
JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN HAVILAPJA  XXIV. ÉVFOLYAM  3. SZÁM  2013. MÁRCIUS HÓ

Jászapáti és környéke független havilapja.  Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Illés Péter, Nagypál Istvánné, Szabóné Tajti Katalin, 
Tősér Sándor  Kiadó: Szabóné Tajti Katalin, 5130 Jászapáti, Liliom út 20.  57-440-801  Lapunk korábbi számai Adobe Acrobat 

Reader ingyenes programmal megtekinhetők, illetve letölthetők: http://jaszujsag.atw.hu  E-mail: jaszujsag@invitel.hu  Nyomdai munkák, 
tipográfiai forma tervezése: Benkucs Angelika, kivitelezése: Radó István nyomdászmester  36-789-466  Megjelenik Jászapátin, minden hónap 
elején.  HU ISSN 0866-2428.

12 XXIV. ÉVFOLYAM  2013. MÁRCIUS HÓ

Ára
: 1

00
 Ft

Farsangi arcfestés az óvodában

Jelmezbálban

Februári képek

A seprűkészítő, Túri János, munka közben. (Cikkünk az 5. oldalon.)

 A Varázsdada című előadás szereplői. (Visszatekintő című írásunk a 9. oldalon)

Tündér és boszorka. 
(Az óvodai farsang képeit Tajti Judit készítette.) A fenntarthatóság jegyében.

2. oldal: Örökké mosolygó 

                   fiatalember maradsz

                   PályaMű Díjasok

3. oldal: Mustármag

                   Teaház - lelkünk titkai:  

                   Az önismeret

5. oldal: Bált rendeztek  

                   a tehetségekért

                  Pályázati információk

6. oldal: Régi mesterségek:  

                   a seprűkészítő

7. oldal: Rendezvények.  

                   Anyakönyvi hírek

8 oldal: Félévi értesítő

9. oldal: Jótékonysági bál támogatói
A Tehetségért alapítvány PályaMű díjasai az általános iskola diákjai voltak:  Dr. Ludányi István, Berente Éva,  

Tajti József, Almási Tünde, Törökné Rusvai Mária, dr. Sinkó-Káli Róbert. ( Cikk a 2. oldalon)

Hamarosan itt a tavasz, jön a húsvét!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk Kedves Olvasóinknak!  

(A virágkötő: Zagyi Sándorné, a fotó: Fülöp Péter.)Az alapítványi bál műsorában a gyerekek téli játékokat elevenítettek meg a színpadon.

A szülők country-tánca a Retro bálban. Az általános iskola tanári csapata a bál műsorában. 



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.
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Lancost  Adidas  Errea  Kronos NikeUHL Sport  

Mesébe illő szép karriertör-
ténet volt élete első négy évtize-
de. A kitűnő érettségit követő-
en egyenes út vezetett számára a 
Budapesti Műszaki Egyetem Ve-
gyészmérnöki Karára. Mint okle-
veles biológusmérnök a Szegedi 
Biotechnológiai Kutató Központ 
kutatójaként növénygenetikával 
foglalkozott, külföldi ösztöndíjak 
(Waageningen, Hollandia) része-
seként és tudományos konferen-
ciák (pl. Tucson, USA) meghívott 
előadójaként érdemelte ki egye-
temi kisdoktori fokozatát 1992-
ben, és szerzett PhD minősítést 
2002-ben a Gödöllői Mezőgazda-
sági Kutatóintézet tudományos 
munkatársaként.

Nemcsak kiváló szellemi ké-
pességekkel megáldott fiatal 
tudósként vívott ki elismerést. 
Jászapátiban családi vállalkozás 
keretében 1993-ban Sörfőző Üze-
met létesített. Alapító tagja volt 

a Magyarországi Kisüzemi Sör-
főzdék Egyesületének, termékei 
számos hazai sörversenyen nyer-
tek érmet, a városi rendezvények 
rendszeres támogatója, igazi apá-
ti lokálpatrióta volt. Nyughatat-
lan, meg nem alkuvó, dinamikus 
egyéniségével magával tudta ra-
gadni az embereket. Ez a mindig 
vidám, mosolygós, kedves ember 
fáradhatatlanul dolgozott…

A sors azonban komoly lelki 
próbatétel elé állította, mikor tu-

dományos pályafutása egy fer-
tőző betegség okán derékba tört. 
2002-ben visszatért szülőváros-
ába, Jászapátiba. A megpróbál-
tatások után küzdeni tudására, 
akaraterejére támaszkodva talp-
ra állt. Sőt következetességével és 
elszántságával apaként, testvér-
ként és barátként még ő tudott 
erőt adni környezetének a hét-
köznapokban. A ’Lados Habos’ 
mosolygós vállalkozója tovább 
szolgálta, nemcsak családja és a 
város boldogulását, hanem opti-
mizmusával és közvetlenségével 
jótékonyan hatott az emberekre.

Dr. Lados Miklós

1961-2013

Mindig büszke volt arra, hogy 
a Jászság szülötte. Jászapáti volt 
számára az ígéretes kezdet, je-
lentette a nagyszerű tanárokat, a 
jóbarátokat, a családot. Jászapá-
tiba tért vissza vállalkozni (hi-
szen mehetett volna külföldre is, 

ahogy teszik ezt sokan a tudo-
mányos pályán), itt érezte igazán 
otthon magát, Jászapátin talál-
ta meg boldogulását élete legne-
hezebb időszakában és Jászapá-
tin talált örök nyugalomra is… 
Életútja példamutató lehet min-
den tehetséges fiatal számára, aki 
előtt nyitva áll a nagyvilág, még-
is fontos számára a szülőföld sze-
retete.

Márai Sándor szavaival búcsú-
zom a bátyámtól: <<Ha megkér-
deznek: „Hogy van?” - nem fe-
lelhetem: „Szomorú vagyok”. Ez 
nem válasz. De ez az igazság. Ha 
Rá gondolok, ez a szomorúság 
enyhül. Mintha ez a rettenetes 
üresség, ami bennem és az éle-
temben van, megtelne valamivel. 
Nem sok, amivel megtelik: egy 
ember emléke. Soha nem tudtam, 
hogy ez milyen nagy dolog…>>

Dr. Gullerné 
Lados Zsuzsanna

A Tehetségért Alapítvány idei 
PályaMű díjasai:

Almási Tünde
Jászapáti születésű, iskoláit is 

itt végezte, majd a Miskolci Egye-
tem Közgazdaságtudományi Ka-
rán pénzügy-számvitel szakirá-
nyon szerzett közgazdász diplo-
mát. Ezután Magyarország egyik 
legnagyobb nemzetközi könyv-
vizsgáló cégéhez került, ahol a 
hazai bankok, illetve számos 
nagyvállalat könyvvizsgálatá-
ban vett részt.

Később Írország egyik vezető 
kereskedelmi bankjának buda-
pesti leányvállalatánál folytat-
ta munkáját csoportvezetőként. 
30 vállalatból álló ügyfélportfó-
liót kezelt főként kanadai, ame-
rikai, angol valamint luxembur-
gi ügyfelekkel.

Jelenleg egy luxemburgi bank 
újonnan alakított budapesti le-
ányvállalatánál dolgozik.

Tünde pályafutása példa ar-
ra, hogy merjünk nagyokat ál-
modni és nagy célokat kitűzni 
magunk elé.

Törökné Rusvai Mária
Jászapáti születésű, itt él és 

dolgozik. Az általános iskolában 
a rajztanára Szikszai Klára volt, s 

az iskolás éveiből származnak az 
első művészeti élményei is.

8 évvel ezelőtt vett részt 
Szalkári Rózsa nyári alkotótá-
borában, ahol biztatást kapott 
a rajzolás és a festészet folyta-
tására. Autodidaktaként tanul. 
2012-ben önálló kiállításon mu-
tatkozott be. 

Képeiben szeretné megmutat-
ni a világot olyannak, amilyen-
nek ő látja.

Tajti József
 Futball-pályafutása korán in-

dult, már 11 évesen Jászapáti iga-
zolt játékosa volt. 17 évesen az NB 
I-es Szeged ellen védett Magyar 
Kupameccsen. Futballozott Jász-
berényben, Egerszalókon, Heve-
sen, majd újra Jászapátin. Védett 
az MTK és a Ferencváros ellen 
is. Ma is városunk focicsapatá-
nak aktív játékosa. A megyei má-
sodosztálytól az NB II-ig minden 
bajnokságban védte a Jászapáti 
VSE kapuját.  

Hitvallása: A siker egyik fele a 
tehetség, a másik fele a kitartás 
és a sok munka.

Dr. Ludányi István
A helyi általános- és közép-

iskola elvégzése után a gödöl-
lői Agrártudományi Egyetemen 

szerzett diplomát. Másodéves ko-
rában kezdett méhészettel foglal-
kozni, s élete a mai napig is a mé-
hészet körül forog. 

Szintén ebből a témából írta, 
elsőként az országban, doktori 
disszertációját.

Szerkesztett méhészeti témá-
jú szaklapokat, több könyv társ-
szerzője, sőt oktatófilmeket is 
készített. Korszerűsítette a mé-
hészeti eszközöket- és technoló-
giát. Családi méhészetük állami-
lag elismert bemutató méhészet. 
Méhészeti oktatási szakértő, aki 
15 éve saját iskolájában oktatja a 
méhészeket.

Dr. Sinkó-Káli Róbert
Az általános és középiskolai ta-

nulmányait Jászapátin végezte, 
utána a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetemen szerzett általános 
orvosi diplomát. 1989-ben álta-
lános sebészeti, 2000-ben pedig 
háziorvostan szakvizsgát tett.

Dolgozott a szolnoki MÁV Kór-
házban, volt főállású orvos-szak-
tanácsadó, városi főorvos, foglal-
kozott a hajléktalanok egészség-
ügyi ellátásával, tevékenykedett 
háziorvosként. 

2011. július 1-jétől kinevezett 
megyei tiszti főorvos, a JNSZM 

Kormány Hivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerv veze-
tője.

Berente Éva
Berente Évát minden Jászapá-

tihoz köti, hiszen itt született, itt 
végezte az iskoláit, itt kezdett el 
dolgozni. Férjével együtt sikeres 
vállalkozást indítottak el, de leg-
nagyobb vállalkozásuk a 4 gyer-
mekük. Általuk kapcsolódott be 
iskolánk életébe. 

A szülői munkaközösség veze-
tőjeként ötleteivel már kezdetek-
től fogva gazdagította az osztály 
programjait. Látva lelkesedését 
és tenni akarását, felkértük a „Te-
hetségért Alapítvány” kuratóriu-
mának vezetésére. 

Komolyan vette és jól végezte 
a munkáját, így egy idő után az 
alapítvány összeforrt a nevével. 
Fontos kapcsolatokat épített ki 
különböző civil szervezetekkel, 
vállalkozókkal. Számtalan pá-
lyázatot vitt sikerre. Megvalósí-
tásakor össze tudta fogni a szü-
lőket, nevelőket, hogy a tanulók 
számára az iskolai élet minél szí-
nesebbé, érdekesebbé és emléke-
zetesebbé váljon.

…

  
  

  

 
 

Trükkös lopások megelőzésére

PályaMű Díjasok

Hatóságunk illetékességi terüle-
tén az utóbbi időben két alkalommal 
is papírgyűjtés ürügyén jutottak be az 
elkövetők idős személyekhez, akik-
nek a figyelmét ezt követően elterel-
ték, vizet illetve írószert kértek, majd 
– eközben - figyelmetlenségüket ki-
használva készpénzt és ékszereket 
tulajdonítottak el a lakásból.  

Az elkövetők a végsőkig kihasznál-
ják a sértett hiszékenységét, jóindula-
tát. Az alkalmazott trükkök fegyver-
tára óriási, az elkövetők rugalmasak, 
rendkívül gyorsan alkalmazkodnak 
egy adott szituációhoz. Minden eset-
ben egy cél vezérli őket, a sértett érté-
keinek, pénzének megszerzése. Hir-
telen és hihetetlenül sok információt 
zúdítanak a sértettre, elterelve annak 
figyelmét vagy a kilátásba helyezett 
haszon reményében elaltatva annak 
gyanakvását, bizalmatlanságát, és a 
kellő pillanatban meglopják. Ha ez 
nem lehetséges a csalás idején, akkor 
a lakást feltérképezve a későbbiek so-
rán visszatérve már gyorsan és célirá-
nyosan tudják a lopást végrehajtani.

Az elkövetők által alkalmazott 
módszer lényege, hogy amíg valami 
hihető ürügy címén pénzátadás zaj-
lik, kifigyelik, mennyi pénz van a sér-
tettnél, honnan veszi azt elő, feltérké-
pezik a lakást, mozdítható értékeket 

keresve. Közben persze észrevétle-
nül ki is kérdezik, anyagi helyzeté-
ről, családi állapotáról, gyakorlati-
lag minden olyan körülményről, me-
lyek ismeretében egy bűncselekmény 
a későbbiek során könnyebben kivi-
telezhető.

Javaslataink a következők: 
- Ne engedjenek be idegeneket a há-

zukba, lakásukba, udvarra, bármi-
lyen hivatalos ügyre hivatkoznak is, 
bármilyen jó üzletet kínálnak, vagy 
éppen segítséget kérnek. 

- Ha mégis beengednek valakit, le-
hetőleg úgy tegyék, hogy ne egyedül 
tartózkodjanak otthon, hanem hívják 
át a szomszédot, vagy legyen ott va-
laki, akiben megbízhatnak, és ne en-
gedjék egyedül mozogni a lakásban. 

- Otthon ne tartsanak nagy meny-
nyiségű készpénzt, jelentős értéke-
ket.

- Otthon tartózkodás esetén is tart-
sák zárva a lakás ajtót és kaput! 

Ha mégis bűncselekmény történ-
ne a sérelmükre, azonnal értesítsék 
a Rendőrséget a 107-es (ingyenesen 
hívható) telefonszámon.

Értékeink megőrzése, saját bizton-
ságunk megóvása érdekében mi ma-
gunk tehetünk a legtöbbet!  

Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság

     
Sasvári Edina virágkötő, tel.: 06 30/83-23-175

Segítséget nyújtunk:
• környezetvédelem,
• közrend és közlekedésbiztonság védelme,
• önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
• közhasznú szervezetek számára biztosított 
  – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások,
• ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó 
  tevékenységeink során. 

Elérhetőségünk: 5130, Jászapáti, Damjanich u. 52.  

Baj esetén hívja az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ügyeletét napköz-
ben a 06-57-440-324 vagy a 06-30/218-4593 telefonszámon a nap bár-
mely órájában! 

Kérjük, támogassa Ön is a Jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület mun-
káját  adója 1 % -ával.
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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.

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

4.999.000.-

Kedves Rejtvényfejtők!

Szécsi Margit Március című 
versének utolsó sorait fejthetik 
meg az e havi rejtvényben.

„Déli szellők fújjatok csak, játsz-
szatok a hajamon.

Olvassz havat melengető már-
ciusi szép napom!

Fagyos folyó megáradjon, ves-
sen minden ág.

Szebb a somfa gyenge szirma, 
mint a szürke jégvirág.

Március van, március van, em-
ber s állat érzi már,

… folytatása a rejtvény vízsz. 
1, függ. 14 és vízsz. 36 számú so-
raiban.”

VÍZSZ.: 1. Beküldendő. A 
vers folytatásának első része. 
11. Számnév. 12. Termelő egysé-
gekben van ilyen dolgozó is. 13. 
Sportoló, televíziós műsorveze-
tő. (Zsuzsa) 15. A jelenlegi nap. 
16. A francium vegyjele. 17. Hang-
talan láz! 19. Ment betűi kever-
ve! 21. Nitrogén és hidrogén. 23. 
Kötőszó. 25. Titok, talány, misz-
térium. 26. Hivatalos levelekben 
gyakori ez a megszólítás 28. Koc-
ka latinul. 29. Részvénytársaság. 
30. Kel betűi keverve! 31. Spa-
nyol, olasz és luxemburgi gépko-
csik jelzése. 33. Magyar Televí-
zió. 34. Névelővel, szomjoltó fo-

lyadék. 36. Beküldendő. A vers 
folytatásának befejező, harma-
dik része. 38. Fonalat az orsóról 
lefejt, legombolyít. 39. Szalagsze-
rű képződmény, amely az izmot a 
két végén a csonthoz erősíti.

 40. Kötőszó. 41. A Duna jobb 
oldali mellékfolyója, Ausztria és 
Németország területén. 42. Ki-
sül egynemű betűi. 44. Kettőzve, 
színes cukormázzal bevont édes-
ség ( puffasztott rizs) 45. Mutató-
szó. 47. Zörög, kerreg, kellemet-
len hangot ad. 50. Vágtázik, ga-
loppozik, száguld. 52. Nem betűi 
keverve.

53. Gégészet, orvosi elnevezés-
sel, itt tárgyesetben. ( gégészetet)

FÜGG.: 1. Széthelyez, szétoszt, 
a központosítást megszüntetve 
széttelepít. A helyi jelentőségű 
ügyek intézését a helyi szervek-
re bízza. 2. Fogság része! 3. Te-
gezben tartják. 4. Erdélyi szász 
származású magyar tábornok. 
(Artúr von Straussenburg báró) 
5. Becézett női név. 6. Fej nélkü-
li vaku! 7. Hangtalan Peti! 8. Van 
ilyen fal is. 9. Villamos energiát 
kikapcsol, lekapcsol a rendszer-
ről. 10. Keservesen zokog. 14. Be-
küldendő. A vers folytatásának 

második része. 16. Nem egyfor-
ma. 18. Iskolai „beosztás” a ta-
nulók körében. 20. Hideg évszak. 
22. Van ilyen ágy, csók és hűség 
is. ( házastársak között) 24. Fő-
városi sport szakosztály. 25. Róla 
egynemű betűi! 27. Vajat elsimít a 
kenyéren. 32. Becézett Imre. 35. 
Csak részben kitart! 37. Betűt vet. 
41/a. Hamisan játszik. 43. Csé-
pelni, verni, páholni. 46. Idegen 
férfinév. 47. Góc betűi keverve! 
48. Gyerünk, menjünk, eredj in-
nen, lódulj! ( francia eredetű ki-
fejezéssel) 49. Végek nélküli ho-
már! 50. Hangtalan Nóra! 51. Re-
ge egynemű betűi.

Beküldendő: A vízszintes 1, a 
függ. 14. és a vízsz. 36. számú so-
rok megfejtése.

A megfejtéseket a Könyvtár cí-
mére kérjük eljuttatni, 2013. áp-
rilis 20-ig.

A januári rejtvény megfejtése: 
„Kezdődjön hát egy új élet, 

legyen békés, boldog éved!”
A nyertesek között ajándék 

könyvet sorsoltunk ki., amit át-
vehet a könyvtárban: Hubai Ani-
ta, Jászapáti.

Nagypál Istvánné                 

TARTSATOK BŰNBÁNATOT!

Az önbizalom témája aktuáli-
sabb, mint valaha. Lehet túl sok, 
vagy túl kevés és gondoljanak be-
le, mindkettőtől lehet szenvedni. 

Egyszer egy ismerősöm azt 
mondta, nem szeret olyan em-
ber táraságában lenni, akinek sok 
az önbizalma. Jobban érzi ma-
gát olyannal, akinek egyszerűen 
csak normális az önértékelése… 
Carl Rogers a személyközpontú 
vagy humanisztikus pszicholó-
giai irányzat egyik atyja úgy gon-
dolta, az ember önbizalmát az én-
kép és az énideál közötti viszony 
természete határozza meg. Az én-
kép jelenti mindazt, amit a sze-
mély saját magáról gondol, aho-
gyan látja önmagát. Mindazok a 
tapasztalatok, amit önmagával 
kapcsolatosan a világban megél. 
Ezek az élmények formálják azt, 

ahogyan a körülötte zajló esemé-
nyeket érzékeli és értékeli. Eh-
hez képest az énideál az elérni 
kívánt tulajdonságok összessé-
ge, olyan, amilyen az illető sze-
retne lenni. Fontos kiemelni, 
hogy mindkettő igencsak szub-
jektív dolog.  Minden informáci-
ót, amit kap a személy saját ma-
gáról, azt énképének megfelelően 
értékel.  Például egy olyan em-
ber, aki úgy érzi, nem tud társa-
ságban szellemes és szórakoztató 
lenni és ezért, szerinte nem szíve-
sen beszélgetnek vele a többiek, 
egy baráti összejövetelen bizto-
san nem fogja jól érezni magát.  
Egyszóval negatívan fogja érté-
kelni azokat a helyzeteket, amit 
más éppen kikapcsolódásnak 
tart, és ezekben a helyzetekben 
negatívan értékeli saját magát is. 

Mert-tegyük fel-ennek az illető-
nek énideálja az, hogy ő legyen a 
társaság középpontja, egy olyan 
ember, aki mindenkit megnevet-
tet. Tehát, az énkép és az énideál 
között nagy a szakadék. Lehet, 
hogy mindeközben a környeze-
te kellemes, humoros, értelmes 
embernek tartja, de hősünk nem 
veszi észre ezeket a visszajelzése-
ket, vagy meghallja, de saját ne-
gatív énképéhez alakítja. „Biztos 
csak vigasztalni akarnak”- gon-
dolja. Joggal merül fel a kérdés: 
vajon miért gondolja magáról, 
hogy társaságban sikertelen, ha 
mindenki jó fejnek tartja? Azért, 
mert az énképe bizonyos koráb-
bi hatások miatt torzult, nem a 
valóságot tükrözi vissza és az új, 
pozitív megerősítéseket nem ké-
pes befogadni, rugalmatlanná 
vált. Bármilyen furcsán hang-
zik, sokszor nehéz elhinni saját 
magunkról a jót és átalakítani 

ennek megfelelően énképünket. 
Manapság a gyengeségeink, hi-
ányosságaink egyre kevésbé el-
fogadhatóak számunkra. Pedig 
úgy látom, nem azok a legboldo-
gabb emberek, akik tökéletesnek 
érzik magukat, hanem azok, akik 
felismerik és elfogadják hibáikat. 
Számukra az énideál nem egy el-
érhetetlen, irreális délibáb és eh-
hez képest nem értékelik alul je-
lenlegi önmagukat. 

Rogers szerint az emberi lélek 
alapvető tulajdonsága, hogy ké-
pes fejlődni, az érzékelt hibákon 
dolgozni. Ki tudja alakítani re-
álisan az énképét, úgy, hogy az 
évek során bekövetkező változá-
sok hatására rugalmasan beépí-
ti az újat.  Az embernek megvan 
a képessége, hogy megbékéljen és 
szeresse saját magát!

Szabó-Kollár Katalin

Az önbizAlom

De hát egyáltalán ki határozza 
meg, hogy mi a bűn? A jó Isten, 
vagy az ember? Nota bene (illik 
tudni): Az eredeti, bibliai kifeje-
zés, metanoia jelentése: megfor-
dulni. Eddig nem jó irányt vet-
tem, most akkor akár kilencven 
fokos fordulatot is teszek. Meg-
keresem a tisztességes, megbíz-
ható irányt s úgy folytatom az 
utat. A magyar fordítás: bűnbá-
nat, ezek szerint nem egészen 
pontos. Igaz, a régi öreg asz-
szonykák kifejezetten bánták, 
meg is siratták a bűneiket. Ez is 
dicséretes és egyenesen megha-
tó, de nem elég. Tehát a bánatot 
kövesse az erősfogadás. Már az 
elsőáldozók így tanulják: lelkiis-
meretvizsgálat – bánat – erősfo-
gadás - gyónás és elégtétel.

Amennyiben a gyarló teremt-
mény, az ember határozza meg, 
hogy egyáltalán mi is a bűn, 
megszületik az u.n. „jogállam” 

Akkor aztán a társadalom pe-
dig „megnézheti magát”. A kis és 
nagy bűnözők pedig jókat nevet-
nek a markukba. A bűnpereket 
többnyire évekig húzzák-vonják. 
Néha elhangzik egy-egy ítélet: 
Ejnye-ejnye Uram(Hölgyem) 
máskor lehetőleg ilyet ne te-
gyen! Végül is a Bíróságon a 

sértett úgy érzi magát, mintha 
ő lenne a vádlott. Igazát keresi, 
de nem találja.

Pedig hát tagadhatatlan, hogy 
bűn aztán bőven adódik. Mindig 
is volt. Már a Biblia első lapjain 
tudósítást kapunk, az ősbűnről. 
A Paradicsomban Ádám és Éva 
tudták, hogy nem szabad a tiltott 
fáról venni. Senki nem kénysze-
rítette őket, csak csábította. És 
ők akartak venni. 

Bűnt az követ el, aki tudva és 
akarva nem engedelmeskedik a 
jó Istennek. Persze tudjuk, hogy 
a Bibliai Leírás, hogy tiltott fa, 
meg alma (nincs is alma szó itt, 
nem szó szerint értendő). A zsi-
dók szimbolikusan vették, így 
értjük mi is. Az ember azt mond-
ja a Teremtőnek: Te csak ne szólj 
bele a mi dolgainkba!  Nem Te 
vagy az Úr, hanem mi és azt csi-
nálunk amit akarunk! És elin-
dul a bűn-lavina. 

 Ádám és Éva testben és lé-
lekben eltávolodnak egymás-
tól. Mindegyik - bár házastár-
sak- a másikra hárítja  vétkét, 
a bűnbánat helyett.(Válás) - 
Testvérgyilkosság: Kain agyon-
üti öccsét. Ábelt. Azóta is: egyik 
háború a másik után. Olyan az 
egész, mint a lavina. Elindul a 

hegy tetejéről egy hógolyó és vé-
gigzúg a hegyoldalon, tör és zúz! 
Sajnos ez az Isten nélküli törté-
nelem! Kain dorongja. Aztán íj, 
nyíl, pisztoly, ágyú, géppuska, 
interkontinentális rakéta. És ezt 
nevezzük mi fejlődésnek? -  Az-
tán a bábeli tornyok. Hozzáfog-
tak a Biblia leírása szerint, hogy  
magasabbra jutnak, mint az Is-
ten! Összezavarodott a nyelvük 
és az egészet abba kellett hagy-
ni.(Isten nélküli építkezés, tech-
nika)  Ezek a mi állandó gyarló-
ságaink.

A Mennyei Atya jónak látta, 
hogy tovább lépjen. A Sinai he-
gyen kihirdeti, és Mózesnek le-
diktálja Törvényeit. Nem pa-
piruszra, hanem kőtáblára vé-
seti örök érvényű törvényeit: a 
Tízparancsot!  Ez legyen a mi 
Törvénykönyvünk. Egy értel-
mes kisfiú, mikor ezt tanultuk 
a hittanórán, megjegyezte: Mi-
nek itt törvényeket fabrikálni, 
hiszen a Tizparancsban minden 
benne van.  Fölösleges hát kiska-
pukat nyitogató, sokszor éppen 
a bűnözőknek kedvező paragra-
fusokat gyártani. 

Tartsatok bűnbánatot és higy-
gyetek az üdvösség jóhírében! 
Ez Jézus Krisztus első nyilvános 

prédikációja. Igazi keresztény 
embernek ez egyenesen Evan-
gélium! Görög szó az Evangé-
lium azt jelenti, hogy Örömhír. 
- Bűn és vétek, ez érthető, mert 
emberek vagyunk. Ám utána kö-
vetkezik a bocsánatkérés és fel-
oldozás. - Ösember lyukat fúrt 
a földbe és bűneit belesuttogta. 
Később cetlikre írta vétkeit, a 
bűn-bakra kötözte és szegény ál-
latot kizavarta a pusztába.(bűn-
bak) Dicséretre méltó, hogy a 
középkori kalózok sokszor papot 
is raboltak, hogy a „forró” hely-
zetekben lelki üdvüket biztosít-
sák. És ez nem mosolyogni való.

Benedek pápa szerint  - még 
Ratzinger bíboros korában ír-
ta - a mai kor embere u.n. ár-
tatlansági szindrómában szen-
ved. Nincs bűntudata!  Ko-
runkban a megtérést, javulást 
hirdető papnak, pedagógusnak 
bizony nincsen könnyű helyze-
te. A jólnevelt  gyermek pedig  
nem félelemből, de szeretetből 
kér bocsánatot szüleitől. A jó Is-
ten és a szülő pedig nem tud meg 
nem bocsájtani.

Pataky Vidor
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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 ABC-ben 
(Jászapáti, Dr. Szlovencsák út 5-7.; Tel.: 57/540-165), hanem a 

Áruházban (Jászapáti, Kossuth L. út 2-8.)! Tel.: 57/540-726

Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja! 

 A CENTRUM ABC melletti 

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.

57/440-516; 57/540-810, 30/488-0032;
 www.jaszapatimgzrt.hu

 

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

hidraulika csövek, gumiáruk, vas- acéláruk, fóliák. 

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

Az idén is megrendezte a Jász-
apáti Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Tehetségért Alapít-
ványa jótékonysági bálját, amely a 
’70-es, ’80-as évek retro hangula-
tában zajlott.

Az iskola tantestülete és szülői 
munkaközössége külön is megkö-
szönte Urbánné Juhász Ágota ku-
ratóriumi tag 8 évi lelkiismeretes 
munkáját, és Berente Éva kurató-
riumi elnök 8 éven át tartó odaadó 
és áldozatkész tevékenységét, aki 
PályaMű Díjban is részesült. 

A PályaMű Díjak átadása után 
hivatalosan is megnyitotta Orosz 
István, a KLIK Jászapáti Tan-
kerületének igazgatója a „Retro 
Party-t”. A remek hangulatot 
megalapozta a 3. évfolyam vidám, 
téli hangulatot idéző játéka, majd 
a szülők fergeteges country tán-
ca. A Fehér Akác Idősek Ottho-
na konyhája biztosította a finom 
„retro” vacsorát, a desszertről a 
Pádár cukrászda gondoskodott. 
A felszolgálásban Kimák Péter-
né és Kalmár István irányításá-
val volt diákjaink segédkeztek. A 
vacsora után a pedagógusok tán-
ca következett. 

A nagyszámú, vidám vendég-
sereg hajnalig tartó szórakozá-
sához a zenét mindenki megelé-
gedésére, Bíró-Sipos Karina és 
DJ Fáczán szolgáltatta. Éjfélkor 
a roppanós virsli fogyasztása köz-
ben számos, értékes tombolatárgy 
talált gazdára. 

A Tehetségért Alapítvány min-
den kedves résztvevőnek szívből 
köszöni a nagylelkű támogatást, 

amellyel lehetővé tették a jóté-
konysági est létrejöttét. A bál be-
vétele idén is nemes célokat szol-
gál. A megvásárolt támogatói je-
gyek árát szervezett kulturális 
programok támogatására (szín-
ház, filharmónia, előadás, kiállí-
tás stb.), valamint sportvetélke-
dők megrendezésére fordítja az 
alapítvány. A belépőjegyekből be-
folyt összegből a tanulók erdei is-
koláját, táboroztatását támogatja. 

Támogatóink: ÁDÁM BEÁ-
TA, ÁDÁM EDIT, AGRO CENT-
RUM, ALMÁSI TÜNDE, AND-
RÁSINÉ MIKLÓS JULIANNA, 
BAGI RÓBERT ÉS CSALÁDJA, 
BAGI FERENC, BAGINÉ UR-
BÁN PIROSKA, BALOGH SÁN-
DOR, BENDÓNÉ KOCZA TE-
RÉZIA, BERENTE SÁNDOR 
ÉS CSALÁDJA, BERKI BER-
TALAN, BESSENYEI LAJOS, 
BIRKÁS FERENC, BIRKÁS TE-
RÉZIA, BÍRÓ CSALÁD, BÍRÓ 
LÁSZLÓ ÉS MARIANN, BÍRÓ-
SIPOS KARINA, BORBÁS FE-
RENC- JÁSZKAPITÁNY, BOR-
BÁS JÓZSEF, BORBÁS ZOLTÁN, 
BORBÁS-KER KFT, BORICS 
LÁSZLÓ, BORZÁK TERÉZIA, 
BUDAI JÁNOS, BUDAI JÁNOS-
NÉ, CARMEN DIVATÁRU BOLT, 
CAR-ROBERTÓ KFT – GULYÁS 
RÓBERT VALTER, CENTRUM 
JÁSZAPÁTI KFT- MIHÁLYI 
LÁSZLÓNÉ, CERTUS-PATROL 
2012 KFT, CSÁKÓ CSALÁD, 
DALMADI RENÁTA, DEME-
TER CSABA, DR.GYURCSIK-
GÉCZI LÁSZLÓ, DR.KAL- 
MÁR PÁLNÉ, DR.SZEKERES  

IMRE, DR.VECSÉSY ZSUZSA, 
ELEKTROLUX LEHEL KFT. – 
PORSZÍVÓGYÁR RÉSZLEG, 
EUROCORN KFT., FARAGÓ BÉ-
LA ÉS CSALÁDJA, FEHÉR AKÁC 
IDŐSEK OTTHONA – KONYHA 
DOLGOZÓI, FEHÉRNÉ MIHÁ-
LYI ANIKÓ, FÉMKOFFER KFT., 
FORT –KOM KFT – GYENES BA-
LÁZS, FOTÓ-ILLATSZER ÜZ-
LET, FÖLDI SÁNDOR, FÖLDI 
SÁNDOR KRISTÓF, FÜLE ÉS 
FIA KFT., GOJSZA MÁRTA, GU-
LYÁS FERENC, GULYÁSNÉ LA-
BANCZ ERIKA A XANTA RUHA-
IPARI KFT.DOLGOZÓI NEVÉ-
BEN, GYENES BALÁZS, GYROS 
AKROPOLIS, HÁROM KÍVÁN-
SÁG ÓVODAI ALAPÍTVÁNY, IL-
LÉS ANITA, ILLÉS PÉTER ÉS 
CSALÁDJA, JÁRVÁS ISTVÁN ÉS 
NEJE, JÁSZ LÁSZLÓ, JÁSZ SÜ-
TŐHÁZ KFT., JÁSZ VENDÉG-
LŐ, JÁSZAPÁTI 2000 MG.ZRT. 
– LÓCZI MIKLÓS, JÁSZAPÁ-
TI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 
KATOLIKUS GIMNÁZIUM, 
SZAKKÉPZŐISKOLA , KOL-
LÉGIUM, JÁSZAPÁTI SZENT 
IMRE KATOLIKUS  ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA, JÁSZNÉ GULYÁS 
SZILVIA, JÁSZ-OPÁL KFT, 
JÁSZTÁNC ALAPÍTVÁNY, JÚ-
LIA SZÉPSÉGHÁZ, KÁLMÁN 
ZSOLT, KALMÁR ÁKOS, KAL-
MÁR FŰSZER CSEMEGE, KA-
TONA ZOLTÁN, KENDRA TA-
MÁS –ÉLETMÓD TRÉNER, 
KERT- MESTER 2005 KFT, KIK 
JÁSZAPÁTI TANKERÜLET, 
KIMÁK PÉTER, KIRÁLY KÁ-
ROLYNÉ, KISSNÉ BAGI KA-
TALIN, LÍVIA SZÉPSÉGSZA-
LON - BERTALAN LÍVIA, LÓC-
ZI ISTVÁN, LÓCZI LÁSZLÓ ÉS 

CSALÁDJA, LÓCZI MIKLÓS-
NÉ, LUANG FENG KFT, LUDÁ-
NYI MÉHÉSZET, MAJTÉNYI 
ÁGNES, MEGAKER BT – BOR-
BÁS OTTÓ, MIHÁLYI KATALIN, 
MIHÁLYI MIKLÓSNÉ, MIHÁ-
LYI ZOLTÁN, NAGY JÓZSEF ÉS 
CSALÁDJA, NAGY JÓZSEFNÉ, 
NAGY KÁLMÁN, NAGYPÁL TA-
MÁS, NAGYPÁL VERONIKA, 
NÁSZ ZOLTÁN, NYITRAI AD-
RIENN, NYITRAI FERENCNÉ- 
PAPÍR ÍRÓSZER, PÁDÁR CUK-
RÁSZDA, PÁJER ANTAL MŰ-
VELŐDÉSI HÁZ, PETHŐNÉ 
NAGY SZILVIA, PÓCS JÁNOS, 
POLGÁRŐRSÉG, POWER MŰ-
SZAKI KERESKEDÉS, PULZUS 
MOZGÁS STÚDIÓ, RÁCZ LÁSZ-
LÓ, RD-STÍLUS KFT, SASVÁRI 
EDINA- VIRÁGSAROK, SOMO-
GYI KATALIN, SŐTI GÁBORNÉ 
ÉS CSALÁDJA, SZABÓ DÉNES , 
SZABÓ LAJOS, SZABÓNÉ ÖR-
DÖG MÁRIA, SZABÓNÉ TAJ-
TI KATALIN, SZALKÁRI RÓ-
ZSA , SZEMPONT OPTIKA FO-
TÓ – URBÁNNÉ ÁDÁM MÁRTA, 
TÁBORI ISTVÁNNÉ, TAJTI ER-
ZSÉBET, TAJTI JÓZSEF, TÉBA 
TÜZÉP, TI-LA SPORT, TÖRÖK-
NÉ RUSVAI MÁRIA, URBÁN 
ATTILA, URBÁN CSABA, UR-
BÁN TAMÁS ÉS FELESÉGE, 
URBÁNNÉ ÉS TÁRSA KFT, UR-
FA KFT, VÁGÓ JÁNOSNÉ, VAR-
GA FOTÓ-VIDEÓ, VENDÉGLÁ-
TÓ TANBÁZIS – MENYHÁRT 
IMRÉNÉ, VIRÁG BALÁZSNÉ, 
WILKER KFT JÁSZBERÉNY, 
ZACHAR FERENC, ZSEMBERI 
MARIANNA, 1.B, 2.A, 3.B, 3.C , 
4.B, 5.C, 6.A, 6.C ,6.D, 7.B , 7.C , 
8.A , 8.B , 8.C OSZTÁLY

Iskolánk  
karácsonyi műsora

A hagyományok szerint isko-
lánk minden évben egy különle-
ges műsorral készül erre a meg-
hitt, békés ünnepre. Ebben az 
évben egy színdarabot válasz-
tottunk. A diákok a tanár nénik 
segítségével a Nanny McPhee, a 
Varázsdada c. darabot állították 
színpadra, amely rengeteg izgal-
masabbnál izgalmasabb pilla-
natot mutatott be kicsiknek, na-
gyoknak. „Ez a történet egy csa-
ládról szól, ahol a férfi egyedül 
neveli hét gyermekét. A gyere-
kek nagyon elevenek, és apjuk 
már rengeteg dadát fogadott fel 
melléjük, de az összes felmond-
ta a szolgálatot. Egy dada viszont 
nagy hatással volt rájuk. Renge-
teg dolgot tanultak tőle a gyere-

kek és az apuka is.” Nem volt sok 
idejük a szereplőknek és a rende-
zőknek a felkészülésre, de a visz-
szajelzések szerint egy nagyon 
színvonalas, mókás és élvezetes 
előadást láthattak a diákok, ta-
nárok és a város lakói. A rövid 
idő ellenére is hosszas készülő-
dés előzte meg a fellépést. Elő-
ször csak olvasópróbákon, ké-
sőbb mozgással összekapcsolt 
próbákon gyakorolták a gyere-
kek a szerepeiket. „A próbák él-
vezetesen teltek, néhány nézetel-
téréstől eltekintve, amit gyorsan 
megoldva folytattuk a munkát” 
–mesélte az egyik szereplő di-
ák. - Az előadást élethűbbé vará-
zsolták a csodaszép jelmezek és 
díszletek. A műsort rengetegen 
nézték meg: szülők, rokonok, az 
érdeklődő gyerekek és felnőttek. 

A színdarab nagy sikert aratott. 
A szereplő diákok nevében meg-
köszönjük hatalmas segítségét és 
munkáját Fekete Viktória és Kis-
né Sörös Gertrúd tanárnőknek.

Ádám Fanni 

Karácsonyi vásár

Advent időszakában ezen a té-
len is szebbnél szebb saját készí-
tésű dolgokat árultak diákjaink, 
tanáraink a karácsonyi vásár-

ban. A hetekig tartó előkészítő 
munka eredményeképpen a vá-
sárlók kedvükre válogathattak a 
nyakláncok, fülbevalók, karkö-
tők, terítők és különböző dísz-
tárgyak között. Köszönetet mon-
dunk mindenkinek, aki munká-
jával, segítségével vagy anyagi 
támogatásával hozzájárult a vá-
sár sikeréhez.

Utasi Gréta

Jelenet a Varázsdada című előadásból

Visszatekintő
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Zelk Zoltán: Rácz Aladár

Micsoda győzelem! 
Szétszórva a sereg,
menekül a nappal lármahada,
szövik a csöndet már a kedves 
győztesek,
szövik a tücskök, fülemülék:
ez az a perc, amikor fölhasad,
kinyílik az ég és újra hallhatom,
hogy peng, hogy zendül az a cim-
balom,
az az egyszervolt és többé sosem 
lesz
egy istentudja melyik csillagon!

Rácz Aladárról beszélgettünk egy 
nyugdíjas könyvtárossal, Gulyás Pi-
roskával, aki ma is nagy rajongója, a 
híres cigányzenésznek.  Hogy miért 
ez a tisztelet ma is, az iránt az ember 
iránt, aki 55 éve már az égi zenekar-
ban cimbalmozik? Sohasem kötő-
dött igazán Jászapátihoz, szinte csak 
a plébánián őrzött dokumentum ta-
núskodik róla, hogy itt született, de 
még utcát sem neveztek el róla. Jász-
berényben igen, ahol a gyermekéve-
it töltötte. Néhány évig élt itt, az élet-
rajzi leírások alapján, igazából jász-
berényinek mondta magát mindig. 

Elolvasva Kroó György Rácz Ala-
dár című könyvét, csak tisztelni le-
het azt az embert, mondja Piroska 
-, aki a cigánysorról a világhírnév 
legfelső fokára került és közben fel-
nőttként pótolta a négy elemi isko-
la után benne maradt hiányt. Hiába 
méltatták a korabeli neves zenész-
társak, olyan zseni volt, aki mindig 
szerény maradt, sohasem volt elége-
dett, mindig többre vágyott, kísérle-

tezett, a kudarcok csak elszántságát 
erősítették.

Milyen hatása lehet a mai nem-
zedékre, mit adhat ma nekünk az ő 
élete, példája? 

Az életrajzából tudjuk, hogy nem 
a múló csillogás, a vagyon halmozá-
sa töltötte ki az idejét, hanem  tudá-
sának tökéletesítése, a hangszeré-
nek finomítása, a fiatalok oktatása 
volt számára fontos. 

A ma köztünk élő és többre vágyó, 
tevékeny emberek munkája adja meg 
a választ a kérdésre.

A cimbalmos nevét viselő helyi ze-
neiskola létrehozásán - és megmara-
dásán – fáradozó emberek tisztelet-
re méltó munkája, egy olyan dolgot 
hozott létre, ami lehetőség a fiatalok 
számára. Lehetőség a zenei, előadói 
tehetség felismerésére. Lehetőség, 
ugyanakkor szorgalomra, kitartás-
ra nevel, mert a sikerért meg kell dol-
gozni, ahogy azt Rácz Aladár is tette. 

Az általános iskolai Tehetségért 
Alapítvány kezdeményezése is ha-
sonló célt szolgál. Figyelemmel kí-
sérik a diákjaik felnőttkori munká-
ját, és elismeréssel köszöntik azokat, 
akik nemcsak nagyot álmodtak, ha-
nem meg is cselekedték, amit erejük-
ből hozzá kellett tenniük a város, az 
iskola adta lehetőségekhez és a ma-
guk képességeihez, és elérték a – sa-
ját léptékben mért - legmagasabb 
csúcsokat. 

Abban egyet értettünk beszélge-
tő társammal, hogy a mai tehetsé-
geknek, mint anno Rácz Aladár is 
volt, nincs ugyan könnyebb dol-
guk, de magasabb lépcsőfokról in-
dulhatnak a siker felé.         Sz-n

Mozgalmas félév áll mögöttünk. Szeptem-
beri hónapban az autómentes-napi progra-
mokat színvonalas, változatos feladatok meg-
szervezésével valósítottuk meg. Az állomá-
sokon mesébe ágyazottan „védték” meg a 
tanulók környezetüket, állták ki a próbákat.

A Madárijesztő-töklámpás készítő pályá-
zaton minden osztályunk részt vett. Sok al-
kotásunk elnyerte a zsűri és a közönség el-
ismerését. Madárijesztő kategóriában a 4.b 
osztály Lúdas Matyija és Döbrögije hozta el 
a különdíjat.

Ennek a két figurának az októberi Márton-
napi programsorozatunk Lúdas Matyi elő-
adásán is fontos szerep jutott.

Ösztönző és vonzó feladat volt a Comenius-
projektbe való bekapcsolódás, amely az alsó 
és felső tagozat szoros együttműködésével va-
lósult meg. Nagy sikert aratott a játszóház, a 
teaház és a szalmalabirintus. A programso-
rozat leglátványosabb része az esti lámpás 
felvonulás volt, melyen zenekari kísérettel 
diákok, szülők, pedagógusok és hét ország-
ból érkező vendégeink járták körbe város-
unk központját.

Az Állatok világnapja alkalmából projekt 
hetet szerveztünk. Ízelítő a programokból: 

zenés diavetítés, mozgásos játékok, versírás, 
kézműves tevékenységek, furfangos fejtörők, 
tablókészítés.

Hagyománnyá vált iskolánkban a tagoza-
tok közötti Szüreti-kupa megrendezése, me-
lyen focistáinkat szurkolótáboruk nagy lelke-
sedéssel buzdította.

December az adventi készülődés jegyében 
telt el. Felelevenítettük a várakozás időszaká-
nak néphagyományait, jeles napjait.

2. és 3. osztályos tanulóink karácsonyi 
műsorral kedveskedtek társaiknak, a város 
nyugdíjasainak és a szociális otthon lakóinak.

Ezzel párhuzamosan hirdettük meg a Ké-
peslapkészítő pályázatot, melybe bevontuk 
az óvodásokat is. Az eredményhirdetésen kis 
műsorral kedveskedtünk nekik.

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy gyer-
mekeink tanulmányi- és sportversenyeken is 
részt vegyenek. 

Eredményeink: Ószőlői Megyei Matemati-
kaverseny 1.hely

Mezei futóverseny Jászberény egyéni 1. 
hely, csapatban 3. hely

Bozsik-torna Jánoshida 1. hely, Jászberény 
4. hely

A II. félév még csak három hete tart, de már 
bővelkedünk programokban.

Sikeres volt a szavalóversenyünk, amit a 
városi könyvtárban 48 gyermek részvételé-
vel rendeztünk meg.

Közel ötven óvodás fogadta el meghívá-
sunkat az I. Téli OVI-SULI Olimpia rendez-
vényünkre, amelyen nagy lelkesedéssel győz-
ték le az ovisok az akadályokat és nyerték el 
az olimpiai érmeket.

Sok munkával, de jó kedvvel készülődtünk 
a farsangra és az alapítványi bálra.

Eközben a február 2-i néphagyományokhoz 
kapcsolódó Medve-projekthét rendezvényeit 
élvezhették diákjaink.

A szórakozás mellett tanulóink a tanulást 
is komolyan vették, hisz folyamatosan készül-
tek a Nyelvész magyar, a Zrínyi matematika, 
Mátyás Tudósai matematika, helyesírás és 
angol versenyekre. 

Programjaink megvalósítása során a fo-
lyamatos közös munka sok élményt nyújtott 
mindannyiunk számára és állandó kapcsola-
tot jelentett a gyermekek és a felnőttek között.

Iskolánk tanulói, a Comenius 
projekt kapcsán, külföldi gye-
rekekkel beszélhettek Skype-on 
angolul. Készítettünk erről egy 
interjút Karácsonyné Lázár Esz-
ter tanárnővel.

- Miről szólt ez a program, a 
skype-olás?

- Ez a Comenius-projecthez 
kapcsolódott, amelyben a miénk-
kel együtt 7 iskola vesz részt. Le-
hetőségünk nyílik minden isko-
lával Skype-on beszélgetni angol 
nyelven. Meg van adva egy kor-
osztály, például most a 10 éve-
sek beszélgettek a francia 10 és 11 
éves gyerekekkel. Ott is hasonló 
érdeklődési körű gyerekek van-
nak, ezért mindenről tudtak be-
szélgetni egymással: hogy mi ér-
dekli őket, mi a kedvenc színük 
és melyik a kedvenc focicsapa-
tuk. Tehát közös angolórákat tar-
tottunk: az 5. c és a francia isko-
la 5.-esei, utána a 6. c és a fran-
cia 6.-osok. Január 31-én pedig az 
5. c és a 6. c erősítették egymást, 
közösen beszélgettek a spanyol 
gyerekekkel.

-  Mi volt a célja ezeknek a be-
szélgetéseknek?

- Az, hogy minden gyerek rá-
jöjjön arra, milyen jó, ha tud egy 
idegen nyelvet, mert ha tudunk 
akár angolul, akár németül, ak-
kor lehet kommunikálni más em-
berekkel is. Például az angol vi-
lágnyelv, tehát bárkivel meg tud-
juk értetni magunkat, mint most 
a gyerekek a franciákkal. Kide-
rült, hogy ők is szeretik a tesit, 
meg a rajzot, amiből nincs házi 
feladat, nem kell sokat tanulni. 
Szóval ott is hasonlóan gondol-
koznak a gyerekek, csak a nyel-
vük és szokásaik különböznek. 
- Élvezték a gyerekek a kül-
földiekkel való társalgást? 
- Igen, nagyon. Rájöttek, hogy 
már tudnak beszélgetni idegen 
nyelven, és érdekes volt olyanok-
kal kommunikálni, akik több 
száz kilométerre vannak tőlünk 
egy Atlanti-óceán parti kisvá-
rosban, ahol idén télen még nem 
is esett hó – merthogy ez is ki-
derült.

- És Ön mit gondol, sokat ta-
nultak ebből a gyerekek?

- Nyelvtanulás szempontjából 

szerintem nagyon hasznos, úgy 

gondolom ezt a gyerekek is be-

látják, és rájöttek, hogy valami-

lyen idegen nyelvet tanulni kell, 

és ha már kedvei is van az em-
bernek hozzá, akkor több ener-
giát fektet bele.

- Mit gondoltak a francia ne-
velők az itteni diákokról?

- Kaptunk egy levelet a fran-
cia tanár nénitől, amelyben leír-
ta, hogy a gyerekek nagyon ügye-
sek voltak, és szépen beszéltek 
angolul. 

Nagyon büszkék vagyunk rá-
juk.

Gulyás Villő, Pádár  
Nikolett, Utasi Gréta

 Az ajándéktárgyakat a gyerekek 
késztették a karácsonyi vásárra

Ma, a nagyüzemi tömegcikkgyártás korában, egyre inkább érté-
kesek az egyedi, kézimunkával készített használati tárgyak. Abban 
még benne van az anyag, esetleg természetes alapanyag, az embe-
ri tudás, a tapasztalat. Lelke van. 

Ilyen remekbe szabott használati tárgyat, seprűt, vagy ahogy ő 
mondja: söprőt készít az idős Túri János bácsi is. Vele és feleségé-
vel beszélgettem, kitől tanulta, mióta készít söprőt?

- Az apámtól tanultam, 56-ban. Akkor a vasúton dolgoztam, ami-
kor két hétig, nem kellett menni dolgozni. Apám csak saját célra és 
a rokonoknak kötött söprőt. Aztán másodállásban csináltam, vol-
tam KIOSZ tag is.  Vasutasként Szigetvár mellett voltam szolgá-
latban. Gyakran kellett helyettesítenem, bizonytalan volt a mun-
kaidő, de a szabad időmben szerettem volna egy kis kereset kiegé-
szítést. Először méhészkedtem, de a szolgálati idővel nehéz volt 
összeegyeztetni a velük való munkát. 

- Szulimánban laktunk, teszi hozzá a feleség, az olyan kis falu, 
mint Jászivány, Szigetvár mellett. Annak idején még nem lehetett 
a söprőt piacon árulni, be kellett adni a szövetkezetbe. Amikor ösz-
szeházasodtunk, 1987-ben, költöztünk haza, mert én jászapáti va-
gyok, a férjem Gyékényesről származik. Mindketten özvegyek vol-
tunk akkor, úgy kerültünk össze. Itthon tudtunk az üzletekbe szál-
lítani, piacra nem nagyon vittünk. 

- Vállalkozóként dolgozott? 
- Igen, a kamarába is be kellett lépni. 99-ben adtam vissza a pa-

pírjaimat, most őstermelőként végzem ezt a munkát. A nyolcvana-
dik évemben vagyok. Bérelek földterületet, a sajátom mellett, ahol 
a cirkot termelem. Körülbelül egy hold összesen. Kapálni kell, mint 
a kukoricát, műtrágyázni, aztán levágni a szakállát…

- Ennyi idősen még el tudja végezni ezt a nehéz munkát? 
- Nemsoká abba kell hagyni már, mert az arcát nagyon kicsípi 

a pora. – válaszol helyette a felesége – ahhoz hasonlóan marja a 
bőrt, mint csépléskor a búza és az árpa pora. Munka közben is száll 
a por rendesen, mire elkészül a söprő. 

Ezért piros az arca és kérges a keze János bácsinak, és az ujjai is 
elgyötörtek, pedig bőrből készült kézvédőt is használ. Nem könnyű 
munka, de viszonylag termelékeny, mert egy negyed óra alatt elké-
szül egy söprő, mondja az idős ember. A munkafolyamat a cséplés-
sel kezdődik, aztán a magot kiszeleli szintén géppel. A cirok magot 
galambokkal és tyúkokkal eteti meg. Szeretik, de keverni kell, mert 
sok benne a fehérje. A cirok szálak megszárítás után használhatók. 
Összeválogatja a megfelelő csomót, majd a kötözőgéppel rászorít-
ja a nyélre. Utána jön a kézi munka. Szálas anyagokból kialakítja a 
vállat, megigazítja és lehet varrni. Öt sorral varrja, mert az az igazi. 

- Van olyan, akinek átadta már a tudást?
- Többen is jelentkeztek már tanulni, de nem csinálják. Nagy len-

dülettel nekiiramodtak, aztán nem lett belőle semmi.  Kevesebb 
söprő is kell, mert a lakásban már nem használják, csak az utcán, 
udvaron. Nem lehet belőle megélni. Megcsinálni a legkevesebb, el 
is kell adni, piacra vinni. 

János bácsi söprőjével az Agrocentrumban és a Gazdaboltban 
lehet találkozni.                                                                                                Sz-n

 
 

 
    
   

 
   

   

 
   

 
   

 

 

 

 
 

Az első félév értékelése a programok, eredmények tükrében 
 a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatán

Félévi értesítő – a gyerekektől
Comenius projekt, Skype

Beszélgetés angolul Skype-on a külföldi diákokkal

Egy csodálatos utazás a délvidéki 
Szabadka-Belgrád-Galambóc-Kazánszoros-

Vaskapu-Herkulesfürdő útvonalon

Az utazás időpontja: 2013. június 27-28-29-30. 
Indulás: Jászapátiról. Részvételi díj: 64.000,- Ft. ami tartalmazza: 3 csil-

lagos szállás, kétágyas szoba, félpanziós ellátás, autóbusz, biztosítás, be-
lépőjegy. Lehetőség van egy 4 órás hajókirándulásra a Kazánszoros és kör-
nyékére, melynek díja: 20 Euró/fő, fakultatív programként. A jelentkezés fo-
lyamatos. Bővebb információ: Kozma Zsuzsanna utazásszervező. 

Tel: 06 30/ 742-1150                              Várom jelentkezésüket!



Születtek:
Szabó Dávid  XII. 30. (Jászivány)

Bódi Zétény  I. 11. (Jászivány)

Oláh András  I. 15.

Kállai Renáta   I. 16.

Farkas Dorina    I. 26.

Biró Dávid       II. 02.

Gulyás András Krisztofer II. 03.

Illés Noémi  II. 11 (Szajol)

elhaláloztak:
Dr. Borbás Barnabás Gáborné  Jászapáti lakos

    Rédei Jusztina   élt 85 évet

Nemoda Béla  élt 59 évet „

Bartók Zsolt  élt 39 évet „

Dr. Lados Miklós  élt 52 évet „

Karkus Balázsné  élt 80 évet „

    Járvás Mária Magdolna

Katona László  élt 60 évet „

Bagi Zoltán  élt 39 évet „

Tóvizi Miklósné  élt 77 évet „

    Nagy Mária

Lakatos Lajosné  élt 74 évet „

    Kozák Irén
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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: március hónapban.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS JELENTKEZÉS:

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

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

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

„Biztonságos járműben, gyorsan vezetői engedélyt szerezhet.”

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

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

Városi ünnepség 2013. március 15.

A Városi könyvtár programajánlata

Az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójának ünnepén

8.00 óra: Szentmise a Római Katolikus templomban

9.00 óra: Koszorúzás a Petőfi-szobornál

9.30 óra: Ünnepi műsor a Pájer Antal Művelődési Házban

Figyelem: Február 1-től csak elektronikus 
úton nyújthatók be kifizetési kérelmek szá-
mos beruházási támogatásnál!

2013. február 1-én nyílik az Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társ-
finanszírozásában megvalósuló egyes beru-
házási jellegű támogatások kifizetése irán-
ti kérelmek benyújtásának újabb időszaka.

Az érintett jogcímek az alábbiak:

• Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK)
• Baromfi telepek korszerűsítése
• Kertészet korszerűsítése
• Kertészeti gépek, technológiai berende-

zések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés)
• Erdészeti célra használt géppark fejlesz-

tése és korszerűsítése 1-2. (Erdészeti gép-
beszerzés)

• Növénytermesztés létesítményeinek kor-
szerűsítése (Szárító)

• Öntözés, melioráció és a területi vízgaz-
dálkodás mezőgazdasági üzemi és közös-
ségi létesítményeinek fejlesztése (Öntözés) 
• Mezőgazdasági utak fejlesztése (Mezőgaz-
dasági út)

• Mezőgazdasági termékek értéknövelé-
se (ÉLIP)

• Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, 
növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállí-

tó üzemek létesítése (Nyersszesz, nyersolaj) 
• Falumegújítás és -fejlesztés (Falufejlesztés)

• Mikrovállalkozások létrehozása és fej-
lesztése (Mikrovállalkozás)

• Turisztikai tevékenységek ösztönzése 
(Turizmus)

• Vidéki örökség megőrzése
• Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének egyes jogcímei (LEADER)
Fontos változás, hogy a 23/2007. (IV. 17.) 

FVM rendelet február 1-jén hatályba lépő 
módosítása értelmében a felsorolt jogcímek 
tekintetében kifizetési kérelmet kizárólag 
elektronikus úton, az MVH által rendszere-
sített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun ke-
resztül lehet benyújtani. Az aktuális beadási 
időszak 2013. február 1-től május 31-ig tart.

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal 41/2013. (II. 12.) számú KÖZ-
LEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai 
Halászati Alapból (EHA) támogatott intézke-
dések 2013. évi monitoring adatszolgáltatás 
teljesítésének részletes szabályairól

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiter-
jed - bizonyos kivételektől eltekintve - a kö-
vetkezőkre:

az Európai Halászati Alap által társfinan-
szírozott Halászati Operatív Program (a to-

vábbiakban: HOP) 2. prioritási tengelyében 
meghatározott célok megvalósítását segítő 
támogatásokra, a vízi környezetvédelemmel 
kapcsolatos intézkedés kivételével az EMVA-
ból finanszírozott Nemzeti Vidékfejleszté-
si Terv azon intézkedései keretében igénybe 
vett támogatások felhasználására vonatko-
zó monitoring adatszolgáltatásra, amelyek 
az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben elő-
írt vidékfejlesztési támogatásra történő át-
menet szabályainak megállapításáról szóló 
2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizott-
sági rendelet szerinti áthúzódó tételeknek 
minősülnek az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) 
által társfinanszírozott vidékfejlesztési prog-
ram keretében igénybe vett támogatások fel-
használására

További információk a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal Központi Portálján 
(www.mvh.gov.hu) találhatók.

Jász-Consulting Kft.
Tel: 57/440-516

Fax: 57/540-620
E-mail: info@jasz-consulting.hu

Web: www.jasz-consulting.hu

A Tehetségért Alapítványt 1991-ben hozta 

létre a jelenleg Jászapáti Általános és Alap-

fokú Művészeti Iskolaként működő, István 

Király Általános Iskola tantestülete és szü-

lői munkaközössége. Az alapítvány nemes 

célja, hogy elismerje az iskola tehetséges ta-

nulóinak eredményeit, sokszínű nevelési, ok-

tatási programokkal elősegítse a gyerekek te-

hetségének kibontakoztatását. Az alapítvány 

a pedagógusokkal, a szülőkkel és a gyerekek-

kel együttműködve az elmúlt években olyan 

sikeres programokat valósított meg, mint 

például az István király napok, a Honvédel-

mi Nap, parlagfű-mentesítési nap, Egészség 

nap, Nyuszi futás, Jótékonysági est. A ren-

dezvények megvalósításában összefognak 

más helyi civil szervezetekkel is. A tervek sze-

rint idén is szeretnék megrendezni a Nyuszi 

futást, sportnapot, bekapcsolódnának a Ha-

gyományos szakmák, szakmai hagyományok 

elnevezésű programsorozatba. Az alapítvány 

támogatja a tanulók táborokban, színház- és 

filharmónia előadásokon való részvételét. 

2013-ban is nagy figyelmet szeretnének 

fordítani az idegen nyelvi nevelésre, és cse-

rekapcsolatokat szerveznek a nyelvtanulás 

érdekében. 
A tehetséges tanulók támogatására február 

9-én a Pájer Antal Művelődési Házban Retro 
bált szervezett a Tehetségért Alapítvány. Az 
alapítvány eredményeiről Utasi László is-
kolaigazgató számolt be a résztvevőknek és 
megköszönte a kuratórium munkáját. Beren-
te Éva, az alapítvány leköszönő kuratóriumi 
elnöke PályaMű Díjat vehetett át az esten. Be-
szédében háláját fejezte ki az alapítvány tá-
mogatóinak, a szülőknek, pedagógusoknak 
az áldozatos, segítőkész munkájukért, amit 
a gyermekekért tettek. A leköszönő elnök ta-
pasztalataival a jövőben is segíteni fogja a ku-
ratórium munkáját, amelynek új elnöke Mi-
hályiné Keresztesi Anett lett. A jótékonysá-
gi esten az iskola egykori diákjait is díjazták 
öt kategóriában. 

PályaMű Díjat vehetett át: 
karrier kategóriában Almási Tünde, aki 

egy luxemburgi bank új budapesti leányvál-
lalatának munkatársa

művészet kategóriában Törökné Rusvai 
Mária, első önálló kiállítása tavaly nyílt meg 
Jászapátin

tudomány kategóriában Dr. Ludányi Ist-
ván, méhészek oktatója, méhészeti oktatófil-
mek készítője

közélet kategóriában Dr. Sinkó Káli Ró-
bert, Jász-Nagykun-Szolnok megyei tiszti 
főorvos

sport kategóriában Tajti József, aki rég-
óta védi a jászapáti focicsapat kapuját. 

Tehetségért Alapítvány
Székhely: 5130 Jászapáti, István király út 

12.
Közhasznúsági fokozata: Közhasznú
Képviselője: Mihályiné Keresztesi Anett
Adószám:19221331-1-16
Számlaszám:11745114-20001821
Az SZJA 1%-át kizárólag a tehetséges gye-

rekek támogatására fordítják.
Illés Anita

Jótékonysági bált rendeztek a tehetségekért

4-én 15óra  Rejtvényklub

16 óra Rejtvényfejtő verseny

8-án 15 óra Minigyöngy

9. 9 óra Csipkeverő kör

9 óra Játékdélelőtt

11. 14 óra Nyugdíjasklub

18. 15 óra Rejtvényklub

16 óra Rejtvényfejtő verseny-városi

22. 15 óra Minigyöngy

23. 9 óra Játékdélelőtt

25. 14 óra Nyugdíjasklub

27. 14 óra Vakok 

       és Gyengénlátók klubja

29. 15 óra Minigyöngy

Április. 5. 15 óra Minigyöngy

6. 9 óra Játékdélelőtt

EMLÉKEZÉS
Szerető szívvel emlékezünk férjem,

Budai László
halálának negyedik évfordulóján.

„Szomorú mindig egyedül lenni,

  Valakit mindig hiába keresni.

  Valakit nézni, ki nem jön el többé,

  Valakit szeretni szívből és örökké.”

Szerető feleséged, lányaid, vejeid, unokáid és dédunokáid

Jászapátiról induló vonatok
VámoSgyörkre:  04.04,  6.04,  8.06 , 14.05,  16.06,  18.06     

Szolnokra: 04.00,  6.05, 7.10  – csak munkanapokon közlekedik,  
8.07, 12.05,  14.06,  16.07,  18.07, 20.05     

Várja vendégeit  
a Blonder Bier Sörfőzde  

és Söröző!

Jászapáti: Kossuth Lajos utca 28.
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