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A negyven éves Muskátli népdalkör az idén is fellép a hagyományos Aratónapon. 
(A JABE rendezvényéről a 2. oldalon, a népdalkör negyven évéről 

a 9. oldalon olvashatnak részletesen.)

Májusfa kitáncolás

Az általános iskola csapata Szolnokon a városvédő futáson. 
(Ádám Fanni írása az 5. oldalon)

A múlt hónapban négy napon át a vak emberek életével ismerkedtek a diákok. 
Kipróbálták a Braille-írógépet. 

Motoros felvonulás

Aszfaltrajz verseny

Ballagás a száz éves gimnáziumban

    (Tajti Judit képriportja)

Tapasztalhatták hogyan segíti gazdáját Buksi a vakvezető kutya. 
(Gulyás Villő írása az 5. oldalon.)

Május 12-én Jászszentandrás adott otthont a hagyományos jászsági önkéntes 
tűzoltóversenynek. A jászapátiak az összesített csapatverseny önkéntes férfi  

kategóriájában az V. a női kategóriájában a III. helyet szerezték meg. Rusvay Mária képeit láthattuk először a Vágó Pál Múzeum megújult 
kiállítótermében.(Teljes cikk a 6. oldalon.)

Első kiállításElső kiállítás
TűzoltóversenyTűzoltóverseny
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Sport
Sport

Történelmi történetek 
Labdarúgóink talán az elődök álmait is be-

váltva, Sportegyesületünk megalakulásának 
100. évfordulójának évében imponáló fölén-
nyel megnyerték a megyei bajnokságot. Bi-
zony, az emlegetett álmok 1912-ben szület-
hettek, abban az évben, amikor Jászapáti 
sportszerető közössége hivatalosan is meg-
alakította labdarúgó csapatát, ahogy akkor 
azt nevezték, a futballcsapatot.

A magyar labdarúgás első irodalmi em-
lékét 1879-ből őrizzük, hogy azután 1902-
ben Bécsben Ausztria ellen lejátsszuk az első 
nemzetek közötti találkozónkat és 1912-ben 
már az olimpiai játékokon, Stockholmban is 
bemutatkozzon válogatottunk.

Jászapátit hamar bűvöletbe ejtette ez a cso-
dálatos játék, így 100 éve pattog a labda hi-
vatalosan is az éppen „aktuális” focipályáján, 
közel 50 éve a mostani helyen.

A mához köthető dicsőséges időszakot 
1984-től jegyezzük, amikor Ádám Feri bá-
csi, Pötyölet felvezényelte a gárdát a megyei 
elsőbe és ettől kezdve nem szerepeltünk al-
sóbb osztályban.

Történelmünkben először 1992-ben Szabó 
Lajos irányításával lettünk megyei bajnokok, 
jegyezve tízévenkénti igényünket a címre, hi-
szen 2003-ban László Istvánnal, 2012-ben 
Kotula Lászlóval értük el ezt a sikert, utób-
bi a 100 éves centenárium alkalmával, ami 
ugye kötelez bennünket.

A BAJNOKCSAPAT
Legyen bármilyen szint is, ezt csupa nagy-

betűvel kell írni, mert az áldozatos munka, 
a hozzáértés koronáját jelképezi, megelőzve 
a vetélytársakat, kivívva azok elismerését, 
megannyi boldog pillanatot, büszkeséget hoz-
va a város lakosainak, szurkolóknak, sportve-
zetőknek, és ami a legfontosabb, a játéknak, a 
játékosoknak. A bajnokcsapat kovácsa ismét 
az UR-FA Kft. két tulajdonosa, Urbán Miklós 
és Farkas János, akik érezték a centenáriumi 
év jelentőségét és elkötelezték magukat. Ki-
alakították a keretet, játékosedzőnek Kotula 
Lászlót bízták meg és kiváló játékosokat iga-
zoltak a tehetséges fi ataljaink mellé.

Kotula a „győzelem minden áron” megtes-
tesítőjeként óriási munkát végzett, Dargó-
ner Attila bemutatta, hogy is néz ki egy ikon, 
Vén Gábor kultúrát hozott játékával és a fi -
atalok iránti érzékenységével, Bardi Gábor 
villogtatta legyőzhetetlen tehetségét, Kiska-
pusi Balázs pedig a jászapátiak előtt már is-
mert végtelen intelligenciájával járult hoz-

zá a sikerhez. És persze a fi ataljaink, élükön 
az örökifjú Tajti Józsival, felnőve a feladat-
hoz, méltó társaknak bizonyultak a bajno-
ki cím elnyerésért vívott csatában és ne fe-
ledkezzünk meg a sikeres kupaszereplésről 
sem, mely eredményeként az országos táb-
lára kerültünk.

Talán a történelmi kategóriába illő, de a 
bajnokcsapatnál helyénvaló elismerni Budai 
István intéző munkásságát, aki 1977 óta lát-
ja el feladatát és kellő rutint szerzett ahhoz, 
hogy megkezdje a következő 35 évet.

A harmadik vonalban

A csapatvezető, Urbán Miklós gondolatai 
előrevetíthetik Jászapáti labdarúgásának el-
következő néhány évét. A nemzeti bajnoksá-
got átszervezik, a következő idényben Szolnok 
a második, Jászapáti a harmadik vonalban 
szerepel, ezzel lezárul a megye csapatainak 
listája. Nagy tehát a felelősség, a Jászságért, 
a Megyéért is helyt kell állnunk. Ráadásul az 
átszervezés következő lépéseként egy jó telje-
sítménnyel Jászapáti ismét a nemzeti bajnok-
ság második vonalába kerülhet, amivel már 
kezd pikánssá válni a helyzet, árulkodva ar-
ról, ha a város partner lesz, akkor megismét-
lődhetnek a tíz évvel ezelőtti sikerek. Csak 
suttogva merem: hajrá Jászapáti!

UR-FA Kft
A focicsinálók, bolondok vagy nagyon ér-

tenek valamihez, ki-ki meggyőződése szerint 
válogathat, jómagam mindkettő mellé húzok 
egy strigulát, azért a nagyobbat az utóbbihoz. 
A foci egy óriási játék, egy verseny, sava-bor-

sa az elért eredmény és természetesen az et-
től elválaszthatatlan közösség. Az UR-FA Kft 
csapatai az elmúlt 15 évben hét bajnokságot 
nyertek meg (Egerszalók és Jászapáti három-
három, Eger egy), Jászapátival az NB.I. ajta-
jáig jutottak, Eger pedig a zsebében tudhat-
ja a nemzeti bajnokság első vonalára jogosí-
tó bilétát. Nem könnyű dicsérő szavak nélkül 
hagyni a történéseket, miként nem kis feladat 
méltóképpen elismerni e súlyos nehézségek-
kel küzdő világunkban, komoly áldozatválla-
lással elért eredményeket.

Centenárium
A centenárium ugye kötelez! Így érezték ezt 

Jászberényben és Szolnokon is. Jászberény 
2006-ban az NB.III. megnyerésével ünne-
pelt. Büszkén jegyzem meg, Jászapáti ebben 
az évben érte el történelmének legnagyobb si-
kerét, harmadikként zárta az NB.II-t. Szolnok 
a centenáriuma évében (2010), 62 év után is-
mét feljutott az NB.I-be.

Most rajtunk a sor. Megtettük azt, amit meg 
kellett tennünk, de mi fi gyeljünk a folytatás-
ra, mert köztudott, hogy Jászberényben azóta 
megszüntették a felnőtt csapatot(!), Szolnok 
egy év után kiesett az első vonalból.

A Centenárium kötelezzen hosszabb táv-
ra, tegyünk meg mindent azért, hogy az ifjú-
sági és utánpótláscsapatainkban szereplő te-
hetségek a mostani sikerek reményével válja-
nak felnőtt labdarúgóvá! Az ünnepi sorozat 
egyik állomásaként megérne egy misét Jásza-
páti labdarúgása, mondjuk 2020-ig.

Illés Péter

Csapatkép - a megyei bajnok labdarúgóink

Uniós támogatásból Uniós támogatásból 
új eszközök beszerzése valósult meg új eszközök beszerzése valósult meg 

a CENTRUM Jászapáti Kft-néla CENTRUM Jászapáti Kft-nél

XVI. Aratónap 
és 14. Kakaspörkölt főzőverseny
Július második hétvégéjén ismét megrendezik a mára hagyománnyá 

vált Aratónapot Jászapáti határában. A rendezők számos látnivalót kí-
nálnak a hagyományőrzéstől kezdve a kulturális programokon át a szó-
rakoztató műsorokig. 

A Jászapátiak Baráti Egyesülete 2012. július 14-én immár tizenhato-
dik alkalommal rendezi meg az Aratónapot Jászapáti határában, a jász-
szentandrási úton álló Tanyamúzeum előtti téren. 

Az Aratónap programjában minden évben nagy szerepet kap a Jászapá-
tin és környékén élő aratási szokások, eszközök bemutatása. A szervezők 
garantálják, hogy idén sem fog senki unatkozni, kicsik és nagyok egyará-
nt színes programok közül csemegézhetnek. Az Aratónap célja a hagyo-
mányok ápolásán túl az, hogy a fi atalok megismerjék nagyanyáink, nagy-
apáink hogyan gyűjtötték be a gabonát, az életet adó kenyérhez. 

A Városháza elől már 8 órától hintókkal és külön busszal szállítják a 
vendégeket a rendezvény helyszínére. „Isten hozott kedves vendég!”  meg-
nyitót követően az aratási szokásokra Mihályi József, a Vándorfy János 
Honismereti Szakkör vezetője emlékszik vissza előadásában. A régi aratá-
si és cséplési szokásokat népi ruhába öltözött férfi ak és asszonyok mutat-
ják be. Időközben persze előkerülhet a fonott pálinkás butykos is, hiszen 
a jászsági házitól szorgalmasabban dolgoznak a kezek, és a 40 éves Mus-
kátli Népdalkör ad erőt ahhoz, hogy a közös munka jobban menjen. 

A Muskátli Népdalkör 40. évfordulójára meghívott dalos társak - Já-
szágói Népdalkör, Jászapáti Városi Vegyes kar, Rozmaring Asszonykó-
rus, Nyugdíjas Klub Énekkara, Kék Nefelejcs Népdalkör, Rozmaring Nép-
dalkör, Jászfényszarui Pávakör, Búzavirág Népdalkör, Kunráth Sándor 
Pávakör, Akácvirág Népdalkör, Százszorszép Népdalkör, Kossuth Zrt. 
Portelki Pávaköre, Községi Népdalkör Jászjákóhalma, Városi Népdal-
kör Karácsond, Rece Hagyományőrző Egyesület, Pusztamonostori Pá-
vakör, Muskátli Népdalkör.

Az Aratónap keretén belül kerül sor a felújított Tanyamúzeumban tár-
latvezetés során a régi szokások, tanyasi életmód bemutatására, mely új-
donság lehet nemcsak belföldről és külföldről érkező turisták, de még a 
helyiek számára is.

Természetesen idén sem maradhat el a kakaspörkölt főzőverseny, ahol 
kiderül, hogy a tűzgyújtást követően ki készíti el a legízletesebb falatokat 
a baromfi udvar ékességéből. Az idei verseny sajátossága, hogy francia és 
lengyel testvértelepülések vendégei is beneveztek a főzésbe, így nemzet-
közivé nőtte ki magát a rendezvény, színpadi előadásukkal pedig színe-
sítik a programot.

A szervezők „Nagyrédei Szőlők” Borforgalmazó Kft. egész napos bor-
kóstolójával, jász ételek kóstolójával, helyi kézműves termékek kiállítá-
sával, vásárával, játszóházzal, állatsimogatóval, lovas hintózással, jász 
sütemények kóstolójával, Jászapátit bemutató fotó, kenyérlángossal és 
kürtőskaláccsal várják a kilátogatókat.

Bővebb információ és pontos program: www.jabe.hu oldalon. 
CENTRUM JÁSZAPÁTI KFT.                                             CENTRUM CBA ABC 

BARÁTI KÖR ALAPITVÁNY
5130 Jászapáti Vasút út 2.

2011. évi közhasznúsági beszámolója
Nyitó:  1.873eFt, bevétel:  1.772eFt
Kiadás:  1.306eFt, záró:  2.339eFt

A kiadások részletezése az alapító okiratnak megfelelően 
az alábbiak szerint:
Jutalomkönyvek:   131 eFt
Versenyek, vetélkedők:  241 eFt
Külföldi cserekapcsolatok:  223 eFt
Ösztöndíj:    333 eFt
Számlavezetési díj   19 eFt
Költségek / nyomtatvány, bál / 359 eFt    
Köszönjük mindazok felajánlását, segítségét, 
akik alapítványunkat támogatták.                      Kuratórium

„Somos András” Alapítvány
5130 Jászapáti Hősök tere 9.

A CENTRUM Jászapáti Kft 
2002-ben alakult, kereskedelmi 
egységei közül a legnagyobb az 
Agrocentrum Áruház, ahol mező-
gazdasági alapanyagok, vetőmag, 
műtrágya, növényvédő szer, illet-
ve mezőgazdasági gépek, gépal-
katrészek értékesítése folyik kis- 
és nagytételben egyaránt. 

A Kft. által 2011-ben benyújtott 
GOP-2.1.1-11/A kódszámú mikro-
, kis- és középvállalkozások tech-
nológiai fejlesztése tárgyú pályá-
zatával kapcsolatban 2012-ben 
került sor szerződéskötésre. Az 
„Eszközbeszerzés a CENTRUM 
Jászapáti Kft. Agrocentrum Áru-

házában” című pályázatban sze-
replő eszközök az áruház raktá-
rában található gépalkatrészek, 
vasanyagok, nagykiszerelésű mű-
trágyák és vetőmagok mozgatásá-
ra alkalmasak. A beszerzés a ter-
mékskála szélesítését is magával 
hozza, a beszerzett új eszközök 
segítségével nagyobb kiszerelé-
sű műtrágyát, növényvédőszert 
tudnak raktározni, mozgatni, ér-
tékesíteni. 

2011.évi közhasznúsági beszámolója
Nyitó pénzkészlet 958 e Ft
Bevételek: - szja 1 %   39 e Ft
  - kamat    19  e Ft 
Kiadások: - szakmai  254  e Ft
  -ügyvitel, számlavez. 13  e Ft
Záró pénzkészlet    749  e Ft 

Ezúton köszönjük meg a támogatóink által nyújtott segítséget.  Kuratórium

„A Jövő Szakemberéért” Alapítvány
5130. Jászapáti Vasút út 4.

2011. évi közhasznúsági beszámolója
Nyitó pénzkészlet:  280 e Ft
Bevételek: - szja 1%   105 e Ft
 - kamat   2 e Ft 
 -rendezvény bevétel 491 e Ft
Kiadások: - szakmai  209 e Ft
 -ügyvitel, számlavez.  5 e Ft 
 -rendezvény kiadások   247  e Ft
Záró pénzkészlet:  417 e Ft 

Ezúton köszönjük meg a támogatóink által nyújtott segítséget.  Kuratórium

A beruházás megvalósítása 
2012 áprilisában fejeződött be, 
és az Új Széchenyi Terv, Gazda-
ságfejlesztési Operatív Progra-
mon belül az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfi nanszírozá-
sával jöhetett létre.

A Kft. a fejlesztés megvalósulá-
sa után is keresi azokat a lehetősé-
geket, melyek segítségével a tevé-
kenységüket fejleszteni, korszerű-

síteni, a termékválasztékot pedig 
folyamatosan bővíteni tudják.

A cégről és a fejlesztésekről 
bővebb információt a www.cent-
rumkft.hu  oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:
Cím: 5130 Jászapáti, 
külterület 0294/30
Tel: 57/441-163
E-mail: 
centrumkft@freemail.hu
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Jász Plasztik Autócentrum Kft. Jászberény, Jákóhalmi út 11. 57/505-505

Fix havi törlesztés, korrekt használt autó beszámítás. A részletekről érdeklődjön személyesen.

Hogyan születik meg 
az utolsó cikk?

Mottó: „Aki a mi bűneinket maga elviselte test-
ében a fán, hogy a bűnöknek meghalva az iga-
zságnak éljünk? Az ő sebe által gyógyultatok 
meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő ju-
hok, de most megtértetek lelketek pásztorához és 
felügyelőjéhez.”(I Péter 2, 24-25)

Túl messzire mentem az előző hónapban. Magya-
rázhatom, miért teregettem ki ennyire a saját prob-
lémámat. Nem voltam elég tapintatos, és a kitűzött 
tartalomnak, ellentmondott a címe is, az „Isten ne-
vét hiába ne vedd” parancsolat megszegése vastag 
betűvel. Kezd gyakorlattá válni a lejáratás, hogy 
bárki virtuális személyiség mögé rejtőzhet, blogot 
írhat, vagy egyszerűen csak negatív véleményt nyil-
vánít a közösségi oldalakon, név nélkül, úgy hogy 
trágárságokat tesz „közkinccsé”. Ennél sokkal je-
lentéktelenebb, ha egy ilyen kisvárosban, a két be-
tű, írásaim végén lejáratódott. Ha személyes tapasz-
talatokon alapuló cikkeimben évek óta vállalom a 
gondolataimat, idézetekkel megtámasztva, több-
nyire saját kútfőből. Annak az az oka, hogy szolgá-
latnak éreztem az elmúlt 13 évben, a Mustármagot 
Azok előtt szabadkozom kissé, akik még több vallá-
si témát, és a bibliával való kapcsolatot hiányolták. 
De mi van a többi emberrel, akik átlapozták volna a 
rovatot, ha nem ez a formája lett volna. Így volt egy 
gondolatébresztő ereje, mint egy vallomásnak. Le-
het, hogy pont az én témáim segítettek abban, hogy 
az élet legkülönbözőbb területein, pusztán az ima, 
vagy a hit által is megoldhatók a dolgok. 

Végezetül megosztom önökkel, hogyan szüle-
tik meg egy cikk először a fejemben majd a számí-
tógép billentyűzetén. Amikor hónap közepén (le-
adási határidő), olvasok valamit, hallom a rádió-
ban, vagy találkozok valakivel és megosztja velem 
a problémáját, gyakran szöget üt a fejembe. S ad-
dig forgatom, ízlelgetem, mígnem címet ad a kö-
vetkező hónapi témának. Ennek köszönhetően ha-
mar rájöttem, nekem az is fontos, hogy időben és 
a lehető legkönnyebben írjam meg. Személyes ta-
pasztalat, hogy így sem könnyű olyan témát talál-
ni, ami közérdekű. 

Tehát elnézést kérek családomtól, gyerekeimtől 
vett mondatokért stb., akiket oly sokszor megírtam, 
és ez nem mindig a belegyezésükkel történt. Nekem 
kényelmesebb volt nem riportokat írni, kérdéseket 
fogalmazni, csak saját érzéseimet, minden kritika, 
szerkesztés, és kivágás nélkül megírni. Olyankor 
elővettem a visszatekintést és törekedtem, hogy 
évek múltával se kerüljön elő ugyanaz a téma. Volt 
sok kísértés, aminek ellenálltam, és olyankor még-
is kihagytam a lényeget, mert csak később jutott 
eszembe… Nehézséget jelentett a végén elhelyezett 
csattanó, vagy tanulság. A nyelvezete miatt volt, aki 
nem tudta kiszűrni a lényegét annak. Most például 
érdekes, hogy mit írok a végére

 Javasolt bibliai idézeteket, amik biztatást adnak 
az életükben: (János1: 12), (Példabeszédek könyve 
4: 4), (Ézsaiás 26: 3). 

Ezennel szeretném megköszönni a kedves visz-
szajelzéseket, köszönetet, és befejezni ezt a rovatot. 
Jó vallásgyakorlást, testi, lelki töltekezést kívánok a 
nyárra:                                                                         Z. S-né

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

4.999.000.-

TOTÓ  10+1 kérdés 

(A „tudományos” totót Sza-
bóné Nagy Enikő tanárnő állí-
totta össze, aki a gimnáziumi 
Makó Pál Napok eseményeinek 
és vetélkedőinek egyik szerve-
zője volt. Lapunk ezzel is tiszte-
leg a műszaki tudományok mű-
velői, ismerői és tanárai előtt.  
A megfejtéséhez azért nem kell 
professzori tudás!) 

1. Mekkora a háztartási elekt-
romos hálózat effektív feszült-
ség, megközelítő értéke?

a) 110 V
b) 230 V
c) 380 V

2. Mit tudsz az étolaj és a víz 
egymáshoz viszonyított sűrű-
ségéről?

a) az olaj sűrűsége nagyobb, 
mint a vízé
b)  a víz sűrűsége nagyobb, 
mint az olajé
c) sűrűségük megegyezik

3. Milyen hőmérsékleten a 
legsűrűbb a víz?

a) 0 oC-on
b) 4 oC-on
c) 10 oC-on

4. Válaszd ki a helyes állítást!
a) Esős időben 
nő a légnyomás!
b) Esős időben 
csökken a légnyomás!
c) Esős időben 
nem változik a légnyomás!

5. Hány éves a Nap?
a) 4 millió éves
b) 3 milliárd éves 
c) 4,5 milliárd éves

6. Mekkora a  fény terjedési 
sebessége vákuumban?

a) 299 792,458 km/s
b) 340 m/s
c) 300 000m/s.

7.  Hogyan változik a víz for-
ráspontja a tengerszint feletti 
magassággal?

a) növekszik
b) csökken
c) nem változik

8. Létezik a szénatomnak ra-
dioaktív sugarakat kibocsátó 
izotópja?

a) igen
b) nem
c) csak az atomreaktorok 
környékén

9. Milyen gázokból tevődik 
össze a levegő és azok hány szá-
zalékát teszik ki? 

a) nitrogén 78%, 
oxigén 21%, 
szén-dioxid és 
egyéb (nemes) gázok 1%
b) oxigén 78%, 
Szén-dioxid 20%, 
nitrogén 2%
c) oxigén 50 %, 
nitrogén 40 %. 
egyéb (nemes) gázok 10%

10. Mit jelent 
az üvegházhatás?

a) ózonréteg elvékonyodását 
b) a légkör hőmegtartó
tulajdonsága

c) a fóliasátorban levő növé-

nyek betegségére utal

11. Az alábbi magyar vagy 

magyar származású tudósok 

közül ki nem kapott Nobel-dí-

jat, bár többször jelölték?

a) Gábor Dénes 

b) Szentgyörgyi Albert

c) Eötvös Loránd

Az április havi rejtvény meg-

fejtése: Kiváló művész, harma-

dik, Emke kávéház, Szalai Jó-

zsef, Párizs.

A megfejtéseket a Városi 

Könyvtárba kérjük eljuttatni: 

5130 Jászapáti, Velemi út 2. – 

július 20-ig.

A helyes megfejtést beküldők 

között  ajándék könyvet sorsol-

tuk ki.

A könyvet átveheti a könyv-

tárban: Tősér Sándor, Jásza-

páti.

Az általános iskolai beiratkozás szo-
katlanul nagy visszhangot kapott az idén 
a városban. Helyi tv, szórólapok és szü-
lői értekezletek sora foglakozott a témá-
val. A feszültséget az okozta, hogy nem-
csak az elsősöknek, hanem mindenkinek 
be kellett iratkozni az iskolába, egyúttal 
nyilatkozni is kellett arról, hogy az egy-
házi (római katolikus) vagy önkormány-
zati oktatást választja. 

A kisgyerekes szülők kérdéseikkel 
bombázták a város és az egyház veze-
tőit különféle módokon, de nem kaptak 
megnyugtató választ. Még a jogszabá-
lyok is most készülnek és bármikor vál-
tozhatnak. 

Az érintett szülők egy csoportja, aki 
nem tudta vagy nem akarta az egyházi 
iskolát választani, kéréssel fordult hoz-
zánk, hogy írjuk meg aggodalmaikat a 
lapban. 

Megpróbálom összefoglalni a ténye-
ket.

Az elmúlt évben már felmerült a vá-
ros vezetői részéről egy olyan szándék, 
hogy legyen egyházi fenntartású a jelen-
legi önkormányzati általános iskola. Ek-
kor ez nem valósult meg, úgy tűnt, leke-
rült a napirendről a téma. 

Idén tavasszal, a beiratkozások előtt 
megjelent egy levél a szülők felé a pol-
gármestertől, ami szerint a város terhe-
it jelentősen csökkentené, ha az általános 
iskolát vagy egy részét az egyház működ-
tetné. A helyi tv-ben is hangsúlyozta, vá-
lasztási lehetőséget kínál, és versenyez-
tetni szeretné a kétféle iskolát, ami iránt 
igény merült fel. 

Az egyházi iskola lehetőségét, szüksé-
gességét nem vitatta senki, viszont így 
most egy jól működő iskolát bomlaszt-
hatnak szét.

A szülőknek más aggodalmai vannak: 
- Az egyház nem hirdette az egyházi is-
kolát. A város vezetői részéről az agitá-
lást agresszívnek, erőszakosnak érez-
ték, ami jelentősen megosztotta a szülő-
ket és a tanárokat is. Ha igény merült fel 
az egyházi iskola iránt, akkor miért kel-
lett annyira agitálni mellette? 

- Az egyházi fenntartású iskolának 
épületet kell biztosítani, de az ezzel kap-
csolatos döntéseket miért változtatja a 
képviselő-testület egyik napról a másik-
ra? Az önkormányzati iskolának a mara-
dék is jó? Hol az esélyegyenlőség? 

- Veszélyben érezték a szabad iskola-
választáshoz való jogukat.

- Semmilyen fórumon nem kaptak vá-
laszt arra, mi lesz az önkormányzati is-
kolában maradókkal, csak annyit, hogy 
minden változatlan marad. 

Van, aki meggyőződésből, van, aki ér-
dekből, de választott iskolát. (Aki nem 
nyilatkozott, az sem marad iskola nélkül, 
mert a korábbi beiratkozása érvényes.)

Nagy a bizonytalanság az önkormány-
zati iskolában maradóknál. Nyitott kér-
dések vannak: 

Nem kerülnek hátrányba majd az ön-
kormányzati iskola diákjai?

Jut majd pénz versenyekre, jutalma-
zásra, szakkörökre, kirándulásokra is?

Takarékosságból nagyobb létszámú 
osztályok lesznek majd, ami megnehe-
zíti a közös tanulást?

Kevesebb pedagógusra lesz szükség, 
ezért elbocsátások lesznek?

Csak remélni tudják, hogy a nyári szü-
net elég lesz arra, hogy mindenki számá-
ra megnyugtató válasz szülessen és elin-
duljon az egyházi iskola is, színesítve a 
város életét és hogy később egy egészsé-
ges versenyben dőljön el az iskolaválasz-
tás.                                                                 Sz-n

JNSZM GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
5130, Jászapáti Vasút u. 2.  Tel: 06-57/ 540-960, Weboldal: www.mlgsz.sulinet.hu

  

  

Jelentkezési határidő: július 9.Bővebb információért keresd www.mlgsz.sulinet.hu weboldalt 
(jelentkezési lap letölthető), vagy hívd az 57/ 540-960 telefonszámot. 

Iskolaválasztás kérdőjelekkel
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Tisztelt Vásárló!

Továbbra is a teljes tej és tejtermék 
választékot kínáljuk!

 JÁSZTEJ ZRt.
Jászapáti, Juhász Máté út 3. Tel: 57/540-200, 540-201.

E-mail: jasztej@invitel.hu

A Centrum Jászapáti Kft.  
– a Jászapáti 2000. Mg. ZRt. cégcsoportjának tagja – továbbra is széles 

árukínálattal várja 
régi és új vásárlóit nemcsak a 

CENTRUM CBA ABC-ben 
(Jászapáti, Velemi E. út 5-7.; Tel.: 57/570-725), hanem a 

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!

Közeledik a nyári vakáció...
             LELKÜNK TITKAI

E kerek évforduló alkalmából az elmúlt 40 
évről beszélgettem a csoport művészeti veze-
tőjével, Mihályi Lászlóné, Francikával. 

A népdalkör hét fi atal hölgy kezdeményezé-
sére alakult meg 40 évvel ezelőtt, akik közül 
sajnos már csak egyedül Francika van a tagok 
között.  Megalakulásukkor a Mezőgazdasági 
Szövetkezet Pávaköre nevet vették fel, mivel 
tagjaik itt dolgoztak, és fő támogatójuk a szö-
vetkezet volt. 25 éves évfordulójuk alkalmá-
ból a kórus  nevében is megújulva  a Muskát-
li Népdalkör nevet vette fel. A visszatekintés 
során tisztelettel és szeretettel emlékeznek  a 
szakmai irányítókra, karnagyokra:

Halász Imrére, Dr. Suba Györgyné /Juliká-
ra /, Árki Kornélra, Kökény Györgyire.  1972-
ben, a Röpülj Páva mozgalom hatására ala-
kult meg a kórus. A hét fõrõl a dalárda lét-
száma 55 főre emelkedett: női és férfi  tagok, 
citerával, köcsögdudával kiegészítve.

A mai létszám: 30 fő. Karnagy: Fodor Dé-
nes.A kórustagok általában idősebb, nyug-
díjas emberek, akik elsősorban a saját örö-
mükre énekelnek, de tudásuk, lelkesedésük 
és kitartásuk  eredménye, hogy különböző 
énekversenyeken is részt vesznek,  dalkö-
ri minősítéseken indulnak: 3 ezüst, 5 arany 
minősítés. Ezen eredmények bizonyítják az 
énekhangok összecsiszolódásán túl szakmai 
színvonaluk fejlődését.

Fellépéseik színvonalát emeli, megjelené-
süket dicséri hagyományos Jász népvisele-
tük, melyet pályázati segítséggel a helyi Ro-
kolya Műhely készített el. Köszönet érte!

A dalosok hetente próbálnak, és évente 
15-20 fellépést tudnak vállalni. A népdalkör 
tagjai kezdeményezték a Jász Kórus Talál-
kát, rendszeres fellépői a jászapáti rendez-
vényeknek, minden Jász településen szere-
peltek már,  de Szilvásváradon, Újszászon, 
Mezőkövesden a Zsóri fürdõben is gyako-
ri vendégek.

Az elmúlt 40év alatt a Népdalkör méltókép-
pen képviselte a szövetkezetet, majd a várost, 
belföldön és külföldön is.  Sok kapcsolat, ba-
rátság szövődött más települések pávaköre-
ivel, ami mára 

átlépte az ország határait is. Az ausztriai 
Grafensteinnel, a német Globig városával és 
a francia Picardiai kórussal ápolnak élő kap-
csolatot, ami cserelátogatást és közös ének-
lést jelent.  A Jászapáti Könyvtárban olvas-
hatjuk a dalkör 5kötetes, fotókkal illusztrált 
naplóját, és hallgathatjuk az általuk kiadott 
CD-t. A Muskátli Népdalkör folyamatosan 
várja a dalokat szerető, énekelni tudó embe-
reket. Legyen az öreg, fi atal, férfi  vagy nő. 

Tagja lehet bárki e lelkes, összetartó csa-
patnak, hogy eredményeiket, sikereiket gya-
rapítsa.

A jelenlegi tagok szeretettel és tisztelettel 
emlékeznek meg halottaikról, értük gyászmi-
sét tartanak -július15-én 10órakor - és akkor 
csak nekik szól a nóta: 

„ Künn a Tisza partján kolompol a nyáj,
        Tikkadt bokor alján juhász furulyál...”   

Befejezésül a  Muskátli Népdalkör köszö-
netét fejezi ki fõ támogatóinak: a Jászapáti 
2000 Mg Zrt-nek, és a Jászapáti Baráti  Egye-
sületnek, valamint támogatóinak: Jásztej Zrt-
nek, Jász Sütőház Kft-nek, Tajti kertészet-
nek, Polgármesteri Hivatalnak, Varga Fotó-
nak, Vincze Miklós bácsnak, és Sós Lajosnak 
Szilvásváradról. 

A Muskátli Népdalkör 40 éves évfordulójá-
nak ünnepi műsorát a kedves nótaszerető kö-
zönség a 2012. július 14-én megrendezésre ke-
rülő Aratónap délutáni programjaként tekint-
heti meg 17 dalos csoport társaságában, ahol 
többek között felcsendül a kórus dala is:

 „Ici-pici muskátlinak 
   jaj, de csipkés a levele....” 

Gratulálunk és kívánunk további jó egész-
séget, kitartást a színvonalas munkához a 
Muskátli Népdalkör tagjainak, hogy még na-
gyon sokáig halljuk csengő hangjukat!

  TI.

...az az időszak, amikor a ki-
sebb gyermekek elfoglaltságá-
ról még a szülőnek kell gondos-
kodnia. Bizonyára sokakban fel-
merül a kérdés-iskolai szünettől 
függetlenül is-mivel töltsék ki 
azokat az órákat a napban, ami-
kor a gyermek nincs a játszóté-
ren, vagy otthon töltik az időt, 
de nem tudnak éppen gyerme-
kükkel foglalkozni. Ilyenkor ké-
zenfekvő megoldás lehet bekap-
csolni a televíziót, hiszen lekötni 
a gyermeket. Nem mindegy azon-
ban, hogy mit néz, lát, tapasztal, 
milyen élmények alakulnak ki a 
gyermekekben a tévében sugár-
zott műsor kapcsán, mennyi időt 
tölt a képernyő előtt. 

Fontos, hogy a szülő képes le-
gyen körültekintően kiválaszta-
ni a megfelelő műsort. Ebben se-
gítségére lehetnek a korhatáros 
jelzések. Általában 12-es, 16-os, 
18-as karikák jelzik a korhatárt, 

persze ezek is csak tájékoztató 
jelleggel. Koncentráljunk most a 
12 év alatti korosztályra. Az ő ese-
tükben halljuk a műsorok előtt a 
fi gyelmeztetést, hogy csak szü-
lői engedéllyel, felügyelettel aján-
lott. Ennek vajon mi az oka? So-
káig úgy gondolták a gyermek egy 
kis felnőtt, mindent tud, amit a 
„nagyok”. Mára, azonban jobban 
megismertük az ember pszichés 
fejlődésének folyamatát és ál-
lomásait, a világról alkotott is-
mereteinek fejlődését. Azt, hogy 
adott korban mire érzékeny, mit 
fog fel a körülötte zajló esemé-
nyekből, milyen jellegzetes szo-
rongásokkal küszködik. Például 
képzeljünk el egy 6-7 éves gyer-
meket, aki éppen most kezdi is-
kolai éveit. Most szocializálódik, 
magába szívja a látott viselkedé-
si mintákat, úgy is mondjuk „mo-
dellkövetéses tanulás”. Keveset 
tud a világ árnyoldalairól, a fi k-

ció és a valóság közötti különbsé-
gekről. Nincsenek még érett én-
védő stratégiái, hiszen a szülők 
igyekeztek óvni őt a rossztól, at-
tól, ami még egy felnőtt számára 
is rémisztő, kétségbeejtő. Tegyük 
fel, hogy ez a fejlődésben lévő, ér-
zékeny gyermek ott marad a tévé 
előtt, egyedül és olyan dolgokat 
lát, amivel nem tud mit kezdeni, 
ilyen lehet a gyilkosság, bármi-
lyen erőszak, természeti kataszt-
rófák és így tovább. A saját gyer-
meki gondolkodásában még nem 
tudja ezeket a jelenségeket helyén 
kezelni. Előfordulhat, hogy a lá-
tott fi lm által keletkező félelmet 
és szorongást nem tudja kifejez-
ni, hanem egyéb „tünetek” for-
májában jelentkeznek. Megvan 
az esély rá, hogy a látott pl. agres-
szív viselkedést le akarja utánoz-
ni. Kutatások kimutatták, hogy 
azok a gyermekek, akik erősza-
kos rajzfi lmeket néztek, nagyobb 

százalékban játszottak utána ag-
resszív játékokat. Egyrészt meg-
történt a modellkövetés, más-
részt a fi lm keltette feszültséget 
valahogyan le kellett vezetniük.  
Mit tehetünk ekkor? Nagyon fon-
tos, hogy amennyiben a gyermek 
lát, hall olyat, ami rémisztő a szá-
mára, beszélgessünk el vele, te-
gyük emészthetővé. A szülők ál-
talában felismerik, hogyan lehet 
gyermeküknek valamit elmagya-
rázni, mi az a kontextus, amiben 
megérti az adott kérdést. Tisztá-
ba tehetjük, hogy a valóságban 
mit jelent az agresszió, ha egy-
mást bántják az emberek. Tehát, 
az ártalmas fi lmek elkerülésének 
legjobb módja egyrészt a szoros 
szülői kontroll a gyermek által 
nézett műsorok felett, másrészt a 
sok közös játék, beszélgetés. 

Figyeljünk gyermekeinkre!
Kollár Katalin
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Épületfelújítások, karbantartások:
Gipszkartonszerelés, festés mázolás, ácsmunkák (tetőjavítás, kerti faház 

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

Zöldterület kialakítás és kezelés:
Növénytelepítés, füvesítés, fű- és sövénynyírás, favágás, metszés,

épület körüli burkolatok, járdák, kocsibeállók készítése

Sírgondozás, feltöltés és takarítás
Létrás multicarral munkát vállalok és bérbe is vehető!

TAJTI IMRE  Tel.: +36-20/441-46-80

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

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

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

Nyitva: H–P: 13–17, Szo.: 8–12.

Lancost  Adidas  Errea  Kronos NikeUHL Sport  

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

 

 
 

megszervezését.

A tábor időpontja: 
2012. július 2-től-július 6-ig, 
hétköznap délelőtt 8.30-tól 12.30-ig tart.
A tábor helyszíne: 
Művészetek Háza, Jászapáti, Damjanich út 4.

Állandó foglalkozások: 
gyöngyfűzés, nemezelés, papírmunkák, 
bőrmunkák, üvegfestés, szalvétatechnika, varrás, 
mesehallgatás, ének-zene, játéktanulás.

Bővebb információ:
Tajti Erzsébet, 06-20-355-3346, 
tajti.erzsebet@jaszsarok.hu

Tisztelt Lakosság! 
2012. május 4-én a Városi Vöröskereszt és a 2000 MGZRT. Alap-

szervezete megtartotta a beszámolóját a 2008. és 2011. között vég-
zett munkájáról. 

Legelőször is szeretném tájékoztatni a tisztelt Lakosságot, hogy 
Nyitrai Istvánné elnök asszony egészségügyi állapota miatt 2010. 
máciusában lemondott a Városi Vöröskereszt vezetéséről. Negyven 
évig volt lelkes, odaadó vezetője ennek a szervezetnek. Munkáját ezú-
ton is nagyon szépen köszönjük! 

A közgyűlésen megválasztottuk a fent említett két szervezet ve-
zetőit. 

A Városi Vöröskereszt titkára: Nagy-József Miklósné
Elnöke: Oláhné Birkás Ilona
Vezetőségi tagok:  Nyitrai Istvánné, Nyitrainé Gulyás Mária , Himp-

liné Juhász Judit
A 2000 MGZRT. Alapszervezetének titkára: Törőcsik Ferencné
Elnöke: Antal László, vezetőségi tagok: Berdó János, Rákosi Sán-

dorné, Urbán Ferencné.
Az új vezetőségi tagokat a közgyűlés teljes 

egyetértésben elfogadta. Ezúton is szeret-
nék köszönetet mondani Szatmáry Károly-
nénak, aki 1958 óta, tehát 54 évig volt a Vá-
rosi Vöröskereszt lelkes aktivája, és 20 évig 
volt a vezetőség tagja. Szívét, lelkét belead-
va segítette a Vöröskereszt munkáját. 

Sajnos egészségügyi állapota miatt nem 
tudja már vállalni ezt a feladatot. Szeret-
ném megköszönönni az eddigi lelkiisme-
retes, odaadó munkáját. 

És szeretnék neki még egyszer nagyon 
boldog születésnapot kívánni, ugyanis 
2012. április 29-én töltötte a 72. életévét! 

Tisztelettel, a jászapáti Városi Vöröskereszt titkára: 
Nagy-József Miklósné

Jászberénybe került 

a Jászságért Díj
„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma a 2012. évi Jászságért Dí-

jat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést Sisa József ötvös-
iparművész (Jászberény) részére ítélte oda, életpályája elisme-
réseként.  Sisa József 1951-ben született Jászberényben. Kezdetben 
grafi kával, festészettel, majd 1973-tól zománcművészettel és ötvös-
mesterséggel foglalkozik. 1969-től szerepel alkotásaival országos 
és nemzetközi, egyéni és csoportos kiállításokon (Róma, Prága, Po-
zsony, Moszkva, Párizs). 1991-ben létrehozta a Jászsági Művésztele-
pet, ahol a hagyományok megismerésére, megőrzésére, közvetítésé-
re törekszik tanítványaival. 

Gondot visel a hivatásos művésznövendékek mellett az amatőr te-
hetségek  felkarolására is. A művésztelepen lehetőséget teremtett más 
népek kulturális hagyományainak, művészeti tradícióinak és a Jász-
ság művészeti sajátosságainak egybekapcsolására. Köztéri művei áll-
nak Jászberényben, Budapesten és az iráni Yazd városában. Tagja 
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és számos más 
szakmai szervezetnek. Tagja a jászsági elszármazottakat és otthon 
élőket összekapcsoló Jászok Egyesületének. Több szakmai elismerés, 
illetve megyei- és kormánykitüntetés birtokosa.  Sisa József ötvösmű-
vészt több mint négy évtizedes zománcművészeti és művészetpeda-
gógiai munkássága méltóvá teszi a Jászságért Díj elnyerésére. 

A Jászságért Díjat 2012. július 7-én, az elszármazott és otthon élő 
jászok világtalálkozóján kell átadni Jászfelsőszentgyörgyön. 

Budapest, 2012. május

Szatmáry Károlyné 
1958 óta, 54 évig volt 
a Városi Vöröskereszt 

lelkes aktívája, és 20 évig 
volt a vezetőség tagja.

Katasztrófavédelmi vetélkedő

Az iskola is képviseltette magát 
azon a katasztrófavédelmi vetél-
kedőn, amit a jászberényi tűzol-
tóságon rendeztek meg még áp-
rilisban. A vetélkedőn voltak el-
méleti kérdések, de gyakorlatban 
is teljesítenie kellett a verseny-
zőknek. A feladatok teljesítésé-
hez el kellett sajátítanunk az új-
raélesztés, az elsősegély-nyújtás, 
a sebellátás, a tömlővel locsolás, 
a nyúlgát- építés, a tömlőgurítás 
technikáját. A két csapat tagjai a 
7.b és a 7.c osztályból kerültek ki 
vegyesen. Az „A” csapat 6. helye-
zést ért el. Csapattagok: Csőke 
Luca, Ádám Fanni, Gecse Gréta, 
Bugyi Csaba, Szarvák Fernanda. 
A „B” csapat pedig 4. helyezett 
lett. Csapattagok: Gulyás Villő, 
Pádár Nikolett, Lóczi Fanni, Far-
kas Ádám és Utasi Gréta. 

Utasi Gréta

Városvédő futás Szolnokon

Idén először rendezték meg 
Szolnokon a Telecom Vivicittá 
Városvédő Futást áprilisban. A 
Jászapáti Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola diákjainak és 
tanárainak érdeklődését is fel-
keltette a felhívás. Így csapatot 
toboroztak, hogy az iskola is kép-
viseltesse ott magát a nemes cél 
érdekében. Az apáti csapatot és 
minden nevezett résztvevőt egy 
egyedi, Telecom-os pólóval aján-
dékoztak meg. A futást a szolno-
ki Kossuth-térről indították, de 
mielőtt elindultak volna a ver-
senyzők, egy közös bemelegíté-
sen vettek részt, mely összerázta 
az 1350 fős tömeget. Rajthoz so-
rakozva, izgulva várták az embe-
rek a kezdést, mikor a tömeg fe-
lé egy hatalmas, levegővel töltött 
kockát dobtak. A sor elejétől kéz-
ről kézre járt a sor végén álló ki-
csikhez és nagyokhoz. A pisztoly-
hang után elindult a sor, a tömeg-
ben megtalálhattunk gyermeket, 
felnőttet, nyugdíjast, babakocsit 
toló párt, gyors gyaloglókat és 
mozgássérülteket is. Így volt, aki 
sétálva, kocogva, de még olyan is 
volt, aki görkorcsolyával teljesí-
tette a távot. 

Az útvonalon végighaladva 
a város nevezetességeit láthat-
tuk, például a Nagytemplomot, 
a Szigligeti Színházat, a Tiszavi-
rág-hidat. Díjat adtak a leggyor-
sabb női és férfi  futónak, de a leg-
több indulót nevezők iskolák is 
versenybe szálltak egymással. A 
mi iskolánk 2. helyezést ért el. A 
nevezésekből befolyt pénzössze-
get Szolnok szépítésére fordít-
ják, de legfőképpen az egészsé-
ges életmód fenntartása a fontos, 
ezért volt olyan vonzó számunk-
ra a rendezvény. 

Ádám Fanni

 „VAKBARÁT TELEPÜLÉSÉRT”

A Jászapáti Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskolába láto-
gatott a Vakok és Gyengénlátók 
Jász- Nagykun-Szolnok Megyei 
Egyesülete. „Bőröndbe zárt sö-
tétség” címmel tartottak nekünk 
interaktív bemutatókat.  Az is-
kolában április 16-tól 19-ig na-
ponta 8 órától 14 óráig tevékeny-
kedtek.

A négynapos rendezvény célja 
az volt, hogy a gyerekek szembe-
süljenek a vakok és gyengénlátók 
mindennapi életének nehézsége-
ivel. Hogy megtudják azt, milyen 
nagy érték a látás, és a „bajbaju-
tottakat” ne megvessék, hanem 
segítsenek nekik. 

Elsőként egy sötétszobában 
próbálhattuk ki „vakon” a krump-
li pucolását, a párnahuzat felhú-
zását és olyan dolgokat, amelyek-
kel nap mint nap megküzdenek. 
A gyerekek találkozhattak Buk-
sival, a 7 és fél éves Labrador ku-
tyával is, aki vak gazdájával több, 
mint 6 éve együtt van és segíti 
mindennapjait. És a Braille író-
gépet is kipróbálhattuk.

Az egyesület olyan program-
csomagot állított össze, amely-
nek „kibontása” során egy-egy 
megyebeli település lakosai több 
napon keresztül szembesülhet-
nek a látássérült emberek jelen-
létével. 

Fontos, hogy tisztelettel le-
gyünk az ilyen emberek iránt, 
hisz mindennapjaikban ők nagy 
harcot vívnak, amit már meg-
nyertek, ha boldogok tudnak ma-
radni.

Gulyás Villő



SZÜLETTEK:

Sós-Benke István János IV. 15. 
Rácz Tibor  IV. 26.
Ádám Liliom Csenge IV. 27.
Serényi Dóra   IV. 28.
Polgár Bence  V. 01.
Fülöp Gergely  V. 03.
Oláh Krisztofer Dávid V. 04.

ELHALÁLOZTAK:
Jászkiséri lakos (volt Jászivány)
Jász János   élt 59 évet 

Jászapáti lakosok: 

Bugyi Eleonóra        élt 79 évet
Vágó Pál    élt 91 évet
Király István   élt 72 évet
Tajti Csaba     élt 73 évet
Gyenes Gábor    élt 89 évet
Mihályi Istvánné  élt 86 évet
 Agócs Erzsébet
Ádám Ferenc   élt 79 évet 
Bódi Dezső     élt 81 évet 
Tóth Józsefné   élt 85 évet
 Rusvai Margit
Kállai Antalné   élt 87 évet 
 Puzsoma Erzsébet
Zagyi József   élt 83 évet
Horváth János   élt 91 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: június hónapban.

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

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

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

MEZEI BÉLA iskolavezet�
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
OKÉV-szám: 05-0136-03

ProgramajánlóProgramajánló
 57-441-071

A jászapáti művelődési ház júniusi programajánlata:

3-án, 15 ó: Emlékezés Trianonra
5-én: 17 ó: ABIGÉL – a gimnazisták előadása
9-én, 10 ó: Zeneiskolai vizsgák
13-án, 16 ó: Mozgássérültek közgyűlése
16-án: 16 ó: A Zeneiskola évzáró hangversenye
18-án: 8-12 ó: Vegyesáru-vásár
Július 1-én  (vasárnap) A Város Napja 
  Babgulyás-főző fesztivál a főtéren.

Hétfőnként 17-19 óráig a Városi Vegyes Kar próbái
A Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben CSONKA JÁNOS festőmű-

vész posztumusz kiállítása tekinthető meg június12-től.
A Helytörténeti Gyűjtemény október 15-ig (nyári nyitva tartás) kedd-

től – szombatig naponta 9-12 óráig látogatható. Vasárnap és hétfőn 
szünnap.

A Városi Könyvtár programjai
6-án 10.00: Cukorbetegek Klubja

14.30: Meséről  - mesére. Olvasópályázat eredményhirdetése.
8-án 15.00: Minigyöngy
11-én  15.00: Rejtvényklub

16.00: Egyéni rejtvényfejtő verseny
16-án  9.00: Játékdélelőtt
18-án 15.00: Nyugdíjasklub
22-én 15.00: Minigyöngy
25-én 15.00: Rejtvényklub

16.00: Születésnapi csapatverseny
27-én 14.00: Vakok és Gyengénlátók Klubja
29-én 15.00: Minigyöngy
30-án 9.00: Játékdélelőtt

9.00: Csipkeverő kör
Július 2-án 15.00: Nyugdíjasklub
4-én  10.00: Cukorbetegek Klubja
6-án 15.00: Minigyöngy

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Megköszönjük mindenkinek, 

akik elkísérték velünk végső nyughelyére

Kálmán József
hamvait, egy szál virággal velünk együtt búcsúztak, 
és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló felesége és gyermekei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, 

barátoknak és minden kedves ismerősnek, akik

Tajti Csaba
Temetésén részt vettek, örök nyughelyére virágot, koszorút 

helyeztek, és gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Király István
Végső búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, együttérzésükkel gyászunkban osztoztak

Gyászoló család

Előfizetési felhívás Első kiállításElső kiállítás

Első kiállítását rendezte Rus-
vay Mária, aki felnőttként kez-
dett festeni és a JAK alkotótábo-
rok résztvevője már hat éve.

A kiállított képek még a tanu-
lás, a kísérletezés eredményei, 
sokrétű a téma és az alkalmazott 
technika is. Az alkotó munká-
iban a család összetartó erejét 
próbálta hangsúlyozni. A terve 
az, hogy tovább fejlessze meg-
szerzett tudását és kialakítsa sa-
ját stílusát. Nemcsak azt szeretné 
megfesteni, ami a témája vagy a 

harmóniája alapján megragadja, 
hanem megpróbál saját magából 
is többet vászonra vinni.

Az idén július 2. és 13. kö-
zött rendezi a JABE a ha-
gyományos művésztábort. 
A Jászságból elszármazott mű-
vészek a 2 hetes tábor ideje alatt 
nemcsak alkotnak, hanem ok-
tatják a gyermekeket is. A tábor 
a művészek és gyermekek mun-
káinak kiállításával zárul.

Sz-n

Elkészült az új világítás a Vágó Pál Múzeumban. Rusvay Mária képei, 
már a Szalkári Rózsa művésztanár által támogatott korszerűsített 

kiállítótérben jelenhettek meg.

 

Jászberény, a Jászság és az in-
nen elszármazott valamennyi 
könyvszerető polgárához, s min-
den magyar olvasóhoz!

A Jászapátiak Baráti Egyesü-
lete (JABE) ez év karácsonyára 
ismét egy könyvvel kívánja meg-
örvendeztetni Önöket, amely a 
JABE Könyvek nyolcadik kiad-
ványa lesz.

A könyv címe: Vallomások a 
második világháborúról...

A kiadványunk témája a má-
sodik világháború, amelyet ki-
ki másképpen élt meg, vagy lett 
áldozata e mindent pusztító vi-
lágégésnek. Egyesek gyermek-
ként, mások felnőttként idehaza, 
a fronton, vagy éppen a hadifog-
ságban átélt eseményeket vetet-
te papírra. 

A könyvünk igen értékes része 
lesz Jászapáti és Hevesivány (ma 
Jászivány) hősi halottainak név-
sora, fényképekkel és adatokkal 
kiegészítve. Ezzel is szeretnénk 
nekik emléket állítani.

Várjuk mindazokat, akik elő-
fi zetésükkel segíteni akarják e 
könyv megjelentetését, örömet 
szerezve ezzel önmaguknak, sze-
retteiknek, ismerőseiknek, hi-
szen kitűnő karácsonyi ajándék 
lehet. Számítunk az elszárma-
zott honfi társaink érdeklődé-
sére is. E könyv előreláthatólag 

500 oldal terjedelemben, B/5-ös 
nagyságban, fekete-fehér szín-
ben, számtalan képpel kiegészít-
ve jelenik meg.

A könyv megjelenésének ide-
je: 2012. december hó. Az előfi -
zetők kedvezményes áron, 3 000 
Ft-ért juthatnak hozzá a könyv-
höz, akiknek neve és foglalkozása 
megjelenik a kiadványban.

Várjuk mindazokat, akik elő-
fi zetésükkel segíteni akarják e 
könyv megjelentetését, örömet 
szerezve ezzel önmaguknak, sze-
retteiknek, ismerőseiknek, hi-
szen kitűnő karácsonyi ajándék 
lehet. Számítunk az elszárma-
zott honfi társaink érdeklődésére 
is. Előfi zethető a szakköri tagok-
nál, a jászapáti városi könyvtár-
ban 2012. augusztus 31-ig. Ér-
deklődni lehet: Telefonon: 57 412 
167, vagy 57 440 081, e-mailen: 
subadr@invitel.hu

Bízunk a támogatásukban.
Jászberény, 2012. január 
Tisztelettel: Lóczi Miklós
JABE elnök
örömmel közölnénk korabe-

li fényképeket is, ha bevinnék a 
könyvtárba, ahol beszkennelnék. 
Célunk volna az előfi zetés szer-
vezése.

A kérelmeket 2012. június 1-től június 30-ig 
postai úton, az MVH által rendszeresített for-
manyomtatványokon lehet majd benyújtani a 
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület 
munkaszervezeti irodájába, az 5130 Jászapá-
ti, Tompa Mihály utca 2. címre.

A jogcímre pályázhat induló, működő mik-
rovállalkozás – amely a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában székhellyel, te-
lephellyel, fi ókteleppel rendelkezik a jogosult 
települések valamelyikén -, valamint természe-
tes személy, aki a benyújtás időpontjában lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik az 
adott településen, és vállalja, hogy a támogatás 
megítélését követően az első kifi zetési kérelem 
benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozó-
ként nyilvántartásba veteti magát és tevékeny-
ségét, amennyiben főállású alkalmazottat nem 
foglalkoztat, főállásban ekként végzi. 

A mikrovállalkozások létrehozásához és fej-
lesztéséhez nyújtott támogatás esetén a fej-
lesztéssel érintett települések (5.000 fő lakos-
ságszám alatti települések, vagy 100 fő/km2 
népsűrűség alatti települések kül- és belterü-
letei) lehetnek! Nem nyújthat be kérelmet az 
a pályázó, akinek az árbevételének legalább 
50%-a mezőgazdasági tevékenységből szár-
mazik!

A vállalkozások a tevékenységükkel kapcso-
latos építési és/vagy eszközbeszerzési beruhá-

zásokra pályázhatnak minimum 1 000 000 Ft, 
maximum 35 000 000 Ft támogatási össze-
gig. A támogatási intenzitás hátrányos hely-
zetű településeken megvalósuló fejlesztés 
esetén az összes elszámolható költség 65%-
a, egyéb településeken az összes elszámolha-
tó költség 60%-a. A JKHK Egyesülete LEAD-
ER HACS rendelkezésre álló fejlesztési forrá-
sa 600 000 Euró. 

Újabb és várhatóan utolsó egyeztetésre ke-
rült sor a fi atal gazda támogatás tervezetéről 
2012. május 16-án a Vidékfejlesztési Minisz-
tériumban

A korábbi jogszabály-tervezetben megje-
lent kétfordulós értékelés szándéka mögött 
a korábbi támogatási időszakok tapasztalati 
álltak. Nagyon komoly adminisztratív terhek 
kerültek a végrehajtó szervre, fokozva a rend-
szerben annak belső logikája miatt amúgy is 
meglévő nehézkességet és lassú ügyintézést. 
Az intézkedés új meghirdetéséhez elenyésző 
forrás áll a rendelkezésre, az igény pedig ér-
zékelhetően nagy.

A tervezet szerinti kétfordulós értékelés az 
AGRYA (Fiatal Gazdák Magyarországi Szö-
vetsége) számára elfogadhatatlan volt, mivel 
az nélkülözte a szakmai értékelés minimu-
mát is. A minisztérium illetékeseivel elindult 
egyeztetés során kialakult egy konszenzusos 
javaslat. Ez azonban a további, VM-en kívü-

li közigazgatási egyeztetések szerint nem volt 
elfogadható. A legutóbbi egyeztetésen sikerült 
feloldani a problémás helyzetet. Az így körvo-
nalazódó megoldás reményeink már megfelel 
minden közigazgatási szereplőnek.

A támogatási kérelmek értékelése várható-
an egy fordulóban történik. A támogatási ké-
relem elfogadásához minimálisan elérendő 
szakmai pontszám megemelésre kerül. Így 
csak azoknak érdemes beadni a kérelmüket, 
akiknek ez a minimális pontszáma várható-
an megvan. A szakmai pontozás előnyös a va-
lós agrárvégzettséggel rendelkező, az életvi-
telében is a vidékhez, mezőgazdasághoz kö-
tődő kérelmezőknek.

A támogatási kérelmeket várhatóan a teljes 
nyitva álló határidőn belül be lehet majd ad-
ni. A korábbi tervezetben szereplő, a jogcím 
automatikus lezárását tartalmazó rendelke-
zések törlésre kerülnek.

A támogatási jogcímrendelet egy újabb köz-
igazgatási egyeztetés után június első felében 
megjelenhet. Ez, elvileg, lehetővé teszi a tá-
mogatási kérelmek beadását már a nyár fo-
lyamán.

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