan 
emblémát, amely Magyarországgal kapcsola-
tos, az ország nevezetességeit, jelképeit, vagy 
éppen európaiságunkat jeleníti meg, hanem a 
nyertes alkotás saját logóként megjelenhet a 
későbbiekben a projekttel kapcsolatos anya-
gokon, valamint kijuthat Berlinbe az első ta-
lálkozó színhelyére, ahol a többi partneror-
szág logóival is versenybe szállhat. A beér-
kező sok-sok színes és fantáziadús alkotás 
meggyőzte a lelkes szervező és zsűriző peda-
gógusokat, és örömmel jutalmazták a műve-
ket és alkotóikat. Az iskolai győztes pályamű 
Gulyás Villő, 7.b osztályos tanuló ügyes keze-
it dicséri, amely végül a berlini versengésben 
a harmadik helyet érte el.

A következő program 2011. novemberben 
16-tól 20-ig, Németországban volt, az első 
nemzetközi találkozó, ahol a partner országok 

pedagógus képviselő vehettek részt. A ven-
déglátók készségesen mutatták be az épülő, 
fejlődő Berlin arcait egy 4 órás autóbuszos tú-
rán, láthattunk ismert és kevésbé ismert ne-
vezetességeket. Később látogatást tettünk a 
Beatrix Potter, angol írónő nevét viselő álta-
lános iskolában. A házigazda szerepét az is-
kola tanulói látták el olyan módon, hogy ki-
sebb csoportokba sorolva kalauzoltak végig 
minket az iskola épületében. Bepillanthat-
tunk több tanítási órára. Láthattuk, hogy az 
órák hasonló keretek között folynak, mint ná-
lunk. Az óralátogatások után a projekt eddi-
gi és jövőbeli munkájáról beszélgettünk. Ki-
cseréltük a találkozóra készített bemutatko-
zó könyvecskéinket, melyet tanulóink nagy 
igyekezettel készítettek a segédkező nevelők-
kel.  Megszavaztuk a meghirdetett rajzpályá-
zat nyertes alkotását. Az első helyezett a cseh 
partneriskola tanulóinak munkája lett, a ma-
gyar alkotás a hét pályamű közül a harmadik 
helyet kapta. A verseny célja az volt, hogy ez a 
rajz a projekt logójaként fog megjelenni a kö-
zös munkáinkon, így ez a munka látható írá-
sunk elején is.

Az utolsó, közösen töltött napon Berlin né-
hány igazán híres nevezetességével „rande-
vúztunk”, majd úgy búcsúztunk el egymástól, 
hogy legközelebb 2012. márciusában, Csehor-
szágban újra találkozunk. Addig persze még 
sok munka vár a tanulókra és felkészítő ne-
velőikre, de a lelkes Comenius csapat nem ri-
ad meg az újabb kihívásoktól!

a Comenius projekt szervezői, 
megvalósítói

adÓjÁnak 1% -át kérjük. 

Adószámunk: 18825798-1-16

Támogatását köszönjük.
A Jásztánc Alapítvány kuratóriuma

ZÖLD HÍREKZÖLD HÍREK
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1912-re az 

EGERÉSZÖLYVET választotta az év madarának. Ez a ragadozó el-
sősorban egerekkel és egyéb rágcsálókkal táplálkozik, tehát fontos 
szerepet tölt be a rágcsálók/kártevők irtásában. Kevés táplálék ese-
tén beéri rovarokkal, de a döghúst is elfogyasztja. Fő tápláléka még 
a mezei pocok is. Az egerészölyv külleme egyedülálló változatossá-
got mutat az európai ragadozó madarak között: némelyik példány 
színezetében  a sötétbarna uralkodik, de előfordulnak egészen vilá-
gos, szinte fehéres színű egyedek is. Védjük, óvjuk ezen veszélyezte-
tett és védett fajokat! 

Az év fája címet : a ZSELNICEMEGGY kapta, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem szakmai testületétől. 

Ritka elegyfa, csüngő, sokvirágú, fehér virágzatú. Fekete termése 
több erdőlakó madár számára fontos eleség. Ezen madarak viszont a 
kártevők visszaszorításában játszanak fontos szerepet, ezért kell na-
gyon fi gyelnünk a gazdálkodási módra is. Részletesen a Természet-
Búvár 2011. 6. számában olvashatunk róla.

Egyesületünk is nagyon érzi a nehezedő gazdasági, pénzügyi vál-
tozásokat, de reméljük munkánkhoz kapunk az idén is szerény mér-
tékű támogatást. Kérjük tegye meg, ha megteheti! 

Adószám: 18835072-1-16 Számlaszám: 69400427-10303823 
Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, Jászapáti Ki-

rendeltség , Jászapáti, István Király út 3. Elérhetőség: 57/440-535 

Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesület, Mihályi Sándorné

Megyei elismerések
A Magyar Kultúra Napja megyei ünnepségén hatan kaptak elisme-

rést  példaértékű közművelődési és művészeti tevékenységükért, kö-
zöttük ketten városunkban tevékenykednek. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjat kapott Fo-
dor Dénes, jászjákóhalmi népdalkör vezető, karnagy, több évtizedes 
kiemelkedő színvonalú közművelődési tevékenységéért. (10 éve a Já-
szapáti Muskátli Népdalkör karnagya.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjat kapott Szalkári 
Rózsa, jászapáti festőművész országosan elismert, kimagasló színvo-
nalú művészeti tevékenységéért. 

Gratulálunk!
(Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Önkormányzati Hivatal sajtóanyaga)

Új európai uniós projekt indult iskolánkban



SZÜLETTEK:

Hanyu Viktória  2011. 12. 11. 
Urbán Dávid  2011. 12. 18.
Borza Tifani  2011. 12. 22.
Józsa Réka  2011. 12. 24.

ELHALÁLOZTAK: (Jászapáti lakosok)

Menyhárt János  élt 86 évet
Káli Balázs  élt 81 évet
Nyitrai Ferenc  élt 70 évet
Ballmann Béláné élt 90 évet
 Urbán Mária
Andrási János  élt 57 évet
Gyenes Béláné  élt 87 évet
 Pongó Piroska
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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 munk ra!

  
  
 Tan fo lyam in dul: 2012. február hónapban. 

TÁ  J É  KO Z  TA TÁ S  É S  J E  L E N T  K E  Z É S : 
BIR KÁS FE RENC gép jár m� ve ze t�-szak ok ta tó nál
Tel.: 57/440-727, 30/915-9978, 
a M� ve l� dé si Ház ban: Urbán Péternénél.
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.”  
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. februári programajánlata:
3-án, 18 ó.:  Hüllő Show a gyerekeknek
4-én, 15 ó.:  A Zeneiskola újévi koncertje
7-én, 17 ó:  Főzőklub
9-én, 16 ó.: Kicsi Bohóc Cirkusza a gyerekeknek
17-én, 16 ó:  Farsangi DISCO az iskolásoknak
19-én, 14 ó.: Egyházi farsang a művészetek házában.
21-én, 17 ó.: Főzőklub
25-én, 8 ó:  A kommunizmus áldozataira emlékezünk.
  16 órakor a könyvtárban: Zenés könyvtári esték
  Tánckurzus a művészetek házában
26-án, 9 ó: Regionális társastánc-verseny
  Vándorffy János emléktábla-avatás
Március 3-án, 14.30 ó: 
Nőnap a Jászkör Egyesület szervezésében, a művelődési házban.

Hétfőnként 17-19 óráig a Városi Vegyes Kar próbái

A Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben „Régi képek Jászapátiról” 
kiállítás. A téli időszakban bejelentkezés alapján látogatható az intéz-
mény. Kérjük hívja a 06-30/854-2100-as, vagy a 06-30/387-8427-es 
telefonszámot!

A Városi Könyvtár februári programjai
03. péntek 14.30 Minigyöngy
06. hétfő:  Rejtvényfejtők napja. Csapatverseny
10. péntek  14.30  Minigyöngy
11. szombat  8.30  Játékdélelőtt
11. szombat  9 ó Csipkeverő-kör
17. péntek  14.30 Minigyöngy
20. hétfő:   Egyéni rejtvényfejtő verseny
24. péntek  14.30 Minigyöngy
25. szombat 8.30  Játékdélelőtt

Felhívás

ÖTVÖZETEK – új kezdeményezésÖTVÖZETEK – új kezdeményezés
A kontakt improvizáció A kontakt improvizáció 

és a magyar néptánc kapcsolataés a magyar néptánc kapcsolata

Megyénkben 2011. január 01-je 
és december 31-e között 667 sze-
mélyi sérüléses baleset történt, 
mely az előző évhez viszonyítva 
(723 eset) 8%-kal kevesebb. A me-
gye közútjain 2011 évben 28 halá-
los kimenetelű baleset történt az 
előző évi 32-vel szemben, a csökke-
nés mértéke 13%. A halálos balese-
tek leginkább gyorshajtás, a kanya-
rodás szabályainak megszegése il-
letve az elsőbbség meg nem adása 
miatt következett be.

A súlyos sérüléses balesetek szá-
ma 222-ről 206-ra (7%-kal), a kön-
nyű sérüléses 469-ről 433-ra (8%-
kal) csökkent. Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében a balesetek több 
mint a felét a személygépkocsi-
vezetők (352) okozták, őket a ke-
rékpárosok (134) majd a tehergép-
kocsi vezetők (56) követik. Eny-
hén csökkenő, mégis az országos 
átlaghoz (10%) képest magasabb 
mértéket mutat az ittas járműve-
zetők aránya. A személyi sérüléses 
balesetek 13,3%-ban, összesen 89 
esetben az okozó ittas állapotban 
volt a baleset bekövetkezésekor.

A személyi sérüléssel járó köz-
lekedési balesetek közül átlago-
san minden ötödik baleset okozója 
volt kerékpáros (legtöbb Szolnok 
és Jászberény Rendőrkapitánysá-
gok illetékességi területén). Az or-
szágos adatokhoz viszonyítva to-
vábbra is problémát jelent, hogy 
134 kerékpáros okozó közül 34 
estben, azaz 25,4%-a (2010-ben: 
32,57%) ittas állapotban idézte elő 
a balesetet. 

Összegzésül megállapítható, 
hogy sikerült ugyan tovább csök-
kenteni a személyi sérüléses bal-
esetek számát, azonban 2012 év-
ben a rendőrség kiemelt feladata 
lesz egyrészt az ittas járműveze-
tők kiszűrése, másrészt a kerék-
párral közlekedők láthatóságának 
és szabályos közlekedésének foko-
zott ellenőrzése. 

A Megyei Balesetmegelőzési Bi-
zottság  valamennyi közlekedő ré-
szére a teljes év folyamára baleset-
mentes közlekedést kíván! 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság 

Közlekedésrendészeti Osztály

 

Sok-sok éves néptáncos múlt 
és tanítás után – belekeveredve 
a kontakt impróba is – eljöttnek 
véltük az időt, hogy a közös gyöke-
reket felkutassuk, ízlelgessük.

A kurzuson a néptánc kon-
taktos eredetét, illetve a kontakt 
néptáncos eredetét kutatjuk. Ját-
szunk vezetéssel - követéssel, tar-
tással – ellentartással, forgással 
–kiforgatással, dőléssel – tolás-
sal, súlyvétellel – lendület átadás-
sal, ritmussal, zenével… különféle 
tájegységek táncán keresztül (pl. 
Dunántúli, Mezőségi, Kalotasze-
gi, Gyimesi).

Aki ebbe bevezet: Györke Timi 
Timi táncos, tanár, mozgás– és 

táncterapeuta, táncművész. Nép-
tánccal 20 éve foglalkozik (ez volt 
a kezdet), majd szertorna, Limon 
és Graham technika után a kon-
takt improvizációba keveredett 
bele 15 éve. Manapság az impro-
vizáció, különböző táncstílusok, 
mozgás színház, különféle művé-
szeti ágak egymást termékenyí-
tő kontaktusa, s mindezek pszi-
chés, személyiség fejlesztő hatá-
sa érdekli. 

Mikor?: 2012. február 25-én 
9.30-11.30 óráig és 12.30-14.30 
óráig. 15 órától kalocsai öröm-
tánc.

Hol?: Jászapáti Művészetek 
Háza, 5130. Jászapáti, Damjani-
ch út 4.

Miért?: Azért, mert nem zár-
kózhattok el attól, hogy a 2012-
es év egy lélekemelő, felfrissítő, 
tartalmas kikapcsolódást nyúj-
tó szombattal induljon. Legyetek 
befogadóak a formabontó újdon-
ságok iránt!

Mennyiért?: 2000 Ft /nap/
fő – aki a január 26-án megjele-
nő Jászsági Tuti-Tipp kuponnal 
érkezik, 500Ft kedvezményt kap! 
Egy személy egy kupont használ-
hat fel ! 

Táncosok!  Mindenkit szeretet-
tel várunk, csak kényelmes öltö-
zékre van szükségetek. Lányok-
nak érdemes kipróbálni a „pörgős 
szoknyát”  legginggel.

Kérjük, jelezd részvételi szán-
dékod február 1-ig a szervezési 
munkánk megkönnyítése miatt ! 
Jelentkezés: Jásztánc Alapítvány, 
Tajti Erzsébet 20-355-33-46, taj-
ti.erzsebet@jaszsarok.hu

Rendőrségi hírek
A megye 2011. évi baleseti helyzetének rövid értékelése

A Jász-Consulting Kft. 2006 januárjában jött létre 
azzal a céllal, hogy ügyfeleinek komplex, 

minden részletre kiterjedő 
számviteli szolgáltatást nyújthasson. 

Több éves szakmai gyakorlattal 

rendelkező, regisztrált mérlegké-

pes könyvelők, adótanácsadó áll 

az ügyfeleink rendelkezésére. 

A gyakori törvényi, jogszabályi 

változások követése érdekében 

munkatársaink képzése folyama-

tos, így mindig naprakész infor-

mációkkal szolgálhatnak. 

Célunk, hogy teljes körű köny-

velési szolgáltatás nyújtásával 

egy biztos számviteli hátteret biz-
tosítsunk ügyfeleink számára. 

 A számviteli szolgáltatásokon 
kívül az európai követelmények-
nek megfelelő pályázatok készíté-
sével segítjük elő a vállalkozások, 
non-profi t szervezetek, magán-
személyek, vállalkozók Európai 
Uniós integrációját, amit a fel-
halmozott szaktudás, és Európai 
Uniós pályázatok ismerete tesz 
lehetővé.

Nem csak a hazai és Európai 
Uniós pályázatok szemlézésével, 
pályázatfi gyeléssel és készítés-
sel foglalkozunk, hanem komp-
lex pályázati utógondozást biz-
tosítunk. Azaz, ha az igény fel-
merül, segítjük az ügyfeleket a 
támogatási szerződés megkö-
tésében, tanácsadást biztosí-
tunk a beszámolók, pénzügyi 
lehívások elkészítéséhez, a tá-
mogatás lehívása utáni üzemel-
tetési években – általánosan 5 
évig -, az utólagos adatszolgál-
tatás benyújtásában is segítsé-
get nyújtunk.

Ma már a gazdasági élet egyet-
len szereplője sem hagyhatja fi -
gyelmen kívül, hogy jelentős ös-
szegektől és komoly lehetőségek-
től eshet el, ha nem használja ki 
a gazdasági környezet minősé-
gének javítására szánt támoga-

tásokban rejlő lehetőségeket. A 
széleskörű szolgáltatások segí-
tik a vállalkozók gazdasági tevé-
kenységét és az erősödő verseny 
támasztotta kihívásokkal szem-
beni helytállását. 

A Jász-Consulting Kft. az akk-
reditált Területi Szaktanácsadási 
Központok közé tartozik, a Jász-
Consulting Kft., mint TSzK ak-
tívan dolgozik, sok tapasztala-
tot szerzett. 

Jász-Consulting Kft.

Tel: 57/440-516

Fax: 57/540-620

E-mail: 

info@jasz-consulting.hu

Web: www.jasz-consulting.hu

A Jász- Consulting Kft. irodája

Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
TEHETSÉGÉRT ALAPÍTVÁNYA az idei évben is köszönettel 

fogadja adója 1%-ának felajánlását a következő számra:

19221331-1-16
Az adó 1%-ának felajánlásával is tevékenyen hozzájárulhat ne-

mes célok megvalósulásához.
 A felajánlásából befolyt összeg lehetővé teszi a  cél szerinti támo-

gatások megtartását és esetleges  bővítését.
Amennyiben korábban már támogatta Alapítványunkat köszön-

jük a felajánlását. Reméljük belénk vetett bizalma a jövőben is meg-
marad. Kérjük Önt fordítson ránk most is 1 percet, a célért és a gyer-
mekek javára!                                              Köszönettel: Kuratórium

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni.
 Nem volt idõ arra, el kellett indulni.
A Halál legyőzött, nem volt irgalom.
Szívetekbe hagyom emlékem örökre,
Mindenkitől búcsúzok: Isten veletek!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

KÁLI BALÁZS 
végső búcsúztatásán részt vettek, emlékezésükkel, 
részvétnyilvánításukkal fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család

Köszönőlevél Lóczi Miklósnak
Köszönjük a lehetőséget Lóczi Miklósnak és a Jászapáti 2000 Mg. 

Zrt.-nek, hogy helyet adott egy nagyon nemes célhoz. Nagyon fontos, 
hogy a LISZTÉRZÉKENYEK is hasznosnak érezzék magukat ebben a 
társadalomban.

Még mindig nagyon keveset tudunk a betegségről, illetve a vele járó 
diétáról. Ezért is kellenek az ilyen összejövetelek. Örültünk és köszön-
jük a lehetőséget Lóczi Miklósnak és a Jászapáti Mg. Zrt.-nek. Ha bár-
kinek szükséges segítség, tanács, kérem bátran hívjanak: Pataki Pálné 
(Ági), 06-30/468-0329

Tisztelettel és köszönettel:

Minden lisztérzékeny és családja
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