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Jászinvest Rt.

Keresse fel rendszeresen 
ABC-áruházainkat, ha

JÓT, JÓ ÁRON
szeretne vásárolni!

Kéthetente több mint 150 féle terméket kínálunk 
akciós áron, figyelje  

hirdetéseinket, olvassa szórólapunkat!

Keresse COOP-MÁRKATERMÉKEINKET!
Jó minőség, kedvező ár 
és még nyerhet is!

A nyeremény akcióban való részvétel 
feltételeiről az akciós szórólapunk tájékoztat.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Új és használt számítógépek, számítógép-kiegészítők,

számítógépek javítása, karbantartása

BIZTONSÁGTECHNIKA
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek, lakásriasztók, 

videós megfigyelőrendszerek, 
beléptetőrendszerek, 

autóriasztók, tervezése, telepítése, 
karbantartása

Kálmán Zsolt 
 30 985-5629, 443-461

Tisztelt Partnereink!
A Jászapáti 2000. Mg. ZRt. több évtizedes tapasztalattal 

és korszerű gépekkel, integrációval segíti az Ön munkáját 
vetéstől az értékesítésig.

Hívjon minket! Központi iroda: 57/540-810, fax: 57/540-620, 
30/488-0032, 0/250-2822

KeresKeDeLMi eGysÉGeinK:

AGROCENTRUM 

Műtrágyák, vetőmagok, vegyszerek, gépek és alkatrészek, munk-
agépek csapágyak, hidraulika csövek, gumiáruk, vas- és acéláruk, 

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

CENTRUM 
Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja.

Olcsó árainkra a CBA a garancia. Tel.: 57/540-725

CENTRUM 
Felöltöztetjük Önt és kedves családját.

Papír-írószerek forgalmazása. Tel.: 57/540-725

K e dv e s vá s ár ló !

A család örömére, kedvére, 
friss Jásztej-terméket tegyen terítékére! 

JászteJ Tejfeldolgozó, Kereskedelmi és szolgáltató rt.
Jászapáti, Juhász Máté út 3. Tel: 57/540-200, 540-201.

e-mail: jasztej@invitel.hu

Szemészeti 
magán-szakrendelés

Rendelési idő: 
kedd: 15–20 óráig
szerda: 9–13 óráig

csütörtök: 15–20 óráig

sérülés vagy hirtelen látásromlás esetén a rendelési időn kívül 
is segítek, de kérem, hogy előtte az időpontot 

telefonon egyeztessük: 540-770 vagy 440-804.

Utasi Jánosné dr. Garay BorBála
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2. oldal: 

Jászok Világtalálkozója 

Jászboldogházán

3. oldal: 

Mustármag

A nyári szünetben is 

tevékeny hitélet

4. oldal: 

Képek az Aratónapról

5. oldal: 

Tizedik Alkotótábor

Jászsági lakodalmas

6. oldal: 

Kézműves délelőttök 

a Vágó Pál Múzeum 

udvarán, irány a Balaton!

7. oldal: 

Anyakönyvi hírek

Rendezvények

9. oldal: 

Pezsgő élet a Pátriában

nagyboldogasszony  

ünnepe

10. oldal: 

Rejtvény 

11. oldal: 

sPORT

Kiváló idényt zártak 

az úszók 

a Vágó Pál iskolában. 

A Kígyó dojó Hse hírei

augusztus 18., péntek

18 óra: Motoros felvonulás a város területén 
Motorosok gyülekezője a Főtéren, 

a felvonulás útvonala: Petőfi s. út -  
szabadság  u.- lehel u. - Táncsics u. -  
damjanich u. - Gyöngyvirág u.

19 óra sTReeT FiGHTeR BeMUTATÓJA 
Kovács Krisztiánnal

20 óra: A CAiRO POP eGYÜTTes műsora

21 óra: sörivó verseny

21:30: óra: A neOTOnes előadása

22:30: óra: iszapbirkózó-verseny

23 óra: A ClUB 54 zenekar fellépése

24–02 óra: sZABAdTéRi disCÓ

Belépődíj: 800 Ft.

A műsorváltoztatás jogát a rendezőség fenn-
tartja!

augusztus 19. (szombat)

10 óra: UR-FA KUPA ÖReGFiÚK  
MŰFÜVes lABdARÚGÓ TORnA 
Az Újpest, a Ferencváros, a Törekvés és  
a Képviselők csapatainak közreműködésével.

16 óra Helyi amatőr csoportok bemutatója

17:30 óra: BAJOR iMRe  
a HeTi HeTes népszerű humoristájának 
műsora

19 óra: OPeReTT- és nÓTAMŰsOR

Fellépnek:

Bozsó József, Kalmár Magda, Csák József,  
Teremi Trixi, Takács Magda, nagy ibolya,  
Kovács Péter, szabó Krisztina,  
domoszlai sándor, Paudits Béla

Zenei kiséret: Váradi Kati, Balázs Gábor,  
debreczeni Csaba. Konferál: Juhász dolly

22 óra: TŰZiJÁTéK a Panna-tónál

22:30 óra: sZABAdTéRi FilMVeTÍTés

Belépődíj: 500 Ft

A műsorváltoztatás jogát a rendezőség fenn-
tartja!

augusztus 20., (vasárnap)

10 óra: Ünnepi szentmise a Római Katolikus 
Templomban

11 óra: Városi Ünnepség  
a szent istván Parkban. 
Kitüntetések átadása 

Az egyes műsornapokra jegyek és 
kedvezményes árú bérlet elővételben is 
váltható Jászapátin a könyvtárban  
és a művelődési házban.

Belépőjegy: 

– aug. 18-ra: 800 Ft

– aug. 19-re: 500  Ft

– 14 éven aluli gyermekeknek: 200 Ft/nap

Bérlet:  augusztus 18–19-re: 1000 Ft

A rendezvény támogatói:

Dr. szekeres imre honvédelmi miniszter, 
országgyűlési képviselő

észak-alföldi regionális fejlesztési  
tanács

Jászapátiak Baráti egyesülete

Jászapáti 2000 mgzrt.

Centrum Kft. Jászapáti

Jásztej rt. Jászapáti

shield security Jászapáti

lóczi miklós Jászapáti

máv fKg Kft. Jászkisér

Jászapáti Polgárőrség

Rendőrség

Ur-fa Kft.

Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
Jászapáti

városi önkormányzat Jászapáti

városi sportegyesület

Városüzemeltető Kft. Jászapáti

Köszönet azoknak a támogatóknak is,  
akik e kiadvány megjelenése után segítették  
a rendezvény létrejöttét!

Jászsági Randevú
Jászapátin a Városi Sportpályán 2006. augusztus 18–19–20-án
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TI-LA SPORT
Jászapáti, István király út 15/a.

Egész évben BUDMIL és egyéb ruházati termékek,

sportfelszerelések, sporteszközök 

és sportcipők – közületeknek is.

Nyitva: H–P: 13–17, Szo.: 8–12.
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Jász világtalálkozó Jászboldogházán
Ebben az évben a 12. találkozót rendezték a jászok, ezúttal Jászboldogházán. A kis településen még 

kétezren se laknak, de példás összefogással szervezték meg a találkozó minden apró részletét. A há-

zakat, utcákat kicsinosították, az óvodában játszóudvart építettek.  Az évente más településen meg-

rendezett találkozó alkalom arra, hogy a környéken élő emberek egyfajta összetartozását erősítse, 

a hagyományok tiszteletét és megőrzését szolgálja. Már hagyomány, hogy minden évben új jászka-

pitányt választanak. Az egykori közjogi méltóság tisztségének újjáélesztése is a jász összetartozást 

fejezi ki. Idén NAgy AlbErt köztiszteletben álló boldogházi mezőgazdász kapta ezt a tisztséget. 

A Jászok Egyesülete ezen a rendezvényen adta át a Jászságért Díjat, amit ezúttal Szüle Katalin, jász-

kiséri honismereti hagyományőrző kapott, életpályája elismeréseként.

Ebben az évben is megren- 
 dezték a Jászok Világta-

lálkozóját, amelyre már évek óta 
egy maroknyi kerékpáros viszi 
üdvözletét Jászapátiról.

ez a szép kezdeményezés Bor-
básné Budai Valéria fejében szü-
letett meg jó pár évvel ezelőtt. ő 
volt a főszervezője a néha árkon-
bokron át vezető túráknak.

A gyerekek és a bátor vállalko-
zó kedvű felnőttek segítését, kí-
séretét a Rádius Bt. autója bizto-
sította, melynek sofőrje elenged-
hetetlenül Pali bácsi (Bátor Pál), 
aki minden felmerülő gondra 
igyekezett megoldást találni.

nem volt ez másként 2006. jú-
nius 1-én sem. A borongós idő 
ellenére a kis csapat élére ezút-
tal deli Julianna tanárnő állt, 
biztatva, lelkesítve öntött erőt a 
kételkedőkbe, akik nem hitték, 
hogy nem fogunk e napon bőrig 
ázni. 

Jó tempóban gurultunk Jász-
boldogházáig. Útközben a vi-
lágtalálkozóra igyekvő ismerő-
sök és barátságos idegenek in-
tegettek biztatva a csapatot. A 

felvonulásra Jászapáti feliratú 
pólóba bújva toltuk végig a ke-
rékpárt Boldogháza főutcáján, 
nem kis feltűnést keltve, hiszen 
a faluban 3 kerekűn bringázott 
a csapat legfiatalabb 3 és fél éves 
résztvevője is. 

Birtokba vettük a rendez-
vény színhelyét a jászboldoghá-
zi strand területét. A nagyszín-
padon Jászkapitány választás, 
kulturális bemutatók zajlottak. 
A füves területen kun lovasbe-
mutató tartotta izgalomban a 
nézőket. A vasparipát igazi lóra 
cseréltük. A fényszarusi hagyo-
mányőrző bandérium huszárja-
ival barátkoztunk. délben elköl-
töttük a jászapáti város által biz-
tosított finom ebédet. ebéd után 
az általános iskolában megnéz-
tük a rajzkiállítást, ahol öröm-
mel fedeztük fel az apáti diákok 
szép munkáit. A Rácz Aladár Ze-
neiskola fúvós bemutatóját büsz-
kén hallgattuk.

szemerkélő esőben, sötét fel-
hőtől fenyegetve indultunk út-
nak hazafelé. Jásztelekre érve 
már igen fáradtan egymást bíz-
tattuk. Akkor még nem tudtuk, 
hogy az igazi megpróbáltatás ez-
után jön. A Jásztelek határában 
lévő kápolna megtekintése pró-
bára tette a kerékpárok sárvé-
dőit, küllőit. Végre műút és még 
mindig nem áztunk el! lehet 

hogy megússzuk? Baráti tempó-
ban gurultunk a csekély forgal-
mú úton hazáig. Az előfutárok a 
Jászapáti táblánál vártak. süti-
vel, fagylalttal pótoltuk a 72 km-
en elégetett kalóriákat. 

Jövőre Jászszentandrásra me-
gyünk. Még tervezés alatt áll, 
merre induljunk, hogy hason-
ló kihívásokkal keljen szembe-
nézni.

Kerékpárod neked is van! Vá-
runk Téged is! Vasparipára!

 Baltazár

Kerékpáros csapat a felvonulásra érkezett

Jászok „vasparipával”
Kerékpártúra a Jászok Világtalálkozójára

Jászapáti küldöttsége Szabó Lajos polgármester vezetésével. 
Városunk képviseletében részt vett az ünnepségen 

dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, országgyűlési 
képviselő és Lóczi Miklós a Megyei Közgyűlés alelnöke is.

Huszárok felvonulásával kezdődött a Jászok Világtalálkozója 
Jászboldogházán.

Kiváló tavaszi idényt zártak a jászapáti Sportklub úszói
A 2005-2006-os tanév második fele is bő-

velkedett sportesemények megrendezésé-

ben. A Jászapáti sportklub 12 úszópalántája 

(akik a Vágó Pál Általános és Alapfokú Mű-

vészeti iskola tanulói) ebben az idényben – 

januártól júniusig – 6 úszóversenyen képvi-

selte iskolánkat.

Rögtön az év elején a legrangosabb verse-

nyen, a megyei diákolimpiai döntőn vettek 

részt a gyerekek, amelyet 2006. január 19-

én rendeztek meg szolnokon a damjanich 

uszodában. Az egyesületet 4 fő képviselte. 

Nagy Zsófia 4. c osztályos tanuló hátúszás-

ban 4. helyezést ért el közel 50 indulóból: 

mindössze századmásodpercek hiányoztak 

az éremhez; gyorsúszásban pedig 5. helyen 

végzett. Zagyi Fanni 4. c osztályos tanu-

ló mellúszásban 12. helyen ért célba. Mihá-

lyi Márk 4. a osztályos tanuló hátúszásban 

futamgyőzelmet produkált, de a 10. helynél 

előrébb így sem tudott végezni. Forgó Máté 

3. c osztályos tanuló számára ezen a verse-

nyen a tisztes helytállás mellett a tapaszta-

latszerzés volt a cél, hiszen az egyik legfiata-

labb volt a korcsoportjában, de így is az elvá-

rásokat felülmúlva teljesített.

A következő verseny megrendezésére 

2006. január 31-én került sor – a jászberényi 

úszószakosztály jóvoltából – a Hűtőgépgyá-

ri sportuszodában. nem kis fejfájást okoz-

va a versenytársaknak 4 arany, 4 ezüst és 3 

bronzéremmel tértünk haza.

ezt követte a Viii. Tölgyes Amatőr Úszó-

verseny 2006. március 4-én, amelynek a 

Jászapáti strandfürdő fedett medencé-

je adott otthont. itt nem kis meglepetésre 

éremhullást produkáltak a kis úszópalán-

ták: 28 érmet szereztek (9 arany, 12 ezüst, 7 

bronz).

2006. április 30-án a Jászszentandrási 

strandon megrendezett ii. Amatőr Úszóver-

senyen tanítványaink magasabb korcsopor-

tokban (!) versenyezve is diadalmaskodni 

tudtak, így összesen 9 éremmel térhettünk 

haza.

2006. június 9-én rendezték meg Jászapá-

tin a iX. Tölgyes Amatőr Úszóversenyt, ahol 

ismét pörögtek úszópalántáink: összesen 32 

érmet zsebeltek be.

Az évad záró eseménye a 2006. június 18-

án Hevesen megrendezett úszóverseny volt. 

Jó évadzárásnak bizonyult, hisz úszóink 36 

érmet szereztek.

Összefoglalva mindezt, elmondható, hogy 

igen eredményes időszak áll mögöttünk,hisz 

tanulóink 116 éremmel öregbítették iskolánk 

a jászapáti sportklub hírnevét. ezek a szen-

zációs eredmények nem jönnek csak úgy 

maguktól. Azon kis csapat mögött, aki „ösz-

szeúszta” ezen éremtömeget, rendkívül ke-

mény, kitartó és hosszú munka áll. Hetente 

3-4 edzésen vettek részt, ahol több km-t tem-

póztak egy-egy alkalommal.

ezúton szeretnék köszönetet mondani a 

gyerekek szüleinek, akik nagy odaadásuk-

ról téve tanubizonyságot nagyban segítet-

ték munkámat, valamint a versenyekre uta-

zásokat.

Az önmagukért beszélő eredmények felso-

rolása után név szerint is szeretném megem-

líteni ezen eredményeket elérő kiváló „sport-

ember palántákat”:

Ádám Fanni, Ádám Flóra, Ádám Fruzsi-

na, Forgó Fanni (a Mészáros lőrinc Gimná-

zium tanulója, aki a váltóversenyekben hoz-

zájárult az aranyérmekhez), Forgó Máté, 

Gyenes Martin, Mihályi Márk, nagy Zsófia, 

simonváros noémi, simonváros Tamás, Za-

gyi Fanni és Zagyi Marcell.

A továbbiakban ugyanilyen elszántságot, 

aktivitást kívánok tanulóinknak és így biz-

tos, hogy az eredmény sem fog elmaradni.

Juhász Szilveszter

2006. Vi. 17-én a Budapes-

ti Honvéd Küzdősport Centrum 

rangos nemzetközi harcmű-

vészeti oktatásnak biztosított 

helyet, melyen a BFAK elnö-

ke-nemzetközi nagymestere 

Hanshi siegfried lory 10 danos 

Ju-jitsu és 7 danos Hanbo Jitsu 

nagymester, a részt vevő harc-

művészek részére értékes Han-

bo Jitsu technikákat oktatott. 

A Kígyó dojo Harcművésze-

ti sportegyesületet az egyesület 

vezető Mestere, nagy Hisnt ist-

ván Renshi, valamint nagy At-

tila, nagy Hinst Adrián, Gulyás 

Richárd Mesterek képviselték. 

A szeminárium végén hivata-

los keretek között a BFAK nagy-

mestere Nagy Hinst István ré-

szére átnyújtotta a BFAK vala-

mint az iBA világszervezet által 

adományozott Ju-jutsu 7. dan 

fokozatot, valamint a Shihan cí-

met. 

8. Senior Judo 
Világbajnokság, 2006 
Tours, Franciaország

2006. Vi. 27–Vii. 1. között a 

„loire-mente fővárosa” bizto-

sította a világbajnokság meg-

rendezésének színterét, melyet 

a városi sportcentrumban ren-

deztek meg és melyen 57 nem-

zet közel 1200 versenyzője mér-

te össze tudását és bátorságát a 

minden idők egyik legszínvo-

nalasabbnak nyilvánított mező-

nyében. 

A Kígyó dojo Hse vezető 

edzője, nagy Hinst istván, Judo 

2 dan, a Budapesti senior Judo 

Klub tagjaként vett részt az M5 

-100 kg kategóriában, ahol a 7. 

helyen végzett.

Nagy Hinst István 

Kígyó dojo Hse 

elnök, vezető edző

Kígyó Dojo hse Jászapáti – sporthírei
Hanbo Jitsu Nemzetközi Szeminárium budapesten

8. Senior Judo Vb

A Budapesti 
Honvéd 

Küzdősport 
Centrum rangos 

nemzetközi 
harcművészeti 

oktatásnak 
biztosított helyet
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a Kc i ó S  á r a K :
Személyautók (már 0% befizetéssel elvihetők!)

Kia Picanto: 1.749.000 Ft-tól
ÚJ Kia rio: 2.040.900 Ft-tól
Kia cerato: 2.999.900 Ft-tól

Terepjárók már 10% befizetéssel elvihetők!
Kia Sportage: 5.499.000 Ft-tól
Kia Sorento: 7.999.000 Ft-tól

Platós teherautók
Kia 2500 (3 személyes): 2.999.000 Ft+áFA-tól,

Kia 2500 (6 személyes, dupla kabinos): 
3.1999.000 Ft+áFA-tól.

Egyéb szolgáltatásaink:
 teljeskörű hitelügyintézés, biztosítások kötése, 

általános szerviz. 
Használt autó beszámítása korrekt áron.

AkcIóINk!

A  m e g y e  e l s ő ,  h i v a t a l o s  m á r k a k e r e s k e d é s e  J á s z b e r é n y b e n !

A részletekről érdeklődjön személyesen vagy telefonon:

Jász Plasztik Autócentrum Kft.
Jászberény, Jákóhalmi út 11.

 57/505-505

a meglepetés erejével...

 

Új  Kia rio

MustárMag KeresztrejtvényKedves  Rejtvényfejtők!
A rejtvényben Ferenczy Han-

na Augusztus című versének el-
ső versszakából idézek. Bekül-
dendő a vers folytatása.

Mint szépasszony, ki arra éb-
red, 

Hogy arcán megkopott a báj… 
folytatása a rejtvényben.

vízszintes: 1. Bekül-
dendő. A vers idézet folyta-
tásának első része. 8. ez a 
közelebbi. 11. Az egyik művésze-
ti ág. 12. Rangjelző előtag. 13. 
Beküldendő. Az vers idézet 
harmadik része. 15. és ango-
lul.  17. Arzén vegyjele. 18. Ket-
tős betű.   19.  Roham, támadás. 
22. Trombitahang. 24. Képző. 
26. Fordított álom! 28. Íme. 30.  
Beküldendő. A versidézet 
második része. 34. dionü-
szosz kíséretéhez tartozó duhaj, 
érzéki erdei istenség az ókori gö-
rög mitológiában. 35. Új-Zélan-
di város. 37. Beküldendő. A 
versidézet negyedik része. 
39. Angol sör. 40. idegen női 
név. 41. Hangtalan gésa! 42. Té-
li nyakmelegítő. 44. A kezembe 
tesz. 47. Adat egyik fele! 49. Cso-
koládé fajta. 50. Csak középen 
görget! 52. Horgász zsinór.  

55. igekötő. 56. Árasztó. 58.  
Mosópor márka neve.  59. Arany 
János ( 1817-1882) egyik verse.

függ: 1. díszes agancsú er-
dei állat. 2. A buddhizmus fő-
ként Japánban elterjedt ága. 3. 
Adrienn ritka beceneve. 4. Mező 
egyik fele! 5. lombos növény.   6.  

Álarcot, maszkot viselő. 7. Azo-
nos magánhangzók. 8. Hely pá-
ros betűi. 9. Gyümölcs belsejé-
ben is megtalálható. 10. Az én 
tulajdonom. 14. iráni romváros. 
16.  Betéti Társaság. 20. Jászapá-
tin is gyakori családnév, viselői 
augusztusban találkozót is szer-

veznek. 21. A másik irányba. 22. 

Folyó Pest megyében, több tele-

pülés nevének része is. 23.  Jó kí-

vánságait hinti rá. 25. nem az-

zal, hanem … 27. szemtanúja 

voltál az esetnek. 29. Fogaival 

keresztül lyukaszt. 31. norvég 

birkózó ( Fritz) 32. nehéz próba-

tételen esik át valaki. 33. Amália 

kiskorában! 36. Hírlapot áruló 

személy. 38. egyesült, angolul.   

39. nem folyamatosan haladó.    

43. női név, becézve. 45. Kiejtett 

betű. 46. Fát kivág. 48. Ott, oro-

szul. 51. Mártás része! 53. Ma-

gyarország. 54. Hangtalanul lé-

ha! 56. Olasz névelő. 57. soha 

hangzói!  

Beküldendő: Vízsz. 1, 30, 

13, 37  számú sorok megfejtése

a júniusi rejtvény meg-

fejtése: Szent Iván napi tűz-

gyújtás,

  Játékdélelőtt.  

A megfejtéseket a Könyvtár 

címére kérjük beküldeni.

A CBA vásárlási utalványát 

nyerte: szakács Gyöngyi, Jász-

apáti.

Nagypál Istvánné

„A kenyér, amelyet én adok”
ez a mondat az augusztus 20-i kenyérosztás alatt felhangzó 

zsoltár szavait, no meg Jézust, és az utolsó vacsora képét juttat-
ja eszembe. „egyétek és vegyétek, ez az én testem”- hallották 
az apostolok, amikor a kenyeret átváltoztatta saját testévé, és a 
bort vérévé, tanulságul hagyva ezt az áldozatot. Papjainknak is, 
minden szentmisében követniük kell a felajánlásban, hogy  hí-
veikkel együtt mondhassák: ,,Íme hitünk szent titka.” ezt vall-
juk, ezt hisszük, hogy a szentáldozáskor Jézus testét, és vérét 
vesszük magunkhoz az ostyában. 

A legnagyobb ajándék, az a kenyér, amelyet ő ad, valóban az 
élet kenyerét adja. A föld termése, és az emberi munka gyümöl-
cse a búza, amelyet lassan már idén is learatnak, hogy nemzeti 
ünnepünkre kisüljön a lisztjéből az új kenyér, mindannyiunk 
kenyere. nagy örömmel írok erről a témáról, így nyár derekán, 
mert olyan kézzelfogható, valóságos, itt van a kenyér, amelyet az 
emberek mindennap esznek, milyen egyszerű étel, mégis nél-
külözhetetlen az élethez és erről van szó több példabeszédben, 
szentírási idézetben is. A gabona, amit betakarítanak sokféle, de 
ezek közül a búza, más helyen a rozs az első, az úgynevezett ke-
nyérgabona, amiből a fő táplálékunk készül. de nem mindegy, 
hogy milyen növényből, milyen összetételű lisztből készül a mi 
jellegzetes fehér, vagy félbarna kenyerünk. elsősorban a búza 
sikérje határozza meg majd a kenyér minőségét. Hogy mennyire 
kel meg az élesztőtől, és hogy milyen foszlós lesz. Most is lehet 
kapni, házi jellegű kenyeret, ami kisüzemi technológiával, a 
hagyományost legjobban megközelítő ízt ad, de ezek a péksé-
gek egyre ritkábban fordulnak elő. Áttértünk az ipari kenyér-
gyártásra és sajnos, a régi házi kenyér ízét már nem is találjuk 
meg egy termékben sem igazán. Pedig anyáink, nagyanyáink 
még maguk gyúrták, dagasztották a családjuknak a kenyeret. 
egyszerűbb, nekünk a boltban ma megvenni, mint nekik volt, 
kéthetente- tíznaponta 4-6 kg-os kenyereket sütni, ilyen meleg-
ben. 

Ma már csak álmélkodunk egy kenyérsütés látványán, vagy 
a malomban, ahogy gyorsan, modern gépekkel, tisztítják, őrölik 
a mindennapi betevőnk, alapanyagát. szokták mondani, hogy 
hosszú az út, amíg egy búzaszemből kenyér lesz. Régen a kéz-
zel learatott búzaszálakat marokba szedték, kévébe kötötték, 
és ezeket a kévéket kereszt alakban rakták le a földre. Tizen-
két kéve, volt így téve, 1 pedig kelet-nyugati irányba ferdén állt, 
az volt a „papkéve”. A magyar parasztok, mindig hálaadással 
kezdték az aratást, (Péter- Pál, sarlós Boldogasszony) és amikor 
befejezték, az új lisztből készült kenyeret is felajánlották az is-
tennek. ilyenkor, Augusztusban; szent istván napján. őseink, 
sokkal természetesebben élték meg a hitüket és életük számos 
ünnepnapján találkozott a vallásosságuk, az erkölcsük, az élet-
szemléletük sok, munkával töltött hétköznap után, a templom 
oltára előtt. 

Hát röviden ennyit a kenyérről, remélem, eszükbe jut, ami-
kor az új kenyeret megáldja a tisztelendő úr, majd keresztet raj-
zolva rá, a gazda megszegi. Jó étvágyat!

 Z. S. -né

Templomunkban az idén nyá-
ron már lezajlott diák-esemé-
nyek felsorolását talán a „szent 
erzsébet, a rózsás királyné” cí-
mű színdarab méltatásával kez-
deném. Amit a Jászapáti hitta-
nos kicsik és nagyok adtak elő, 
június 27-én délután a Műve-
lődési Házban. Hagyományte-
remtő darab ez, már többször is 
előadták a jászapáti gyerekek. 
Mégis új, valahányszor látjuk- 
halljuk a Tóth Gábor atya hang-
szerelte zenés változatát, vagy a 
korábbi, csak prózai előadást, 
amelyben valamikor régen én is 
részt vettem. egy-egy alak meg-
formálására szánt tanulási idő, 
sőt talán a szereplő életkora is 
megváltoztatja azt, hogy meny-
nyire tudja átélni a szerepet az 
a kisgyermek, vagy éppen nagy-
kamasz. 

engem mindig elvarázsolt ez 
a dolog, legyen az, nagy szabad-
téri színpad, (másnap Vi. 28-án 
is előadták ezt a gyerekek, szent 
erzsébet szülővárosában, sá-
rospatakon) vagy épp egy vidé-
ki kultúrház megkopott padló-
ja, s ebben a varázslatban bárki 
részesülhet, aki szabadon vá-
lasztja ezt a gyermekjátéknak 
tűnő, ám embert próbáló mun-
kát. Higgyék el nézőként is él-
vezni fogják, az ilyen, hitünket 
is megerősítő tartalmas kikap-
csolódást. 

Ma már az egyházi művésze-
tek másik iránya lett az úgyne-
vezett gitáros mise, a karizmati-
kus megújulást hirdető dalaival. 
Július 06.-án itt járt, a családi 
szálakkal is Jászapátihoz kötődő 
sillye Jenő, aki a napközis hit-
tantábor záróakkordjaként tett 
tanúságot hitéről, életének apró 
történéseivel. egy órán át dala-
inak keletkezéstörténetét, vallá-
sos mondanivalójának magya-

rázatát osztotta meg velünk, ér-

deklődőkkel. Mi pedig közösen 

dúdoltuk a refrént ősi templo-

munkban fiatalok, és kevésbé fi-

atalok együtt dicsértük az Urat a 

beat zenésszel. ifjúsági énekek- 

milyen egyszerűek, és mégis mi-

lyen tartalmasak voltak, csak 

egy-két mondat a szövegekből:

„Hát válaszd, amíg lehet, Hát 

válaszd az életet!”

„Akik az Úrban bíznak- min-

dig új erőre kapnak.”

„Ne félj, mert megváltottalak, 

neveden szólítottalak”

„Békesség legyen velünk, itt 

van Jézus köztünk.”

Végül pedig egy igazi ritka-

ságról számolok be, ebben az év-

ben egyszerre három jászapá-

ti születésű tisztelendő atyának 

ünnepelhettük az arany, illet-

ve ezüst miséjét, július 9-én a 

10 órai szentmisében. Pataky 

Vidor, jászladányi c. kanonok 

50.; Csőke György jászfénysza-

rui plébános 25-; és Menyhárt 

József Törökszentmiklós szol-

gálatában szintén 25-éves pap-

pá szentelésének évfordulóját, 

melyre nagy izgalommal készült 

egyházközségünk minden tag-

ja. Tevékeny részt vállaltak itt is 

a gyerekek, verset mondva, éne-

kelve, zenélve köszöntötték az 

ünnepelteket. 

Mindez nagy örömünkre szol-

gált, ez a pezsgő hitélet, a sokszí-

nű program; köszönjük nektek 

hittanos gyerekek, és a nem ke-

vésbé közreműködő, tisztelendő 

uraknak, lelkes hitoktatóiknak.

Z. S. -né

A nyári szünetben is tevékeny 
hitélet

(Gyerekektől- mindenkinek)

tisztelt Fogyasztónk!
A városüzemeltető Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 

2006. augusztus 1-től ellenőrző vízóra-leolvasást végzünk.
Az esetleges eltéréseket rögzítjük, és pótszámlában érvényesíteni fogjuk.

Amennyiben a pótszámlával kapcsolatban kifogással kíván élni, úgy azt a kézhezvételt követő 8 munkanapon belül írásban teheti meg a 
városüzemeltető Kft. Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11. címen.

Megértésüket előre is köszönjük.
Városüzemeltető Kft. Vezetősége
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Aratónap és kakasfőző verseny – képriport

Az aratókoszorú mögött felsorakozó aratópárok 
a nyugdíjasklub tagjai voltak, de 3-4 fiatal pár is próbálkozott 

a kaszálással és a marokszedéssel.

Az aratók vidám felvonulását népes vendégsereg 
és a Muskátli Népdalkör kísérte a búzamezőre.

A búzakalászok sorra dőltek, a kévék gyorsan 
magasodtak a tábla szélén. A gyerekek friss tejjel 

kínálták a dolgozókat.
Harminc csapat készített bográcsban kakaspörköltet

Szalmából készült 
karácsonyi koszorú. 

A gyerekek kézműveskedtek, 
lovagoltak, sétakocsiztak, a felnőttek 

bort kóstoltak. 



A színpadon néptánc, népzene 
szórakoztatta a közönséget. 

Képünkön a lengyel táncosok, 
akik a Mezőgazdasági Zrt. vendégei voltak.

A kakasfőző verseny 
zsűrijének az idén 

sem volt egyszerű a 
döntés, mert harminc 
gusztusos és finom 
étel sorakozott az 

asztaluknál.



A kakasfőző verseny elő díját a jászberényi Csillag György és 
csapata nyerte, nekik gratulál a bronzérmes Katona István 
Budapestről. A második helyezett jutalmát a Sógorok csapata 

érdemelte ki, a jászapáti Mengyi László vezetésével.

A Pátria Táncművészeti is-
kola jászapáti küldöttsége má-
jus 19-én a szlovákiai Kéménd-
re utazott, hogy az ottani tán-
cosokkal együtt ünnepelhesse 
a helyi Vasvirág Táncegyüttes 5 
éves jubileumát. A kiutazó fia-
talok már barátokhoz érkeztek, 
azokhoz a kéméndi gyerekek-
hez, akiket 2005. októberében a 
szakmai Hagyományok rendez-
vényen megismertek, vendéglá-
tóik voltak. 

A tájház megnyitója után az 
ünnepi táncműsoron nagy sikert 
arattak a kalotaszegit táncoló le-
gények és a somogyi üvegest já-
ró lányok. Az estét fergeteges 
táncház zárta, ahol a kémén-
di és a jászapáti gyerekek már 
együtt táncolták a magyarbődi 
csárdást. Másnap az októberi vi-
szontlátás reményében búcsúz-
tak el egymástól.

A szlovákiai kirándulásról ha-
zatérve a növendékek lázasan ké-
szültek a „Táncra, lábam!” évzá-
ró műsorra. Június 5-én „A pün-
kösdnek jeles napján” – kezdték 
meg a lányok az előadást, mely 
ismét felejthetetlen élményt 
nyújtott az ellátogatók számá-
ra. Mind a táncosok, mind a kö-
zönség elragadtatással fogadta a 
Bürkös zenekar kíséretét és ze-
nekari számait.

Június 10-én nagykállóban 
megrendezett regionális szóló-
táncverseny döntőjén Kökény 
Péter és Bomlász Bence (dél-al-
földi Oláhost és Kalotaszegi le-
gényest táncoltak) képviselte a 
Jászapátin néptáncot tanuló nö-
vendékeket. 

nagy büszkeséggel tölt el ben-
nünket, hogy iskolánk két tanu-
lója Kálmán Lilla és Kökény Ró-
bert olyan hatása alá került a 

néptáncnak és olyan tudást sze-
reztek meg, hogy tanulmánya-
ikat középfokú táncművészeti 
iskolában nyíregyházán és Bu-
dapesten folytatják tovább. sok 
sikert, további szép eredménye-
ket kívánunk nekik. Az évzá-
ró ünnepélyen ők és még továb-
bi ügyes, szorgalmas diákjaink 
fényképes oklevelet vehettek át 
éves munkájukért.

Június 16-án az V. Tiszatavi 
Folkfesztiválon a jászapáti Régi 
Táncosokkal közösen mutatkoz-

tak be tanítványaink. Alig egy 
hét elteltével újra pezsgő tánc-
élet kezdődött immár Abádsza-
lókon, a tánctáborban. A Pátria 
iskola többi tanulójával tartal-
mas táncos és közösségi élmé-
nyeket szereztek a táncosok. A 
tábor második részében (felső 
tagozatosak) még több tánc (kü-
küllő menti, gyimesi, szlavóni-
ai karikázó…) és elmélyülő ba-
rátságok tették emlékezetessé az 
együtt töltött napokat. ezúton 
köszönjük a táborban segítő szü-

lők, és az ifjúsági és sportbizott-
ság támogatását.

A tábor után tovább folytató-
dott a közösségi élet. egy szép 
nyári délelőtt a táncosokkal bi-
ciklivel átkerekeztünk Jász-
szentandrásra, ahol egész napos 
strandolás vette kezdetét. 

A program sikere ismétlést 
kíván. sokan bekapcsolódtak 
a Varázslatos ügyes kezek kéz-
műves foglalkozásokba is a Vá-
gó Pál Múzeum udvarán, ahol 
nagy tetszést aratott a testfes-
tés, gyöngyfűzés, nemezelés. A 
fiúk gólyalábas mutatványaik-
kal kápráztatták el a többi részt-
vevőt. egy júliusi estén a kis csa-
pat kolbászt sütögetett, és nagy 
Böbe vezetésével kisültek az első 
„táncos” kürtős kalácsok is. Ké-
sőbb a szúnyogokat tánccal ker-
gettük el magunkról.

A nyár hátralevő részében 
a nagyobbak közül néhányan 
részt vesznek a jászberényi ze-
nész- és tánctáborban, a jászkí-
séri Pendzsom Folkfesztiválon, 
ellátogatunk a Csángó Fesztivál 
koncertjeire, műsoraira, hogy 
szeptemberben újra frissen, él-
ményekkel feltöltődve kezdjük a 
táncos tanévet.

Felhívjuk a Tisztelt Olvasók 
figyelmét, hogy szeptembertől 
várjuk azokat a gyerekeket, fia-
talokat, akik szeretnének nép-
táncot tanulni, közösségünk 
aktív tagjai lenni, hasonló él-
ményeket és sikereket elérni az 
iskolánkban folyó művészetok-
tatásban. 

Jelentkezni lehet: 20-
9619266, 440-933 telefonszá-
mokon. 

Vágó Éva 
néptáncpedagógus

Pezsgő élet a ,,táncos" Pátriában

A katolikus egyház augusztus 15-én 

   szűz Máriának a mennybemenetelét 

ünnepli. A legrégibb Mária-ünnep megtar-

tásáról már az ötödik és a hatodik században 

találunk adatokat. ezt a napot székesfehér-

várott szent istván is megünnepelte, sőt az 

érdy-kódex szerint a királyságát és az egész 

országot a szűzanya oltalmába ajánlotta. Ár-

pád vezér fehéregyházi sírja fölé a nagybol-

dogasszony tiszteletére emeltek templomot, 

királyaink koronázó és temetkezési helye is 

Mária oltalma alatt állt. Magyarországon 

szent istván óta augusztus 15 sokáig kötele-
ző ünnep volt.

nagyboldogasszony ünnepén számos he-
lyen élt a virágszentelés, a virágáldás szoká-
sa. A megszentelt füveknek, virágoknak má-
gikus erőt tulajdonítottak, őrizték tűz, vil-
lámcsapás ellen, a jó termés érdekében a 
vetés közédugták, halottak koporsójába tet-
ték.

Közismert, hogy szeptember 8-a szűz Má-
ria születésnapja. A köznyelvben kisasszony 
napjának ismerik. e két dátum közötti há-
rom hét a gazdasági életben szerencsés idő-
szaknak számít. Göcsejben az ilyenkor ül-
tetett tyúk valamennyi tojását kikölti, és a 
csibéket fölneveli. Más hiedelmek szerint 
a búzacséplésnek ez a legalkalmasabb idő-
pontja. A ruhákat ezekben a napokban kell 
szellőztetni, mert akkor a moly nem támadja 
meg. Zalában ekkor gyűjtik a gyógyfüveket. 

(TÉES gyűjtése, Kiss György Mihály jegy-
zete alapján.)

Nagyboldogasszony 
ünnepe

Pünkösdi királyné járás – táncjátékban elbeszélve

,,Táncos" kürtőskalács-sütés
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A Városi Művelődési Központ 
és a Könyvtár augusztusi programja

Anyakönyvi hírek

A jászapáti Premier Mozi augusztusi műsora

Éjjel vagy nappal, bajban, gondban

segítség kérhetÕ!
A polgárőrség telefonszáma éjjel-nappal: 

30/2182-834, éjjel: 30/5022-365

A jászapáti ügyeletes rendőr telefonszáma:  
30/981-7660

TÉBA TÜZÉP és  
Lakásfelszerelési Áruház
Jászberény, Nagykátai út. T: 57/415-242, 57/415-006.  
Jászapáti, István király út 49. 57/441-003, 30/630�-693 

E-mail: tebatuzep@pr.hu

Nyári akció!
Falazótéglák: KŐRÖs 38nF 256 Ft/db-tól 

KŐRÖs  30nF 195 Ft/db-tól, Mályi és YtOnG falazóblokkok
tOnDACH kerámia tetőcserepek,

tAtAi hornyolt íves vágású cserép: 88 Ft/db
natúr POLKA cserép: 145 Ft/db

Frühwald-térburkolók: 4 és 6 cm több színben 1800 Ft/m2 -től
Zalakerámia-csempék, padló- és gres lapok: 790 Ft/m2-től

Hőszigetelők: teRRAnOvA, LB KnAUF 1880 Ft/m2-től,
import és hazai cement

Vasanyagok, betonacélok: betonacél Ø12-es 780 Ft/szál
40x20x2 zártszelvény 1670 Ft/szál

Fa és műanyag nyílászárók: Bejárati ajtó: 51000 Ft-tól.
Lambéria, hajópadló, laminált parketta.

Műanyag kerti bútorok: hintaágy párnával.
szennyvíz kiépítéséhez PvC-csövek, idomok 110-es, 125-ös, 

160-as méretben. zsákos esztrich beton: 590 Ft/zsák.
Készbeton kiszállítással!  

(Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák)
Építkezés, felújítás előtt keresse fel telepeinket!

 
Építkezés, felújítás előtt keresse telepeinket!

Igényes konyha- 
és ebédlőbútorok, szobabútorok 

tervezése, kivitelezése, beszerelése
Bővíthető asztalok, székek, tálalószekrények, komódok, 

polcrendszerek, könyvesszekrények, stb. 
készítése 

RÓZSA-FA
Jászapáti, Jókai u. 11/a.

Tel.: 06 30 389 3805 
Tekintse meg mintadarabjainkat!

ebben az évben tizedeik 
alkalommal vendégeskedtek 
nálunk a Jász Alkotók Köré-
nek tagjai. nyolc-kilenc mű-
vész dolgozott a gimnázium 
kollégiumában berendezett 
alkalmi műteremben, válto-
zó összetétellel, az ország kü-
lönböző városából. Össze-
sen 16 alkotó töltött el nálunk 

hosszabb-rövidebb időt, akik 
többségében pedagógusok, 
vagy nyugdíjas amatőr mű-
vészek voltak, és  itt gondta-
lanul hódolhattak kedvenc 

szenvedélyüknek, mindany-
nyiunk örömére. Az elkészült 
munkák a Vágó Pál Múzeum-
ban rendezett kiállításon lát-
hatók és megvásárolhatók. 
szabari Zoltán a művészte-
lep vezetője a kiállítás meg-
nyitóján külön köszönetet 
mondott a tábor sikeres meg-
szervezésért a JABe csapatá-
nak, az önkormányzatnak és 

a művészetet támogató vál-
lalkozóknak, cégeknek.  

délelőttönként, 22 tehet-
séges környékbeli diák taní-
tásával is foglalkoztak a tá-
borozók, köztük  szalkári 
Rózsa, nyugalmazott peda-
gógus is, aki az alkotótábor 
létrehozásán a kezdetektől 
tevékenykedik. Fáradhatat-

lan energiával és odafigye-
léssel irányítgatta a fiatalok 
rajzoló kezeit. Így ő csak ke-
veset tudott festeni, de kár-
pótolta, hogy felfedezte az 

idei tábor legügyesebb tanít-
ványát szabari dánielt, aki 
megtanulta az akvarell tech-
nikát használni és a két hét 
alatt a legtöbbet fejlesztette 
tudását. A kiállításon a tanít-
ványok munkái is megtekint-
hetők. 

A művésztábor lakói az 
idén is így búcsúztak: „jövőre 
veletek, ugyanitt…” sz-n

Tizedik művésztábor

A Hétszínvirág Táncegyüttes tag-
jai július első hétvégéjén ismét – im-
már ötödik alkalommal – erdély-
ben jártak. A külföldi út ezúttal a 
Máramaros megyével való testvér-
kapcsolatnak volt köszönhető, egy 
nemzetközi lakodalmas fesztiválra 
kaptak meghívást a táncosok.

Az utazást most is lelkes készü-
lődés előzte meg, hiszen a csoport 
mindig nagy örömmel vág neki en-
nek a gyönyörű, látnivalókban és 
máig élő néphagyományokban bő-
velkedő vidéknek. A kihívás nagy 
volt, mert a meghívólevél szerint 
egy félórás helyi lakodalmi szokáso-
kat bemutató produkcióval kellett a 
táncosoknak készülniük. ilyen mű-
sorszámuk nem volt eddig, így Bódi 
Tamás, Bódiné Bagi éva, valamint 
állandó kísérőjük a Bíró zenekar se-
gítségével állítottak színpadra egy 
valódi jász lakodalmat. ebben be-
mutatták a tréfás alkut a stafírung-
ra, a menyasszonyöltöztetést, a me-
nyecsketáncot.

A kiutazás elég körülményes volt, 
hiszen Berki Bertalan – a csoport 
állandó szállítója – erre az időpont-
ra nem tudott sofőrt biztosítani, de 
a táncosok megoldották a helyzetet, 
maguk vezették a bérelt kisbuszt és 
a mikrobuszt a sokszor embert pró-
báló román utakon. Amikor a hosz-
szú út után megérkeztek, nagy vá-
rakozással néztek a fogadtatás elé, 
hiszen az eddigi utakkal ellentét-

ben most egy olyan településre kap-
tak meghívást, ahol a lakosok döntő 
többsége román. Az úttal kapcsola-
tos megbeszélések is román nyelven 
folytak, amiben szabóné nagy eni-
kő segített, ezúton is köszönet érte. 
A kezdeti izgalom azonban szeren-
csére fölösleges volt, mert a tánco-
sokat meleg szeretettel várták, az 
ellátás a két vendégfogadóban pe-
dig minden igényt kielégített.

Mivel a fesztivál fő programja va-
sárnap délután volt, a fennmaradó 
szabadidőben még rövid kirándu-
lásokra is volt alkalom a szaploncai 
„Vidám Temetőbe”, valamint a Má-
ramaros-szigeten lévő múzeumfa-
luba.

Vasárnap délután román és uk-
rán táncosok mellet, egy tucat fellé-
pő csoport elől hozták el az apátiak 
a fesztivál első díját, bizonyítva ez-
zel, hogy rászolgáltak a kedves fo-
gadtatásra. Az első díj mellett új is-
meretségekre, barátságokra is szert 
tett a csoport, a nagy sikerű produk-
ció pedig két jövő évi erdélyi meghí-
vást is eredményezett.

A fesztiválon bemutatott műsor-
számmal azóta már az apáti közön-
ség is megismerkedhetett, mert az 
„Aratónapon”, valamint az „Apá-
ti nevű Települések Találkozóján” 
egyaránt nagy tetszést aratott vele 
az együttes.

Borics László
együttesvezető

Jászsági lakodalom 
Vadu Izei-ben

Összesen 22 gyerek tanulhatott a művésztáborban.

Az alkotók a táborzáró kiállítás megnyitóján Jászsági lakodalmas

Jászsági lakodalmas

Augusztus: 4-én, 9–12 ó: 
Vegyesáru-vásár

 7-én, 9–12 ó: Vegyesáru-vásár
 8-án, 15 órától:  nyugdíjasklub
9-én, 8–12 ó: Új cipők vására
10-én, 9-11 ó: Használt cipők vására
11-én, 8–13 ó: Kosztümvásár
14-én, 9–12 ó: Vegyesáru-vásár
18-án, 9–12 ó: Vegyesáru-vásár
16-19–20-án: JÁsZsÁGi RAndeVÚ
22-én, 8v12 ó: Vegyesáru-vásár
27-én, 18 ó: A Marica grófnő előadása Tiszatenyőn.
28-án, 9v12 ó: Vegyesáru-vásár
A Vágó Pál Helytörténeti múzeumban augusztusban a jászapáti  

FARAGÓ PÁl és FARAGÓ PÁlné  
gobelinjeiből látható kiállítás.

A Jászapáti Városi Könyvtár  
augusztusi programjai:

2-án 10 óra: Cukorbetegek klubja
12-én 9–12 óra: Játékdélelőtt
14-én 14:30 óra: Mini Gyöngyszínház
30-án 10 óra: Vakok és gyengénlátók klubja

5.  17 órától Vadkaland
   szinkronizált, amerikai animációs film.
 4–5. 19 órától Az eltakarítónő
  Angol–amerikai vígjáték.
   Főszereplő : Patrick swayze
 11–12. 19 órától A Karib-tenger kalózai 
A holtak kincse – Am. kalandfilm.
 18–19. 19 órától Poseidon
  szinkronizált, amerikai katasztrófafilm. 
25–26. 19 órától Superman visszatér
    szinkronizált amerikai film

sZÜleTTeK:

Farkas Annamária  2006. Vi. 30.

Vajnhard Cintia   2006. Vii. 8.

Rácz Róbert  2006. Vii. 10.

Banya Kristóf  2006. Vii. 13.

HÁZAssÁGKÖTés:  

Birkás Zsolt – Házi Henrietta 2006. Vii. 15.

elHAlÁlOZTAK:

Jász imre  élt 48 évet Jásziványi lakos

Káli istvánné  élt 73 évet Jászapáti lakos

 Ádám Viktória

Tajti Károlyné  élt 74 évet  „ 

 Farkas Piroska

nagy-Pál Jánosné  élt 83 évet  „ 

 Pekáruk Piroska

simon Balázsné  élt 85 évet  „ 

 Tajti Mária
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POWER
MűSZAKI KERESKEdéS
Jászapáti, Kossuth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565

AKCIÓS AJÁNLATUNK

Elektromos kerékpár ...............................79 990 Ft

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2006. augusztus hónapban. 

t á j É K o z tat á s  É s  j e L e n t K e z É s : 
BiRKás FEREnC gépjárművezető-szakoktatónál
Tel.: 57/440-727; 30/915-9978,
a Művelődési Házban: Urbán Péternénél,
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

Oktatás korszerű, 
FORD FiEsTA TD Ci  
gépkocsival. nyáron hűvös 
- télen meleg klímájú  
autóban, kényelmes 
körülmények között 
gyakorolhat.  
Könnyű kormánykezelés (szervo), biztonságos járműben gyorsan 
vezetői engedélyt szerezhet.  MEzEI BÉLA iskolavezető

ne várjon holnapig, hanem még ma 
hívjon fel bennünket és tájékozódjon a lehetőségekről!

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

naponta sok-sok kisiskolás és 
óvodás talált hasznos elfoglalt-
ságot, a Múzeum udvarán júli-
us 10 és 21 között. A Kerek Ud-
var Kézművestár csapata nagy 
erzsébet irányításával második 
alkalommal szervezték meg „Va-
rázslatos ügyes kezek” c. kéz-
műves délelőttöket, ahol óvó-
nők, tanárnők és helyi mesterek 
segítségével szőttek, festettek, 
sókerámiát, ékszereket készí-
tettek, nemezeltek a gyerekek. 
A 13-14 éves korosztály bőrből 
használati tárgyakat, szalvéta 
technikával dísztárgyakat, aján-
déktárgyakat készített, koron-
gozott. népszerű volt az idén is 
a mézes kalácsdíszítés, mert a 
rosszul sikerült darabokat meg 
lehetett enni.

Az udvaron felállítottak egy 
Mese sátrat is, ahol időnként ki-
kapcsolódhattak a kicsik a fá-
rasztó munkából. A délelőtt 
folyamán az anyukák baba-
kocsival, kisgyerekekkel besé-
tálhattak az udvarba, megnézni 
a sátrakban folyó munkát, vagy 
a nagyobb testvért.

Július 18-án szolnoki nyugdí-
jas csoportot láttak vendégül. Jó 
szívvel kalauzolták őket a város-
ba. Megnézték a helyi nevezetes-
ségeket és részt vettek a kézmű-
ves foglalkozásokban is.

A két hét munkáinak eredmé-
nyét egy kiállítással zárták, ahol 
a szülők, nagyszülők megcso-
dálhatták a gyerekek alkotásait.

A Kerek Udvar csapata kitű-
nően előkészített rendezvénnyel 
várta a kicsiket ebben az évben 

is. sajnos erre a célra sem helyi, 
sem országos pályázati támoga-
tás nem volt.

nagy erzsébet elmondta, hogy 
részt vettek június 24-én a szent 
iván napi „Múzeumok éjszaká-
ja” rendezvényein is a megyében 
két helyen. szolnokon a Roko-
lya Varróműhely ruháit mutat-
ták be, Jászberényben pedig a 
Jász Múzeum udvarán adták elő 
a székely gyűjtésből származó, 

Bódi Tamás és Bódiné Bagi éva 
összeállításában készült „illés 
temetése” c. mókás népi játékot, 
amivel már itthon is sikerrel sze-
repeltek a JABe bálon. legkö-
zelebb Jászberényben a Csángó 
Fesztiválon találkozhatunk ve-
lük, augusztus 6-án.

Augusztus 7-én a Vágó Pál 
Múzeum udvara ismét megele-
venedik. Minden érdeklődőt szí-
vesen várunk a Jászapáti Folk-
nap c. rendezvényre, ahol együtt 
kézműveskedhet a lengyelor-
szágból érkező táncos gyerekek-
kel. A délelőtt folyamán a len-
gyel zenekar és néptánc együt-
tes ingyenes szabadtéri műsort 
ad 2006. augusztus 7-én 11 óra-
kor a Termál Hotel parkolójában 
a strandfürdő előtt, ahová min-
den érdeklődőt hívnak és várnak 
a szervezők.

sz-n

Kézműves délelőttök a Vágó Pál Múzeum udvarán

Már hónapokkal ezelőtt meghívást ka- 
   pott a jászapáti Rácz Aladár Zeneis-

kola fúvószenekara a 2006. július 6-9 között 
megrendezésre kerülő Balatonföldvári Tér-
zene Fesztiválra.

A zenekari tagok és kísérőik Horváth Já-
nos tanár úr vezetésével indultak útnak jú-
lius 7-én korán reggel. Mivel csak késő dél-
után került sor zenekarunk első fellépésére, 
ezért székesfehérváron megnéztük a Bory-
várat, amelyet építője, a szobrász és festő-
művész Bory Jenő 40 nyár alatt épített.

Kora délután érkeztünk meg Balatonföld-
várra. nagyon kellemes meglepetésben volt 
részünk, amikor megtaláltuk szálláshelyün-
ket a neptun Hotelt.  Gyönyörű helyen, me-
seszép park közepén egy sokemeletes luxus-
szálló, amelynek az udvarán található me-
dencében is lehetett fürödnünk. Mellette pár 

száz méterre már a „Magyar Tenger” hullá-
mai csapkodták a partot. iskolánk zeneka-
rának két fellépése volt. Július 7-én délután 
a Jubileumi téren, július 8-án Fesztivál té-
ren szerepeltek. Műsorukat a közönség nagy 
tapssal jutalmazta.

A fellépések előtt és után is színes prog-
ramlehetőségek várták az érdeklődőket. 
Fürdés a Balatonban, élőzenés könnyű- és 
komolyzenei koncertek, séta a bazársoron, 
sportprogramok. Bennünket a Balaton vizé-
nek igen alacsony hőfoka sem riasztott visz-
sza a fürdéstől. Július 8-án éjszaka pedig sza-
badtéri koncerten voltunk, ami után hajnali 

1 óráig roptuk a táncot a keleti strand kis-
pályáján. Vasárnap reggel kicsit szomorúan 
csomagoltunk. Azt hiszem, mindenki szíve-
sen maradt volna még pár napot. Útközben 
kirándulást tettünk a Keszthelyi Kastély-
múzeumban, a balatonedericsi Afrika Mú-
zeumban. Busszal mentünk Tihanyba, ahol 
megnéztük az Apátságot, innen sétahajó-
val utaztunk Balatonfüredre, ahol már várt 
ránk a sofőrünk. Miután kiértünk Budapest-
ről, még megálltunk egy éjszakai fagyizásra, 
így aztán éjfél körül értünk haza.

Reméljük jövőre is visszavár minket a ba-
latoni nyár.

szeretettel megköszönjük nász Zoltánnak 
és nászné nagy Katalinnak azt a sok finom-
ságot és üdítőt, amellyel az utazásunkat tá-
mogatták.

Baginé Czékmán Dóra

A mézeskalács-díszítés 
nagyon jó munka volt 
Pongóné Magdi nénivel

Mesesarok

irány a Balaton!
Fúvószenekarunk a Balatonnál járt


