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Jelenet a darabból.

 

Júniustól használhatják a kicsik a felújított Margaréta óvodát.

Ballagó általános iskolások

Abigél a színpadon. A gimnázium 8.a. osztályának előadása a 
művelődési házban. (Cikkünk a 6. oldalon.)

65 éves érettségi találkozó. (Újra az iskolában című írásunk a 9. oldalon.)

Búcsú sz iskolától. (Cikk a 9. oldalon.)

A József Attila úti „Margaréta Óvoda” épületének felújítása, a Minden 
gyermek Óvodája projekt II. ütemeként valósult meg, amelynek tartalma: 
a meglévő lapos tető átalakítása magastetővé. Az épület külső homlokzati 
vakolatának javítása, festése, nyílászárók cseréje, új csapadékvíz-elvezető 
csatorna kiépítése. Az épület villámvédelmének kialakítása, belső falak 
felületkezelése, elektromos rendszer felülvizsgálata, javítása, szerelvények 
cseréje. Komplex óvodai nevelési programok megvalósításához a meglévő 
épület bővítése tornaszobával, szertárral, új korszerű belső berendezési és 

oktatási eszközök beszerzése.

Ünnepi műsor a megújult óvoda előtt.

A Jászapáti labdarúgó csapata megnyerte a megyei I. osztályú bajnokságot.

A csapat szurkolói a szezon utolsó mérkőzésén.A szakosztály megköszönte Budai István intéző közel negyven éves munkáját.

A „Minden gyermek Óvodája”  című 
pályázattal két óvoda újult meg a városban 
2009 és 2012 között, több mint 197 millió 
forint ősszegű (Európai Regionális Fejlesztési 
Alap, valamint a hazai költségvetés) egyszeri, 

vissza nem térítendő támogatásával.
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TEAHÁZ- Lelkünk titkai. Miért nézzük a televíziót? ....3. oldal
Iskolai verseny eredmények .............................................5. oldal
Franciaországban a Comenius révén ...........................6. oldal
Anyakönyvi hírek. Rendezvények. .................................7. oldal
Nyári programok a gyerekeknek. ...................................7. oldal
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65 éves érettségi találkozó ...............................................9. oldal
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Sport

Az 1971-ben Londonban meg-
rendezett I. Roma Világkongresz-
szusról emlékezünk meg ezen a 
napon, ugyanis az 1971. április 8.-
án megtartott Roma Világkong-
resszus volt az első szervezett és 
átgondolt kísérlet arra, hogy a 
roma lakosság érdekei és jogai 
nemzetközi szinten is megfogal-
mazódjanak. A kongresszus je-
lentős állomás volt a cigányság 
nemzetté válásának folyamatá-
ban, a roma nemzettudat formá-
lódásában. Negyvenegy éve ezen 
a napon Londonban több mint 
tíz ország 23 delegáltja döntött 
a roma nép zászlójáról és önel-
nevezéséről. Emellett több bi-
zottságot hoztak létre a speciális 
kérdések kezelésére, melyek az 
oktatás, a kultúra, a háborús bű-
nök és kárpótlások, illetve a szo-
ciális és nyelvi témájú feladatok-
kal foglalkoztak. Huszonegy év-
vel később április 8-át a IV. Roma 
Világkongresszuson, 1990-ben 
kiáltották ki hivatalosan is roma 
nemzeti ünneppé. 

Ugyancsak az 1971-ben, Lon-
donban tartott első Roma Vi-
lágkongresszuson fogadták el a 
Gelem, gelem kezdetű roma him-
nuszt. Ennek eredetije egy több 
változatban élő balkáni roma 
népdal, mely feldolgozva, mint 
népies műdal is több formá-
ban élt már az 1930-as években. 
Ezek alapján komponálta meg a 
jugoszláviai származású Žarko 
Jovanović Jagdino a roma him-
nusz ma ismert formáját a világ-
kongresszus tiszteletére. Ő ere-
detileg a kongresszus „indulójá-
nak”, dalának szánta, azonban a 
küldöttek a nemzetközi cigány-
ság himnuszának kiáltották ki.

A himnusz szerepe azonban 
nem maradt meg ezen a szinten. 
Olyannyira ismert és népszerű 
lett a romák körében, hogy gya-
korlatilag ismét folklorizálódott. 
Ma már számtalan zenei előadás-
módja és szövegváltozata létezik. 

Európában több, mint 10-12 
millióra tehető a cigányok szá-
ma. Az Európai Unió ill. az öreg 
kontinens egyes országainak kor-
mányai �így a magyar is� és egy- �így a magyar is� és egy- és egy-
házi szervezetei is megoldást ke-
resnek a cigányok diszkriminá-
ciójával kapcsolatos problémák 
kezelésére.

A magyar „cigány” elnevezés 
eredetije a görög ατσινγανος 
„atsinganos”, amelynek jelenté-

se ‹érinthetetlen›. Feltehetően 
egy olyan pogány vagy eretnek 
vallási közösségre vonatkozott, 
mely tagjaival a keresztények-
nek nem volt szabad érintkezni-
ük. Az, hogy a cigányságnak tény-
legesen köze volt-e egy ilyen kö-
zösséghez, tudományosan nem 
igazolt, mindenesetre az akkori 
�XI. sz.� közvélekedés valami ok-
nál fogva azonosította a cigány-
ságot velük. A kifejezés több eu-
rópai nyelvbe is beépült, ilyenek 
például a délszláv cigani, a román 
ţiganilor, a cseh cikáni, francia 
tsiganes, az olasz zingari, a né-
met zigeuner, a portugál ciganos, 
stb. Különböző alakjaiban ez a 
szó vált világszerte az egyik leg-
elterjedtebbé, mely a cigányság 
megnevezésére szolgál. A kifeje-
zéssel maguk a cigányok is azo-
nosulnak. 

A másik nemzetközileg legel-
terjedtebb hagyományos megne-
vezésnek eredeti jelentése „egyip-
tomi”. Ilyenek például a követke-
zők: az albán evgjit, jevg, a görög 
ejiftos, giftoi, a délszláv gipćan, 
gupćan, egjupci, a francia gitans, 
a spanyol gitanos, az angol gipsy, 
gypsy stb. A magyar nyelvben en-
nek megfelelően a „fáraók né-
pe”, „fáraók ivadéka” voltak ha-
gyományosan használatban. A 
szó kifejezés oda vezethető visz-
sza, hogy évszázadokig egyipto-
mi eredetűnek tartották cigány-
ságot. �Ma már ismert, hogy a 
cigányság Indiából származik, 
Egyiptom csupán a cigányság 
egyik ágának volt hosszabb-rö-
videbb ideig hazája a Balkán-fél-
szigetre való áttelepedés előtt.) 
E kifejezéssel is azonosulnak a 
cigányok.

Nem egyszer egy csoport-
nak több elnevezése is él pár-
huzamosan. A magukat 
magyarcigánynak nevező cso-
portnak közismert a romani nyel-
vű romungro megnevezése, de 
ugyanakkor a csoport mint mu-
zsikus is ismert. Ez utóbbi kife-
jezést hagyományosan nagy elő-
szeretettel alkalmazták magukra 
nézve azok a romungro csoportok 
is, melyek gyakorlatilag nem fog-
lalkoztak zenéléssel.

A lomavren nyelvű cigányok 
magukat lom-nak, a domari nyel-
vűek dom-nak a romani nyelvű-
ek legtöbb csoportja pedig magát 
rom-nak nevezi. Mindhárom szó 

jelentése : ‚ember’, ‚cigányember’, 
‚férfi’ illetve ‚férj’. 

Az 1971. április 8-12. között 
Londonban megtartott Első Ro-
ma Világkongresszuson az ott je-
lenlévő, különböző cigány nép-
csoportokhoz tartozó küldöttek 
konszenzussal elfogadták, hogy 
a világ összes cigány népcsoport-
jának és cigány származású em-
berének közös hivatalos elneve-
zése attól kezdve a rom többes 
számú alakja, azaz a roma. Ezek 
után az 1970-es évektől a roma 
kifejezés, mint a nemzetközi ci-
gányság összefoglaló elnevezése, 
fokozatosan épült be más nyel-
vek szókincsébe is, és vált a már 
létező hagyományos etnonímák 
(önelnevezések) egyenértékű szi- egyenértékű szi-
nonimájává. Ettől az időtől kezd-
ve változott meg Magyarorszá-
gon is az elnevezés, ami a hétköz-
napokban nem megy könnyen, 
s vannak esetek, amikor nem is 
kell erőltetni. Nevetséges, ha ci-
gánypecsenye helyett romaflek-
kent kínál az étlap, nehéz lenne a 
cigánymeggynek is más nevet ta-
lálni, a cigánykerék sem lehet ro-
makerék, s igen kellemetlen, ha 
valami cigányútra megy. Dankó 
Pista eltörött hegedűje vagy a ri-
gójancsi, a finom sütemény (Ri-

gó Jancsi prímás után) mind hoz-
záadott valamit az össznépi ma-
gyar kultúrához. Ha beütjük az 
internetes keresőprogramokba 
a cigány hírességek szót, igen sok 
külföldi adatot kapunk. Hazait 
egyet sem, pedig vannak, lenné-
nek szép számmal. Esetleg nem 
vállalják cigányságukat, roma-
ságukat. Mert ehhez a szóhoz ma 
még nálunk pejoratív jelentések 
fűződnek és előítéletek. Néha ta-
lán nem alaptalanul. Itt mindkét 
�többségi-kisebbségi� oldalnak 
lenne tennivalója, nem is kevés.

Jászapátin a cigány lakosság 
számára közvetlenül nincs adat. 
Közösségüket a helyi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat képvise-
li a különböző rendezvényeken. 
Sajnos, a helyi közösség már nem 
őrzi és nem közvetíti úgy a kul-
túráját, hogy a többségi társada-
lom is megismerhesse. Érdemes 
lenne, hogy megérthessük, job-
ban elfogadhassuk egymást. A 
hagyomány is erre kötelezne, hi-
szen a jászapáti születésű, de a vi-
lághírű koncerttermekbe is eljutó 
Rácz Aladár nagyon szép példát 
adott a cigány-roma előadó-mű-
vészet és a roma származású mű-
vészlét elfogadtatására. 

Dr. Kalmár Pálné

„Három Kívánság”Alapítvány
5130 Jászapáti Fő tér 2.

PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ

2011. évről

A Három Kívánság Alapítvány Kuratóriuma közzé teszi a 2011.évi 
gazdálkodásának eredményét, minden érdeklődő számára.

A közhasznúsági beszámoló adatai: 
Bevételek:
Kamat bevételek pénzintézetektől 171.- Ft
Összesen:   171.- Ft

Kiadások: 
 Játékok vásárlása  36.300.- Ft
 Édesség, pogácsa vásárlása: 19.670.- Ft
 Bank és posta költség: 13.321.- Ft
Összesen:   69.291.- Ft
Az Alapítvány éves szintű 
„pénzügyi eredménye” 2011. évben:  - 69.120.- Ft.
2011. évben az APEH technikai okok miatt 
nem utalta ki az 1% összegét.
A 205.122.- Ft 2012. évben kerül kiutalásra.

Az alapítvány vagyona 2011. év december 31-én: 1.142.726.- Ft
Ezúton is szeretnénk, megköszönni támogatásaikat, mellyel segítet-

ték alapítványunkat célkitűzéseinek megvalósításában.
Köszönjük!

Kuratórium tagjai

A Jászapáti Városi Sportegyesület az idén 

ünnepli megalakulásának századik évfordu-

lóját. Az évforduló adta az ötletet, hogy meg-

keressünk egy sportembert, aki városunkban 

kezdett, ide kötődnek, a családi és a gyerek-

kori emlékei.

Szőnyegen 1981-ben

 Fáradtan, edzőjével 

 Csapatkép- Bécsi Tóni bácsival 1967-ben Jászapátin.

Sportágában, a 100 kg-os súlycsoportban 

– több évben is I. osztályú minősítést szerez, 

1978-ban a harmadik az országos ranglistán. 

Később válogatott kerettag lett. 

Együtt készültek az edzőtáborokban Nö-

vényi Norberttel, Kozma Istvánnal, Hege-

dűs Csabával, persze más-más súlycsoport-

ban.  1982-ben hagyta abba az aktív sportot. 

Szabari Kálmán ma már nyugdíjas, Buda-

keszin él párjával. A technika, a telefon, az in-

ternet és felesége, Zsóka segített felvenni ve-

le a kapcsolatot. Az „árboctermetű viking” 

ahogy fiatal korában az újságok írtak róla, 

mára elvesztette szőkeségét, de most is mo-

solygós és szerény, nem szeret igazán magá-

ról beszélni.

Miért éppen a birkózást választottad? Ki 
vagy mi inspirált? A család, esetleg a taná-
raid támogattak?

- Nem volt más lehetőség, azért választot-
tam a birkózást, sportolni akartam. Bécsi 
Antal (Tóni bácsi) indított el, Ő volt az első 
edzőm, 1965-től. Majd később az iskolában 
Szikszai Gábor tanár úr segített, amikor nem 
akartak elengedni a versenyekre!

Mennyire kísérted figyelemmel az itthoni 
birkózó sportot? (Mostanában újra vannak 
birkózó gyerekek.)

- Tudok róla, hogy felcseperednek birkózó 
palánták, de információm nincs róla.

A versenyzés után még meddig edzettél? 
Mi volt még más sport amit szerettél

-A kézilabdát nagyon szerettem, de ilyen 
lehetőség nem volt Jászapátin.

Ahogy abbahagytam a versenyszerű spor-
tolást még 4-5 évig intenzíven sportoltam, 
aztán a foci, a tenisz, a túrázás, kerékpáro-
zás pedig a mai napig!

Ha újra kezdhetnéd, akkor is ezt a sport-
ágat választanád?

- Inkább a kézilabdát választanám a csa-
patjáték miatt.

Mit adott számodra a sport?
- Kitörési lehetőséget adott anno a birkózás, 

a sport, s az emberek és a „világ” megismerését. 
Mit dolgoztál az aktív sportos életmód után? 

A TF. középfokú sportszervezői szakán vé-
geztem, de ilyen irányú tevékenységet nem 
folytattam!

Iskolai büfét vezettem 25 éven keresztül, 
egy helyen. Nem volt nehéz megválni az ak-
tív sporttól, hisz sportosan élek a mai napig.

Sz-n

Emlékeznek a szőke óriásra?

Az 1950-es születésű Szabari Kálmán a kö-

töttfogású birkózásban ért el sikereket. 

Részlet a korabeli újságcikkből (1974)

„Akár egy markológéppel szorítana kezet 

az ember. És a markológép mosolyog… Mo-

solyog, miközben ellenfele gyilkolja a szőnye-

gen, mosolyog, mikor ő hidalja a partnerét, 

mosolyog, amikor csigolyáit irdatlan erők 

próbálják összemorzsolni. Mosolyog, mikor 

birkózik. Mert számára a birkózás öröm. Iz-

mait teuton kovácsok edzették. Száz kiló din-

amit. - ez Szabari Kálmán.”

A sikereit, eredményeit a fővárosi csapat-

nak, az Újpesti Dózsának szerezte, ott edzett, 

mégis haza szeretett volna jönni, birkózó fia-

talokkal foglakozni, ami nem sikerült, az ak-

kori városvezetők (1976-ban) nem támogat-

ták elképzelését

A Szolnok Megyei Néplap 1976. áprilisi cik-

kében így beszél magáról Kálmán.

„ Már ifjúsági koromban segítettem Bé-

csi Tóni bácsinak az edzések levezetésében.  

És azóta sok minden ragadt rám. Most fel-

vételizek a Testnevelési Főiskolán, az okta-

tóit szeretném megszerezni. Azért vállalom 

a tanulást, hogy továbbadjam, amit tudok.”
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Kedves Rejtvényfejtők!
A magyarországi jászok kulturá-

lis vezetőinek felkérésére Gaál Áron 
írt verset, Jász Himnusz címmel. 
A költő, publicista maga is anyai 
ágon jász felmenőkkel rendelkezik. 
A szövegéhez tartozó dallamot Bor-
sodi László szerezte. 

A rejtvényben a vers utolsó vers-
szakának sorait fejthetik meg és 
küldhetik be a kedves olvasók.

„Adjál szeretetet annak, kinek 
nem volt, csillagokat szórjon ár-
vánknak a mennybolt,nyájőrző ka-
tonák, pásztoraid itt lenn ….”

folytatása a rejtvény vízsz. 1. és 
függ. 32 sz. soraiban.

VÍZSZ.: 1. Beküldendő. A vers 
folytatásának első része. 12. Fölös-
leges cifraság, túldíszítettség, de 
bőrcsíkokból összeállított csokor 
neve is, amelyet a szűr összefogá-
sára készített csatos szíjra tűztek. 
13. Portugáliához tartozó szigetcso-
port az Atlanti-óceánon. 14. Becé-
zett női név. 15. Keservesen sír. 16. 
Rost vége! 17. Magas testhőmérsék-
let. 18. Betét után fizeti a bank. 19. 
Becsmérel, szapul, gyaláz, ócsárol. 
20. Figura közepe! 21. Van ilyen ösz-
szefüggés is. 22. Pincében történő 
bortárolásnál a hordók alatti talp-
gerenda neve. 23. Mozart vígope-
rája két felvonásban. Cosi … tutte. 
24. Étel ízesítése. 26. Latin kifeje-
zés, jelentése „ a tojástól � kezdve�, 
ami annyit jelent, hogy egy gondo-
latmenetet a kezdetekig, a gyökere-
kig visszavinni. 28. Kettőzött ket-
tős betű. 29. Római számok, össze-
gük 52. 30. Svájcban eredő folyó, 
Ausztria és Németország közös ha-

tárfolyója is. 33. Erősen taszító, lö-
kő, toló. 35. Női ruhanemű, alsó-
nemű, fűző. 37. Porszívó és takarí-
tógép márkaneve. 39. Három vagy 
négy kerekű, két utas szállítására 
alkalmas jármű turisztikai célra, 
Dél-Ázsiában emberi erővel vont 
együléses, könnyű, kétkerekű bér-
kocsi. 40. Alma tájszóval. 41. Gomb 
egyik fele! 42. Beszéd közbeni téve-
dés, kiejtési hiba. 43. Udvariasan 
magához hívat. 44. Fej nélküli pite! 
46. Kötőszó. 47. Cirkónium vegyje-
le. 48. …KTV, kábel tv, internet és 
telefon szolgáltató Kft. 49. Sütés-
hez használt konyhai eszköz. 51. A 
föld legnagyobb sivataga Észak-Af-
rikában.

FÜGG.: 1. Pusztai legelőkön ta-
vasztól őszig kint élő ménesek pász-
tora. 2. Van ilyen sportpálya is. 3. 
Adomány, vagy egyéb segítség,jó 
cselekedet, melyet szükségben le-
vő felebarátunknak nyújtunk. 4. 
Hangtalan kiló! 5. Állat gondozása, 
nevelése, ellátása. 6. Becézett Eni-
kő. 7. Bég mássalhangzói. 8.Nagy-
kanizsai székhelyű Egészségügyi és 
Szolgáltató Bt. 9. Hangtalanul néz! 
10. Szélhárfát más néven ilyen hár-
fának is hívják, mivel egy szélmoz-
gás által megszólaltatott hangszer. 
11. Nem olcsó, sokba kerül. 16. Pest 
megyei város lakosa, az itt készült 
szörpöket is illeték ezzel a jelzővel. 
19. Énekesnő, előadóművész, dal-

szerző. Leginkább gyermekleme-
zeiről és népdal énekesi pályafutá-
sáról híres. (Ági) 23. Főleg színmű 
és vígjáték ama része, mely a fő-
hős megbuktatására irányul. Gyen-
gébb, ártatlanabb árnyalat, mint a 
cselszövés. 25. Fej nélküli Házy! 27. 
Római 7. 29. Imre kiskorában! 31. A 
másik irányba. �két szó� 32. Bekül-
dendő. A vers folytatásának máso-
dik része. 34. Megbízás alapján dol-
gozó pedagógusnak fizetik. 35. Ze-
nész, színész, született 1945-ben. 
Játszott az Atlasz, Korál, Apostol 
zenekarokban.1981-1996-ig Rock 
Színház tagja volt.(Pál) 36. Termé-
szetes alapanyag, mely sokoldalú-
an felhasználható bútorként és la-
kásdekorációként. 38. A természeti 
népektől ősnek gondolt ezért vallá-
sos tiszteletben részesített növény 
vagy állat., vagy ezt ábrázoló tárgy. 
45. Sárgás-zöldes folyadék, melyet 
a májsejtek választanak ki a máj-
ban. 47. Azonos mássalhangzók. 
50. Hangtalanul súg! 51. Azonos be-
tűk. 52. Hunyadi Sándor.

 Beküldendő: A vízszintes 1, és a 
függ. 32. számú sorok megfejtése.

A májusi rejtvény megfejtése: b, 
a, c, a, a, a, b, a, c, c..

A megfejtéseket a Városi Könyv-
tárba kérjük eljuttatni: 

5130 Jászapáti, Velemi út 2. – au-
gusztus 20-ig.

A helyes megfejtést beküldők kö-
zött ajándék könyvet sorsoltuk ki.

A könyvet átveheti a könyvtár-
ban: Csikósné Kökény Erzsébet, 
Jászapáti.

Nagypál Istvánné

Miért nézzük a televíziót?

             

Az előző havi cikkben a gyermekek tv né-
zéssel kapcsolatos magatartásáról volt szó, 
e hónapban a felnőtt populáció szokásairól.

  Egy tv nézési trendeket kutató felmérés 
szerint a lakosság 4 évesnél idősebb tagjai 
naponta átlagosan 4 órát töltenek a televízió 
előtt és ezek a számok évről évre egyre na-
gyobbak. Kérem a kedves olvasót, hogy gon-
dolja végig mikor, mit néz a televízió műsor-
kínálatából. Mikor nézi többet, vagy keve-
sebbet, vannak-e kedvenc műsorai, milyen 
jellegű témák kötik le. „Szörfölgetős” típus, 
vagy tudatosan kapcsolja be a készüléket egy-
egy programra koncentrálva? 

Érdekes kérdés az is, hogy a háztartásban 
ki birtokolja a távirányítót, ki tölt a legtöbb 
időt tévézéssel, hol található televízió a lakás-
ban? Milyen szerepet tölt be a család életében 
a tv nézés, mire szocializálják a gyerekeket? 
Csak úgy megy, hogy zajt keltsen, vagy oda-
figyel-e a néző, esetleg a műsor közben kezdi 
meg az éjszakai pihenést. Ugye mennyi kér-

dés merül fel egy ilyen egyszerűnek tűnő té-
mával kapcsolatban? 

Ha megvizsgáljuk szokásainkat, észreve-
hetjük, hogy a televízió sajátos szerepet, funk-
ciót tölt be a mindennapokban. Amíg a tv-re 
figyelünk, más feszültséget okozó gondolatok 
elhalványulnak, vagy kimaradhatunk a csa-
ládi vitákból. Amennyiben sivárnak érezzük 
az életünket, élményt nyújthat az, hogy bele-
élhetjük magunkat a főhős élményeibe, azo-
nosulhatunk az érzéseivel, empatizálunk ve-
le, vagy éppen elítéljük. 

A tv nézés nem kimondottan szociális tevé-
kenység, még ha ülnek is mellettünk a kana-
pén. Egy-egy műsor ugyan szolgáltathat be-
szédtémát, felvethet érdekes problémákat, 
amiről jólesik elbeszélgetni, de valljuk be, 
ez a ritkább. Lehet, hogy a tv-t sokszor vala-
mi helyett „használjuk”. Barátok, saját élmé-
nyek, családi beszélgetések, intim együttlé-
tek helyett. Oldja a magányosság, egyedül-
lét érzését. Gyakran hallom: „bekapcsolom, 
csak menjen valami, akkor olyan, mintha nem 

lennék egyedül, eltereli a figyelmem.” Vagy: 
„ csak tv-re tudok elaludni”. Az elalvás előt-
ti pillanatok azok, amikor nyugalomban kell 
lennünk, mégis felbukkanhatnak szoronga-
tó gondolatok. Akinél ott a távirányító, az a 
családtag kontrollálja a tv-nézést, demokra-
tikus vagy önkényes módon. Az élménykere-
ső, izgalmakra vágyó személyiség habzsolja 
az akciót, villogást, feltűnést, mindent lát-
ni akar egyszerre. A nyugalomra, kikapcso-
lódásra vágyó azért kapcsol tovább, hogy ki-
zárja azokat a műsorokat, ami nem kívána-
tos a számára, nem egyezik a hangulatával. 

Ezt a rövid kis írást inkább gondolatébresz-
tőnek szántam, hiszen csak éppen hogy érin-
tettük a témát. Amennyiben úgy érzik a tele-
víziózással kapcsolatos szokásaik valamiért 
kényelmetlenek, túlzóak, furcsák, vagy vala-
miféle személyes, esetleg családi problémát 
tükröznek, válaszoljanak saját maguknak a 
fentebb feltett kérdésekre, mert lehet, hogy 
könnyebben megtalálják a probléma gyöke-
rét.                                Szabó-Kollár Katalin

Tehetséges Gyermekeinkért 
Alapítvány 

5130 Jászapáti Damjanich út 2. 

A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
„Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány” 

pénzügyi beszámolója 2011. év december 31.

A közhasznúsági beszámoló adatai: 

Bevételek: 
 APEH 1 % ...........................................................178 e Ft
 Kamat bevételek pénzintézetektől ....................... 9 e Ft
 Összesen ............................................................187 e Ft
Kiadások:
Tanulók jutalmazása .................................................104 e Ft
 Nevezési díjak ..................................................... 65 e Ft
 Versenyek utazási költségei ................................ 48 e Ft
Házi versenyek és rendezvények költségei ..................81 e Ft
Szolgáltatások igénybevétele .....................................104 e Ft
 Egyéb működési költségek ................................. 36 e Ft
 Összesen: .......................................................... 438 e Ft
Az alapítvány „pénzügyi eredménye” 
  (186.616.- Ft  -  437.999.- Ft = - 251.383.- Ft)
Nyitó pénzkészlet: .............................................. 1.741117.- Ft
Záró pénzkészlet: ............................................ 1.489.734.- Ft

Az APEH által kiutalt 1% összegét, a 178 e Ft-ot, a 2011 – 2012-es 
tanév második felében, illetve az év végi jutalmazásokhoz kívánja 
felhasználni az alapítvány kuratóriuma.

Az alapítvány vagyona 2011. év december 31-én: 1.490 e Ft.

Ezúton is szeretnénk, megköszönni önkéntes támogatóinknak, 
hogy segítették alapítványunkat célkitűzéseinek megvalósításá-
ban. Köszönjük!

Kuratórium tagjai

Jásztánc Alapítvány
TÁJÉKOZTATÓ 2011. évről

Bevételek:
Magánszemélyek támogatása ........................... 40.000.- Ft
Pártolói tagdíjak: .............................................. 55.000.- Ft
Nyertes pályázat bevétele .....................(NCA)250.000.- Ft
Működési bevételek   ........................................345.700.- Ft
APEH 1 %   ....................................................... 202.048.- Ft
Kamat bevételek pénzintézettől: ............................ 355.- Ft
Összesen: ..........................................................893.103.-Ft 
Kiadások:
Bank költség ........................................................13.734.- Ft
Posta költség ........................................................ 6.410.- Ft
Nyomtatvány, irodaszer költségei ..................... 60.720.- Ft
Anyag költség .................................................. 224.090.- Ft
 -Textíliák, kellékek vás. ....................................137.845.- Ft
 -Élelmiszer vás. ..................................................56.915.- Ft
 -Dekorációs ag. vás. ..........................................18.800.- Ft
 -Egyéb ag. vás. ................................................... 10.530.- Ft
Anyag jellegű szolgáltatások ............................  24.570.- Ft
 - Szolgáltatások ................................... 384.500.- Ft
 - Oktatási tevékenység ...........................15.000.- Ft
 - Foglalkozások vez. ............................. 172.500.- Ft
 - Pályázat írás ....................................... 40.000.- Ft
 - Könyvelési díj ....................................  60.000.- Ft
 -Ügyvédi szolg. ....................................  30.000.- Ft 
 -Egyéb szolg. ..........................................67.000.- Ft
Összesen: ......................................................... 714.024.- Ft
Egyenleg:
Nyitó pénzkészlet .........369.914.- Ft (323.974.- + 45.940.-)
 Bevételek .............................................. 893.103.- Ft
 Kiadások .............................................. 714.024.- Ft
Záró pénzkészlet  .....548.993.- Ft (422.668.-  +  126.325.-)
Pénzügyi eredmény: 
 Bevételek:............................................. 893.103.- Ft
 Kiadások: ............................................. 714.024.- Ft
 Eredmény: ........................179.079.- Ft

Alapító Tagok



4 XXIII. ÉVFOLYAM  2012. JÚLIUS HÓ 9XXIII. ÉVFOLYAM  2012. JÚLIUS HÓ

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 

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!

Az 1947-ben végzett osztály tagjai már öt 
évente gyűlnek össze  érettségi találkozón, 
egyre csökkenő létszámmal. Annak idején 
negyvenöten végeztek az osztályban, de ma 
már csak 17 élő diáktársról tudnak. Az idén 
öten jöttek el családtagjaikkal Jászapátira, 
az egykori iskolájukba, az egyik társukat már 
csak az özvegye képviselte. Aki nem tudott el-
jönni üzenetet vagy levelet küldött. Meghív-
ták a régi tanárukat is, aki egy ideig osztály-
főnökük is volt, amikor helyettesítette Bodo-
nyi Ferenc tanár urat, amikor a katonaidejét 
töltötte. Győri Gyula tanár úr csak 8 évvel 
volt idősebb diákjainál. Megható pillanatra 
emlékeztetik őt ezek a régi diákok, mert ez 
az  osztály volt az első, amelybe kezdő tanár-
ként belépett.

Az egykori gimnazisták barátként üdvözöl-
ték egymást és szeretettel beszéltek a régi ta-
náraikról, az iskoláról. Örömmel látták, hogy 
az épület megújult, visszakapta régi nevét.

A gimnázium egyik termében volt az emlé-
kező osztályfőnöki óra. Győri Gyula tanár úr 
elmondta, hogy még most is büszkeség tölti 
el, amikor a kapun belép, végigmegy a park-
ban. Szerinte ez a legszebb gimnázium az or-
szágban.  Azok az évek, az az életkor, amikor 
ide jár, meghatározó időszak egy ember éle-
tében. – mondta az idős pedagógus.  A család, 
és az az együtt töltött katonaság után a leg-
inkább összetartó erő, amit nem lehet más-
hoz hasonlítani.

Az emlékezést a diákok folytatták. Nagyon 
sokat doktori végzettséget szereztek közülük. 
Budapestről, Szolnokról, Egerből jöttek el a 
jászapáti Túri Józsi bácsi hívó szavára. Az 
egyikük büszkén emlegette, hogy a gyémánt 
diplomáját együtt vette át a jogi egyetemen 
a szintén jogász fiával és az unokájával, aki 
most másodéves joghallgató ugyanazon az 
egyetemen.  Elmondta, hogy hálát adhat az 
istennek, hogy ezt a napot megérte. Egy má-
sik régi diák arról beszélt, hogy az ő unokái 
már nemzetköziek, külföldön élnek, dolgoz-
nak. Aktív korában utakat, hidakat épített, 
most arra büszke, hogy az egyik unokája In-
diában tervezett hidat.

A találkozó végén Túri Józsi bácsi megha-
tottságtól elcsukló hangon beszélt arról, mi-

lyen érzés volt számára, hogy az iskola száz 
éves évfordulójára rendezett ünnepségen az 
országzászlót ő avathatta fel. Nagyon sokat 
dolgoztak azon, Győri tanár úrral, hogy újra 
ott legyen a zászló, az iskola visszakapja a ré-
gi nevét, ami ebben az évben végre sikerült.

Az emlékezések után egy ebéd és további 
beszélgetés következett és megegyeztek ab-
ban, hogy öt év múlva újra ugyanitt talál-
koznak. 

(Talán megérdemli az öt idős ember, aki 
65 év után is visszajön egykori iskolájába, 
hogy leírjuk a nevét: dr. Túri József, dr. Kele-
men Tibor, Juhász Jenő, dr. Körtvélyessy La-
jos, Papp Tibor és dr. Kóródi Barna özvegye.�

Sz-n

Nagyon sok élményben volt ré-
szem, örülök, hogy ide járhattam. 
Rengeteg új barátot szereztem, 
de a régieket sem veszítettem el. 
Sokat kellett ugyan tanulni, de 
jutott idő sportolásra, kirándu-
lásra is. A kézilabda mellett még 
lány focicsapat is volt.

Volt, hogy egy siker, győzelem 
miatt egész héten vidám tudtam 
maradni. Ebben az iskolában na-
gyon jól éreztem magam, és nem 
csak a barátok miatt.

Számomra a legemlékeze-
tesebbek az erdei iskolák és az 
osztálykirándulások voltak. 
Tanáraink kitartóan őrködtek és 
ügyeltek az éjszaka közepén is a 
kalandot kereső gyerekekre, akik 
között ott voltam persze én is.

Az iskola számtalan programot 
nyújtott: táborokat, projekthe-
teket, túrákat, színpadi előadá-
sokat, kapcsolatot külföldi tanu-
lókkal és még sok-sok jót. Osz-
tályunkba sok tehetséges tanuló 

járt, így a tanulmányi versenye-
ken is jeleskedtünk.

Nekem ez az iskola jó élmé-
nyeket és tudást adott. Az élmé-
nyeket a táborok, sportmérkőzé-
sek, kirándulások  adták, a tudást 
pedig a tanáraink, és a különfé- a tanáraink, és a különfé-
le versenyek.

Az okos tábláknak köszönhe-
tően változatos, érdekes felada-
tokkal találkozhattunk. 

Ez az iskola az összetartást, és 
a gondoskodást tükrözi. Szám-
talan területen kaptunk lehető-
séget, hogy megmutathassuk te-
hetségünket. Megtanított arra is, 
hogy össze kell fogni a siker ér-
dekében.

Örülök, hogy ebbe az iskolá-hogy ebbe az iskolá-
ba járhattam, és sajnálom, hogy 
itt kell hagynom tanáraimat és a 
barátokat.

Számtalan élménnyel gazda-
godtam, amit sosem fogok elfelej-
teni, ahogy azt sem, hogy meny-
nyit fáradoztak a tanárok azért, 

hogy a kedvünkben járjanak és 
megtanítsák az anyagot.

Az iskola értéke a tanárok ha-
da, hisz szüleink mellett ők ne-
veltek 8 éven keresztül. Megta-
nítottak sok mindenre, bár volt, 
amelyeket nagy kínok között él-
tünk meg. Az iskola megadta azt 
a tudást és kitartást számunk-
ra, amelynek segítségével min-
denkit felvettek a választott kö-
zépiskolába.

Ebben az iskolában megtanul-
tam csapatban dolgozni, elfogad-
ni a másikat. Felfedeztem a saját 
és mások tehetségét. Átéltem sok 
mindent, olykor csalódást is, de 
ez kellett, hiszen így lettem erős, 
tapasztalt. Megtanultam, hogy-
ha kudarc vagy bánat ér, nem sza-
bad feladni.  

Ezen a helyen megedződtem. 
Tudást, lehetőséget és erőt adott 
a nehezebb időszakokra.

Sok szép élményben volt ré-
szem. Rengeteget sportoltunk, 
nevettünk. Nemcsak a sportban, 
de a tanulásban is kiemelkedő 
eredményeket értünk el. Osztá-
lyunkból került ki a legtöbb ki-
tűnő tanuló és év végén, számta-
lan díjat elnyertünk.

Ez az iskola sok mindent adott 
nekünk. Legfőképpen biztonsá-
got és rengeteg színes élményt. 
A sok dolgozat és felelés néha 
nehezünkre esett ugyan, de a si- esett ugyan, de a si-
keres felvételik mindent kárpó-
toltak. Köszönettel tartozunk 
tanárainknak, akik hittek 
bennünk, s mindig mellettünk 
álltak. Ha rosszak voltunk, ak-
kor is szerettek minket, és más-
nap már mosolygós arccal fogad-
tak bennünket.

Jászapáti Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola    

8. c osztályos tanulói

Újra az iskolában - Hatvanöt év után

„Én iskolám köszönöm most neked,
  Hogy az eljött élet-csaták között
  Volt mindig hozzám víg üzeneted.”
                   /Ady Endre/

Meghívó emlékezésre
Értesítjük Jászapáti lakosságát, hogy a Velemi Tsz Pávaköre, a Szövetkezeti Énekkar,

a Városi Vegyeskar,a Muskátli Népdalkör

Elhunyt tagjainak lelki üdvéért  
2012. július 15-én 10 órakor misét mondatunk.

Tisztelettel várunk minden hozzátartozót.

Muskátli Népdalkör tagjai
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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 .
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  

Úszásoktatás indul a jászapáti strandon 

2012. július 2-ától és július 16-ától  
kéthetes kurzusokban 

Gulyás László és Urbán Ferenc testnevelő tanárok vezetésével.

Úszni tudóknak további úszásnemek elsajátítása és edzés. 

A mozgásszervi betegségek kezelésére gyógyúszás.

Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni  

-es telefonszámon.

JÁSZ ÉPÍTŐ-Szerelő Kft.
Ön elképzeli, mi 
megvalósítjuk!

Vállaljuk: 
- lakó, kereskedelmi, és ipari épületek 

teljes körű építőipari tervezését
- lakó, kereskedelmi, és ipari épületek 

teljes körű kivitelezését
- meglévő épületek felújítását, korszerűsítését
- beruházások lebonyolítását
- kivitelezési munkák műszaki ellenőrzését
- pályázatokhoz szükséges dokumentációk készítését
- részletes költségkalkulációk készítését
- építkezések felelős műszaki vezetését

Bíró László
terület- és területfejlesztési szakmérnök
független műszaki ellenőr,felelős műszaki vezető
ifj. Bíró László
szerkezetépítő mérnök
Elérhetőségeink:
Tel.: 06/30 297-2879, tel.: 06/30 639-3565, 
E-mail: jaszepszer@gmail.com, Fax: 06/57 540-620

Jászapáti indulású autóbuszos utazás  
a DÉL - DALMÁT tengerpartra

MOSTÁR – DUBROVNIK – KOTORI ÖBÖL
Időpont: 2012. augusztus 21-26-ig 6nap (5éj)
Ellátás: félpanzió (büféreggeli és menü vacsora)

Szállás:  HOTEL NEUM ***
Bosznia-Hercegovina, Neum városában. Az egyetlen üdülővárosa, 

öblökkel tarkított 4km hosszú köves, aprókavicsos tengerpartja ideális 
nyaralóhely a pihenni vágyóknak. Kedvező fekvése számos kirándulási 
lehetőséget kínál: Mostár, Dubrovnik, Kotori-öböl, hajózás.

A Hotel Neum, modern építésű szálloda, közvetlenül a lassan mélyülő, 
kavicsos, részben betonos tengerparton, egy domboldalon található. A 
strandra a medence szintjéről egy kis hídon keresztül lehet eljutni.

Szolgáltatások: étterem, aperitif bár, fedett medence, szauna, sportolási 
lehetőség. Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, tv-vel felszerelt, zuhany/
WC-s szobákban. 

Részvételi díj: 85.000,- Ft/fő, mely tartalmazza az autóbusz költségét, 
szállást étkezéssel, biztosítás díját (3.000 Ft, üdülőhelyi díjat 2.250 Ft). 

Egy napos kirándulást 4 órás városnézéssel Dubrovnikba, magyar 
idegenvezetővel. Fél napos kirándulást Mostárba. Helyszínen fakultatív 
hajókirándulás (kb. 10 Euro). Az utat csoportvezető kíséri.

Szervezők: Berki Bertalanné, 06/20-368-9700. 
Kozma Zsuzsa 06/30-742-1150.

Jelentkezés 40% előleg befizetésével. Várjuk mielőbbi jelentkezésüket!

TITOK Arany János 
Magyarverseny,  

országos forduló, Budapest:

Budai János (5.c) 6.hely (felké-
szítő tanár: Karkus Kálmánné)

Farkas Mónika (8.c) 8.hely (felké-
szítő tanár: Karkus Kálmánné)

Bendegúz NyelvÉsz Országos 
Anyanyelvi Tanulmányi 
Verseny,megyei forduló, 

Szolnok:

Budai János 5.c. 3. hely (felkészí-
tő tanár: Karkus Kálmánné)

Kis Milán 5.c 13. hely (felkészítő 
tanár: Karkus Kálmánné)

Tóth Norbert 5.c  15. hely (felké-
szítő tanár: Karkus Kálmánné)

Borics Csenge 6.c  14. hely  (fel-
készítő tanár: Fekete Viktória)

Jászsági Helyesíró Verseny, 
Jánoshida:

5-6. évfolyam: 

Budai János 5.c  1. hely (felkészí-
tő tanár: Karkus Kálmánné)

 Berente Gréta 6.c 9. hely (felké-
szítő tanár: Fekete Viktória)

7-8. évfolyam: 

Pádár Nikolett 7.b  5. hely (felké-
szítő tanár: Dalmadi Renáta)

Sági Patrícia 8.c  1. hely (felkészí-
tő tanár: Karkus Kálmánné)

Legjobb helyesíró: 

Budai János  1. hely (felkészítő ta-
nár: Karkus Kálmánné)

Simonyi Zsigmond Kárpát-
medencei Helyesírási Verseny, 

megyei forduló, Szolnok:

Budai János 5.c 1. hely (felkészí-
tő tanár: Karkus Kálmánné)

Koczka Dorina 6.c 10. hely (fel-
készítő tanár: Fekete Viktória)

Utasi Gréta 7.b 10. hely (felkészítő 
tanár: Dalmadi Renáta)

Farkas Mónika 8.c 5-6. hely (fel-
készítő tanár: Karkus Kálmán-
né�

Kálti Márk Országos  
Történelem Tesztverseny:

Döntőbe jutott: Kis Milán 5.c (fel-
készítő tanár: Fekete Viktória)

London Bridge Angol Nyelvi 
Verseny, országos forduló:

Budai János 5.c  8.hely (felkészí-
tő tanár: Karácsonyné Lázár 
Eszter)

Bodnár Boglárka 8.c 12. hely 
(felkészítő tanár: Karácsony-
né Lázár Eszter)

TITOK Angol  
Levelező Verseny, országos:

Jász Dóra 6.c 51. hely – 78, 3 % 
(felkészítő tanár: Lebánné Var-
ga Hajnalka�

5. osztály

39. hely -91,5 % (Lebán Berna-
dett, Kucza Laura, Farkas Hen-
rietta, Mihályi Ivett�

47. hely – 89,3 % (Budai János, 
Somogyi Patrik, Berki Milán, 
Demeter Gergely)

57. hely – 87,1 % (Pamuk Norbert, 
Tajti Péter, Juhász Csenge, Taj-
ti Bálint, Béres Kristóf�

7. osztály (felkészítő tanár: Kará-
csonyné Lázár Eszter):

32. hely – 92,9 % (Bakos Domi-
nika, Bélteki Klaudia, Szarvák 
Fernanda, Ádám Fanni)

41. hely – 90,2 % (Demeter Le-
vente, Barócsi Gergő, Erdei Bá-
lint, Simon Gábor�

8. osztály (felkészítő tanár: Kará-
csonyné Lázár Eszter):

19. hely – 95,4 % (Sági Patrícia, 
Farkas Mónika, Bodnár Bog-
lárka, Katona Vivien�

65. hely – 64, 5 % (Farkas István, 
Kis Adrián, Juhász Márk, Ur-
bán Ádám)

Felkészítő tanár: Karácsonyné 
Lázár Eszter

LADIK médiavetélkedő,  
megyei forduló, Szolnok: 3. hely 

Csapattagok: Ádám Fanni, Ba-
kos Dominika, Gulyás Villő, 
Szarvák Fernanda, Utasi Gréta

(Felkészítő tanár: Dalmadi Re-
náta�

Kerékpáros Iskola Kupa,  
megyei forduló, RFK, Szolnok:

Pádár Nikolett 7.b 3. hely és kü-
löndíj (felkészítő tanár: Pesti-
né Járomi Edit, Hegedüs Vik-
tória�

Ki a mester 2 keréken?,  
megyei forduló, RFK, Szolnok:

Antal Dominik 6.c 3.hely (fel-
készítő tanár: Pestiné Járomi 
Edit, Hegedüs Viktória)

MLSZ III. kcs. fiú foci:

Őszi forduló: 1. hely, téli fordu-
ló: 2. hely, tavaszi forduló 1. hely

Csapattagok: Bélteki Adrián, 
Antal Dominik, Katona Zoltán, 
Kis Henriett, Farkas Márió, Tajti 
Bálint, Tajti Péter, Szente Kriszti-
án, Balogh Márió, Demeter Ger-
gely, Pamuk Norbert, Somogyi 
Patrik

Felkészítő tanár: Pestiné Járo-
mi Edit, Béres Gábor

Összesítésben 1. helyen to-
vábbjutottak a megyeire, Török-
szentmiklósra.

MLSZ IV. kcs. lány foci:

őszi forduló 1. hely, téli fordu-
ló 1. hely, tavaszi forduló 3. hely

Továbbjutottak a megyei 
döntőre, Szajolba.

Utasi Gréta, Pádár Nikolett, Ur-
bán Ágota, Tóth Ronetta, Sági 
Patrícia, Kis Henriett, Ádám 
Fanni, Katona Vivien, Bodnár 
Boglárka, Lukács Enikő, Cső-
ke Luca, Urbán Viktória

Felkészítő tanár: Kocsisné Ka-
szab Zsuzsanna, Pesti Járo-
mi Edit

Futsal Országos Diákolimpia 
Jászsági Döntő 2. hely

Tajti Sándor, Ládi Szabolcs, Ka-
tona Zoltán, Farkas Márió, 
Berente Gergő, Antal Domi-
nik, Benkucs Félix, Banya Do-
minik, Simon Gábor, Deme-
ter levente, Tajti Bálint, Urbán 
Ádám, Kis Adrián, Farkas Ist-
ván, Pádár Gergő

Felkészítő tanár: Pestiné Járomi 
Edit, Béres Gábor

Diákolimpia nagypályás 
 fiú foci IV. kcs.:

Körzeti döntő 1. hely, megyei 
elődöntő 2. hely, megyei döntő  
3. hely

Csapattagok: Tajti Sándor, Lá-
di Szabolcs, Katona Zoltán, 
Farkas Márió, Berente Gergő, 

Antal Dominik, Benkucs Félix, 
Banya Dominik, Simon Gábor, 
Demeter levente, Tajti Bálint, 
Urbán Ádám, Kis Adrián, Far-
kas István, Pádár Gergő

Felkészítő tanár: Béres Gábor

Diákolimpia IV. kcs. lány foci:

Körzeti döntő: 2. hely, megyei 
döntő: 2. hely

Urbán Viktória, Kis Henriett, 
Utasi Gréta, Pádár Nikolett, 
Ádám Fanni, Katona Vivien, 
Bodnár Boglárka, Lukács Eni-
kő, Csőke Luca, Urbán Ágota, 
Tóth Ronetta, Sági Patrícia,

Felkészítő tanár: Kocsisné Ka-
szab Zsuzsanna, Pesti Járo-
mi Edit

Nagy vagy, Budapest:

Elődöntő: 1. hely, középdöntő  
4. hely

Felkészítő tanár: Hegedüs Viktó-
ria, Móczó Gábor

Telekom Vivicittá Városvédő 
Futás, Szolnok:

A jászapáti csapat az iskolák 
közötti versenyben 2. helyezést 
ért el.

Felkészítő tanár: Kovácsné 
Borzák Zsuzsanna, Pestiné Járo-
mi Edit, Lebánné Varga Hajnal-
ka, Kocsisné Kaszab Zsuzsanna, 
Tarjáni Zoltán, Nagypál Tamás

Az jászapáti általános iskolai 
tanulói számos megyei és orszá-
gos rendezésű versenyen vettek 
részt ebben a tanévben is. A má-
jusig megkapott/elért eredmé-
nyeket gyűjtöttük össze. 

A Jászapáti Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
2011 augusztusában nyert 
a Tempus Közalapítvány 
által meghirdetett: Isko-
lai együttműködés projekt 
- „Az egész életen át tartó 
tanulás program” elneve-
zésű pályázaton. 

A programban iskolán-
kon kívül még Wales, Fran-
ciaország, Spanyolország, 
Németország, Csehország és Lengyelország iskolái vesznek részt. Cé-
lunk egymás iskolarendszerének, hagyományainak megismerése és 
megismertetése. 

2012 májusában iskolánkból hárman Franciaországba, Quimperbe 
utazhattunk. A projekttalálkozón bemutattuk az elkészített munkákat, 
értékeltük az évet, egyeztettük az előttünk álló feladatokat, és termé-
szetesen betekintést nyertünk a francia általános iskola életébe. A kö-
telező programokon kívül jutott idő városnézésre, tanulhattunk francia 
néptáncot és megkóstolhattuk a bretagne-i specialitásokat.

Rengeteg élménnyel gazdagodtunk és előttünk áll a feladat, hogy a 
következő tanévben ugyanilyen szeretettel fogadjuk és bemutassuk isko-
lánkat, városunkat, hazánkat a partneriskoláknak.  Comenius projekt

Általános iskolai versenyeredmények a felső tagozatban



Születtek:

Jászay Zsombor 2011. XI. 06.
Nagy Levente   2012. IV. 17. 
Kállai Norbert V. 02.
Farkas Richárd V. 10.
Farkas Róbert V. 13.
Kállai Richárd V. 14.
Rácz Jázmin V. 15.
Rostás Krisztofer V. 27.
Oláh Dzsenifer V. 27.
Szénási Dominik VI. 01.

HázaSSágkötéS:

Balajti Miklós   -  Varnyu Ágnes 05. 19.
Fehér Ferenc – Gunics Zsuzsanna 05. 26.
Pethő Tamás – Lendvai Ildikó 05. 26.
Mézes Zoltán – Urbán Ildikó 05. 26.
Szabó Ádám – Kollár Katalin 05.26.

elHaláloztak:

Baltás István   élt 62 évet 
Bolyós Lajos  élt 76 évet
Nagy-Pál Terézia élt 87 évet
Farkas Lászlóné   élt 56 évet
Núber Anna  élt 76 évet
Tajti László  élt 69 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: július hónapban.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS JELENTKEZÉS:

BIRKÁS FERENC gépjárművezető-szakoktatónál:
Jászapáti, Mező utca 6.
06-57/658-371, 06-30/915-9978.

BIRKÁS PÉTER gépjárművezető-szak-
oktatónál:
Jászszentandrás, Bem utca 10.
06-30/500-9980

Az oktatás korszerű FORD FIESTA TD CI gépkocsival, nyáron hűvös, 
télen meleg klímájú autóban, kényelmes körülmények között folyik. 
Könnyű kormánykezelés (szervo).

„Biztonságos járműben, gyorsan vezetői engedélyt szerezhet.”

APÁTI kártyával rendelkezők az elméleti képzésből 5% kedvezményben 
részesülnek. Ne várjon holnapig, még ma hívjon és tájékozódjon a 
lehetőségekről!

MEZEI BÉLA iskolavezető

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

Programajánló
 57-441-071

A jászapáti művelődési ház júliusi programajánlata:
1-én  9 órától - A Város Napja – Babfesztivál jászapáti főterén
2-tól Kézműves tábor a Művészetek Házában, és 
 JAK-tábor a Helytörténeti múzeumban
5.-től Néptánctábor a Művészetek Házában
6-7-8-án:  Jászok Világtalálkozója Jászfelsőszentgyörgyön
13-án: 16 ó: JAK-kiállítás megnyitója a Helyt. múzeumban
14-én: Aratónap – Kakaspörkölt-főző verseny
17-én,  8-11 ó: Vegyesáru vásár
27-28-án: JÁSZSÁGI RANDEVÚ a sportpályán
Hétfőnként 17-19 óráig a Városi Vegyes Kar próbái

A Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben CSONKA JÁNOS 
festőművész posztumusz kiállítása tekinthető meg július 12-ig.
A Helytörténeti Gyűjtemény október 15-ig (nyári nyitva tartás) 
keddtől – szombatig naponta 9-12 óráig látogatható. 
Vasárnap és hétfőn szünnap.

A Városi Könyvtár programja júliusban

Kedves Szülők!
Azokat az alsó tagozatos (nagycsoportos óvodás) gyerekeket, akik nem 

tudják, hogy a szünidőben mivel szeretnének foglalkozni – tartalmas dél-
előtti mesefoglalkozásokra hívjuk a jászapáti Városi Könyvtár és Műve-
lődési Központba. Gyülekező: 8-9 óráig, Mesefoglalkozás: 9-11 óráig.

Foglalkozási napok: 2012. július 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20.

2012. augusztus 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30.

A gyerekek hozzanak magukkal ceruzát, ollót, ragasztót, színest, zsír-
krétát. 

Kalandra fel! Indul az Apródképző!
Királyok, lovagok, udvarhölgyek, varázslók 

és sárkányok mesés világába kalauzol el gye-
rekkönyvtárban immáron harmadik alkalom-
mal megrendezésre kerülő történelmi „tábor”.

Vajon megállnád a helyed egy lovagi tor-
nán? Most kipróbálhatod. Bepillanthatsz kö-
zépkorban élt emberek hétköznapjaiba, a ti-
tokzatos kolostorok mindennapjaiba, megis-

merkedhetsz Mátyás király reneszánsz udvarával. Ezen kívül még megannyi 
élmény vár Rád. Gyere el és Téged is magával ragad az időörvény, ami a kö-
zépkor legendás világába repít.

A nyáron Téged is vár a könyvtár!
Jelentkezéseket korlátozott számban, a jelentkezések sorrendjében foga-

dunk. Időpont: 2012.07. 23-27.
A szervezők: Mihályi Jánosné, Bátor Zsuzsa és Nagy Emese

További információ: Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődés Központ

04. nyugdíjasklub. 
 Kirándulás Kecskemétre
04. 10.00 ó: 
 Cukorbetegek Klubja
06. 15.00 ó: Minigyöngy
09. 15.00 ó: Rejtvényklub
 16.00 ó: Egyéni verseny
13. 15.00 ó: Minigyöngy
14. 9.00 ó: Játékdélelőtt
 9.00 ó: Csipkeverő kör.
16. 15.00 ó: Nyugdíjasklub

20. 15.00 ó: Minigyöngy
23. 15.00 ó: Rejtvényklub
 16.00 ó: Egyéni verseny
25. 14.00 ó: 
Vakok és Gyengénlátók Klubja 
27. 15.00 ó: Minigyöngy
28. 9.00 ó: Játékdélelőtt.
Július 23-27-ig Apródkaland 

című helytörténeti Tábor délelőt-
tönként a Könyvtárban.

A Jászapáti Gróf Széchenyi István 
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kol-
légium  8. a osztályának dráma tagoza-
tos csoportja, Szabó Magda: Abigél cí-
mű darabját vitte színpadra. Az egész 
osztály részt vett a színházi előadás-
ban, nemcsak a tagozatosok. Az isko-
lában játszódó történet nagyon jó vá-
lasztás volt a fiatalok számára. A darab 
tanári szerepelőit is ők formálták meg, 
illő komolysággal, de a végén a tapsot 
megköszönő meghajlás után már a di-
ákos huncut mosoly ült az arcukon. A 

felkészülést már ősszel elkezdték, ki-
tartóak voltak a próbákon, ügyesen, át-
éléssel játszottak, látszott rajtuk, hogy 
élvezik a szerepeket. 

Ha a színpad egyszer  „megfertőz” 
vakit…,  talán a felnőtt színjátszóink 
darabjaiban is láthatjuk majd őket.

A darabot rendezte: Gulyásné Tajti 
Éva tanárnő, a forgatókönyvet Szabó 
Magda nyomán írta: Király-Lóczi Tí-
mea, a díszletek Kántorné Pataki Eri-
ka tanárnő  munkái voltak.

Aratónap 2012. július 14.
8 00  Gyülekező a Városháza előtt 
 (5130 Jászapáti, Velemi Endre út 2.) 
8 30  Indulás külön autóbusszal vagy hintóval 
 a Tanyamúzeumhoz

KAKASPÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY
7 00  A versenyzők elhelyezkedése a kakasfőzéshez
8 00  Tűzgyújtás
9 00  MEGNYITÓ  ”ISTEN HOZOTT KEDVES VENDÉG!” 
A rendezvényt megnyitja Mihályi Lászlóné a 40 éves Muskátli 
Népdalkör vezetője, majd az aratási szokásokról mesél: Mihályi 
József, a Vándorfy János Honismereti Szakkör vezetője (Hely-
szín: közeli búzatábla)

HAGYOMÁNYOS KÉZI ARATÁS, CSÉPLÉS 
 Az aratópárokat a 40 éves Muskátli Népdalkör kíséri
 Az aratópárok köszöntése.

SZÍNPAD: 11 00 - 16 00 

Néptánc műsor, népzenei koncert és népdalkörök, 
 pávakörök bemutatkozása
A MUSKÁTLI Népdalkör 
 40 éves évfordulójára meghívott dalostársak.
A Búzavirág Táncegyüttes műsora.
A JÁSZTÁNC Alapítvány csoportjai, 
 a Hétszínvirág-, Százszorszép-, 
 Kökörcsin Táncegyüttesek műsora. 
Rácz Aladár Zeneiskola műsora.
12 00 Kakaspörkölt kóstolás 
13 00  A FŐZŐVERSENY ÉRTÉKELÉSE 
16 00 Tombolasorsolás értékes nyereményekkel

TANYAMÚZEUMBAN ÉS UDVARÁBAN:
10 30  TÁRLATVEZETÉS a Vándorfy János Honismereti 
 Szakkör tagjainak segítségével a Tanyamúzeumban 
10 00 – 14 00 „JÁTSZÓHÁZ A SÁTORBAN” 
 A Kerekudvar és a Napsugár Waldorf Iskola csapatával.
EGYÉB HELYSZÍNEN:
10 00 – 15 00  Íjász bemutató és népi játékok a Pusztai Íjászokkal.
8 00 – 15 00 Farkas László kiállítása: mezőgazdasági eszközök,
 muzeális gépek bemutatója működés közben
8 00 – 15 00 Filmvetítés Dr.Vecsésy Sándor keskenyfilmjeiből
Egész napos programok: helyi termékek kiállítása és vására, 
játszóház, homokvár építés, lovashintózás. Jászsági süte-
mények kóstolója. Jászapátit bemutató fotókiállítás a Varga Fotóval. 
„NAGYRÉDEI SZŐLŐK” Borforgalmazó Kft. egész napos bor-
kóstolója. Kenyérlángos, kürtőskalács, vattacukor kóstolás.
A rendezvényt eső esetén is megrendezzük. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Bővebb információ: 
www.jabe.hu

A kérelmeket 2012. július 1-től jú-
lius 31-ig postai úton, az MVH ál-
tal rendszeresített formanyomtat-
ványokon lehet majd benyújtani a 
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesület munkaszervezeti irodá-
jába, az 5130 Jászapáti, Tompa Mi-
hály utca 2. címre.

A jogcímre pályázhat induló, mű-
ködő mikrovállalkozás – amely a 
támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában székhellyel, telephely-
lyel, fiókteleppel rendelkezik a jogo-
sult települések valamelyikén -, va-
lamint természetes személy, aki a 
benyújtás időpontjában lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelke-
zik az adott településen, valamint 
non-profit szervezet, amely szék-
hellyel, telephellyel, vagy fióktelep-
pel rendelkezik az adott településen.

A mikrovállalkozások létrehozá-
sához és fejlesztéséhez nyújtott tá-
mogatás esetén a fejlesztéssel érin-
tett települések (5.000 fő lakosság-
szám alatti települések, vagy 100 
fő/km2 népsűrűség alatti telepü-
lések kül- és belterületei� lehetnek! 

Ha az ügyfélnek a mezőgazdasági 
tevékenységéből származó árbevé-
tele az összes árbevételének 50%-át 
meghaladja, a fejlesztést kizárólag 
gazdaságon kívül, az ügyfél mező-
gazdasági tevékenységétől, a me-
zőgazdasági tevékenységéhez kap-
csolódó földterülettől és mezőgaz-
dasági hasznosítású épületeitől 
független tevékenysége keretében 
valósíthatja meg.

A vállalkozások a tevékenysé-
gükkel kapcsolatos építési és/vagy 
a szálláshelyek, szolgáltatások mű-
ködtetését szolgáló eszközbeszer-
zési beruházásokra pályázhatnak 
minimum 1 000 000 Ft, maximum 
35 000 000 Ft támogatási összegig. 
A támogatási intenzitás hátrányos 
helyzetű településeken megvalósu-
ló fejlesztés esetén az összes elszá-
molható költség 65%-a, egyéb tele-
püléseken az összes elszámolható 
költség 60%-a. A JKHK Egyesülete 
LEADER HACS rendelkezésre ál-
ló fejlesztési forrása 600 000 Euró. 

Kihirdetés előtt a Fiatal Gazda tá-
mogatási rendelet

Az AGRYA – Fiatal Gazdák Ma-
gyarországi Szövetsége – honlapján 
már elérhető a Fiatal Gazda rendelet 
kihirdetés előtti verziója. Várhatóan 
már nem lesz benne változás, azon-
ban amíg meg nem jelenik a Magyar 
Közlönyben, és nem tekinthető ha-
tályosnak, addig csak tervezetnek 
tekinthető.

A rendelet tervezete megtekint-
hető az AGRYA honlapján (www.
agrya.hu), valamint weboldalunkon 
(www.jasz-consulting.hu) a hírek 
menüpont alatt.

Jász-Consulting Kft.
Tel: 57/440-516
Fax: 57/540-620
E-mail: info@jasz-consulting.hu
Web: www.jasz-consulting.hu

Aki Abigél nevében mindig segített, Kőnig tanár úr (Terjék Dávid), 
balra mellette Gina (Bódi Blanka)

A jelmezeket varrta: Gye-
nes Józsefné, a további jel-
mezeket biztosította: Szabó-

né Nagy Enikő tanárnő és az  
iskola varróműhelye.
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