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Emlékhely az iskola tanárai és diákjai tiszteletére. 
„A jó tanár tovább él. Nem hal meg igazán, amíg emlékeznek rá.” 

Mondta Emri Ildikó igazgató helyettes az írópad-emlékhely avatásán. 

Hamvaiból újjászületett üzemcsarnok
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Ünnepi Makó Pál Napok aÜnnepi Makó Pál Napok a 100 éves gimnáziumban gimnáziumban

A Zenés könyvtári esték sorozat záró koncertje március 31-én 
a Művészetek házában volt, ahol a Rácz Aladár Zeneiskola

 legfi atalabb diákjai mutatták meg tudásukat.

Iskolanyitogató  - óvodások a 48-as iskolában

Zászló avató. A százéves évfordulóra megváltozott a gimnázium. A 
felújított épület elé a kertben országzászlót helyeztek el, 

új neve van, márciustól új igazgató kezdte meg a munkát 
és hamarosan új fenntartója is lehet.

Ajándék az öreg iskolának. A főbejárat fölötti lépcsőfordulóban 
mostantól üvegfestmény díszíti az ablakot, Végert Ágnes 10.a. 

osztályos tanuló munkája.

Megtöltötték a Gálaműsor színpadát azok a diákok, 
akik valamikor néptáncot is tanultak az iskolai tanulás 

mellett. A mai és régi táncosokat Tajti Erzsébet 
és Kökény Erzsébet szervezte egy csapatba 

az ünnepi műsorra. Az Alma Máter együttes zenéje zárta az estét 
a különleges Makó Pál Napokon. 

Szép volt fi úk! Harsogott a rajongók tábora 
a IV. G. osztály újjáalakult zenekarának.

Tornával kezdődött az Egészségnap az általános iskolában (cikk a 9. oldalon.)

Április 13.  egészséges péntek volt a gyerekeknek, nem babonás.

Vérnyomás mérés gyerekeknek és időseknek.

Egykori diákjai Osztályfőnöki Díjat alapítottak Gajdics András tanár úr 
emlékére. (Teljes cikkünk a 2. oldalon.)



Képek Képek az Arcadia Egészségnapról



2 XXIII. ÉVFOLYAM  2012. MÁJUS  HÓ 11XXIII. ÉVFOLYAM  2012. MÁJUS HÓ

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  

Sport
Sport

Néhány hete a lakástakarék betéttel ren-
delkező, kiutalásban részesülő előtakarékos-
kodók megkapták a szennyvízberuházással 
kapcsolatos projekthez a kiutalási értesítőt és 
válaszlapot. Az egységcsomag láttán sok em-
berben felmerült a kérdés: mit is kell tennie. 
A 8 évvel ezelőtt indult szerződéssel, a befi -
zetett havi 740 forinttal a szennyvízberuhá-
zás költségeit fi zették meg, ami szerződéssze-
rű befi zetés esetén most jár le. Akkor mindent 
értettek, de most sok kérdés merült fel. Meg-
kerestük az OTP helyi fi ókjának a vezetőjét, 
Paksi Gábornét, hogy a gyakran ismételt kér-
dések tapasztalatai alapján tájékoztathassuk 
lapunk olvasóit is.

- A lakástakarékpénztári számlán felhal-
mozott összeg kit illet meg?

 A kiutalási értesítő levél tájékoztatást nyújt 
az előtakarékoskodóknak arról, hogy a meg-
takarítás összegét az érdekeltségi hozzájáru-
lás  - a településen 418.766 Ft / ingatlan - ere-
jéig engedményezte, ezért a kiutalt szerződé-
sének megtakarítási összegéből ez az összeg a 
kiutalási időpontban az Önkormányzat javá-
ra átutalásra kerül. Tehát a számlán lévő ös-
szegből az engedményezett 418.766.-Ft/in-
gatlan az Önkormányzatot illeti, az esetleges 
további megtakarítás OTP Bank Nyrt-nél ve-
zetett lakossági folyószámlára, illetve aki nem 
rendelkezik számlával, annak postai úton ke-
rül kiutalásra. 

- Mi történik akkor, ha valaki nem fi gyel-
te, hogy már lejárt a szerződése és tovább fi -
zette a 740 forintot: Mi lesz annak a pénz-
nek a sorsa?

A túlfi zetésként mutatkozó megtakarítás 
a fentiek alapján kerül kiutalásra, tehát OTP 

Banknál vezetett lakossági folyószámlára, an-
nak hiánya esetén postai úton.

- Ha megkapja az ügyfél az összeget, mikor 
és mit kell tennie érte?

A szerződések döntő többsége elérte a 8 
megtakarítási évet, ezért további teendője 
nincs a számla megszüntetésével kapcsolat-
ban. Azokat az ügyfeleket, akinek egyéb teen-
dője is van, egyedileg értesítjük és a bankfi ó-
kot kell felkeresniük.

- Mi van akkor, ha valaki kevesebbet fi ze-
tett be, mint kellett volna?

Ha kevesebb a lakástakarék betét befi zetés, 
mint az engedményezett 418.766.-Ft/ingat-
lan (tehát 2 ingatlan esetén 837.532.-Ft) ak-
kor a megtakarítási számla lezárását követő-
en a hiányzó összeget az Önkormányzat sze-
di be a lakosoktól. 

- Mi a teendő akkor, ha valaki élni kíván a 
kedvezményes hitel lehetőségével?

A kiutalásról szóló értesítő levélben talál-
ható válaszlapot és a kölcsönigénylő nyom-
tatványokat le kell adni az OTP bankfi ókban, 
ha a lakás-előtakarékoskodó a lakáskölcsön-
re is igényt tart.

Tájékoztatás céljából kérjük, keressék fel fi -
ókunkat, ahol munkatársaimmal készséggel 
nyújtunk teljes körű felvilágosítást.

- Mit tud arról, hogy a lakosoknak a befi -
zetett összeg után jár-e közműfejlesztési hoz-
zájárulás?

  Az Önkormányzat jelenlegi tájékoztatá-
sa alapján a törvény előírásai szerint igényli 
meg a támogatást, annak megérkezése után 
fi zetik ki az ingatlanonként 10.656.-Ft (15 %) 
közműfejlesztési hozzájárulást. Előtte az Ön-

kormányzat erről tájékoztatást küld az érin-
tetteknek.

- Mi a teendő, ha a számlatulajdonos 
elhunyt,vagy az érdekeltségi területén lévő 
ingatlanját eladta (tulajdonos változás tör-
tént)?

Ezek az ügyfelek a részletes tennivalók meg-
ismerése érdekében a bankfi ókot keressék fel. 
Ha az alábbiakban felsorolt dokumentumo-
kat is magukkal hozzák, gyorsabb ügyinté-
zés lehetséges. 

A lakás-előtakarékoskodó elhalálozása ese-
tén, kedvezményezett hiányában az örökös a 
szerződő fél helyébe léphet, a szerződést foly-
tathatja. A megtakarítási szerződés örökös 
részére történő átírásához jogerős hagyatéki 
végzés, halotti anyakönyvi kivonat, illetve az 
örökös részéről nyomtatvány kitöltése szük-
séges. Amennyiben a megtakarítás örököse 
a projektben érintett ingatlanon tulajdonos 
vagy az öröklés révén tulajdont szerez, akkor 
a szerződés átírásával az érdekeltségi hozzájá-
rulás megfi zetése megvalósulhat.  Több örökös 
esetén célszerű az egyikük javára lemondani, 
mivel a számla csak egy névre írható át. Kér-
jük az örökös/ök a felsorolt dokumentumok-
kal keressék fel fi ókunkat.

Ha a megtakarítási időszak alatt változás 
történt az ingatlantulajdonos személyében, 
egyedi megállapodás szükséges az önkor-
mányzattal, keressék fel őket.  Az ingatlan 
adásvétele esetén a vevőre – mivel jellemző-
en nem közeli hozzátartozó – a lakástakarék 
szerződés nem írható át. 

Sz-n

Borbás Ottó a sajtó munkatársaival 
az üzemavatón

Erőemelő hírek
Ezüstérmes lett a férfi  erőemelő csapat

A MEGAKER Kft. és ügyvezetője Borbás Ot-
tó, új üzemcsarnok átadási ünnepségére hív-
ta meg lapunkat április 20-án. Műanyag újra-
hasznosító üzem és raktár építése fejeződött 
be ezen a napon. 

Az ünnepségen a város vezetői, az építők, 
a tervezők a tulajdonos cég vendégei voltak. 
A projekt lebonyolítója a Jász Consulting Kft. 
munkatársai voltak. 

Borbás Ottó a cég vezetőjétől megtudtuk, 
hogy a projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi -
nanszírozásával valósult meg az Észak-Alföl-
di Operatív Program keretében. 

A projekt célja volt a meglévő, működő te-
lephely bővítése a versenyképesség megőrzé-
se, a foglalkoztatottság megtartása, javítása. 
Így épült fel a 2000 m2-es műanyag újrahasz-
nosító üzem és raktár a kapcsolódó infrast-
ruktúrával. A beruházás 10 hónap alatt való-
sul meg, 92 millió forint értékben. A cég eddigi 
tevékenységét nagyobb kapacitással végezhe-
ti: műanyag hulladékok környezetkímélő keze-

lése és újrahasznosítása, amely régiós kiemelt 
iparágként a korszerű feldolgozóipar része. A 
munkavállalói létszám eddig 7 fő volt, a fej-
lesztéssel 4 fő új munkavállaló alkalmazásá-
ra nyílt lehetőség.

A projekttel a kapacitás évi 500 t-ról, 5000 
t-ra növekszik, a műanyag hulladék darálását 
és tovább hasznosításra alkalmas granulátum 
előállítását végzik. 

Az üzem és raktár működése környezettu-
datos küldetést teljesít, növel a keletkező mű-
anyag selejt és termelési hulladék anyagok fel-
dolgozásának mennyiségét a környezetterhe-
lés csökkenése érdekében.

A hivatalos megnyitó és a sikeres projekt is-
mertetése talán szokványos is lehetne, de eb-
ben az esetben nem volt az. Mindenki emlék-
szik még arra a három évvel ezelőtti májusi 
napra, amikor gomolygó fekete füsttel lepte 
meg a várost a MEGAKER Kft. égő üzemcsar-
noka. Borbás Ottó is élénken emlékszik az ese-
ményekre és arra, hogy nem törte meg a súlyos 
baleset. Nagyon sokan segítettek, a megrende-

lőik sem hagyták magukra őket, ami erőt adott 
az újrakezdésre és a folytatáshoz.

Megnyugodni még most sem tud, hiszen az 
új épület elkészülte újabb feladatokat jelent. 
Elmondta, hogy a következő hónapokban gé-
peket kell beszerezniük, azokhoz energiabő-
vítést kell kérnie, így tovább tudják növelni a 
termelést. Kell a bevétel, hogy ki tudják fi zet-
ni az új gépeket. 

Beindul az ördögi kör, amihez sok erő és ki-
tartás kell, de Borbás Ottó már bizonyította, 
talpra tudott állni a nehéz helyzetből is.

Sz-n

Hamvaiból újjászületett üzemcsarnok

Kérdések és válaszok:
    a közműfejlesztésről – és a lakástakarékról

Úszótanfolyam
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 

a   30/597-4651-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

A Jászapáti FAMILYA SC ver-
senyzői jelentős sikereket arat-
tak április14-15-én az Orosházán 
megrendezett Országos Felnőtt 
Erőemelő Magyar Bajnokságon. 
A kemény felkészüléseket köve-
tően a hölgyek képviseletében Ki-
rilla Szilvia 63 kg-ban a dobogó 
második fokára állhatott, Bolyós 
Tímea 72 kg-ban negyedik he-
lyen végzett. A FAMILYA SC fér-
fi  tagjai is szép eredménnyel zár-
ták a bajnokságot. Kálé Csaba 59 
kg-ban ezüst érmes, Bolyós Gá-
bor 66 kg-ban bronz érmes, Bé-
res Zsolt 74 kg-ban bronzérmes, 
Tóth Szabolcs 93 kg-ban ötödik 
helyezett, Juhász Attila pedig 83 

kg-ban magyar bajnok lett. A já-
szapátiak felnőtt férfi  csapata ed-
digi legjobb eredményét érte el 
csapatversenyben, a második he-
lyen végeztek. Külön köszönet Ur-
bán Istvánnak, hogy csapatunkat 
segítette az utazásban. 

A Jászapáti FAMILYA SC versenyzői 
jelentős sikereket arattak
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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.

Már engem is sújt, az Isten haragja!

Mottó: „Hívő életem kezdetén… megfi gyeltem az 
Istennel való élet nem jelenti azt, hogy mindig a na-
pos oldalon haladunk!”(Lydia 2007/1 bevezető írt: 
Rozgonyiné Krajcsir Sarolta) Az egész cikk gondo-
lata ennek az újságszámnak köszönhető

Egy bibliai személyről beszéltem a múlt hónap-
ban, Jóbról, aki megveretett, kiállta a próbát és 
megáldatott. Pusztán azért, mert most nehezebb 
az életünk, és valamiért haragszunk a világra, ne 
gondoljuk, hogy az Úr is ellenünk van, és főleg ne 
vegyük az ő nevét a szájunkra, hiába (II. paran-
csolat ).Ahogyan Jób sem tette ezt.

Nem igazi ember lennék, ha nem lennék olykor 
mérges! Néha azon veszem észre magam, hogy 
nincs is olyan napom, hogy elő ne fordulna a kia-
bálás. Ezek az előre beprogramozott dühkitörések, 
nagyon zavaróak, és a saját erőből való kilábalás 
nem nagyon ment évekig, amiért bűntudatom volt. 
És ez még általában meg is bélyegezte a nyugodt 
estéket. Valóban ezzel sújtana az Úr, az Ő bünteté-
se ez a félelmetes hangerő, a legrosszabb pillana-
tokban. Vagy csak az én gyengeségem.

A gyerekeim élénksége, és a fáradtságom elle-
nére is, én úgy érzem mindent megtettem, hogy 
ne kiabáljak. Aztán végül, mégiscsak túlcsordult 
az a bizonyos pohár. Én meg nem tudtam gondol-
kozni, a kísértés erősebb volt. Olvastam egy cik-
ket, és segített abban, hogy rájöjjek:

– Ez nem csak az én problémám.
– Nem kell szégyenkeznem, másoknak másféle 

keresztet kell cipelniük, ez az enyém.
– A gyermekeimből- lehetőleg boldog és nyu-

godt felnőtteket kell nevelnem. És ez  nem a leg-
jobb módja.

– Arra, hogy ezért a célért érdemes változtatá-
sokat tennem.

- Hogy Jézust segítségül hívva, a saját kitartá-
sommal már tudok kisebb célokat érni. 

Az említett cikk javasol bibliai idézeteket, amik 
biztatnak a javulásban: Zsoltárok könyve 139, 23-
24, Filippi 1.6, 1 Korinthus 10:13.

„Hogy milyen fokú dühkitöréseknél válik szük-
ségessé a külső segítség? Tanácsom így hangzik: 
Ha dühkitörései rendszeresen megzavarják a csa-
ládi együttlétet vagy veszélyeztetik a gyermekét, 
hivatásos segítséget kell igénybe venni. Már egyet-
len tanácsadás is új távlatokat nyithat, és arra ösz-
tönöz, hogy kezdjünk el céltudatosan küzdeni a 
gyengeségeink ellen. Hasonló problémákkal küz-
dő szülőknek igen hasznos lehet, ha önsegítő cso-
portok programjában vesznek részt.” (Kerner Ka-
rola: Ha elönt a méreg…)

Már csak egy kérdés maradt: hogy jön ide a fel-
oldozás? Úgy, hogy „Isten képes meggyógyítani!” 
Most, hogy már biztosan tisztába tettük ezt a kér-
dés ne mérgelődjünk, hisz tavasz van a méregtele-
nítések ideje! És találjunk kevésbé veszélyes mód-
ját a stressz levezetésének…

Kívánok olyan hitet, és kitartást amilyenre én 
is vágyom, ebben a helyzetben.                     Z. S-né

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

4.999.000.-

Kedves Rejtvényfejtők!
Az e havi újságban a 100 éves 

Jászapáti Gimnáziumhoz kap-

csolódó kérdésekre kereshetik a 

jó megoldást totó formájában.

1. Melyik településen alapítot-

ták a Jászság első gimnáziumát 

1767-ben?

 a) Jászárokszállás 

 b) Jászapáti

 c) Jászberény

 2. Kinek a nevéhez fűződik Já-

szapátin  az ősgimnáziumnak a 

létrehozása?

a) Dósa Pál, 

egykori jászkapitány

b) Markovits Pál 

jászapáti plébános

c) Fábián Gáspár építész

 3. Az ősgimnázium 1767. no-

vember 5-én nyitotta meg kapu-

it. Milyen néven?

a) Mészáros Lőrinc 

Gimnázium

b) Királyi Katolikus Gróf 

Széchenyi István Reál 

Gimnázium

c) Jászapáti Királyi 

Katolikus Gimnázium

4. Az oktatási rendszer átala-
kításának következtében melyik 
évben helyezték át a gimnáziu-
mot Jászberénybe?

a) 1779
b) 1783
c) 1790

5. Ki volt a gimnázium igazga-
tója 1966-1979-ig?

a.) Dr. Gurzó László
b.)  Borsányi Béni
c) Pókász Endre

6.A Nosztalgiaesten a jó han-
gulatról az iskola volt diákjai gon-
doskodtak. Milyen nevet vett fel 
a jubileum alkalmából az a ze-
nekar, akinek tagjai diákként az 
1960-as évek végén iskolai zene-
karban játszottak?

a.) Alma Mater     
b) Nosztalgia
c) Integrál

7. Ki volt az a művésztanár aki 
meghonosította a gimnáziumba 
az iskolai színjátszást?

a.) Simon Ignác
b.) Pókász Endre
c.) Kováts József

8. Pár évvel ezelőtt a diákok-
ból ismét színjátszó csoport ala-
kult . Mi volt annak a darabnak a 
címe amellyel a fi atalok a jászapá-
ti művelődési házban is színpad-
ra léptek és a bevételt az iszap-
károsultak megsegítésére aján-
lották fel?

a.) A muzsika hangja
b.) Abigél
c.) Ludas Matyi

9. A Makó Pál Diáknapokon, 
2012. április 20-án ünnepélyes 
keretek között mit avattak fel a 
gimnázium előkertjében?

a.) Gróf Széchenyi István 
szobrát 
 b.) Gróf Széchenyi István 
emléktáblát
 c.) országzászlót

10. Ki az a jászladányi fi atalem-
ber, aki szintén a jászapáti gim-
náziumba tanult, és megnyert 
egy pályázatot amit a Forma-1-
es pilóták formaruhájára írt ki 
egy német ruhagyártó világcég? 
Ezután a versenyzők az általa ter-

vezett kalocsai mintás overállban 

indulnak.  

a.) Pintér László

b.) Bagi Tamás

c.) Kalmár István

Beküldendő a 10 kérdésre adott 

válasz helyes betűjele.

Mindenkinek eredményes, új 

ismeretek birtokába jutó kelle-

mes időtöltést kívánok!

A márciusi rejtvény megfejté-

se: b, c, b, c, a, b, a, c,c, a.

A 6. kérdésnél az évszámok-

nál elírás történt, a helyes év-

szám 2001.

A tévedésért elnézést kérek. 

Amennyiben nem a b) válasz ke-

rült megjelölésre az értékelésnél 

ezt fi gyelmen kívül hagyjuk.  

A megfejtéseket a Városi 

Könyvtárba kérjük eljuttatni: 

5130 Jászapáti, Velemi út 2. – 

május 20-ig.

A helyes megfejtést beküldők 

között ajándék könyvet sorsol-

tuk ki.

A könyvet átveheti a könyvtár-

ban: Pataki Józsefné, Jászapáti.

Nagypál Istvánné

Rohamosan változó kor, változó élet-
mód, változó értékrend. Manapság már 
a fi atalságnak eszében sincs nem tegező 
formába ölteni mondandóját a szülei felé, 
egyszerűen a kedveskedő, vagy kicsinyí-
tő jelzős alakok, megszólítások adhatják a 
szülők tudtára, hogy gyermekeik szeretik 
őket. Ugyanilyen kifejezésmód az óvodá-
ban az Anyák napi ünnepség. Hisz nincs 
is szebb, minthogy egy csöppség csillo-
gó szemekkel énekel, vagy próbál egy vi-
dám verset elmondani, miközben arcán a 
gyermeki ártatlanság tiszta mosolya pa-
rázslik. Ez nemcsak az édesanyáknak, de 
a gyermekeknek is örök érték maradhat a 
manapság jellemző labilis értékrendet fi -
gyelembe véve.

Sajnos egyre többet hallani olyan cse-
metékről, akik tiszteletlen, csúf módon 
beszélnek az anyukájukkal, sőt, akár to-
vább is mennek ennél, ami elég elszomo-
rító. Persze egy megromlott kapcsolat le-
het a szülő hibája is, épp ezért kell fi gyel-
ni arra, hogy a gyermek akár a meséken 
keresztül meglássa a szépet.

Alapjában véve az anya iránti szeretet 
ösztönös érzés, de a tinédzser hormonok 
és a felgyorsult világ tényezői kellemetlen 
párost alkotnak, s így könnyen megromol-
hat egy anya-gyermek kapcsolat.

„De vajon miért van az, hogy a szüle-
im sehová sem engednek el?” – teszik fel 
a költői kérdést a gyerekek. Az indok egy-
szerű: egy anya sem szeretné börtönbe 
zárni gyermekét, csupán annyira félti 
szeme csillagát, hogy akár képes e félel-
mei miatt szobafogságra ítélni picinyét. 
Épp ezért kell megtanulni kompromis-
szumot kötni, még akkor is, ha az anyu-
ka a másik véglet, az a fajta, aki minden-
hová elenged.

Bárhogy is akarjuk megvizsgálni egy 
anya – gyermek kapcsolatot, valahogy 
mindig belegabalyodunk, hisz ez kibont-
hatatlanul összetett dolog, s megjósol-
hatatlan az, hogy mi árthat, vagy segít-
het neki.

Habár ehhez nem létezik gyermekneve-
lési útmutató (amely minden problémára 
megoldást ad), boldogító az a tudat, hogy 
a gyermek az anyja része, hisz benne fo-
gant és vele nőtt föl. 

Gondolj csak bele! Az anyukád tett tisz-
tába, táplált, foglalkozott veled, megta-
nított felöltözni, cipőt fűzni, begombol-
ni a kis ingedet, megmutatta neked, hogy 
hogyan mosakodj, fésülködj, empátiára 
és erkölcsre tanított. Tehát, amikor meg-
öregszik légy vele türelmes, légy rá tekin-
tettel! Amikor majd ő elfelejti, hogy ho-
gyan kell befűzni a cipőfűzőt, tanítsd meg 
neki! Amikor leeszi magát, vagy remegő 
kézzel fésüli a haját, segíts neki! Légy tü-
relmes, mert ahogy te felcseperedtél, úgy 
ő is megöregszik. Egy napon, amikor el-
veszíti az egyensúlyát és nehezére esik 
járni, ekkor fogd meg a kezét és kövesd őt 
lassú tempójában, ahogy ő követett, ami-
kor járni tanított. Légy mindig mellet-
te, ahogy ő tette: harcolt, küzdött, áldo-
zott … ÉRTED!

Ezért május 6-án fogj meg egy gyönyö-
rű tulipánt, sétálj oda az anyukádhoz, pu-
szild meg és súgd a fülébe: „Anyu, köszö-
nöm, hogy itt vagy nekem” – ez többet je-
lent mindennél.

Lilianne

A/  ÖSSZES  BEVÉTEL

1. Államháztartás alrendszerétől 
kapott támogatás 6 123 551

2.

Pályázati úton elnyert támogatás:
  - Jászapáti Polgármesteri Hivatal
  - Nemzeti Civil Alapprogram
  - Tiszta Formák A.
  - OKA 

3 500 000
200 000
250 000
800 000

3. 1 %-os felajánlások 279 235
4. Isk. tér. díj 1 181 000
5. Zenekari bevételek 275 000
6. Egyéb bevételek 2 871 658
7.    2010. évi pénzmaradvány 821 266

B/  ÖSSZES  KÖLTSÉG,  RÁFORDÍTÁS         

1. Anyagjellegű ráfordítások (hang-
szervásárlás) 224 800

2. Személyi jellegű ráfordítások  9 542 633
3. Közterhek 2 486 316
4. Egyéb költségek 3 252 308
C/  PÉNZMARADVÁNY 795 653

Tizenéves szemmel:  Anyák Napján

Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány
2011. évi közhasznú, egyszerűsített beszámolója

Faragó Nikolett rajza

Rejtvény – TOTÓRejtvény – TOTÓ

Alapítványunk a 2011. évben is 
folytatta fő tevékenységét, zeneis-
kola működtetését. Kuratóriumunk 
négy alkalommal ülésezett, melyen 
napirendként tárgyaltunk minden 
iskola működésével, gazdálkodásá-
val, fenntartásával, rendezvényeivel 
kapcsolatos kérdéseket.

Szervezetünk mindenféle pártok-
tól elhatárolódik.

Közhasznú szervezetünk vezető-
inek, tisztségviselőinek semmiféle 
anyagi juttatást nem nyújtottunk. 
Vállalkozási tevékenységet nem foly-
tatunk. 

Intézményünk működését az Ön-
kormányzat nagyarányú támoga-
tásának köszönhetjük, amiért igen 
hálásak vagyunk. A Rácz Aladár 
Zeneiskoláért alapítvány ezúton is 
tisztelettel megköszöni az egyéni tá-
mogatásokat, az 1 %-os felajánláso-
kat, a kedvezményes szolgáltatások 
nyújtását, amivel működő képessé 
tudjuk tenni a zenei nevelést.
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Tisztelt Vásárló!

Továbbra is a teljes tej és tejtermék 
választékot kínáljuk!

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

E-mail: jasztej@invitel.hu

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

árukínálattal várja 
régi és új vásárlóit nemcsak a 

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

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

Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja! 

A mindennapok megoldása CBA A CENTRUM CBA ABC melletti 

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

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

a hagyományőrző termékek egyikével.

Tisztelt Partnereink!
Cégünk integrátori tevékenység végzésével

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

Hívjon minket!
Jászapáti 2000. Mg. ZRt.

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

CENTRUM JÁSZAPÁTI KFT.
AGROCENTRUM 

BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT

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

hidraulika csövek, gumiáruk, vas- acéláruk, fóliák. 

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

POWER
MŰSZA KI KE RES KE DÉS

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

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!
Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Függőségeink – játékszenvedély és munkamánia
             LELKÜNK TITKAI

Iskolánkban már harmadik. alkalommal 
rendeztük meg az ARCADIA EGÉSZSÉGNA-
POT.  Rendezvényünk időpontja április 13.-a 
volt. Idén mottóul a „Tégy az egészségedért” 
címet választottuk. Előzetes feladatként meg-
hirdettük a gyerekek körében a versíró pályá-
zatot. Munkáikban megfogalmazták, hogyan 
maradhatnak egészségesek.

Több helyszínen és különböző időpontok-
ban zajlottak a programok. A nap délelőttjén, 
az 1-2. évfolyamon és az esélyteremtő tagozat 
tanulói akadályverseny formájában tanultak 
és tettek egészségükért. Ejtőernyős játékok, 
egészséges ételek válogatása-kóstolása, gyü-
mölcs puzzle játék, zsákban futás, ügyességi 
almahordó verseny, fogászati fejtörő játékok 
váltogatták egymást. 

Délután szintén két helyszínen folytatódott 
a program. A 48-as iskola épületében az óvo-
dásokat láttuk vendégül az iskolanyitogatón-
kon, melynek témája szintén ez Egészségna-
pi programunkhoz kapcsolódott. Az óvodá-
sok igazi csapatként, egyen-pólóban járták 
végig az egyes állomásokat. Vidáman, sok-
sok ismerettel gazdagodtak. 

A 3-4. osztályosoknak és érdeklődő felnőt-
teknek a Művészetek Háza adott helyet. Íze-
lítő a programból: Dr. Völgyi István alpol-
gármester úr megnyitó beszédében szólt az 
egészségmegőrzés fontosságáról. Közösen 

elénekeltük az Egészségdalt. A gyerekek az 
Iskolarendőrrel felelevenítették a baleset-
mentes közlekedés szabályait. Jó hangula-
tot varázsoltak a Zumba latin dallamai. Elő-
ször a közös bemelegítés Bója Grétivel, majd 
a Crazy Funky Monkey tánccsoport zenéje 
és tánca pezsdítette fel a gyerekeket. A vers-
író pályázat díjazottjai örömmel vették át a 
jutalmaikat.

A délután hátralévő részében ingyenes kós-
tolón és szűrővizsgálatokon vehettek részt a 
jelenlévők. 

Ez a rendezvény is lehetőséget teremtett ar-
ra, hogy a különböző generációk találkozhas-
sanak. Ezzel erősítjük együttműködésünket a 
civil szervezettekkel, egészségügyi dolgozók-
kal és a rendőrséggel is.

Sok kollégánk tevékenykedett azért, hogy 
ez a projekt megvalósulhasson, de a siker el-
éréséhez ki kell emelni a támogatók önzetlen 
felajánlásait is. Ezúton is köszönjük valamen-
nyiük segítségét. 

Reméljük, hogy mindenki kellemesen és 
hasznosan töltötte el velünk ezt a délutánt. 

TÁMOGATÓK NÉVSORA: 
ARCADIA REKLÁM KFT., ABOMILL 

ZRT., VEGETA, JÁSZTEJ ZRT., JÁSZ-SÜ-
TŐHÁZ, EUROCORN PÉKSÉG, BORBÁS 
PÉKSÉG, UTASINÉ DR. GARAI BORBÁ-

LA, LUDÁNYI MÉHÉSZET,  URBÁN ATTI-

LA ÉS NEJE,  URBÁN ISTVÁN- SIMONNÉ 

URBÁN ORSOLYA ,  GŐZNÉ RUSVAI JÚ-

LIA,  ZEPTER,  KEREPESI-BAKOS KRISZ-

TINA,  ZÖLDPATIKA, VÁROSI KÖNYVTÁR, 

JÁSZINVEST ZRT.  – COOP, SIRÁLY PAPÍR-

BOLT, PÁDÁR CUKRÁSZAT, 77 ELEKTRO-

NICA KFT., FABAK ITAL KISKERESKEDÉS, 

TI-LA SPORT, MEGVÁLTÓ GYÓGYSZER-

TÁR TEHETSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

A versíró pályázat helyezettjei: 

4. osztály:

1. Lankasz Petra 4.b 

és Magyar Norbert 4. b

2. Budai Anna 4.b és Kovács Henriett 4.b

3. Fülöp Luca 4.b és Nagy Loretta 4.b

Különdíjat Urbán Petra 4. a kapott. 

3. osztály: 

1. Béres Gábor 3.a 

Gyurcsik –Géczi Mercédesz 3.c

2. Fehér Patícia 3.b 

és Tajti Liliána –Farkas Lolita 3.c

3. Farkas Szabina 3.b és Zagyi Anna 3.b

Különdíjat Birkás Levente Péter 3. c és 

Gőz Júlia Kincső 3.c kapott. 

A szervezők

A szenvedélybetegségekről szóló cikkso-
rozat lezáró részében a talán kevésbé ismert, 
de manapság egyre nagyobb problémát oko-
zó témákról olvashatnak. Ilyen többek között 
a kóros játékszenvedély, és a munkafüggőség 
(workaholic). 

Ahogy a megelőző lapszámokban szó esett 
róla, a függőségben az adott viselkedés ártal-
massága, és mindezek ellenére a szokott füg-
gő viselkedés abbahagyásának képtelensége 
a központi probléma. A káros viselkedést bi-
ológiai, pszichés, anyagi és szociális szem-
pontból is meg lehet közelíteni. Például a kó-
ros játékszenvedély anyagi vonatkozásai a 
legegyértelműbbek. Minél többet játszik, an-
nál több pénzt veszít az illető, a szerencse rit-
kán áll mellé. Egyre nagyobbat bukik, ezért 
egyre több pénzt kell visszanyernie, amihez 
emelni kell a tétet. Nagy valószínűséggel köl-
csönöket vesz fel, hogy adósságait törlessze, 
vagy a hiányt leplezze a család előtt. Amen-
nyiben a függő személy megpróbál keveseb-
bet játszani, egyre irritáltabb lesz, gondola-
tait a következő játék, tét tervezgetése tölti 
ki. Az úgynevezett nyerő szakaszban alakul 

ki a függés, pénzt és önbizalmat nyer a játé-
kos. Ezt követi a veszteség időszaka, amikor 
sérül az önbecsülés, gyűlnek a problémák. A 
kétségbeesés törvényszerűen bekövetkezik, a 
viselkedés szétesetté válik és a játékos min-
dent megtesz, hogy visszanyerje, amit elve-
szített.  Az esetleges pénzbeli jutalom má-
sodlagossá válik, az „akcióban levés” lesz az 
örömforrás. Maga a játék csökkenti a szoron-
gást, az anyagi kár elveszti realitását. A foly-
tonos aggódás, izgalom, vagy a gyakran tár-
suló alkohol és drogproblémák szervi elvál-
tozásokhoz vezethetnek. Ez a forgatókönyv 
a játékos közvetlen környezete számára is 
szenvedést okoz, anyagi és pszichés értelem-
ben egyaránt. 

A munkamánia társas, családi fronton ér-
zékelteti káros hatásait. Általában az egzisz-
tenciájukat féltő családfőket fenyegeti az ilyen 
jellegű probléma. A mai körülmények között 
valahol meg is értjük azt, aki éjt nappallá té-
ve dolgozik, hogy eltarthassa a családját, ál-
landó teljesítménykényszerben él, hogy bizo-
nyítson munkaadói felé. Létezik azonban az 
olyan típusú ember, aki mindezt nem külső, 

hanem belső, pszichológiai kényszerből teszi. 
Ezeknek az embereknek állandóan a sikert 
kell hajszolniuk, a jutalmat azonban sosem 
érik el, mert semmi nem elég. A munka válik 
életük és gondolataik középpontjává. Min-
den más kiürül, elsivárosodik körülöttük. Ha 
valaki akadályozza őket a munkavégzésben, 
agresszívvá válnak. Az állandó feszítettség 
azonban rontja a teljesítményt és a szervezet 
kimerüléséhez vezet. Ennek az állapotnak a 
kialakulása és általában a függőség elkerül-
hető, ha a kontroll az önök kezében van és egy 
tevékenység nem uralkodik el kóros, ártalmas 
mértékben az életükön. Azt szokták monda-
ni, hogy „mindennek megvan a határa”, úgy 
a rossznak, mint a jónak. A kiegyensúlyozott-
ság, mértékletesség, harmónia gyakran meg-
billenhet. Úgy érezheti, nem tud egyedül meg-
bírkózni a problémával, már nem elég egy csa-
ládi vagy baráti beszélgetés. Ebben az esetben 
bátran forduljon szakemberhez, aki nem ítél-
kezik és ismeri az ön problémájának a legha-
tékonyabb kezelési módját.

Kollár Katalin

Egészségnap az általános iskolábanEgészségnap az általános iskolában
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Búcsú Balla Ferenctől, aki lapunk egyik 
alapítója és első szerkesztője volt 1990-től 
négy éven át.

A tiszteletre méltó kollégától, nyugalma-
zott főiskolai oktatótól és a város hagyomá-
nyait kutató és tisztelő lokálpatriótától bú-
csúzunk a következő sorokkal. 

Dr. Wirth István – főiskolai tanár kolléga, 
ma a gimnáziumunk új igazgatója -, beszé-
de elhangzott Balla Ferenc ravatalánál:

Amikor szomorú szívvel állunk Balla Fe-
renc kollégám, barátom ravatala mellett, a 
hit és feltámadás reményében keresünk vi-
gaszt. A gyászoló ember szívéhez a fájdalom 
falain keresztül nehezen talál utat a vigasz-
taló szó. Aki küzdött már hasonló fájdalom-
mal, tudja mit jelent újra és újra rádöbben-
ni, hogy minket pótolhatatlan veszteség ért, 
hirtelen valami nagy űr támadt, amely mind-
örökre betöltetlen marad. Keserűség és fáj-
dalom üli meg szívünket, bár sejtettük az el-
múlt hetekben, sőt egyenesen tudtuk, hogy 
a betegség lassan hatalmába keríti és közel 
az elmúlás. Most, amikor megérkezett, még-
is idegen, ismeretlen és nem tudunk szaba-
dulni attól a gondolattól, hogy többé nincs 
közöttünk. 

Barátságunk három évtizedre nyúlik vis-
sza. Balla Ferenc Jászapátiban töltötte gyer-
mekéveit, majd Jászberényben és Egerben 
folytatta tanulmányait. Végül egyetemi ta-

nulmányit Budapesten fejezte be. 1970-től 
gyermekkora helyszínén, Jászapátiban, az 
általános iskolában tanított. 1979. október 
22-én került a jászberényi Tanítóképző Főis-
kolára, ahol 2009-ig, nyugállományba vonu-
lásáig dolgozott. A Főiskola népszerű fi atal 
oktatójaként tanította a történelemhez kötő-
dő tantárgyakat. 1986-tól a Jászság egyesü-
leteinek, önszervező közösségeinek kutatá-
sával foglalkozott, főiskolai oktatómunkája 
mellett kibontakozott tudományos alkotó-
tevékenysége is. Elsőként dolgozta föl Ra-
kovszky Iván egykori belügyminiszter élet-
rajzát, melyet több tudományos publikáci-
óban adott közre. Részt vett a tanítóképzős 
Történelem tanítás fejlesztése című prog-
ramban, és elismert szaklapok adtak helyet 
írásainak. A Jászság helytörténeti kutatá-
saiban is aktívan részt vett. Eredményeiért 
1995-ben a Jászságért ösztöndíjban része-
sült, megkapta a Főiskoláért kitüntetést és 
több rangos elismerés birtokosaként tartja 
számon szűkebb pátriánk. Az oktató peda-
gógus, Balla Ferenc újraalapító szerkesztő-
je volt a városunkban megjelenő Jász Újság-
nak. Szerkesztette a Jász Világ című, főisko-
lán megjelentetett irodalmi magazint. Az 
1990 után újjá született Vidéki Sajtó egyik 
újraalkotója volt. Ami azonban talán a leg-
fontosabb, az pótolhatatlan személyisége, 
amely alkalmas volt arra, hogy a főiskolai 

munka során kialakult konfl iktusokat De-
ák Ferenc-i bölcsességgel kezelje. Ha egyet-
len jelzővel kellene meghatároznom lényét, 
azt mondom bölcs ember volt, és ehhez a böl-
csességhez rendkívüli türelem és humorér-
zék párosult, amire mindig nagy szükség 
volt, hiszen ahogy Ő szokta mondani: „Aki-
nek humora van, mindene van, akinek nincs, 
az pedig mindenre képes”. Több egyesület 
tagja, és alapítója volt. Számomra a legemlé-
kezetesebb a Népfőiskolai Társaságban vég-
zett közös tevékenységünk. Lelke volt a prog-
ramalkotásnak. Beutaztuk egyesületünkkel 
Európa nagy részét, szerveztünk zarándok-
latot Csíksomlyóra és Lengyelországba. Be-
jártuk Krakkót és Prágát, és élénken él em-
lékezetemben az a kép, amikor a Károly hí-
don a szobrok eredetét s Nepumuki Szent 
János élettörténetét ismertette utastársai-
nak. Hasonló eset történt Firenzében, a Pon-
te Vechiu-n ahol a hidat környező műemlé-
kekről rögtönzött előadást. 

Most pedig tisztelt gyászolók ezen régi hi-
dak után rálépett arra a hídra, amely egy má-
sik világba vezet bennünket. Megrendülten 
állunk és hiányát egyre erőteljesebben érez-
zük. Vigasztaljon bennünket mindaz, amit 
nekünk hátrahagyott, emberszeretetet, job-
bító szándékot és tisztességet. Tisztelt gyá-
szolók, most elbúcsúzom Ferenctől, aki rálé-
pett az örök lét  felé vezető hídra, és hitet te-
szünk amellett, hogy életpéldájából okulva 
igyekezni fogunk jobb emberekké válni.

Dr Wirth István

Az egykori diáktárs és barát, egri fő-
iskolai csoporttárs, Hám László búcsú-
zó szavai:

Engedd meg, hogy a régi osztálytársak ne-
vében szóljak hozzád, mint családtagunk-
hoz, akit immár közel félszáz éve ismerünk. 
Amikor utoljára találkoztunk itt Jászapáti-
ban a mi kis családunkkal, már sejtettük, 
hogy komoly a baj, bár ezt nagyon jól titkol-
tad és amikor az ebéd után el kellett búcsúz-
nunk, a többszöri véget nem érő ölelkezésből 
már tudtam, hogy ez az utolsó veled.

Kedd este, amikor Pali hívott, meggyúj-
tottam egy gyertyát és magamba roskad-
va gondolatban veled beszélgetve próbál-
tam visszaidézni azokat a szép napokat és 
eseményeket, melyben közösen, a ma már 

családként meglévő társainkkal együtt él-
tünk át.

Nagyon sok vidám, mulattató esemé-
nyünk volt és ezek mind, mind nagyon szép 
emlékek, melyekre mindannyiunk szere-
tettel gondol.

Egyéniséged bája már akkor is elragadott 
mindannyiunkat és jó volt veled lenni. Min-
dig igyekeztél a társaság középpontja lenni 
és megadni az együttlét örömét. 

Kedves, jellegzetes humoroddal minden-
kit elkápráztattál. Nem felejtjük el a tanára-
inkat parodizáló előadásaid, a közös mulato-
zások dalait, nótáit, az anekdotáidat.

Igazi tanár egyéniség voltál. Humorod-
ban is, melyeken jókat nevettünk a nevelés 
és jobbítás szándéka sugárzott. Neveltél és 
példát mutattál a következő generációnak, 
akik most itt állnak körülötted.

Ferikém!
Minden vég egy kezdet. Te most elmentél 

közülünk, hátrahagyva mindazt, amit al-
kottál. Egy szép ívű pedagógusi pályát fu-
tottál be és Katalinnal példás családi éle-
tet éltél, génjeidet tovább örökítetted gyer-
mekeidnek. Maradandót alkottál, értelme 
volt életednek.

Hiszem és tudom, hogy lelked és szelle-
med most is itt van körülöttünk, de hama-
rosan ők is eltávoznak és a mindenség ré-
szévé válnak.

Köszönöm, köszönjük, hogy voltál. Kérem 
a Jó Istent, hogy adja meg neked a megtisz-
tulás és a hazatalálás örömét a Teremtőhöz. 
Kedves családodnak pedig a megbékélést 
döntésedben és megnyugvást a jövőben.

Az Isten áldjon.
Jászapáti 2012. április 13.

Búcsú Balla Ferenctől

Balla Ferenc, Ferenc testvér, Franci, Kedves Fritz, Kedves Ferikém!

„Akinek humora van, mindene van, 
  akinek nincs, az pedig mindenre képes.”

Jászapáti város lakóinak 
száma egy kevéssel meg-

haladja a kilencezret. A tizen-
nyolc éven aluliak közel kétez-
ren, pontosan 1874-en vannak. 
Közülük 14-18 év közötti, tehát 
aki tanulja a cikk témájául szol-
gáló művet, kb. 600 diák. A cím-
ben szereplő számítás egy kicsit 
talányos, de pontos, egy elsős 
számára sem okozhat megter-
helést ez az összeadás. Ennyien 
voltak kíváncsiak a március 30-
án 18 órakor megtartott színhá-
zi előadásra városunkban. Nagy 
kár. Az előadás érdekes, forma-
bontó, gondolatokat ébresztő, 
tanító, néhol megrázó élményt 
nyújtó volt még azok számára 
is, akik nem először és nem csak 
egy feldolgozásban látták Shake-
speare örökbecsű művét, a Ró-
meó és Júliát. 

Bevallom, különös kíváncsi-
sággal mentem el erre az elő-
adásra. Koromnál, érdeklődé-
semnél és eredeti foglalkozásom-
nál fogva nem lephet meg senkit, 
ha bevallom, legalább harminc-
szor újraolvastam a művet (ha 
tanítottam, előtte minden évben 
elolvastam újra és újra, s minden 
alkalommal újabb mélységeit fe-
deztem fel), minimum tíz alka-
lommal láttam színház-ban és 
televízióban Arany János, Kosz-
tolányi vagy Mészöly Dezső for-
dításában különböző Júliákkal 
és Rómeókkal, de csak a mosta-
ni előadáson ismerhettem meg 
Varró Dániel tinédzsereknek 
szóló legújabb verzióját. Nekem 
a bemutatott részlet tetszett, bár 
a szövegkritikák inkább azt állít-
ják, nem fordítás, hanem Shake-
speare szavaitól, monológjaitól 
abszolút nem befolyásolt újra-
értelmezés, szabad asszociációs 
megoldásokkal teli az új válto-
zat. Egy kicsit irodalmi szemte-
lenségnek is nevezhetnénk ezt a 
megoldást, de a helyi kis számú 
és nem túl fi atal közönség vevő 
volt rá. Gondolom, ha az egész 
előadás erre a szövegre épült vol-
na, az már túl soknak bizonyul. 
Kísérletnek, bemutatásnak, íze-
lítőnek éppen elég volt. 

A Rómeó és Júlia a világ drá-
mairodalmának az egyik leg-
ismertebb, és a legtöbbet szín-
padra állított darabja. Nehéz róla 
igazán újat mutatni színházban. 
És ez a színház, illetve az igen 
kreatív művészeti vezetője, Ko-
vács Gábor Dénes ezt próbálta 
meg: újat mondani azzal, hogy 

egyes jeleneteket két fordítás-
ban is bemutatott, hogy más je-
lenetekben a prózai és a zenés 
feldolgozás különbségeit láthat-
tuk, mint pl. az eredeti mű és Le-
onard Bernstein West Side Sto-
ryjának megismételt báljele-
netében. (Bevallom, titokban én 
vártam Gérard Presgurvic fran-
cia szerző művét is, a közönség 
biztosan hálás lett volna egy-két 
ismert énekbetétért.) Tetszett 
az is, hogy színházi előadások-
hoz szokatlan módon a narrá-
tor-rendező meg-megszakítot-
ta az előadást, értelmezte a da-
rabrészletet, rávilágított azokra 
a dolgokra, amik ugyan feltűn-
tek, de az okokat addig nem tud-
tuk. Magyarázatával érthetőbb 
lett minden. Pl. furcsa volt szá-
momra, hogy Júliát és Rómeót 
nem ugyanazok a színészek ját-
szották a külön-böző jelenetek-
ben. (Már magam is elcsodál-
koztam, hogy nem emlékszem, 
ki mondja a Mab királynő mo-
nológját. Én Mercutióra emlé-
keztem, de a következő jelenet-
ben ő volt Rómeó….) Vagyis eb-
ben a feldolgozásban a Párist és 
Mercutiót játszó színész lehetett 
Rómeó is, Júlia a dajka sőt sa-
ját édesanyja, Lőrinc barát két 
alakban is megjelent, mígnem 
kiderült, valóban ez volt a ren-
dezői koncepció, a szereplőket 
inkább a ruhák jelezték, nem a 
színészek. 

De kik is voltak a színészek? 
Nagyon tehetséges fi atalok, alig 
idősebbek a gimnazis-táknál, 
akik – sajnálatos módon – hi-
ányoztak az előadásról. A fi ata-
lok a Magyar Színház stú-dió-
sai, pontosabban a Pesti Magyar 
Színiakadémia Művészeti Szak-
középiskola hároméves, nappa-
li tagozatos, középfokú színész-
képzésben részt vevő diákjai vol-
tak, akik máris sokféle elméleti 
és gyakorlati tudásnak vannak a 
birtokában. Jókedvvel és humor-
ral játszották az egyébként való-
ban humoros részeket, s meg-
rendítő élményt nyújtottak pl. a 
kriptajelenetben. S még az sem 
zavart, hogy közben ismét más 
lett Júlia. Gratulálok a rendező-
nek az ötlethez, az előadáshoz, 
élőbb és érdekesebb volt, mint 
egy rendhagyó irodalmi óra, a 
hagyományos tanóránál pedig 

főleg. Minden elismerésem a fi -
atal művészjelölteké, akik egy 
pillanatra sem lankadtak, pedig 
a fi gyelem fenntartása nem kis 
feladat még tapasztaltabb mű-
vészeknek sem. Meg vagyok ar-
ról győződve, még fogunk róluk 
hallani. Summázva: kiváló elő-
adást láthatott az a 37 (egy óvo-
dás vagy bölcsődés korú, egy ál-
talános iskolás és négy középis-
kolás, a többi felnőtt) néző, aki 
rászánt két órát egy szórakozta-
tó, de gondolatokat is ébresztő, 
fergeteges ritmusú, ugyanakkor 
megható előadás megtekintésé-
re. Köszönet az élményért. (Az 
alba-dalt azonban szívesen hal-
lottam volna az ő felfogásukban 
a 2. erkélyjelenetben)

Az IG Produkció Kft szerve-
zésében láthattuk az előadást. 
Ahogy tudom, több ismert, kö-
zépiskolai törzsanyagba tartozó 
nagy irodalmi alkotás feldolgo-
zását is elkészítették a fi atal mű-
vészek. Érdemes bizalmat sza-
vazni nekik. Főleg, ha helyünk-
be jönnek, s nem nekünk kell a 
kultúra után menni nagyobb vá-
rosokba. Tudom, mindenki ma-
ga határozza meg, mit néz meg 
és mikor vagy megnézi-e egyál-
talán az adott művet. Szakta-
nárként, szakértőként, gyakor-
ló érettségi vizsgaelnökként jó 
szívvel ajánlom mindenkinek a 
színész szakközépiskolások pro-
dukcióit. A dráma tagozatos osz-
tályok számára pedig – életkor-
tól függetlenül - különösen ta-
nulságos lett volna az előadás 
megtekintése, ha idejük enged-
te volna.

Kalmár Pálné

Áprilisban írták alá  a Gajdics 
András Osztályfőnöki Díj ala-
pító okiratát a gimnázium épü-
letében. Járvás István és az egy-
kori 4. G. osztály diákjainak kez-
deményezésére hozták létre ezt 
a díjat, azok az egykori diákok, 
akiknek osztályfőnöke volt a Já-
szapáti Mészáros Lőrinc Gim-
názium és Szakközépiskolában 
1967 és 1997 között. Az iskola 
jogutódja a Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei Gróf Széchenyi Ist-
ván Gimnázium Szakképző Is-
kola és Kollégium gimnáziumi 
intézménye, ahol egyedülálló 
módon, a diákok adhatnak elis-
merést az osztályfőnöküknek.

Részletek az alapító okirat-
ból:

„A kitüntetés célja, hogy az 
alapítók maradandó és példaér-
tékű emléket állítsanak Gajdics 
András tanári pályafutásának. 
Az alapításra és a díj első átadá-
sára kiváló alkalmat nyújt a pa-
tinás gimnázium 100 éves fenn-
állásának évfordulója.

A Díjra jelöltek köre automa-
tikusan minden évben a Gimná-
ziumban tanulmányaikat befe-
jező, végzős osztályok osztály-
főnökei. A Díj odaítélésének 
legfőbb szempontja a közössé-

gi munka a diákokkal. Értéke-
lésre kerül a Díj odaítélésénél, 
hogy a jelölteknek mennyire si-
kerül bemutatni az általuk ta-
nított tantárgyat, adnak-e öt-
letet a diákoknak az önálló tu-
dás és ismeretek megszerzésére. 
További szempont, hogy a jelölt 
követi-e a diákjai életét a tan-
órákon kívül, nyitott-e a prob-
lémáik megoldására, segíti-e di-
ákjait a továbbtanulásban, mi-
lyen tevékenységeket végez az 
osztályközösségért a tanórákon 
kívül. „

A Díj odaítélésére minden év-
ben, a Gimnáziumban tanuló, 
valamennyi diák szavazhat, át-
adására a végzős osztályok bal-
lagási ünnepségének részeként 
kerül sor. A díjazott a Gajdics 
András Díjjal kitüntető címet 
igazoló oklevelet és pénzjutal-
mat kap. 

Az alapítók szándéka az volt, 
hogy egykori iskolájukban a ta-
nári munkát elismerjék, és fel-
keltsék az érdeklődést a mai di-
ákok körében, hogy a mai taná-
raik tiszteletére is alapítsanak 
hasonló díjat. 

Sz-n

31+6=37

Különleges emlék 
az egykori osztályfőnöknek 



SZÜLETTEK:
Berdó Száva   III. 20. 
Oláh Alex  III. 27.
Panyicza Tibor  III. 28. 
Mihályi Tímea Panka  III. 28.
Bodor Hanna  III. 29. (Jászivány)
Jász Nóra  III. 29.
Emődi Lili  III. 31.
Bécsi Katalin  IV. 02.
Esvég Bence  IV. 06.
Nagy-Péter Bálint IV. 07. (Jászivány)
Kalmár Viktor Tamás IV. 11.
Orsó Ákos  IV. 11.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Nyitrai Zoltán – Csontos Nikoletta III. 24.
Serényi Gábor – Nagy Veronika III. 30.

ELHALÁLOZTAK:
Torba Lászlóné  élt 91 évet  Jászapáti lakos
 Füle Rozália
Dr. Szabari Erzsébet élt 88 évet „
Tajti Tibor  élt 56 évet  „
Bolyós József  élt 97 évet  „
Pető Imre  élt 70 évet „
Horváth Ferencné élt 103 évet „
 Török Anna
Kéri József  élt 67 évet  „
Tajti József    élt 75 évet  „
Nagypál János  élt 83 évet „
Tóta Mihályné  élt 77 évet  „
 Orosz Piroska
Balla Ferenc  élt 64 évet „
Mihályi István  élt 63 évet  „
Banya Józsefné  élt 93 évet „
 Farkas Anna
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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: május hónapban.

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

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

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

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

ProgramajánlóProgramajánló
 57-441-071

A jászapáti művelődési ház 2012. májusi programajánlata:
1-én, 10 ó.  CSALÁDI MAJÁLIS a főtéren és a sportpályán
3-án, 8-12 ó.  Szőnyeg-vásár
12-én,  Tánckurzus a művészetek házában
18-án, 8-12 ó:  Vegyes-áru vásár
26-án, 8 órától  Gyermeknap a sportpályán
   Lakodalom a művelődési házban

Hétfőnként  17-19 óráig a Városi Vegyes Kar próbái
A Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben Törökné Rusvai Mária al-

kotásai láthatók május 11-től. Érdeklődni lehet a 06-30/854-2100-as, 
vagy a 06-30/387-8427-es telefonszámon.

A művészetek házában:
Fitnesztorna a lányoknak, asszonyoknak – hétfőn és csütörtökön
Jóga – szerdánként
Zumba a lányoknak – péntekenként
Iskolai társastáncórák – hétfőnként
Gyermek néptánc-foglalkozások – kedden és pénteken
Hétszínvirág Táncegyüttes próbái – szombaton és vasárnap
Dúdoló a babáknak – hétfőnként
Gyógytorna az óvodásoknak – szerdánként
Torna az óvodásoknak – hétfőtől-csütörtökig

A Városi Könyvtár májusiprogramjai:
4. péntek 15.00 óra   Minigyöngy
  15.00 óra: Vöröskeresztes taggyűlés
5. szombat 9.00 óra  Játékdélelőtt
7. hétfő 15.00 óra:  Nyugdíjasklub
11. péntek 15.00 óra   Minigyöngy
14. hétfő: 15.00 óra:  Rejtvényfejtő klub
  16.00 óra:  Egyéni rejtvényfejtő verseny
18. péntek 15.00 óra   Minigyöngy
19. szombat 9.00 óra  Játékdélelőtt
9.00 óra     Csipkeverő-kör
21. hétfő 15.00 óra:  nyugdíjasklub
25. péntek 15.00 óra   Minigyöngy
30. szerda 14.00 óra:  Vakok és Gyengénlátók klubja
Június 1. péntek 15 óra:  Minigyöngy
2. szombat: 9.00 óra:  Játékdélelőtt
4. hétfő 15.00 óra:  Nyugdíjasklub
6. szerda 10.00 óra:  Cukorbetegek klubja
8. péntek 15.00 óra:  Minigyöngy

EMLÉKEZÉS

URBÁN JÁNOS
HALÁLÁNAK ELSŐ ÉVFORDULÓJÁRA

„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sohasem kértél, csak adtál,
Te, aki annyira élni akartál,
Elfelejteni Téged nem lehet.
Meg kell tanulni élni Nélküled.”

Szerető családod

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a tisztelőknek, akik 

Balla Ferenc 
temetésén megjelentek, örök nyughelyére virágot helyeztek, 

vagy részvétnyilvánítást küldtek, 
a mély gyászban együttérzésükkel osztoztak.

A gyászoló család

Majális Majális 
– és a változás szele– és a változás szele

A rendszerváltás óta baloldali személyek, majd a megalakulása, 
és az önkormányzat támogató rendeletének köszönhetően a Jász-
kör Egyesület szervezte városunkban a majálisokat. A sportpályán 
egy nagy katonai sátorban gyűltek össze először a gyerekek szüle-
ikkel, hogy játék, videó nézés, lufi k és családi együtt szórakozás 
legyen, úgy, hogy már nem kell  kötelezően mindenkinek ott  len-
ni… Később divatbemutató, néptánc, fúvós zenekar színesítette a 
programokat, a helyi művészeti csoportoknak adva lehetőséget a 
szereplésre. Néhány klub még bográcsozást is szervezett oda, arra 
a napra.  Néha politikus vendégünk is volt. A piros, a narancssár-
ga, és a kék lufi k egymás mellett is jól megfértek, mert a lényeg az 
volt, hogy együtt legyünk. 

A rendszerváltás után új töltést, új értelmet kapott ez a nemzet-
közi ünnep, tekintettel az évszázados történelmi hagyományokra. 
El nem törölhettük, mert sokunknak ez az ünnep a gyerekkort, a 
fi atalságot idézte, amikor az év első igazi szabadtéri rendezvényén 
ismerkedhettek, szórakozhattak egy napot a munka, a tanulás fá-
radalmai után. Ezt az ünnepet szerette volna folytatni Egyesüle-
tünk, amikor 15 évvel ezelőtt felvállalta a városi szintű rendezvény 
szervezését. 

Így indult a tervezés az idén is. Az év elején történt egyeztetésen, 
ahol az önkormányzat képviselői kérték a civil szervezeteket, foly-
tassák a megismert és megszokott rendezvényeiket a várható gaz-
dasági nehézségek ellenére is. Támogatást nem ígértek, de örömmel 
vették fel a listára, hogy a Jászkör Egyesület az idén is rendez Ma-
jálist. A város honlapjára is felkerült. Kis János a kultúráért is fele-
lős bizottság elnöke, az áprilisi bizottsági ülésen még rákérdezett, 
hogy ugye nem kér pénzt az Egyesület a rendezvényhez? Nem kért. 
Elkezdődött a programok szervezése, támogatók keresése, közben 
ment egy levél is az önkormányzathoz, amelyben kértük a helyszín 
és az önkormányzati rendeletben megfogalmazott szolgáltatások 
biztosítását. A megerősítés helyett kétmondatos levél érkezett, és a 
korábban említett bizottság elnöke tudatta velünk, hogy azt a bizo-
nyos rendeletet megváltoztatta a testület. Egy tollvonással. Semmi-
féle egyeztetés, vagy megbeszélés nem volt, pedig ugyanabban a vá-
rosban, ugyanazokért az emberekért dolgozunk – állítólag.

Az újságban jelzett szórólapot ezért hiába várták tőlünk a lako-
sok.

Nem a mi hibánkból, de elmarad a Jászkör Egyesület Majálisa, 
tudomásul vettük a testület döntését. Nem akartunk rászervezni 
mások rendezvényére (bál, arató nap, gazdanap), ahogy az utóbbi 
tíz évben divatba jött.   

Most csak remélni tudjuk, hogy az önkormányzat honlapján 
meghirdetett központi rendezvény sikeres lesz, és ugyan olyan jól 
érzik majd magukat a látogatók, mint a korábbi években, amikor 
igaz nem osztottunk ingyen ebédet, de nem kellett 2000 forintot 
sem fi zetni. 

Jövőre lehet, hogy elkezdjük újra katonai sátorban, videóval, mint 
a rendszerváltáskor? 

Városunk lakóitól elnézést kérünk a félre tájékoztatásért, de ami-
kor az újság áprilisi száma már nyomdában volt, még úgy gondol-
tuk, nekünk kell szervezni a Majálist.

Jászkör Egyesület elnöksége

Hamarosan meghirdetésre kerül: 
EMVA III. tengelyes mikrovállalkozások 

létrehozására és fejlesztése jogcím

Várhatóan 2012. május hónapban kerül újra megnyitásra. Az előző 
felhívásokhoz képest változást jelent majd, hogy a jogcím nem közpon-
tilag kerül kiírásra. A jogcím visszakerül az akciócsoportok ügyinté-
zése alá. Így, a kérelmeket postai úton lehet majd benyújtani a Jász-
sági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület munkaszervezeti irodájá-
ba, az 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. címre.

A jogcímre pályázhat induló, működő mikrovállalkozás, vala-
mint természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélé-
sét követően az első kifi zetési kérelem benyújtásának időpontjáig 
egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenysé-
gét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállás-
ban ekként végzi. 

A vállalkozások a tevékenységükkel kapcsolatos építési, eszközbe-
szerzési beruházásokra pályázhatnak 35 000 000 Ft maximális tá-
mogatási összegig. A JKHK Egyesülete jogosult települései összesen 
600 000 Euró fejlesztési forrással rendelkeznek.

2012. első félévében meghirdetésre kerül a Fiatal mezőgazdasági 
termelők induló támogatása jogcím is.

A támogatás célja, hogy a fi atal gazdák számára a mezőgazdasági 
tevékenység megkezdésénél jövedelempótló jelleggel, egy alkalommal 
a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra segítséget nyújtson. 

Pályázatot nyújthatnak be: 18 és 40 év közötti, megfelelő szak-
irányú képesítéssel, illetve végzettséggel rendelkező agrárszakem-
berek, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodni mezőgazdasá-
gi üzem vezetőjeként.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4 Mrd Ft.
A támogatás mértéke a gazdaság kötelező működtetési időszaká-

nak 4. évére vállalt üzemméretét alapul véve 20.000-40.000 euró-
nak megfelelő forintösszeg.

Az utóbbi pár napban lezajlott egyeztetés központi eleme a beadás-
hoz kapcsolódó adminisztratív korlátok lebontása úgy, hogy minden 
érintett be tudja adni a kérelmét és két lépcsős értékelés legyen úgy, 
hogy az minden szempontból megfeleljen az EU jogszabályoknak a 
választott adminisztratív megoldás. A jelen állapot szerint az EU Bi-
zottság még nem hagyta jóvá a jogcímmel kapcsolatos múlt év végi 
forrás átcsoportosítást.

Újabb egyeztetés és végső megoldás néhány héten belül. Reméljük, 
addigra megjön a brüsszeli jóváhagyás is.

A támogatáshoz megjelent az AGRYA (www.agrya.hu) oldalán egy 
rendelettervezet, mely segítségével a beadáshoz szükséges tervezett 
feltételeket mindenki áttekintheti, és dönthet a beadásról.

Az általunk készített pályázatoknál mindig a tökéletességre törek-
szünk, mely alapkövetelmény.  A projekteket mindig legjobb tu-
dásunk szerint - a kiírások által támasztott szakmai és formai köve-
telményeknek megfelelően készítjük el. A pályázatok mellékleteit ké-
pező pénzügyi – és marketing terveket közgazdászok és mérlegképes 
könyvelő munkatársaink állítják össze. Szükség esetén külső szakem-
berek bevonását is megtesszük. A cégünk eredményességéről, várható 
pályázati felhívásokról bővebben olvashat a www.jasz-consulting.hu 
oldalon. Tekintse meg referenciáinkat, amely az eddigi pályázatírásra 
és egyéb munkákra vonatkozó megbízásainkat tartalmazza.

Jász-Consulting Kft.
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