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 Csőke Józsefné 

munkáját 

oklevéllel 

ismerte el a JABE 

vezetősége.

 A Jászapátiak Baráti Egyesületének közgyűlése. (Írásunk a 6. oldalon.)

Faragó Nikolett pasztellkréta rajza. (Szolnokon marketing és reklám 
szakon tanul, de eredeti terve szerint divattervezőnek készül, a Kerek udvar 
Kézműves Tár rendszeres munkatársa. A középiskolában Deli Julianna 
tanárnő tanítványa volt.)

Személyiségfejlesztő mozgás gyakorlatok és néptánc ötvözete. 
Különleges foglalkozás kezdődött februárban 
Györke Timea mozgás – és táncterapeutával 
a művészetek házában. (Fotó: Borics László)

 

 
Bolla János 

a Magyar Kultúra 

Lovagja lett. 

(Cikkünk az 5. 

oldalon.) 

A képen 2010-ben 

a gimnáziumi 

Makó Pál 

napok egyik 

rendezvényén 

a huszárok 

hagyományőrző 

viseletét mutatja 

be.



Nagy sikerrel 
szerepelt 

Bagi Arnold 
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konzervatórium 
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Rácz Aladár 
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növendéke az 
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Megtapsolhattuk 

zeneiskolánk 
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is, amelyet Szőke 

Ferenc tanár úr 
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Adója egy százalékával 
támogathatja a jászapáti 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. 
(Teljes cikk a 2. oldalon.)


Februárban több héten át 

lehetett korcsolyázni a Panna tó 
jegén.



Ovis farsangOvis farsang
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Jászapátin az Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület, akkori nevén 

Tűzoltó Testület, 1937. VI. 25-én 
alakult meg. Már akkor is nagy 
gondot fordítottak a tűzvédelem-
re, ezért a templom keleti tornyá-
ban tűzőr posztolt, állandó össze-
köttetésben a városházával. Ha 
tüzet észlelt, haranggal jelezte, és 
a kondítások számából tudni le-
hetett, hogy a város melyik részén 
van baj. A II. világháború után az 
egység hivatásos tűzoltóságként 
működött, ám amikor települé-
sünkön a járási székhelyt meg-
szüntették, a 60-as években, a hi-
vatásosok is feloszlottak. A szer-
tár és az akkori fecskendő - egy 
jobbvolános MÁVAG tűzoltó au-
tó - szerencsére maradtak, így az 
új önkéntes tagok ezekkel az esz-
közökkel láthatták el Jászapáti, 
sőt a környékbeli települések tűz-
védelmét. A következő gépjármű 
egy CSEPEL CSD-344 típusú fecs-
kendő volt, mely szintén sok al-
só-jászsági településen megfor-
dult egy-egy bevetés során, segít-
ve a jászberényi hivatásos tűzoltók 
munkáját. Időközben a szertár át 
lett helyezve a városháza udvará-
ról jelenlegi helyére. A ma már 75 
éves múlttal rendelkező egyesület 
1989-től megyei bírósági bejegy-
zéssel rendelkezik, és 2001. júliu-

sa óta önálló egyesületként műkö-
dik. Kisebb eseményeknél, példá-
ul viharok utáni munkáknál vagy 
belvíz elleni védekezésnél egysé-
günk önállóan is ellátja munká-
ját. A 2008. decemberében tiszt-
ségújító közgyűlést tartott egye-
sületünk, amely alkalmával újra 
lett választva az elnök, elnök-he-
lyettes, új parancsnok és parancs-
nokhelyettes illetve gazdasági ve-
zető tagok lettek választva. Egye-
sületünk taglétszáma 31 fő, ebből 
a tűzoltási és műszaki mentési fel-
adatot ellátók száma 16 fő. 

Minden tag elvégezte a 40 órás 
felkészítő alaptanfolyamot, me-
lyekről bizonyítványt kaptak. Né-
hányan részt vettek egyéb tűzoltó 
szakképző tanfolyamokon (kis-
gépkezelői, szivattyúkezelői, al-
pintechnikai és parancsnoki tan-
folyamok), melyek tapasztalata-
it felhasználhatják egy esetleges 
bevetés során, vagy akár a civil 
életben is. Minden vonulós tűz-
oltó rendelkezik saját védőruhá-
zattal biztonsága érdekében, és 
mobiltelefonnal. Az egyesület 1 
dolgozót fő állásban foglalkoztat 
gépkocsivezető-szertáros mun-
kakörben. Az egyesület vezetékes 

és mobiltelefonokon illetve URH 
rádión is riasztható, így a nap bár-
mely szakában a gépjárműfecs-
kendő 10 percen belül tud indulni 
a helyszínre, néhány fővel. 

1993-ban városunk pályázat út-
ján nyerte meg a CSEPEL-METZ 
776.0 STEYR típusú gépjármű-
fecskendőt, mely ma is az egyesü-
letet és a lakosság védelmét szol-
gálja. 

Az évente megrendezésre kerü-
lő jászsági tűzoltó versenyeken ál-
landó résztvevők vagyunk, és az 
évek folyamán szép sikereket ér-
tünk el több kategóriában (felnőtt 
férfi , felnőtt női és ifjúsági fi ú). 

A 2011. májusában Jászapáti 
adott helyet a hagyománnyá vált 
jászsági tűzoltóversenynek, me-
lyen szintén szép eredményeket 
értünk el. A versennyel egyidejű-
leg került megrendezésre a városi 
gyermeknap is, melyen az önkor-
mányzattal közösen összefogva si-
került egy színvonalas program-
sorozatot összeállítanunk.

Pénzügyi támogatásunkat Já-
szapáti Város Önkormányzata biz-
tosítja, emellett csekély tagdíjbe-
vétellel is rendelkezünk. Továbbá 

minden évben bővülő pályázati le-
hetőségekkel is élünk.

Segítséget nyújtunk:
 környezetvédelem,
 közrend és közlekedésbiz-

tonság védelme,
 önkéntes tűzoltás,
 mentés,
 katasztrófa-elhárítás,
 közhasznú szervezetek szá-

mára biztosított – csak közhasznú 
szervezetek által igénybe vehető – 
szolgáltatások,
 ár- és belvízvédelem ellá-

tásához kapcsolódó tevékenysé-
geink során. 

Elérhetőségünk: 5130, Jászapáti, 
Damjanich u.52  

Baj esetén hívja az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület ügyeletét napközben a 
06-57-440-324 vagy a 06-30/218-
4593 telefonszámon a nap bármely 
órájában!

A vidékfejlesztési miniszter 
3/2012. (I.31) VM rendelete ér-
telmében az az ügyfél, aki az EM-
VA által társfi nanszírozott ÚM-
VP keretében támogatást vett 
igénybe, felhasználására vonat-
kozó monitoring adatszolgálta-
tásra kötelezett. 

A monitoring adatszolgáltatást 
az ügyfél köteles:

-  a határozat jogerőre emelke-
dését vagy a szerződés megkötését 
követő év február 13 és március 12 
közötti időszakban, 

- a művelet megvalósításának 
időszakában évente február 13. és 
március 12. között, 

- a művelet befejezését követően 
az utolsó kifi zetési határozat meg-
hozatalát követő év február 13 és 
március 12 közötti időszakban, 

- a működtetési kötelezettség 
ideje alatt évente február 13. és 
március 12. között az általános 
gazdálkodási bázisadatokra, il-
letve a művelet megvalósulásá-
nak végére a támogatással elérni 
kívánt eredmények adataira vo-
natkozó adatszolgáltatási kötele-
zettségét teljesíteni. 

Az ügyfélnek az adatszolgálta-
tási kötelezettségét elektronikus 
úton kell teljesítenie. Az adatszol-

gáltatás ügyfélkapus azonosítás-
sal az MVH honlapján található 
elektronikus űrlapkitöltő szolgál-
tatás segítségével nyújtható be, 
amely az MVH honlapján vagy a 
kormányzati portálon keresztül 
érhető el. 

Az adatszolgáltatás elektroni-
kus úton történő benyújtása al-
kalmával az ügyfél helyett annak 
meghatalmazottja is eljárhat, akit 
az MVH által rendszeresített, és az 
MVH honlapján közzétett nyom-
tatványon kell meghatalmazni.

Tekintettel arra, hogy a szüksé-
ges adatok a támogatási és a kifi -
zetési kérelemben rendelkezésre 
állnak, a következő jogcímek ese-
tén nem áll fenn adatszolgáltatási 
kötelezettség:

- Az EMVA alapból a szakta-
nácsadási szolgáltatások igény-
bevételéhez igénybe vett támoga-
tások

- Az EMVA alapból termelői 
csoportok létrehozásához és mű-
ködtetéséhez nyújtandó támoga-
tások

- Az EMVA alapból az ÚMVP I. 
és II. intézkedéscsoportjához kap-
csolódó képzések keretében igény-
be vett támogatások

- EMVA keretében a mezőgaz-
dasági utak fejlesztéséhez igény-
be vett támogatások,

- EMVA keretében a Natura 
2000 gyepterületen történő gaz-
dálkodáshoz igénybe vett támo-
gatások

- EMVA készségek elsajátításá-
ra, ösztönzésére és végrehajtására 
igénybe vett támogatások

- EMVA mikrovállalkozások lét-
rehozására és fejlesztésére igény-
be vett támogatások

- EMVA nem termelő mezőgaz-
dasági beruházásokhoz igénybe 
vett támogatások

- EMVA erdőszerkezet átala-
kításához igénybe vett támoga-
tások,

- EMVA erdő-környezetvédel-
mi intézkedések keretében igény-
be vett támogatások,

- EMVA őshonos és a veszélyez-
tetett mezőgazdasági állatfajták 
genetikai állományának tenyész-
tésben történő megőrzésére igény-
be vett támogatások,

- EMVA 122/2009. (IX.17) FMV, 
és 76/2011 (VII.29) VM rendeletek 
LEADER fejezetének végrehajtá-
sához igénybe vett támogatások,

- EMVA genetikai erőforrások 
megőrzése intézkedés keretében 

a növényi genetikai erőforrások 
és minkroorganizmusok ex situ 
megőrzéséhez igénybe vett támo-
gatások,

- EMVA tejágazat szerkezetát-
alakítását kísérő állatjóléti támo-
gatások esetében,

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG 
MUNKAHELYTEREMTÉSHEZ

A Nemzetgazdasági Miniszté-
rium a mikro-, kis- és középvál-
lalkozások számára munkahely-
teremtő beruházási pályázatot 
hirdet a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alapból. Az elmúlt évi kiemelkedő 
érdeklődés miatt az előző évi ke-
retösszeg kétszerese, 10 milliárd 
Ft áll a pályázók rendelkezésére. 
A pályázatokat a beruházás he-
lye szerinti fővárosi/megyei kor-
mányhivatal munkaügyi központ-
jához 2012. február 8-tól 2012. 
március 30-ig lehet benyújtani.

A támogatás nem vehető igény-
be mezőgazdasági termékek ter-
meléséhez, feldolgozásához, for-
galomba hozatalához.

Jász-Consulting Kft.
 info@jasz-consulting.hu 

Tel.: 57/440-516

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Nyertes pályázók monitoring adatszolgáltatásaNyertes pályázók monitoring adatszolgáltatása

(Elhagzott Andrási József ra-
vatalánál 2012.  február 21-én.)

Elment Jóska. Elment Jóska, 
mindnyájunk Józsija, papája, fa-
terja, de szívünkben tovább él.

Mert ki is volt Ő nekünk, ping-
pongosoknak? Ő volt az az ember, 
aki már 12 évesen szerelmes lett 
egy kicsi, fehér labdába. Ez a sze-
relem elkísérte Őt a sírig. A ping-
pong és annak imádata meghatá-
rozta egész életét.

Józsi már a 60-as évektől játé-
kos edzőként tanította a sportág 
kedvelőit és szervezte az aszta-
litenisz versenyeket. Számtalan 
OKISZ versenyt nyertek Kéki Jó-
zsival, néhai Demeter Pistivel és a 
többiekkel. Éveken keresztül ját-
szott NB 2-ben a jászberényi Le-
hel csapatában. 

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  

Sporttársak búcsúztatója

Papa játék közben egy sportnapon a Strandon

Andrási József

Kérjük, támogassa Ön is 
a Jászapáti Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 
munkáját adója 1 % -ával.

Adószámunk: 
18834820-1-16

Rengeteg fi atalt tanított meg az 
asztalitenisz szeretetére. Az edzé-
seken 20-30 gyermek és felnőtt 
ütögette a kaucsuk labdát Jóska 
vezényletével. Számos megyei és 
országos szintű eredményt értek 
el edzőssége alatt. Papa több al-
kalommal elismerésben részesült 
a város vezetősége részéről. Halá-
láig igazolt versenyzője volt a Já-
szapáti férfi  csapatnak. Az utolsó 
percekig bűvölte a labdát, dacolva 
a gyilkos kórral. Sajnos 76. szüle-
tésnapját már nem élhette meg.

Döbbenten állunk eme nagy-
szerű ember sírjánál. A mi pa-
pánk sohasem panaszkodott, sőt, 
betegen is példát mutatott akarat-
erejével és kitartásával. A gyógy-
kezelések alatt is alig várta, hogy 
jöhessen játszani, a pingpong 
volt éltető ereje. Nagyon szeret-
te a csapatot, a fi úkat. Buzdított, 

bíztatott minket a versenyeken, 

edzéseken is.
Itt maradtunk Nélküle és üres-

ség tátong szívünkben. Az űrt szí-
vünkben betölti a fájdalom, de az 

emlékek örökké élnek. Igazi élő 
legenda volt Ő, a sportág szerel-
mese, mindnyájunk példaképe.

Búcsúzunk Tőle a Jászapá-
ti Pingpong szakosztály minden 
tagja és összes sporttársad ne-
vében:

Jász Laci, Kalmár Tibi, Nyit-
rai Laci, Bodor Gyuszi, Lencse 
Józsi, Bankos Pisti, Dr. Borbás 
Józsi, Szabó Sanyi, Birkás Feri, 
Kéki Józsi,  és jómagam, Mudri 
Barnabás.

Soha nem feledünk. 
Nyugodj békében, Jóska!

„ Pihen a kéz, 
mely értünk dolgozott, 
pihen a szív, 
mely értünk dobogott.
Számunkra 
Te sosem leszel halott,
Örökké ragyogsz, 
mint fent a csillagok. ”



Márciusi mustármag
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Jász Plasztik Autócentrum Kft. Jászberény, Jákóhalmi út 11. 57/505-505

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

Minek örüljek?
Mottó:  Az öröm mindenkié, csak meg kell keresni a forrását, az 

öröm mindenkié. () 

Amilyen elcsépelt a fenti kérdés, sokan mégis felteszik, mert ránk 
erőltetik, hogy: ö-rü-ljél már végre. Emberfeletti módon megnőtt 
azok száma, akik elvárják, hogy legyünk boldogok pusztán azért:

-  mert jön a tavasz,- minek örüljek, amikor: még -12 fok van oda-
kint. 

- mert nem vagy beteg,- minek örüljek, amikor most kezdődik az 
infl uenza szezon.

- mert van mit enned,- minek örüljek, amikor ezt a süteményt nem 
szeretem, és amúgy is fogyókúrázom.

- Mert a családod mindenben melletted áll…
A felsorolt elvárásoknak megfelelni izzasztó kötelesség. Ezért mi 

legtöbbször savanyú arccal állunk elébe, eszünkbe se jut, hogy ne-
vetve, jókedvűen is lehetne. Mert az életöröm tanulható. Elég egy 
pici változás és már megtettük az első lépést. Pl. a „minek örüljek” 
kezdetű mondatok elhagyásával. 

Van egy friss tapasztalatom erről, az utóbbi időben (február kö-
zepe) sokat zsörtölődtem a családommal, a hideg miatt, azután jól 
megfáztam. A betegség gyötrelmei alatt gondolkoztam el, hogy men-
nyivel jobb volt egészségesen dolgozni, mégis olyan fásultan, lassan 
végeztem mindent. Nem könnyebb lett volna örülni, hogy nem va-
gyok beteg, és a családom mindenben mellettem áll. Sokszor az a 
változás, amire szükségünk van, nagy erőfeszítésnek tűnik, de ér-
demes megtenni.

Ne féljünk, ez az öröm, nem áll ellentétben vallásunkkal. Mindezt 
csak azért írom le ide, hogy szomorúságunkat áldozzuk fel végre, a 
nagybetűs „Öröm!” oltárán, vagy az életünkben.  Már csak egy kérdés 
maradt: Kié az öröm? Amire a mottó szövege szépen megadja a választ, 
és most már biztosan jön a tavasz, hisz március van?!                                     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 ismét Jászapátihoz kapcsolódó kérdésekre kereshetik a jó megoldást totó formájában.
Az első hat kérdés Makó Pál életéhez kötődik, róla tudhatunk meg többet, ha megtaláljuk a helyes választ a feltett kérdésekre.
A másik négy kérdés szintén Jászapátival kapcsolatos általános tudnivalókat rejt. A jövőben nem 13 +1, hanem csak 10 kérdéses lesz 
a totó, mivel a rejtvényre biztosított hely terjedelme az újságban meghatározott.

TEAHÁZ       LELKÜNK TITKAI

Függőségeink
A szenvedély – betegség?

Napjainkban egyre elterjedtebb a 
káros szerek használata, a kóros vi-
selkedésformák-egyszóval addikci-
ók - megjelenése. Aggódó szülőket, 
kíváncsi kamaszokat, szenvedélybe-
tegséggel élőket, hozzátartozókat, és 
mindenkit, aki többet szeretne tud-
ni az emberi természetről, érinthet 
ez a téma. 

Addikciónak a drogok vagy drog-
fogyasztással egyenértékű izgalmi 
helyzetek keresésének és a drogok 
fogyasztásának kényszeres visel-
kedésmintáját nevezzük. Jellem-
ző rá a drogok, vagy izgalmi hely-
zetek iránti erős vágy. A drog olyan 
kémiai anyag, amely a szervezetbe 
kerülve megváltoztatja a központi 
idegrendszer működését. Léteznek 
kémiai függőségek, ilyen például a 
dohányzás, alkoholizmus, heroiniz-
mus, kokainizmus, amfetaminiz-
mus, a túlzott koffeinfogyasztás. A 
szenvedélybetegségek másik nagy 
kategóriája a viselkedési addikció, 
tünetei az önszabályozó képesség za-
varaiból származnak. Ide tartoznak 
a kényszerbetegségek, kényszeres 
hajtépkedés, kleptománia, kóros já-
tékszenvedély, kényszeres vásárlás, 
Gilles de la Tourette-szindróma és 
bizonyos szexuális zavarok.  

Kiemelkedően fontos kérdés, 
hogy mikor válik egy szer fogyasz-
tása, egy szokás, szenvedély, időtöl-
tés kórossá, mikor kell szakember-
hez fordulni. 

Erre az első és legegyszerűbb vá-
lasz: akkor, amikor az adott szer fo-
gyasztása, az adott viselkedés foly-
tatása káros, ugyanakkor az illető 
személy nem vesz tudomást a nega-
tív következményekről, illetve ezek 
tudatában sem tud lemondani a ká-
ros szokásáról. Továbbá intő jel, ha a 
szer vagy a viselkedés hiányában el-
vonási tünetek jelentkeznek. 

A szenvedélybetegségek témakö-
rét illetően a legfenyegetőbb a tár-
sadalmilag elfogadott drogok, te-
hát a nikotin, alkohol, nyugtatók, 
fájdalomcsillapítók, koffein hasz-
nálata. Önök is találkozhattak már 
olyan dohányos emberrel, aki szívin-
farktus vagy rákműtét túlélését kö-
vetően is tovább szívja a cigarettát. 
Láthattunk alkoholbeteget, aki sú-
lyos májelégtelenségben szenved, 
komoly gyógyszereket szed, de az 
italozást nem hagyja abba. Ilyen-
kor joggal merül fel a kérdés: miért 
nem? Az addikciók hátterében bio-
lógiai és pszichés tényezők állnak. 
Először fel kell tárni az okokat, hogy 
miért kezdett bele a személy az adott 
viselkedésbe, vagy szer használatá-
ba. Az alkohol például sokszor esz-
köz egy relaxált állapot, vagy jobb 
hangulat eléréséhez. Az alkohol fo-
gyasztása így kellemes, jó érzéshez 
vezet. Kialakul egy ismételt vágy az 
ital fogyasztására, amely feszültsé-
get okoz. Ez a feszültség csak akkor 
csökken, ha az illető újra iszik. Az 
ital elfogyasztása újra kellemes ér-
zést okoz, de gyorsan múlik, majd 
ismét megjelenik a vágy, ami foko-
zatosan sóvárgássá válik és csak az 
alkohol csökkenti. Ez az ördögi kör 
sokszor ismétlődik, az illető szerve-
zete megtanulja a sémát, kondici-
onálódik. Tehát, látni kell, hogy az 
adott személy miért kezdte el hasz-
nálni az alkoholt, mit próbált he-
lyettesíteni vele, majd fokozatosan 
át kell alakítani az erősen berögzült 
szokást, miszerint csak az ital vezet 
megkönnyebbüléshez.    

A cikk folytatásában részleteseb-
ben foglalkozunk a szenvedélybeteg-
ségek különböző típusaival.

Kollár Katalin

Már az ókor nagy fi lozófusai sem 
tudtak jelentőségteljes határvonalat 
húzni a barát fogalma körül és sok 
elmélet szembe állt egymással, kezd-
ve azzal, hogy létezik-e szeretet. 

Habár fejlődtünk a korral, még-
sem találjuk az igazi választ. Talán 
ez a korfejlődés az, ami akadályoz 
minket. Hiszen a nyugatról érkező 
fejlődés áramlat még most is jelen-
tőségteljesen érezteti magát és ez ké-
pes megváltoztatni az embereket, il-
letve a látásmódjukat.

A fi atalság körében (tekintve a 12-
20 éves korosztályra) nem igazán 
lehet megmondani, hogy ki az igazi 
barát. Ki az, akit az éjszaka közepén 
is felhívhatsz, ha valami nagy baj 
van, aki megnyugtat, titokban tart-
ja a dolgaid és támogat.

Sosem volt egyszerű igazi baráto-
kat találni bármikor is éltük virágzó 
ifjúságunkat. Viszont ez ma egyre 
nehezebb. Sok fi atalnak a számító-
gép a legjobb barátja, így önmaguk-
ba burkolóznak és saját kis virtuális 
világot alakítanak ki.

Vannak olyanok, akik túl sokat 
taktikáznak és erőltetetté válik a ba-
rátságuk.

Van akinek barát az, akivel a leg-
jobban szórakozik, kirúg a hámból, 
de igazából egy barát a lelki támaszt 
nyújtja. Nincs éles határ a barátok 
és a haverok között és bárhogy is 
nézzük túl sok a taktika, kevés a bi-
zalom.

Ezek talán mind korunk felszínes-
ségéből adódnak, hiszen minden fi a-
tal a küllemére ad, olyannyira, hogy 
nem lesz egyénisége és nem üti meg 
az átlag értelmi szintet. Talán a baj 
ott is kezdődik, hogy mindenki pró-
bál erős, okos lenni, fejlettebb a ko-
ránál és olyan dolgokba vág bele, 
amiket nem tud egyedül megolda-
ni, viszont ha rossz környezetbe ke-
rül csak egyszerű haverokra tehet 
szert, barátokra nem és támogatás 
nélkül összeomlik.

Visszakanyarodva a virtuális vi-
lághoz, előttünk lebeg a nagy kér-
dés, hogy érdemes-e interneten is-
merkedni? Természetesen, de meg 
kell tanulni játszani ebben a játék-
ban, hiszen nem mindenki olyan, 

1. Ki kutatta a jászapáti 
születésű Makó Pál (1723-
1793) munkásságát?

a) dr. Farkas Ferenc 
b) dr. Wirth Lajos
c) dr. Wirth István 

2. Ki  volt Makó Pál?
a) történész, politikus
b) orvos, biológus
c) jezsuita szerzetes, 
természettudós, polihisztor

3. Makó Pál elemi isko-
láit Jászapátin végezte, 
majd hol tanult tovább?

a) Debrecen
b) Eger
c) Pécs

4. Makó Pál melyik két 
nagy város egyetemén  ta-
nított?

a) Budapest, Szeged
b) Berlin, München
c) Bécs, Nagyszombat

5. Ki volt az, a ma már 
nyugdíjas kiváló szervező-
képességű és szaktárgyai 
iránt elkötelezett tanár, 
akinek a kezdeményezé-
sére indult el a helyi gim-
náziumban a Makó Pál Tu-
dományos Diáknapok?

a) László Péterné
b) Pető Béláné
c) Borbás Lászlóné

6. Melyik évben volt 
a fenti esemény először?

a) 1998
b) 2000
c) 2003

7. Apáti utónevű település 
18 van hazánkban. Mi fűzi 
őket össze, nevük mire utal?

a) egyházi eredet, egykori
 apátsági tulajdon viszony
b) azonos vallású emberek 
 élnek a településeken 

c) nincs semmi 
 összefüggés köztük

8. Mióta működik a Já-
szapáti Polgárőr Egyesü-
let? 

a) 2005
b) 2001
c) 1998

9. Melyik évben volt 100 
éves a Vámosgyörk-Jásza-
páti vasútvonal?

a) 2008
b) 2010
c) 2009

10. Mikor alakult meg a 
Jászok Egyesülete és ki az 
elnöke? 

a) 1991. március 19. 
 dr. Dobos László
b) 2001. május 17.  
 dr. Suba Györgyné
c) 1995. november 5. 
 Hortiné dr. Bathó Edit

Beküldendő a 10 kérdésre 

adott válasz helyes betűjele.

Mindenkinek eredményes, új 

ismeretek birtokába jutó kelle-

mes időtöltést kívánok!

A januári rejtvény megfejté-

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

c, b, a.

Nagypál Istvánné

A megfejtés senkinek nem 

lett száz százalékos. 

Az egy hibapontosok között 

sorsoltunk, a nyertes aki a NO-

VUM Kiadó ajándék könyvét 

kapja: 

Ádám Istvánné, Jászapáti.

A könyvet átveheti a könyv-

tárban.

amilyennek a neten keresztül mutat-
ja magát. De való igaz, hogy messze 
élő emberekkel, olyan kapcsolatot 
vagyunk képesek kialakítani, amit 
nem is várnánk. Minden a kockáza-
ton és a realitáson múlik, amik meg-
adják az esélyt arra, hogy komoly ba-
rátokra tegyünk szert.

Ebben az ingadozó világban meg 
kell találniuk a fi ataloknak önma-
gukat és ez alapjában nem könnyű 
feladat, hiszen sok egyéniségváltás 
is következhet belőle és kevés olyan 
barát van, aki képes még így is sze-
retni a másikat, úgy őszintén.

Sajnos egyre többet látni, akár a 
taktikázáson, akár a gyerekesen ki-
beszélésen keresztül, hogy legtöbb-
ször csak érdekbarátságok jönnek 
létre, vagy épp csak túlajnározott 
haverság, aminek igazából mély tar-
talma nincs.

Az élet egyik legnehezebb felada-
ta megtalálni önmagunkat és talán 
ez akkor a legnehezebb, ha nincs leg-
alább egy jó barát, aki így is – úgy is, 
tűzön - vízen keresztül szeret. Már-
pedig igaz barátok nélkül, nem ka-
land az élet.

Lilianne

Tizenéves szemmel 
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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!

A Jászsági Kistérségi Helyi 
Közösség Egyesülete munka-
szervezetének ügyintézői végez-
tek a JKHK Egyesülete LEADER 
második felhívására benyújtott 
kérelmek hiánypótlás feldolgo-
zásával, ellenőrzésével. Az egye-
sület az elmúlt hónapban több 
mint 30 előzetes helyszíni szem-
lét folytatott le az építés jellegű 
és eszközbeszerzésre irányuló 
beruházásoknál. Az A1 ügyinté-
zés zárását követően elkezdődik 
az A2 szakmai, pontozási ügy-
intézés. 

2012. február 23. óta kerül-
nek postázásra a pályázatokkal 
kapcsolatban a befogadó levelek, 
nyilatkozatok, ezek kézhezvétele 
után lehet saját felelősségre meg-
kezdeni a beruházást. A mun-
kaszervezet felhívja a pályázók 
fi gyelmét arra, hogy a befoga-
dó levél nem azonos a támogató 
határozattal, csupán a kérelem-
befogadás tényét rögzíti. Amen-
nyiben saját felelősségre meg-
kezdik a beruházásukat, kérik, 
hogy alaposan tanulmányozzák 
a megkezdéssel kapcsolatos kö-
telezettségeket, melyek a kifi ze-
tési kérelem benyújtásánál vál-
nak fontossá. A támogató hatá-
rozatokat tavasszal, legkésőbb 
április végéig küldi ki a munka-
szervezet.
Együttműködés a „Márminá-
lunk” Organikus Delikátesz 
programmal - FELHÍVÁS!
Mihályi Mónikát, a JKHK 

Egyesülete munkaszervezet ve-
zetőjét kereste meg 2012 febru-
árjában a Harmónia Delikátesz 
Kft. vezetője azzal a kéréssel, 
hogy a LEADER HACS partner-
ségével, egymás munkáját és cél-

jait segítve a helyi termékek is-
mertségét és elfogadottságát nö-
veljék közös erővel.

A „Márminálunk” Organikus 
Delikátesz célja, hogy segítsen 
megteremteni a kapcsolatot az 
egyes vidéki régiókban műkö-
dő gazdasági társaságok, őster-
melők, helyi termelők, valamint 
a fővárosi fogyasztó közönség 
között, mely által - egyelőre Új-
pesten, majd a fővárosban is - 
közvetlenül elérhetővé válnak a 
vidék hagyományos, egészség-
megőrző, organikus ízei, illet-
ve hagyományőrző programjai, 
ismertebbé válnak a vidéki tér-
ségek helyi termékei és hagyo-
mányőrző kultúrája. 

Ennek megfelelően féléves vál-
tásban egy-egy magyarországi 
tájegység mutatkozik be sajátos 
ízvilágával, termékeivel, kultú-
rájával, a helyi fi atal művészek-
nek megjelenési lehetőséget biz-
tosítva (pl. természetfotó kiállí-
tás, kortárs festők művei, fotósok 
utazásos fi lmvetítései, stb.)

A Delikátesz leendő vevői 
olyan magánszemélyek, akik 
nyitottak és érdeklődők a témák 
iránt. Nemcsak a helyi lakosokat 
kívánja a Kft. megcélozni tevé-
kenységével, hanem - kezdemé-
nyezés egyedülálló voltára tekin-
tettel - az egész fővárosból illetve 
az agglomerációból (Fót, Duna-
keszi) vár érdeklődőket.

A Delikátesz nyitva tartása tá-
mogatja a hétvégi programok ide 
szervezését, illetve egy kis színt 
visz a kora reggelekbe, reggeliző-
ként is kiszolgálná a vevőket.

A Jászsági Kistérségi Helyi 
Közösség Egyesülete, hasonló-
an a Közép-Tisza-Zagyva Vidék-
fejlesztési Egyesülethez és a ré-
gió más egyesületeivel közösen 
segíteni kívánja a helyi termé-
kek ismertebbé tételét.  

A „Márminálunk” Organikus 
Delikátesz a IV. Kerületben a 
Lebstück Mária u. 10. számban, 
73 m2-en fogja várni a leendő 
partnereket és vevőket. Az üz-
lethelység bővítése jelenleg zaj-
lik, a tervezett nyitás 2012. má-
jus közepe.

 Kedves helyi terméket 
előállító Partnereink, 

Helyi Termelők!
Amennyiben érdeklődnek a 

kezdeményezés iránt, kérjük, 
keressék irodánkat bizalommal, 
segítjük a kapcsolatfelvételt, a 
hagyományőrző ételkóstolók, 
termékbemutatók összeszerve-
zését, kézműves foglalkozások 
rendezését és minden vidékfej-
lesztéshez illeszkedő ötletet. Cé-
lunk, hogy térségünk ismertsé-
gét növelve a helyi termékek pia-
cát bővítsük, hogy közös erővel a 
fogyasztók tudatos gondolkodá-
sát pozitív irányba változtassuk: 
a hazai, helyi terméknél nincs 
jobb! Elérhető árakon, megfe-
lelő és megbízható, hazai minő-
séget szeretnénk bemutatni tér-
ségünkből, várjuk szíves érdek-
lődésüket, együttműködésüket!

Mihályi Mónika
06306004818 
mihalyi.monika@jkhk.hu 

 Ön elképzeli, 
mi megvalósítjuk!

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

építőipari tervezését
- meglévő épületek felújí-

tási, korszerűsítési, bővítési 
terveinek 

  elkészítését
- beruházások lebonyolí-

tását
- kivitelezési munkák 
műszaki ellenőrzését

- pályázatokhoz szükséges 
  dokumentációk készítését

- részletes költségkalku-
lációk készítését

- építkezések felelős 
műszaki vezetését

- építmények statikai 
ellenőrzését

Bíró László
terület- és településfejlesz-

tési szakmérnök
független műszaki ellenőr, 

felelős műszaki vezető

ifj. Bíró László szerkezetépítő 
mérnök, statikus

Mobil: 06 /30 205-1191, 
06 /30 639-3565

E-mail: jaszepuletes@
gmail.com, Fax: 06/57 

655-264

LEADER pályázatot benyújtók tájékoztatója

öszönőlevelek Lóczi Miklósnak
Köszönjük a lehetőséget Lóczi Miklósnak és a Jászapáti 2000 Mg. Zrt.-nek, 

hogy helyet adott táncóráink megtartására.
Kalmár Patrícia

Köszönjük a lehetőséget Lóczi Miklósnak és a Jászapáti 2000 Mg. Zrt.-nek, hogy 
helyet adott egy számunkra nagyon fontos tanfolyamnak. 

Tisztelettel és köszönettel:
A Tajti család
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A Jász Újságban a terveink szerint elindí-
tanánk egy új sorozatot, amiben a Jászapá-
tin élő, dolgozó fi atalok véleményét, gondja-
it, szokásait próbáljuk megismerni.

A cikk minden hónapban több fi atal meg-
keresése és válasza alapján alakul ki. Az első 
téma a farsanghoz kapcsolódik, a bulizást, a 
fi atalok szórakozási lehetőségeit járja körbe 
a városban. A véleményhez fantázianév kap-
csolódik, mert a lényeg inkább a válasz.

Az első kérdéscsokor így szólt: 
- Hová jártok bulizni, szórakozni? 
- Hol vannak bulizós helyek Jászapátin?- 

vagy más településen van a kedvenc helyetek?
- Miért jó hely az? 
- Mit szoktatok inni, esetleg enni?
- Melyik a bulizós nap a héten? 
Ha nem hetente, akkor milyen gyakran 

rúgtok ki hámból?

Válaszoló

Általában Pestre járok bulizni, de párszor 
megfordulok Jászberényben is. Sajnos Jásza-
pátin a fi atalok nem találnak maguknak meg-
felelő szórakozó helyet, ezért vagy másik tele-
pülésre járnak szórakozni vagy kénytelenek 
beérni azzal, ami itt van.
A szórakozóhely hangulata, megjelené-

se sokat számít egy-egy buli helyszín kivá-
lasztása során, de az akciók, sztárvendégek, 
show-k is segítenek a választásban.
A bulikon rövid italt, sört, koktélt fo-

gyasztunk, enni nem igazán szoktunk, csak 
buli után valamelyik utcai büfénél vagy vásá-
rolunk az éjjel-nappaliban.
Régebben hétköznapokra esett, de ma-

napság csak hétvégén.

Hercegnő

Jászapátin nem szoktam bulizni, Szol-
nokra de leginkább Jászberénybe megyek, 
ha szórakozásról van szó. Egy-két kocsmá-
ban megfordulunk, mint pl. Corner vagy Os-
ter, ideális hely, mint kávézó az Insomnia, és 
egy diszkós táncolós hely, az Oster.
A társaság általában mindig jó, de feldob-

ja a hangulatot, ha lehetőség van arra, hogy 
táncoljunk.

Általában csak akkor eszünk, ha pizzáz-
ni megyünk. Buli előtt/után esetleg hot-do-
got eszünk. Inni egyaránt iszunk üdítőt és al-
koholt. Ha anyagilag megtehetjük, akkor szí-
vesen fogyasztunk koktélt is.
Péntekenként bulizunk inkább, de a 

szombat se kizárt. Változó, hogy mikor bu-
lizunk egész éjszaka, van hogy egymás utáni 
héten, de van hogy kéthavonta.  
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- Jászapátiban sajnos nem igazán van lehe-
tőség kultúrált helyen szórakozni, ezért mi fi -
atalok kénytelenek vagyunk közeli városok-
ba utaznunk, hogy egy jót bulizzunk. Általá-
ban Szolnok vagy Budapest.

- A társaság a legfontosabb szempont egy 
jó bulinál, de a hely minősége (tánctér, bár, a 
hely tisztasága, lehetőségek választéka) is so-
kat dob egy bulin.

- Amilyen italra van lehetőségünk. Üdí-
tő, alkohol, mindkettőt szívesen fogyaszt-
juk.  Ha megéhezünk, akkor keresünk egy 
éttermet, gyorséttermet. Sajnos Jászapáti-
ban a késő éjszakában erre sem találunk le-
hetőséget.

- Szombat. Havonta 1-2-szer.

„Zs”

A mai fi atalok körében nagyon eltérő meg-
ítélés alá esik, hogy mit jelent az a szó számuk-
ra, hogy szórakozás. Nekem tulajdonképpen 
a szórakozás azt jelenti, hogy a barátaimmal 
lehetek, „lazulunk” egy kicsit, jól érezzük ma-
gunkat. Sokszor nem is számít, hogy hol, csak 
az a lényeg hogy együtt legyünk. A hétközna-
pok stresszes időszakait, a mindennapok ro-
hanását, csak így lehet egy kicsit enyhíteni. 
A mi korosztályunk már kinőtt abból az ún. 
„diszkós korszakból”, vagyis egyre ritkábban 
van kedvünk diszkóba menni. Nem az a leg-
fontosabb, hogy minél hangosabb legyen a 
zene és minél többen legyünk egy helyen. In-
kább az a lényeg, hogy a barátok együtt legye-
nek, és vidáman töltsük el az időt.

Jászapátin nem igazán van olyan szórako-
zóhely, ahová el lehetne járni rendszeresen. 
Ha lehetőségünk van rá, inkább elmegyünk 
Jászberénybe vagy Szolnokra, ahol színvona-

lasabb szórakozóhelyek vannak, és több le-
hetőség között tudunk választani, vagy egy 
este több helyre is el tudunk menni. Általá-
ban az olyan helyeket részesítjük előnyben, 
ahol nyugodtan lehet beszélgetni, enni-in-
ni. Utána vagy előtte pedig esetleg még el-
megyünk moziba, bowlingozni, vagy egyéb 
helyekre.  Nekünk nincs olyan törzshelyünk, 
ahová rendszeres járunk, mindig más helye-
ket fedezünk fel, mégpedig olyanokat, amik-
ről már hallottunk, vagy esetleg interneten 
bukkantunk rá. Ilyen szempontból szeretjük 
az újdonságokat.  

Ital szempontjából én leginkább sör „pár-
ti” vagyok, de nem viszem túlzásba, és mi-
vel általában személygépkocsival megyünk, 
ezért nem is nagyon szoktunk alkoholt inni, 
vagy legalábbis mértékkel, persze a sofőr ki-
vételével, aki egyáltalán nem is iszik. Hogy-
ha eszünk valamit, akkor az általában pizza, 
hamburger, gyros, vagyis a „gyors kajákat” 
részesítsük előnyben olyankor, hiszen ilyen 
jellegű ételeket nem eszünk minden nap, és 
néha lehet egy kicsit „bűnözni” 

Általában a szombati napok azok, ame-
lyekre beiktatjuk a szórakozást, hiszen ek-
kor érnek rá a legtöbben. Általában egy hó-
napban minimum kétszer szoktunk elmenni 
ide-oda, hiszen egyre nehezebb a sok elfog-
laltság között összeegyeztetni az ilyen jelle-
gű dolgokat (sajnos). Télen  nehezebben szán-
juk rá magunkat, a hideg, a rossz utak miatt. 
Nyáron, illetve jó időben sokkal gyakrabban 
megyünk ide-oda. Olyankor szinte minden 
hétvégén elmegyünk szórakozni.

Nagyon jó lenne, ha Jászapátin is több 
olyan jellegű szórakozóhely létesülne, ahol 
a fi atalok jól érezhetik magukat, és főleg biz-
tonságban, színvonalas körülmények között. 
Én személy szerint nem szeretem az olyan 
helyeket, ahol hömpölyög a cigarettafüst, és 
már 10 perc után úgy érzi az ember, hogy már 
a hajába, ruhájába ivódott a cigaretta sza-
ga. Az ilyen helyeket nagy ívben elkerülöm, 
de sajnos a legtöbb szórakozóhely ilyen, fő-
leg Apátin.

Monstre rendezvényen, a XVI. Magyar Kul-
túra Napja Gálán a Magyar Kultúra Lovagjá-
vá avatták Bolla János agrármérnököt. A jeles 
rendezvény lebonyolítására a Magyar Kultú-
ra Napján került sor a Corinthia Grand Hotel 
Royal dísztermében. A rangos helyszín ezút-
tal is rangos rendezvénynek adott helyet…

Több mint harmincan vehették át a kitün-
tető címet, köztük néhány, a magyar kultú-
ráért eredményesen tevékenykedő külföldi 
is megkapta a megtisztelő díjat. Egymásután 
vették át meghatottan a díjat pedagógusok, 
orvosok, írók, költők. Volt a kitüntetettek 
között egy politikus is, Németh Miklós rend-
szerváltó miniszterelnök. A posztumusz Kul-
túra Lovagja címet kapta gróf Czegei Wass Al-
bert, a jeles író, alkotó is…

Bolla János a tanyavilág szülötte. Egy, ak-
kor Jászapátihoz tartozó tanyán, Hevesivá-
nyon (ma Jászivány) született egy gazdálko-
dó család sarjaként. Otthon megismerte a ke-
mény munkát, áthatotta a föld és az állatok 

szeretete, és ez elkísérte a jászberényi mező-
gazdasági iskolába, majd a debreceni egye-
temre is. Egyszerű dolgozóként és vezető-
ként egyaránt sokat tett a mezőgazdaságért, 
hiszen az otthonról hozott és a tudományel-
sajátítás során szerzett ismereteit céltudato-
san hasznosította. Méltatása a következőkép-
pen hangzott:

„ Lovagias tettek: Aranyminősítésű szó-
lóénekes. Számos civil szervezet tagja, ezen 
belül a Jászberényi Városvédő és Szépítő 
Egyesület elnöke, a Jász Múzeum Kulturá-
lis Alapítvány alapító tagja és a Jász Lovas 
Bandérium alapítója. Agrármérnöki diplo-
máit Debrecenben szerezte. Több szakmai 
beosztást követően egy jászberényi terme-
lőszövetkezet elnökeként öntevékeny cso-
portok – pávakör és citerazenekar – támo-
gatója. A város és a természetvédelem elkö-
telezett híveként és a település arculatának 
formálójaként a főtemplom díszkivilágításá-
nak szorgalmazója, egyesületével míves ülő-

padok, köztéri alkotások, emlékművek felál-
lítója és felújítója, valamint a védett temető-
kert létrehozója, városvédő ifjúsági táborok 
szervezője. A Város- és Faluvédők 29. szak-
mai konferenciájának főszervezője. A lovas-
iskola, majd a bandérium létrehozója és hat 
éven át első vezetője, a 12. Nádor Huszárezred 
hagyományainak ápolója, a tavaszi hadjárat 
aktív résztvevője, a huszár- és katonadalok 
népszerűsítője. A Jászsági Hagyományőrző 
egyletkeretében a népi hagyományok gyűjtő-
je, feldolgozója és ismertetője. A jász világta-
lálkozók állandó szereplője.”

(részletek Dr. Farkas Ferenc nyug. főisko-
lai tanár írásából)

Bolla János 1979-ig a Jászapáti Velemi 
TSZ-ben dolgozott, mielőtt Jászberénybe 
költözött.  Sokan emlékezhetnek még rá azok 
közül, akiket lovagolni tanított a 70-es évek-
ben, vagy hallották énekelni. (szerk.) 

Lovaggá avatták Bolla JánostLovaggá avatták Bolla Jánost

Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány jótékonysági bálja

A hóember orra hurka
olvad egy óra mulva
inkább tegyünk bele krumplit
nemsokára térdre hullik
kiérdemesült hóember
társak voltunk ketten egyszer
hógolyóztunk kint a kertben
most az arca ismeretlen
abból tudom hogy ki állt itt

ilyen nagyot más nem ásít

és ha ránéznek a kertben

megborzong és összerezzen.

Rigó száll rá ma vagy holnap

füttyent egyet „lám ez olvad”

fák mellette bóbiskolnak

azt se kérdik hát 

te hogy vagy?

A Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány 
köszönetet mond önzetlen támogatásáért!

A Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány 1996-ban jött 
létre 1997 szeptemberétől működteti a Zeneiskolát. Célunk az alap-
fokú művészetoktatási intézmény működtetése, és fúvószenekarunk 
fejlesztése, a zenei kulturális élet színesítése.

Támogatást nyújthat az alábbi számlaszámra: 
11745114-20004408

Ha a Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítványt méltónak ta-
lálja az 1% odaítélésére a rendelkező nyilatkozaton a 18827147-1-16 
adószámunk feltüntetésével megteheti.

Megkérdeztük a fiatalokat!Megkérdeztük a fiatalokat!

Szuly Gyula – Hóember vénül

Az idei „báli szezonban”néhány alapítványi 
bál elmaradt, talán a gazdasági válságnak, 
vagy másnak köszönhetően kevesebb az ado-
mányozó. Az általános iskola egyik alapítvá-
nya mégsem riadt vissza a hagyományos jó-
tékony célú rendezvénytől.

A bál után az Alapítvány kuratóriumának 
elnökétől, Fehérné Mihályi Anikótól kértünk 
rövid tájékoztatást a tapasztalatokról. 

Mikor kellett elkezdeni az ötletek gyűjtését 
és mikor a felkészülést?

Már novemberben elkezdtünk gondolkod-
ni, ötleteket gyűjteni a műsorra, fellépőkre, 
zenészre, díjakra vonatkozóan. Ezt követően 
szinte heti rendszerességgel összeült a kura-
tóriumunk, hiszen egy ilyen bál pontos felépí-
tése, apró részletekig történő megszervezése 
sok időt és munkát igényel. 

Mennyi vendég vett részt a bálon?

Szerencsére a szilveszteri bálozások közel-
sége illetve az esetleges gazdasági nehézségek 
ellenére 185 vendégünk volt a bálon. Ez gon-
dolom annak is köszönhető, hogy igyekeztünk 
a belépőjegy árát úgy meghatározni, hogy a 
felmerülő költségeinket fedezze, de ne legyen 
anyagilag megterhelő egy-egy család számá-
ra a bálon való részvétel. 

Kik vettek részt a szervezésben, a 
műsorban? Minden fellépő helybeli volt, 

vagy az iskolához kötődő?

Az előzetes szervezésben a kuratóriumunk 
tagjai vettek részt aktívan, ezt követően, a bál 
előtti hetekben rengeteg segítséget kaptunk 
az iskola vezetésétől, pedagógusaitól, diákja-
itól.   A bál is a tehetséges gyerekekről és gye-
rekekért szólt, így a fellépők is az iskola diák-

jai közül kerültek ki. A műsor összeállításá-
ban illetve a gyerekek felkészítésében pedig 
a pedagógusok segítettek. Nagyon sok segít-
séget kaptunk a művészeti iskola vezetésétől 
és diákjaitól is, akik, mivel álarcos bálunk 
volt, elkészítették az álarcokat, illetve a  ter-
met is nagyon ízlésesen a farsangra hango-
lódva feldíszítették. 

Miből volt a bevétel, csak a tombolából?

(Voltak adományozók is, akik magán a bá-
lon nem vettek részt?)

A belépőjegy árát úgy határoztuk meg, hogy 
a költségeinket fedezte, bevételünk a támoga-
tásokból adódott, mely egyrészt támogatói 
jegyek értékesítését másrészt a tombola-fel-
ajánlásokat jelentette, illetve több helyi vál-
lalkozó a vacsorához ajánlott fel saját termé-
ket, ezzel is csökkentve költségeinket. A szép 
számú felajánlók között – akik vagy támoga-
tói jegyet vásároltak illetve különböző tombo-
latárgyakat ajánlottak fel- voltak magánsze-
mélyek, vállalkozók, vállalkozások egyaránt 
és nem utolsó sorban iskolánk osztályai is kü-
lönböző felajánlásokat tettek. A támogatáso-
kat ezúton is nagyon köszönjük. 

Mire fordítják a bevételt?

A bevételből a különböző helyi, megyei, 
országos versenyeken induló diákjainkat tá-
mogatjuk. Hiszen mindamellett, hogy isko-
lánk pedagógusai lelkiismeretesen felkészí-
tik a tehetséges gyermekeket, egy-egy ilyen 
verseny - mint napjainkban minden - pénz-
be is kerül, és ebben igyekszik segíteni a Te-
hetséges Gyermekeinkért Alapítvány, azáltal 
hogy a verseny nevezési díját, illetve a verse-
nyekre való eljutás útiköltségét stb. kifi zet-
jük. A helyi, házi versenyeken való részvételt 

is támogatjuk, például a bált követően kerül-
tek megszervezésre alsó tagozaton a népdal 
éneklő versenyek, melyen a résztvevőknek 
illetve a díjazottaknak egy kis csokival, üdí-
tővel kedveskedtünk. Év közben iskolánk-
ban több  házi verseny kerül megrendezésre, 
melyhez mindig igyekszünk valamilyen szin-
ten hozzájárulni, hiszen gyerekekről lévén 
szó, fontos, hogy érezzék,  értékeljük, hogy el-
indulnak egy-egy ilyen versenyen, Úgy gon-
dolom legközelebb is nagyobb kedvvel vesz-
nek részt bármilyen megmérettetésen, ami 
még ha nem is érnek el helyezést, mindenkép-
pen hasznukra válik, hiszen tudásuk, ismere-
tük gyarapszik, ha felkészülnek és verseznek. 
Év végén jutalomkönyvekkel értékeljük a ki-
emelkedően teljesítő diákokat. Az alapítvá-
nyunk több díjat hozott létre, amellyel pénz-
jutalomban részesítjük ilyenkor a legsikere-
sebb tanulókat.

Van kedvük jövőre is megszervezni a 
bált, megérte a fáradozást? Vagy a jó 

szórakozásért már megérte
 a szervezőknek is? Mi a vélemény?

Összességében egy jól sikerült bált tudha-
tunk magunk mögött. Mivel iskolánknak 2 
alapítványa van, ( mindkét általános iskolá-
nak volt alapítványa és ezek az iskola össze-
vonását követően is megmaradtak), így az is-
kola vezetésével illetve a kuratóriumok tagja-
ival közösen már 2 éve olyan döntés született, 
hogy a két alapítvány felváltva rendez bált. 
Hiszen egy ilyen kis városban, ilyen gazdasá-
gi helyzetben egy báli szezonban két hasonló 
alapítványi bált szervezni nem biztos, hogy 
szerencsés,  így jövőre a Tehetségért Alapít-
vány rendezi a bált. 

Sz-n



SZÜLETTEK:

Bella Zétény 2012. 01. 13.
Gulyás Kiara 2012. 01. 28.
Nagy Milán 2012. 02. 03.
Kiss Dóra 2012. 02. 06.

ELHALÁLOZTAK:

Borbás István élt 80 évet Jászapáti lakos
Holló Miklósné élt 91 évet  „
 Nagy Julianna
Lados Pálné élt 84 évet „
 Berente Anna
Andrási Lajos élt 66 évet Jásziványi lakos
Nagy József élt 69 évet Jászapáti lakos
Urbán Istvánné élt 92 évet „
 Tóth Mária
Burai Pál élt 77 évet  „
Korsós Miklós élt 88 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 munk ra!

  
  
 Tan fo lyam in dul: 2012. március hónapban. 

TÁ  J É  KO Z  TA TÁ S  É S  J E  L E N T  K E  Z É S : 
BIR KÁS FE RENC gép jár m� ve ze t�-szak ok ta tó nál
Tel.: 57/440-727, 30/915-9978, 
a M� ve l� dé si Ház ban: Urbán Péternénél.
Az oktatás korszer�, FORD FIESTA TD CI 
gépkocsival, nyáron h�vös, télen 
meleg klímájú autóban, kényel-
mes körülmények között folyik. 
Könny� kormánykezelés (szervo).
,,Biztonságos járm�ben, gyorsan 
vezet�i engedélyt szerezhet.”  
Ne várjon holnapig, még ma 
hívjon és tájékozódjon a lehet�ségekr�l! 

MEZEI BÉLA iskolavezet�

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

OKÉV-szám: 05-0136-03

ProgramajánlóProgramajánló
 57-441-071

A jászapáti művelődési ház 2012. márciusi programajánlata:
1-én, 13-17 ó.: Vegyesáru vásár
3-án, 14.30.: NŐNAPI MŰSOR
  Tánckurzus a művészetek házában
4-én: A My Fair Lady – Tiszaföldváron
6-án, 17 ó.: Főzőklub
15-én, 9.30 ó. Ünnepi műsor
 14 ó: Gyimes-felsőloki hagyományőrzők műsora 
  a művészetek házában
18-án: A My Fair Lady – Jászfényszarun
20-án, 9-12 ó. Cipővásár
28-án, 12,30 ó. Filharmóniai előadás az ált. iskolásoknak 
30-án, 16 ó: Rómeó és Júlia –  előadás a középiskolásoknak 
  és minden érdeklődőnek. IG-produkció.
 20 ó: DISCO
31-én  A Rácz Aladár Zeneiskola Zenés délutánja 
  a művészetek házában.
Hétfőnként 17-19 óráig a Városi Vegyes Kar próbái

A Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben „Régi Képek Jászapátiról” 
fotókiállítás. A Helytörténeti Gyűjtemény a téli – fűtési – időszakban 
előzetes – telefonos – bejelentkezés útján látogatható!

A Városi Könyvtár márciusi programjai
2 péntek 14,30 óra Minigyöngy
9. péntek 14,30 óra Minigyöngy
10. szombat 8,30 óra Játékdélelőtt
10. szombat 9 óra Csipkeverő-kör
23. péntek 14,30 óra Minigyöngy
24. szombat 8,30 óra Játékdélelőtt
30. péntek 14,30 óra Minigyöngy

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Szeretteink elhagyják a világot, de szívünkben örökké élnek.
Akit szerettünk. életünk része marad mindörökre, része annak, 
ahogyan a világot látjuk, ahogyan élünk...”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

ANDRÁSI JÓZSEF 
végső búcsúztatásán részt vettek, emlékezésükkel, 
részvétnyilvánításukkal fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család

Február 25-26, napja az emlé-
kezés és a tiszteletadás napja volt 
Jászapátin. Az országos rendezvé-
nyeket helyi események egészítet-
ték ki, olyanok, amelyek – ha egy-
szer valaki megírja a város törté-
nelmét – be fognak kerülni ebbe a 
helytörténeti tárba.

Az Országgyűlés 2000. június 
13-án (az 58/2000. (VI. 16.) sz. ha-
tározatával) döntött úgy, hogy feb-
ruár 25-én tartják a kommunizmus 
áldozatainak emléknapját. 1947-
ben ezen a napon tartóztatták le 
jogellenesen, majd hurcolták el a 
Szovjetunióba, ahol hosszú éveken 
át ismeretlen helyen tartották fog-
va a Független Kisgazdapárt akko-
ri főtitkárát, Kovács Bélát. „Annak 
idején Kovács Béla volt az, aki em-
berileg és erkölcsileg példát muta-
tott, és akiben ott rejlett a lehető-
ség, hogy nagy államférfi  legyen. 
Mint ahogy Nagy Ferencben is” – 
értékelte Kovács Béla alakját évti-
zedekkel később Göncz Árpád. 

A helyi programban Pócs János 
polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, majd a vaj-dasági test-
vérváros, Temerin polgármestere, 
Guszton András személyes hangú 
visszaemléke-zésével folytatódott 
a megemlékezés. A polgármester 
úr minden szaván érződött, a csa-
ládját ért veszteség a mai napig 
mélyen a szívébe vésődött, s tel-
jesen egyértelművé vált minden-
ki számára, hogy a diktatúrák csak 
fájdalmat, szenvedést okozhatnak 
még évtizedek múlva is. 

Újabb személyes visszaemlé-
kezéssel folytatódott a program: 
Szentesi-Zöldi László újságíró mu-
tatta be Vörösterror Szolnokon 
– 1919. május 3.–4 .c. könyvét, 
amelynek egyedi a műfaja: a tör-

téneti monográfi a és a családi kró-
nika különös keveredése az, amely-
ben egy 14 éves szemtanú, az író 
egyik nagyapja számol be a magyar 
történelem eddig ismeretlen feje-
ze-téről, több tucat szolnoki polgár 
legyilkolásának körülményeiről, az 
akkor átélt és még sokáig ható bor-

zalmakról. A mű a Nagy Magyaror-
szág Könyvek hatodik köteteként 
jelent meg, elő-szavát Raffay Er-
nő történész írta. Az író az előadás 
végén dedikálta a művét.

Az ünnepi műsort a helyi közép-
iskola szakképző tagozatának ta-
nulói mutatták be, felkészítő ta-

náraik Bobák Józsefné és Berente 
Lászlóné voltak. A műsor az érte-
lemre és az érzelemre egyaránt ha-
tott, a hétköznapok jelenetei jól ér-
zékeltették a nagypolitika túlka-
pásait, a kisemberek félelemben 
tartását. A diákok meggyőző erővel 
elevenítették meg a mozaikokból 
összeálló történelmi képet.

Az ünnepi műsor után a résztve-
vők megkoszorúzták az 1919-ben 
kivégzett Joó Andor egykor volt já-
rásbíró és Rakovszky Iván egyko-
ri kitelepített országgyűlési képvi-
selő, belügyminiszter, bírósági el-
nök és felsőházi tag, volt vallás- és 
közoktatásügyi miniszter emlék-
tábláját.

Délután a Rácz Aladár Zeneis-
kola ünnepi műsorával, a Zenés 
könyvtári estékkel folytatódott a 
program. A műsor előtt Réz István-
né, az iskola igazgatója mondott 
ünnepi beszédet. Emlékező gon-
dolataiban felelevenítette a sok-
gyermekes cigánycsalád gondja-
it és azt a törekvést is, amivel - a 
nagy-nagy nehézségek ellenére is 
- a tehetséges gyermekük tanítta-
tását szorgalmazták. A megemlé-
kezés koszorúit a város vezetősége 
nevében dr. Völgyi István alpolgár-
mester helyezte el, majd megemlé-
keztek a világhírű cimbalommű-
vészről a település közintézményei 
is. A nap egy kellemes hangulatú 
hangversennyel zárult, ahol a pici 
előképzősök mellett a nagyok is fel-
léphettek. Méltán arattak nagy si-
kert a hallgatóság körében. Köszö-
net felkészítő tanáraiknak.

Másnap az ünnepi szentmise 
után felavatták a Vándorfy János 
emléktáblát a nevét viselő Honis-
mereti szakkor tagjai. 

Tisztújítás és éves közgyűlés a 
Jászapátiak Baráti Egyesületében

Február 20-án tartotta közgyű-
lését a JABE. Lóczi Miklós elnök 
beszámolója az elmúlt év eredmé-
nyeiről és a pénzügyi nehézségek-
ről szólt. 

Az Egyesület tevékenysége 2011-
ben is sokoldalú volt, egyre jobban 
bekapcsolódott a város, az egész 
Jászberényi kistérség társadalmi 
és kulturális életébe.

2011-ben még sikerült megren-
dezni a hagyományos JABE bált, 
ami a város egyik legszínvonala-
sabb bálja volt. A májusi Jászsági 
Gazdanapokon 3000 adag ebédet 
adtak ki a két nap alatt, ami önma-
gáért beszél, hangsúlyozta az elnök 
beszámolójában. Az idén a magas 

költségek miatt elmarad mindkét 
rendezvény. 

Megszervezték a Jászok Világta-
lálkozójára a kerékpártúrát, a nyá-
ri alkotó tábort és a hozzá kapcso-
lódó kiállítást Szalkári Rózsával. A 
júliusi Aratónap és kakasfőző ver-
seny az elmúlt évben is népszerű 
volt a jászapátiak körében, mert 
a kulturális és szórakoztató prog-
ramok mellett mindenki családi 
körben is együtt lehet a bográcsok 
mellett. Ezekre az idén is készül 
az egyesület. (Az Aratónap július 
13-án lesz, a JAK tábor július 2. és 
13. között.)

A Hagyományos szakmák- Szak-
mai hagyományok című kiállítás és 
konferencia gyermekprogramja a 
töklámpás készítő verseny az el-

múlt évhez hasonlóan megrende-
zésre kerül majd az októberi ünnep 
előtt, de a több napos rendezvény-
sorozat várhatóan elmarad. 

Az elmúlt év során dr. Suba 
Györgyné Barátság című, két nyel-
ven íródott könyvének kiadását tá-
mogatták. Az idén újabb könyv je-
lenik majd meg az év végére, Val-
lomások a második világháborúról 
címmel.

Az Egyesület a Jászság történe-
tének, hagyományainak ápolása 
érdekében több helytörténeti kiad-
ványt is megjelentetett, valamint 
honlapot is működtet: www.jabe.
hu. Az idén a JAK tábor kezdeté-
re, Szalkári Rózsáról és a művész-
táborról készül könyv.

A vezetőség az idén is folyama-
tosan fi gyeli a pályázatokat.

A közgyűlés végén a tisztségvi-
selők megválasztására került sor. 
Csőke Józsefné lemondását elfo-
gadták az elnökség tagjai, aki mun-
kájával, ötleteivel a kezdetektől so-
kat segített a JABE-nak.

A helyére új tagot választottak, 
így a tíz tagú elnökség tagjai a kö-
vetkezők: Lóczi Miklós, Borbásné 
Budai Valéria, Illés Anita, dr. Győri 
Gyula, Urbán Péterné, Tajti Erzsé-
bet, Szabóné Nagy Enikő,

Kálmán Zsolt, Mihályi Mónika, 
Kis Beáta. Az Ellenőrző bizottság 
tagjai lettek: Nagyné Kerek Sarol-
ta, Csőke Katalin, Lénárt Mihály.

Sz-n

Kevesebb rendezvény, de a színvonal maradKevesebb rendezvény, de a színvonal marad

A könyvtár épületén, Vándorfy János tiszteletére emléktáblát avattak 
az egykori római katolikus káplán nevét viselő honismereti szakkör tagjai. 

Emlékezés és tiszteletadás. Az ünnepi műsort a helyi középiskola szakképző 
tagozatának tanulói mutatták be.

A jászok egy százaléka 
Megkezdődött az adóbevallások benyújtásának időszaka.  Az elszár-

mazott jászságiakat és az otthon élőket összekapcsoló szervezet, a Já-
szok Egyesülete ezúton kéri és előre is köszöni az Ön és családtagjai sze-
mélyes támogatását. Szervezetünk a személyi jövedelemadó egy százalé-
kát újabb hagyományápoló kiadványok megjelentetésére, rendezvények 
- közte a Jász Világtalálkozó - megvalósítására fordítja. 

Jászok Egyesülete

Adószám: 19666024-1-41 
1537 Budapest 114 Pf. 367.  info@jaszokegyesulete.hu 

www.jaszokegyesulete.hu, bankszámla: 10200892-31411767

EMLÉKEZÉS BUDAI LÁSZLÓRA
Szívünkben nagy szeretettel emlékezünk 
szerető férjem halálának 3. évfordulójára.

„Búcsú nélkül hagytad el
hirtelen e kegyetlen világot
Elvitted magaddal a reményt, a boldogságot.
Fájó szívvel kérdezzük, míg élünk,
kegyetlen sors, mért vetted el tőlünk?”

Szerető feleséged, lányaid, vejeid, unokáid

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, 

volt munkatársaknak, ismerősöknek, akik

NAGY JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Szerető felesége, lánya, veje, két unokája. 
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