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Jászinvest zRt.

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

BI ZT ON S ÁG T EC H N I K A
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek, lakásriasztók, 

videós meg figyelőrendszerek, 
beléptetőrendszerek, 

autóriasztók, tervezése, telepítése, 
karbantartása

K á l m á n Zsolt 
 30 985-5629, 443-461

Kedves Vásárló!
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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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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Kedves Jászapátiak!
Jászapáti Város  

Képviselő-testületének tagjai,  
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói  

nevében 
boldog karácsonyi ünnepet  

és sikeres új esztendőt kívánunk!
Szabó Lajos polgármester
és Andrási Lászlóné jegyző

A Vágó Pál Általános iskola két diákja nagy Britanniában járt 

jutalomutazáson.  

Képünkön tanáraikkal. (A teljes cikk a 4. oldalon)

A Vöröskereszt Városi és Jászapáti 2000 MG. Zrt. szervezete ebben az évben is köszöntötte 
véradóit. A többszörös véradók részére jutalmak átadására került sor.

Többszörös véradók

Diákjaink a ,,ködös 
Albionban” jártak

még egyszer a 2006. 
esztendő Hagyományos 

szakmák – szakmai 
hagyományok című októberi 

rendezvénysorozatáról  
(2. oldal)

Előfizetési felhívás: 
Pájer Antal válogatott 
prédikációi és versei  

(3. oldal)

Diákszemmel  
Nagy Britanniában  

(4. oldal)

Aktualitások az agrár-
környezet-gazdálkodásban,  
és a kedvezőtlen adottságú 
területek támogatásában  

(6. oldal)
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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:

 
BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

Műtrágyák, vetőmagok, vegyszerek, gépek és alkatrészek, 
munkagépek 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
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Kicsit rendhagyó módon 
szeretnénk az olvasóknak a 
rendezvénysorozat értéke-
léséről számot adni. Össze-
gyűjtöttük a programban 
résztvevők véleményét, 
saját magunk okulásá-
ra és az Önök tájékoztatá-
sára. Íme néhány szemel-
vény, amelyet tanuló, tán-
cos, vendéglátó, támogató 
vagy szervező vetett papír-
ra névvel vagy név nélkül, 
korra, nemre való tekintet 
nélkül.

Véleménycsokor:

A program szervezése rendkí-
vül körültekintő volt. A Madár-
ijesztő és Töklámpás készítő pá-
lyázaton résztvevő, főként álta-
lános iskolás korú gyermekek 
lelkesen vetették bele magukat 
az érdekes és színes feladatba, a 
pályaművek elkészítésébe. 

A Vágó Pál Múzeum udvarán 
rendezett díjkiosztó ünnepség 
és bábelőadás nemcsak a gyere-
keknek, de az őket elkísérő fel-
nőtteknek is üdítő pillanatokat 
szerzett. 

Véleményem szerint, ezek 
a programok azért tudnak na-
gyon kedvesek lenni az embe-
reknek, mert megszínesítik a 
szürke hétköznapokat. 

Egy résztvevő

A rendezvénysorozat ke-
retében az István Király Általá-
nos Iskola alsós tanulóinak le-
hetősége nyílt egy rendhagyó 
tanórán részt venni. A kémén-
di táncosok és vezetőjük hagyo-
mányőrző, népviselet bemutató 
órát tartottak diákjainknak.

Nagy élmény volt számukra, 
hogy eredeti dialektusban hall-
hattak két mesét, és betekintést 
nyerhettek a kéméndiek életébe, 
népszokásaikba. Sikert aratott 
a játszóház, ahol a megismert 
mesterségeket ki is próbálhat-
ták, illetve a töklámpás és ma-
dárijesztő készítés.

Köszönjük a szervezők-
nek a változatos élményt nyúj-
tó programokat, amelyekkel 
színesítették a gyerekek, Já-
szapáti város lakóinak életét. 
Reméljük, jövőre is részesei le-
hetünk! Munkájukhoz sikert és 
kitartást kívánunk!

Köszönettel a „Tehetségért” 
Alapítvány kuratóriumának ne-
vében:

Berente Éva

Gyermekeink magukkal vi-
hettek tarsolyukban és szívük-

ben nagyszüleink örökségéből 
egy szeletet, amely segít nekik 
eligazodni a hétköznapok néha 
érthetetlen dolgaiban. Örömet, 
nosztalgiaélményt adott a ren-
dezvénysorozat apának, anyá-
nak, nagyszülőknek egyaránt. 
Igyekeztünk szeretetet adni 
mindenkinek, és ezáltal mi is 
kaptunk.

Véleményem szerint az októ-
beri programsorozat nagyon jól 
sikerült. Tetszik, hogy minden 
korosztály számára kínál tar-
talmas szórakozási, ismeretter-
jesztési lehetőséget.

Igen jelentős mértékben fej-
lődött az előző évi rendezvény-
hez képest, ami szintén nagyon 
nagy sikert aratott. Szerintem 
minden résztvevő, köztük én 
is, szívesen mennék el, ha új-
ra megrendezésre kerülne. 
Köszönettel: Törőcsik Anikó

Ebben az évben is 2 fő erdélyi 
vendéget tudtam otthonomban 
elszállásolni. Mint szállásadó-
nak az a legkényesebb probléma, 
hogy a vendégek programja, ill. 
a saját életünk összeegyeztethe-
tő legyen.

Kellemesen érintett, hogy a 
programok úgy alakultak a szer-
vezők jóvoltából, hogy nagyobb 
áldozatvállalás nélkül megold-
ható volt az a néhány nap.

Nem igényelt szabadságot, 
nem volt későig tartó program, 
sem túl korai kezdési időpont.

Voltak olyan napok, amikor a 
vendégekkel együtt mi is részt 
vettünk a programokon. Ez igen 
kellemes volt, hiszen együtt in-
dultunk, és együtt is érkeztünk 
haza. A szervezők külön ked-
veskedtek a vendéglátók szá-
mára olyan rendezvénnyel, ami 
olyan időpontban volt, amikor a 
vendégek is elfoglaltak voltak. A 
rendezvények iránti érdeklődés 
is szerintem nagyobb volt, mint 
előző évben. Többen is úgy véle-
kedtek, hogy nagyon kellemes és 
tartalmas programok voltak, ezt 
érdemes továbbra is folytatni. A 
vendégekről szeretném elmon-
dani, hogy nagyon kedvesek és 
megértőek. Nem várják el a kí-
nálgatást, aktívan besegítenek, 
ahol tudnak. Nagyon jó kapcso-
lat alakult ki közöttünk, sőt az-
óta is tart az egymás megkere-
sése. Remélem, még a későbbi-
ekben is.

Eddig még minden vendégem-
re nagy szeretettel gondolok, és 
a későbbiekben is vállalok ven-
déglátást.

A kiállítás („Ékszer a lelkem”) 
megnyitóján többen is megelé-
gedéssel nyugtázták, hogy na-
gyon kellemes és családias han-
gulat volt. És szívesen jönnek 
ilyen rendezvényekre.

Szállásadó, vendéglátó 

A Szeredás együttes „Szá-
zad eleji vásári komédia” című 
műsora 2006. október 18-án 
két előadásban került megren-
dezésre a helyi Művelődési Ház-
ban. A két előadáson 440 fő óvo-
dás és kisiskolás gyermek vett 
részt – Jászapáti, Jászivány és 
Jászszentandrás települések-
ről. Ez a részvételi arány jónak 
mondható, de a jövőre nézve ta-
lán még több gyermek bevonása 
is elképzelhető. Mint szervező, 
és a programban gyermekekkel 
résztvevő is úgy tapasztaltam, 
hogy az együttes élő népzene kí-
séretével, tréfás dalokkal, kiki-
áltókkal, cirkuszi mókázásokkal 
felidézte a gyermekeknek a régi 
vásárok vidám hangulatát.

Több pozitív visszajelzés meg-
erősíti bennem, hogy a jövőben 
is érdemes itt helyben, esetleg 
ugyanígy több település bevo-
násával értékes népzenei jellegű 
gyermekelőadásokat szervezni, 
ahol élőben hallhatnak népze-
nét, hozzá kapcsolódó játékokat, 
esetleg népmesét. Minél több 
gyermek és pedagógus kapcso-
lódjon be, vegyen részt a jövőben 
is ezen rendezvényeken, progra-
mokon!

Bíró Marianna

Úgy gondolom, hogy alap-
vetően jól sikerült a rendezvény. 
Akadtak hibák, amelyeket a leg-
közelebbi rendezvény szervezé-
sekor igyekszünk kiküszöbölni.

Előfordult, hogy kicsit elvesz-
tünk a részletekben, de ezen is 
lehet változtatni. A látogatók 
meg voltak elégedve a visszajel-
zések alapján. Remélem, a leg-
közelebbi rendezvény is hasonló 
sikereket arat.

Törőcsik Ildikó (szervező)

A rendezvénysorozat 
egyik fénypontja a III. „Kariká-
ra, nótára…” című néptáncgá-
la volt, ahol mintegy száz tán-
cos adott színvonalas műsort a 
művelődési ház színháztermé-
ben. Repertoárjukban szerepelt 
hortobágyi pásztortánc, kalo-
csai leánytánc, székely verbunk, 

székelyföldi forgatós, valamint a 
városunkban vendégeskedő ti-
szafüredi és lengyel táncosok 
mutatták be koreográfiájukat.

Nagyon jól éreztük magun-
kat a műsort követő vacsorán és 
táncházban, ahol hajnalig húzta 
a Bíró zenekar a talpalávalót.

Vágó Éva

A megszerzett tudás akkor 
a legértékesebb, ha lehetőségünk 
van azt átadnunk másoknak. 

A rendezvénysorozat talán 
legfontosabb célja a következő 
volt: megmutatni és továbbad-
ni őseink kincseiből a lehető leg-
többet a látogatóknak. 

A néprajzi témájú könyvek, al-
bumok lapjaiból el lehet olvasni, 
meg lehet nézni mindezeket, de 
mennyivel szebb és értékesebb 
ezeket élő mivoltukban megta-
pasztalni.

Himpliné Burik Bernadett

Nyugdíjasként a rendez-
vény minden programján részt 
tudtam venni, és minden perce 
örömet és maradandó élményt 
jelentett. A szervezésen, rende-
zésen, annak tartalmán, szín-
vonalán érezhető volt a szerve-
zők egyre több tapasztalata és 
szakmai hozzáértése. Az egy he-
tes rendezvény alatt sok-sok új 
ismerettel gazdagodtak időseb-
bek, fiatalok és gyermekek egy-
aránt.

A nagy áldozathozatallal járó 
munkájuknak remélhetőleg be-
érik majd gyümölcse a fiatalok-
ban, ráéreznek az alkotás örö-
mére, így nem hagyják kihalni a 
hagyományos szakmákat, és to-
vább tudják adni az ő gyermeke-
iknek.

Pető Lajosné

Jómagam és szervezőtár-
saim nevében szeretném min-
den kedves érdeklődőnek szívből 
jövő köszönetemet tolmácsol-
ni. Valamennyi támogatónknak, 
vendégfogadónknak, a táncos 
pedagógusoknak és a fellépők-
nek kívánok nyugodt ünnepeket 
és sikeres, boldog új évet!

Remélem, 2007. októberében 
újra találkozunk!

Tajti Erzsébet

Még egyszer a 2006. esztendő Hagyományos szakmák – 
szakmai hagyományok című októberi rendezvénysorozatáról

2006. november 18-án a Jász-
berényi Belvárosi Általános Is-
kola Bercsényi úti Sportcsarno-
ka biztosított teret a 2006. Évi 
Sport Jitsu Felnőtt Magyar Baj-
nokság megszervezésére. A ver-
seny szervezését az IBIN ju-jitsu 
Magy. Szöv. Kígyó Dojo HSE és 
a Klapka ISK Jászberény vállalta 
be. Fővédnökségét Hernádi Zol-
tán, a Magyar Sport Jitsu Szö-
vetség Elnöke biztosította. 

A versenyen több stílusirány-
zat képviseletében 13 klub és 
sportegyesület közel 70 felnőtt 
versenyzője mérte össze felké-
szültségét, és a részt vevő ro-
mán és szlovén versenyző képvi-
selet tette színesebbé a küzdel-
mi összképet. A versenyek 19–21 
és 21 év feletti korosztályban 
önvédelmi versenyszám, föld-
harc, sport jitsu C semi kontact 
és sport jitsu B full contact-jelle-
gű küzelmek keretében minősí-
tés (színes öves, mester) nem és 
súlycsoport szerinti megosztás-
ban zajlottak az igen színvona-
lasnak ítélt mezőnyben. 

A Jászapáti Kígyó Dojo HSE 
Shihan Nagy Hinst István 7 Da-
nos Ju-jitsu Mester vezetésével 
14 versenyzőt állított a csata-

sorba, és a verseny végeztével 5 
arany, 8  ezüst és 6 bronz érem-
mel zárhatta a napot ami össze-
sítve 19 dobogós helyezést jelent 
az alábbiak szerint:

19-21 éves korosztály
• Önvédelem 

Mester kategória
nagy hinst adrián i. hely
Bíró László II. hely

• Földharc 
Mester kategória
70-75 kg 
Szőllősi Tamás III. hely
+80 kg

nagy hinst adrián i. hely
Bíró László III. hely

• Sport jitsu C
Mester kategória
70-75 kg
Szőllősi Tamás III. hely
75-80 kg
bíró lászló i. hely
21 év feletti korosztály

• Önvédelem
Férfi mester kategória
Nagy Attila II. hely
Vágó Viktor III. hely
Női szíves öves kategória
Takács Hedvig II. hely

Férfi színesöves 
kategória
végert gábor i. hely
Frikk Zoltán II. hely
Kocsis Zoltán III. hely
Veréb László IV. hely

• Földharc
Férfi színesöves 
kategória
60-65 kg
Dvorák Zoltán V. hely
80-85 kg
Koczka Tamás III. hely

Férfi mester kategória
80-85 kg
Takács Ferenc IV. hely
+100 kg
Dr. Vass Barnabás II. hely

•Sport jitsu C
Férfi mester kategória

65-70 kg
Vágó Viktor II. hely
Nagy Attila IV. hely
80-85 kg
Takács Ferenc IV. hely

Színesöves férfi kategória
60-65 kg
Dvorák Zoltán II. hely
80-90 kg
Koczka tamás i. hely
Kocsis Zoltán II. hely
Jászapáti, 2006. XI. 19.

Shihan Nagy Hinst István
Kígyó Dojo HSE elnöke

2006. évi Meghívásos Nyílt Sport Jitsu Felnőtt  
Magyar Bajnokság

TÉBA TÜZÉP és  
Lakásfelszerelési Áruház
Jászberény, Nagykátai út. T: 57/415-242, 57/415-006.  
Jászapáti, István király út 49. 57/441-003, 30/6301-693 
E - m a i l :  t e b a t u z e p @ p r . h u

A TÉBA TÜZÉP ÉS 
ÁRUHÁZ AJÁNLATA

tOnDACH kerámia tetőcserepek, BRAMAC tetőcserepek,
import cement,

szigetelők:  tOPLAn, isOveR, Jász-Cell, viLLAs vízszigetelők,
Fa és műanyag nyílászárók: Major, Kasza, Jász-Ablak,

tetőablakok: veLUX, schindler, 
Hőszigetelő-rendszerek és vakolatok,

zalakerámia és olasz csempék, padlólapok
Hazai és import szenek, valamint tűzifa kapható.

Építkezés, felújítás előtt keresse telepeinket!

a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti 
Takarékszövetkezet Kirendeltsége 

minden  
Kedves és leendő  Ügyfelének!

A Jászapáti Városi Sportegyesület 
minden kedves támogatójának  

és sportolójának boldog Karácsonyt  
és sikeres új évet kíván!

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket  

és eredményekben gazdag  
újesztendőt kíván
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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 

Kedves  Rejtvényfejtők!
Itt a december! A gyerekek iz-

gatottan várják mit hoz a Télapó. 
Ebből az alkalomból Donászy 
Magda egyik verséből idézek. 

„ Hegyen, völgyön mély a hó- 
lassan lépked télapó.
Ősz szakállán dér rezeg,
Messzi földről érkezett.
Kampós botja imbolyog-
Puttonyába mit hozott?
Mindenféle földi jót:
Dundi diót, mogyorót.
A vers folytatása a rejtvény 

vízsz.1 , függ.3 és vízsz. 32 sora-
iban.

vízszintes 1. bekül-
dendő. A vers folytatásának 
első része. 11. Becézett női név.  
2. Majdani, az elkövetkező.  13. 
Noé egynemű betűi. 14. Lefarag.  
16. Az északi germánok főistene.  
17. Belga és holland gépkocsik 
jelzése. 18. Lengyelországban, a 
Balti-tenger mellékén élő nyuga-
ti szláv népcsoport. 19. Régen élt 
előd. 20. Növényi rész. 21. Stron-
cium vegyjele. 22. Messzire. 23. 
Mértani fogalom.  24. Névelő-
vel, jövőbelátó. 26. Víz az ellen-
sége! 28. Ló betegség. 30. Egyik 
növényből a másikba sejtet jut-
tató. 32. Beküldendő. a vers 

folytatásának harmadik ré-
sze. 34. Bakonyi hegycsúcs.  35.  
Meztelen test. 37. Idegen női név. 
38. Vétek. 40. Költői indulatszó.  
41.  Arra egyik fele! 43. Folyó Dél-
Afrikában. 45. Indíték. 46. Van 
ilyen kamera is! 48. Csak a köze-
pén nyílna! 49. Műsorsugárzás.  
51. Irányt is jelző ábra. 52. Sze-
mélyes névmás.  53. Settenke-

dés, suhanás. 55. Rendben! 56. 
Hegedűs Géza egyik műve.

Függőleges: 1. A föld 
felszínéből kiemelkedő kisebb 
emelkedés. 2. Az egyik szülő.  3. 
Beküldendő. A vers folyta-
tásának második része.  4. 
Rangjelző előtag. 5. Szóössze-
tételek előtagjaként új a jelenté-
se.  6.  A földre zuhant, leesett. 

7. Nemcsak te! 8. Hangtalan pa-
don! 9. Építőanyag. 10.  Hordó 
teszi. 15. Sikál. 17. Borsod-Aba-
új- Zemplén megyei település. 
20. Keservesen sír. 23.  Tüzelő-
anyag. 24. Tisztítószerek márka-
neve. 25. Pan társa. 27. Odacsap, 
ver.  29. Emésztőnedv, a  máj vá-
lasztja ki. 30. Pálinka, régiesen. 
31. Fej nélküli bók! 33. Idegen 
férfinév. 36. Finom húsétel. 39.  
Helyet foglal. 42. Személy fel-
fedése. 44. Ritka női név. 45. A 
régmúltat idéző. 47. Az igazság 
és a jog istene a görög mitológiá-
ban.  49. Fényképzésre használt 
negatívanyagok fényérzékeny-
ségének az USA-ban elfogadott 
és bevezetett értékének a rövi-
dítése. 50. Jogtalan haszon. 53.  
Korom része! 54. Tagadószó.

Beküldendő: Vízsz. 1, és 

függ. 3 és vízsz. 32 számú sorok 

megfejtése. A megfejtéseket a 

Könyvtár címére kérjük eljuttat-

ni, 2007. január 20-ig.

Az októberi rejtvény meg-

fejtése: Bagi Imre fafaragó 

kiállítása CBA vásárlási utal-

vány nyert: Kiss Lászlóné, Jász-

apáti.
Nagypál Istvánné

Keresztrejtvény
Adj békét Uram!

Mikor vágyunk jobban a békére, ha nem karácsonykor ilyen-
kor még a háborúkban is tűzszünet lép életbe. Akkor természete-
sen egy szabad országban, szenteste mindenképpen békének kell 
lennie. Persze ez csak fogalom, állampolgári jog; a békéhez való 
jog! Ez mindenkinek megadatott, ma Magyarországon, ennek a 
gondolatnak a gondja adott, lehet kifejteni, kinek mit jelent? A 
legtöbb embert a megnyugvás keresése, a nyugalomra, a békére 
vágyó ösztön hajtja, az ünnep előtti napokban. Legtöbb esetben 
szabadságot vesznek ki, a gyerekeknek téli szünet van, mindenki 
ráér, figyelmét az ünnepre összpontosíthatja, avagy az ünneplő 
családra, esetleg az egymásnak való örömszerzésre.

„A nagyüzemi vásárolok, adok- kapok, valamit- valamiért”; az 
ilyen közfelfogás szerint jó befektetés az ajándékozás. Mi adunk 
valamit, és érte kapunk is valamit, aminek az értéke összehasonlí-
tás során nem biztos, hogy egyezik. (Mára már sajnos, nagyon el-
anyagiasodott az ünnep.) De miért is kellene egyeznie az ízlésünk-
nek, mi emberek sem vagyunk egyformák. Az egyik vékonyabb, a 
másik testesebb, az egyik szőke, a másik barna, és sorolhatnám 
a nem külső tulajdonságokat is, mennyi mindenben eltérhet egy-
mástól két ember. Nem érdemes hát hasonlítgatni, hiszen nem a 
különbözőségeink, hoznak össze, hanem a hasonlóságok, és ka-
rácsonykor főleg a szeretetünk az, ami megfényesítheti a legcse-
kélyebb ajándékot is. Például a kisgyermek saját keze munkájával 
készített apró tárgyat, nem lehet a pénzen vett értékesebb dolgok-
kal összehasonlítani, nincs szívünk hozzá, és nincs is értelme.

Azt mondják:” Jobb adni, mint kapni!” milyen bölcs gondo-
lat- ez legyen hát a fő szabály az idei karácsonyon, és ne mérgez-
zük meg az ünnepünket mérlegeléssel, s ebből adódó sértődéssel. 
Egyszerűen cselekedeteinkkel, odafigyelésünkkel,  próbáljunk 
örömet szerezni a szeretteinknek, és ezáltal mi magunk is sokkal 
boldogabbak lehetünk, és persze tehetünk egy nagy lépést a lelki 
békénk megőrzése érdekében is. Ne felejtkezzünk el lelkünk táp-
lálásáról sem a karácsonyi szentgyónásról, szentáldozásról, ezzel 
visszakapjuk Istentől  lelkünk tisztaságát, és új reményt a békére, 
(nem csak ilyenkor persze, mi mindig erre kérjük)

 „Békét adj Uram, kérlek a háborgó szíveknek…
békét és reménységet, a megszületendő gyermekeknek” 
Koncz Zsuzsa egy daltöredéke, amit a rádióban hallottam, de 

a címére sajnos nem emlékszem, jól kifejezi az emberiség örökös 
békevágyát, és különösen a jövő nemzedéknek kívánt jobb időket. 
Mennyire teljesül ez majd a gyermekeink életében? Most nem tud-
juk, nem is tehetünk érte egyebet, mint, hogy imádkozunk értük, 
tanítjuk őket, és jó példát mutatunk nekik. Reméljük a világ se tesz 
másként, és érdemes lesz ilyen áldozatokat hozni a békés jövőért. 
Ahogyan ezt tették anyáink, apáink, és a Föld eddig élt valamen-
nyi felelősségteljes szülője, nevelője, pártfogója…

Vitairatomat ezúton befejezem, mit is írhatnék még keresz-
tény életünk legnagyobb téli ünnepéről? Egy fohászt küldök még: 
Adj békét Uram, Szent Fiad születése napján minden embernek!

Tisztelettel: Z. S.-né

Előfizetési felhívás
A jászapáti Városi Könyvtár és Római Katolikus Plébánia, va-

lamint az egri Dsida Jenő Baráti Kör összefogásával újabb Pá-
jer Antal-kötet kiadását tervezzük. Az összeállítás a jeles Petőfi 
által is nagyra becsült – költő és pap Jászapátin elmondott, a 
szerző hagyatékában fennmaradt és az egri Főegyházmegyei 
Levéltárban őrzött - nyomtatásban legnagyobbrészt még meg 
nem jelent - prédikációból nyújt válogatást. A prédikációk a régi 
jászapáti ünnepek emlékét, a XIX. század második felének val-
lási életét, az akkor élt emberek erkölcsét, szokásait, gondolat-
világát idézik.

JÁSZAPÁTI HITSZÓNOKA
Pájer Antal válogatott prédikációi és versei
Az összeállítást Pájer Antal életét, Jászapáti egyházi műemlé-

keit bemutató képekkel is illusztráljuk. A könyv megjelenése ér-
dekében előfizetőket gyűjtünk. Nevüket a kötet végén föltüntet-
jük. Az előfizetők kedvezményesen, 2500 forint helyett 2000 fo-
rintért juthatnak hozzá a szép, bibliofil értékű könyv számozott 
példányaihoz. Címlapján Jászapáti temploma lesz látható.

Számítunk Jászapátin élő vagy innen elszármazott vállalko-
zók önzetlen felajánlásaira is. Számukra névre szóló, a támoga-
tás összegét is föltüntető példányokat ajándékozunk.

Kérjük, hogy előfizetésükkel, felajánlásukkal segítsék Jász-
apáti legjelentősebb irodalmi örökségének, Pájer Antal emléké-
nek az ápolását, a kötet tavaszra tervezett megjelenését.

A könyvbemutatót Pájer Antal születésnapján, 2007. május 
20-án szeretnénk megtartani.

Jászapáti, 2006. november 8. 

Friczné Urbán Magdolna                                  Kladiva Imre
               könyvtárigazgató                                                          plébános

dr. Lisztóczky László 
irodalomtörténész

Meghitt ünnepség keretében 
tartottuk meg klubunk 20. szü-
letésnapját. Városunk polgár-
mestere, Szabó Lajos, Dr. Szeke-
res Imre honvédelmi miniszter 
úr képviseletében Zachar Fe-
renc és a testvérközösségek, in-
tézmények vezetői megtisztelték 
rendezvényünket, amelyet no-
vember 27-én rendeztünk meg a 
könyvtárban.

A hosszú évek folyamán be-
iratkozott 146 főből, már 73-an 
nem élhették meg ezt a jeles ün-
nepet, de reméljük, hogy „velünk 
együtt ünnepeltek az égben”. 

Emlékeztünk a 20 év eseménye-
iről, a vendégekről, a kirándulá-
sainkról. 

A jelenleg 50 fős klub megil-
letődötten vette át Dr. Szekeres 
Imre ajándékát és jókívánsága-
it, mellyel meglepett bennünket. 
Köszönjük!

A pezsgős koccintás, a szüli-
napi vacsora és tűzijátékos tor-
ta az emlékezés fonalát szőtte 
tovább. Reméljük még sok-sok 
időt eltölthetünk egymás köré-
ben.

Klubvezető

20 éves a Városi Könyvtár Nyugdíjasklubja

Köszönjük… November 19-én délután már negye-
dik alkalommal láthatták az apátiak a színjátszó kör legújabb da-
rabját: Kálmán Imre Marica grófnő című operettjét. Ezen kívül 
még nyolc vidéki település közönsége fogadta elismerő tapssal a 
csoport bemutatkozását.  A siker azonban nemcsak rajtunk mú-
lott, mert nagyon sok segítséget kaptunk az előadások színre vi-
teléhez.

A társulat valamennyi tagja nevében ezúton mon-
dunk köszönetet támogatóinknak: Pócs Jánosnak Jászapá-
ti Önkormányzatának, Szabó Lajosnak, Városi Könyvtár és Műve-
lődési Központnak, Aranykalász Alapítványnak, Berki Bertalan-
nak, Birkás Nándornak, Dr. Szűcs Imrénének, Gazsi Andrásnénak, 
Orosz Ferencnének, Photo-Hall-Illatszerboltnak, Rusvai László-
nak, Szabó Dénesnének, Szalkári Rózsának, Szőllősi Zoltánnak, 
Tóth Sándornénak, Vozári Viktóriának.     

Kökény Gábor, a színjátszó kör vezetője
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A Vágó Pál Általános és Alap-
fokú Művészeti  Iskola második 
éve vesz részt a Tempus Közala-
pítvány által meghirdetett Soc-
rates Program, Comenius al-
programjában. Ez a projekt 
lehetőséget biztosít  a partner is-
kolák közötti találkozó megszer-
vezésére. Sikeres pályázatunk 
eredményeként anyagi támoga-
tást nyertünk az idei első utazás-
hoz, melyet egy angol kisváros, 
Trimdon iskolája szervezett. 

 2006. november 3-án nagy 
volt a készülődés, hiszen sikeres 
iskolai házi pályázatunk ered-
ményeként kiutazhattunk Nagy-
Britanniába. Három tanárnő kí-
sért el minket: Berdó Péterné, 
Karácsonyné Lázár Eszter, mint 
angoltanárok és Pásztorné Föl-
des Györgyi, iskolánk igazgató-
ja. Reggel 7 órakor szállt fel a gé-
pünk a Ferihegyi repülőtérről. 
Számunkra ez nagyon izgalmas-
nak ígérkezett, mivel még nem 
volt alkalmunk repülővel utaz-
ni. Franciaországban a párizsi 

repülőtéren kellett átszállnunk. 
Sajnos késve indultunk Buda-
pestről, így a Franciaországból 
továbbrepülő gépet lekéstük. 
Emiatt meg kellett várnunk a 
másik járatot, de az csak délután 
4 órakor indult. Addig nézelőd-
tünk és megebédeltünk. Nagy 
sokára elindultunk. New Castle-
ba leszálltunk, onnan kocsival 
vittek tovább Trimdonba, egy 
szállodába. Odajöttek értünk a 
családok. Megilletődve néztünk 
egymásra az angol gyerekekkel. 
Az a nap az ismerkedéssel telt. 

Másnapra már programmal 
készültek. Körbevittek minket 
New Castle-be, ahol megnéztük 
a Discovery múzeumot, majd 
szabad programként vásárolni 
mentünk. Este a pályázatunk-
kal kapcsolatos Guy Fawkes-ün-
neppel ismerkedtünk meg. Volt 
tűzijáték és lámpákkal való fel-
vonulás. Vasárnap Durhamba 
utaztunk, itt megcsodálhattuk 
a székesegyházat, ahol a Har-
ry Potter első epizódját forgat-

ták. Ezután a két család és mi is-
mét vásárolni mentünk. Addig 
a tanároknak külön program-
juk volt. Este az angol iskolában 
vacsoráztunk, majd egy kisebb 
tűzijáték szemtanúi lehettünk. 
Hétfőn a sedgefield-i Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermében 
beszédet tartott a polgármester 
asszony. Ebédre svédasztallal 
kedveskedtek. Később iskolalá-
togatást tettünk. A délután hát-
ralévő részét a családokkal töl-
töttük. 

Nekünk ez egy felejthetetlen 
élmény, mivel hamar sikerült be-
illeszkednünk és a szülők is úgy 
bántak velünk, mintha sajátja-
ik lennénk. Kifejezetten jó dolog 
volt az, hogy nagyon könnyen 
megértettük egymást. Nagyon 
sok ajándékot kaptunk. Utolsó 
este pedig étterembe vittek min-
ket. A keddi nap a búcsúzkodás-
sal és a hazautazással telt. Any-
nyira megkedveltük egymást, 
hogy az elválás sírással végző-
dött. Aznap reggel derült ki szá-

munkra, hogy a Párizsból Buda-

pestre induló járatot törölték. De 

a vigasz az volt, hogy Párizsban 

az EuroDisney melletti Santa Fe 

nevű szállodában szállhattunk 

meg, ami csodálatos volt. 

Szerda reggel korán indultunk 

a reptérre, ahol 1 óra késéssel 

szállt fel a gépünk. A hazautazás 

közepette légörvénybe kevered-

tünk, amelyből sikeresen „kilá-

balva” érkeztünk Budapestre. 

Már alig vártuk a találkozást a 

családdal. 

Nagyon kalandos utazásban 

volt részünk, ez egy örök életre 

szóló élmény számunkra.

Köszönjük tanárainknak:

berdó péternének, 

farkas andreának, 

Karácsonyné  

lázár eszternek                                                                                           

Hole Fanni 

Kozma Zsuzsanna 

8.a osztályos tanulók

Diákszemmel Nagy-Britanniában

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

Bármilyen kis dolog is nagy ajándék lehet,  
ha szeretettel adjuk.

FOtO ILLatsZEr 
az ajándékötletek boltja

 
illatok színes választéka. 
Gyönyörű díszdobozok.

távcső, telefon, fényképezőgép, albumok, keretek,  
CD-tartók, órás rádió, 

videoállvány, fül-, fejhallgató, 
akkutöltő, UsB infraport, kártyaleolvasó,

rádióvezérelt óra.
Füstölők tartóval, illóolajok párologtatóba 

Karácsonyi díszgyertyák.

nYitvA: H-P: 8-17, 
szo: 8-12. tel.: 57/440-350 

Jászapáti, Velemi út 1. , a Buszmegállónál

Ősi játék  
a fekete-fehér táblán

2006. október elsejétől sakk-oktatás kezdődött a Mészá-

ros lőrinc gimnázium kollégiumában. A gyerekek tanítá-

sát a Jászapáti sport Klub oktatója végzi.

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

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.  

Mezei BéLa iskolavezető
Ne várjon holnapig, hanem még ma 
hívjon fel bennünket és tájékozódjon a lehetőségekről!

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

POWER
Műszaki kereskedés
Jászapáti, Kossuth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565 
(Premier Műszaki áruházak)

AKCIÓS AJÁNLATUNK

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

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

a szerencseJáték zrt.

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kíván a Sikeres új évet 
kíván



8 XVII. ÉVfolyam § 2006. december hó 5XVII. ÉVfolyam § 2006. december hó

A karácsony szó szláv eredetű nyel-
vünkben, a fenyőfaállítást a néme-
tektől tanultuk. A keresztény világ 
legnagyobb ünnepében számos ősi és 
modern szokás keveredik.

Három királyok
Ajándékot azért vásárolunk karácsony 

előtt, mert a régi rómaiak téli napfordulón 
osztogatott ajándékai, másrészt a három ki-
rályok (a kisdednek szánt) aranya, tömjénje 
és mirhája a mai karácsonyi őrület előképe.

Az Adventtől Vízkeresztig (január 6.) tartó 
karácsonyi ünnepkörben, amely Miklós, Lu-
ca, Ádám és Éva napját, Szilvesztert és az új 
esztendő ünnepét is felöleli, Krisztus eljöve-
telére emlékezünk, de a vélt Jézus születése 
előtt 325-335-ig nem is létezett ez az ünnep. 
Az emberiség már a kereszténység elterjedé-
se előtt is megünnepelte a teli napfordulót, 
amely a sötétség (a halál) elmúlását, a fény 
(az élet) újjászületését jelenti.

Miklós nap
I.sz. 270-280 körül született Szent Mik-

lós legendája. A kisázsiai Paterában gazdag 
családból származó Miklós fiatalon árva lett. 
Nagybátyja hatására lett pap, később püs-
pökké avatták. A szent a szegények megsegí-
téséről volt híres. Kiállt az utcára koldulni, 
hogy jusson ételre a rászorulóknak. A legen-
da szerint három szegény leányt nem tudott 
férjhez adni az apjuk és áruba akarta bocsá-
tani az ártatlanságukat, hogy hozományra 
valót összegyűjtsék. Szent Miklós meghal-
lotta ezt és a lányok ablakába egy-egy zsá-
kocska aranyat tett, amelyből jó férjhez me-
hettek. I.sz. 327 táján halt meg Myrában, ti-
tokban temették el december 6-án, innen 
származik az ünnep. 

A legenda szerint Krisztus születése előtt 
nem voltak örökzöldek, minden fa elhullaj-
totta leveleit. Amikor azonban Mária, Jó-
zsef és a kisded Heródes elől menekültek egy 
cédruserdőben rejtőztek el és a fák a szent 
család védelmezésére újra leveleket hajtot-
tak. Azóta egész évben zöldellnek.

Szent Bonifác nevéhez fűződik, hogy a fe-
nyőfát háromszög alakja miatt a szenthá-
romság egyik jelképének tartotta (VIII. szá-
zadban). XI. században almával, kenyérrel 
díszítették a karácsonyfákat, amelyek az élet 
és tudás fáját jelképezték vallási játékokban.

A legfiatalabb legenda szerint Luther Már-
ton terjesztette el a karácsonyfa díszítést a  
XVI. században. A nagy reformátor állító-
lag szenteste sétált hazafelé és megpillantott 
egy behavazott fenyőt, amelynek fehér ágain 
csillagfény tündökölt. Ez arra emlékeztette, 
ahogyan Jézus alakja megvilágította az em-
beriséget. Kivágta a fát, bevitte a szobájába 

és gyertyákkal díszítette, hogy maradandó-
vá tegye az élményt.

Luca napja
December 13-a, 

ilyenkor tilos volt 
az asszonyi mun-
ka, megkezdő-
dött a védekezés a 
rontás, a boszor-
kányok ellen. Öt 
egyenlő szárú há-
romszögből for-
mált csillag alakú széket faragtak. Csak ka-
rácsony estére szabad volt elkészülni vele, és 
kilencféle fából faragták. Rá állva fel lehetett 
ismerni a falu boszorkányait az éjféli misén. 
A kiváncsinak el kellett szaladnia és mákot 
szórnia maga mögé az úton. Ezt a boszorká-
nyok felszedegették, így nem érték utol. Ha-
zaérve a Luca-székét el kellett égetni.

Szenteste
December 24-én  az esti harangszóra az 

angyalka hozta a karácsonyfát. A szegények-
nek, a cigányoknak nem telt fenyőre. A ci-
gány családoknál az apa kiment az erdőbe 
levágott egy fenyőágat, hazavitte és a szoba 
sarkába egy szögre akasztották. Almával és 
dióval díszítették. 

Este nem feküdtek le, virrasztottak, kár-
tyáztak, mesét mondtak egymásnak. Más 
alkalmakkor nem mentek a templomba, de 
karácsony szentestéjén mindig elmentek a 
templomba az éjféli misére, imádkozni.

Karácsony első napja
December 25-én a cigányzenészek 3-5 ta-

gú bandával mentek köszönteni. Voltak ban-
dák akik házról-házra mentek, őket koldu-
lóknak nevezték. Az első bandának neve-
zettek csak azokhoz a házakhoz, tanyákra 
mentek köszönteni, ahová egész évben jár-
tak dolgozni. A házigazdák ennivalóval aján-
dékozták meg a banda tagjait. Nemcsak a 

muzsikaszó köszöntése miatt kapták az en-

nivalót, hanem azért is, mert karácsonykor 

a népszokás szerint, ha cigány látogat a ház-

hoz, szerencsés lesz az év.  A szomszédos ta-

nyákról egy-két zsák ennivalót is hazavittek 

a banda tagjai. Késő délután meglátogatták 

a rokonokat, barátokat. A cigányok kará-

csonykor mindig töltött káposztát főztek és 

diós, mákos beiglit sütöttek.  A vendégeket 

megkínálták az ünnepi vacsorával, beszél-

gettek, muzsikáltak, énekeltek. Inkább szo-

morú hangvételű dalokat énekeltek, amely a 

szenvedéseikről, szomorúságról szólt. 

Betlehemezés
Karácsony első napján házról-házra jár-

tak a gyerekek, egész kis színjátékot előad-

va, hogy kevés ajándékot, kolbászt, kalácsot, 

újabban pénzt kapjanak érte. Sütőtököt kifa-

ragtak berendezték, ágyat, széket helyeztek 

bele és Szűz Mária szobrát. Két fiú viszi a bet-

lehemet. Felöltöztek szüleik ruhájába, fejük-

re papírból készült sapkát tettek, és bot volt 

a kezükben. Alkonyattájt indultak el a gyere-

kek. Két pásztor elől ment, ők kopogtak be a 

házakba. 

Beköszöntek és várták, hogy behívják 

őket. Ha azt mondták szabad bejönni, akkor 

a másik két angyal is bement a betlehemmel, 

csak az öreg maradt az udvaron. Csörgős 

bottal ütemesen vertek és karácsonyi éneket 

énekeltek. Az öreg és a pásztor beszélgettek, 

az öreg süketsége miatt más válaszokat adott 

a pásztornak, ezen nevettek a háziak.

Regölés
Általában karácsony másnapján újévig 

jártak a legények azokhoz a házakhoz, ahol 

eladó lány volt. Ha regöléskor összeénekel-

tek a legény és az eladó lány, azok a jövő év-

ben összeházasodtak.

Babonák a cigányság körében
Az új év napján nem szabad a lakásból sze-

metet kidobni, mert akkor a szerencsét is ki-

dobják. Új évkor nem szabad szárnyas állat 

húsát enni, mert elszáll a szerencse. 

A lányoknak újév napján ólmot öntöttek a 

vízbe, akinek ló alakot sikerült önteni, abban 

az évben férjhez ment. 

Új év első napján ha férfi látogató érkezik 

elsőként, akkor egész évben szerencse lesz a 

házban. 

Balogh Adrienn

Cigány Fiatalok

Kulturális Szövetsége

Karácsonyi szokások a cigányoknál

Iskolánk, a vágó pál általá-
nos és Alapfokú Művészeti 
iskola „tehetséges gyerme-
keinkért” alapítványa,  2 év 
kihagyás után 2006. november 
18-án jótékonysági bált szerve-
zett tanulóink javára. A nem kis 
munkának, örömmel mondhat-
juk, meg lett az eredménye. Iga-
zán színvonalas rendezvényen 
vehetett részt valamennyi ven-
dégünk. Az igazgatói köszöntő 
után, melyben az alapítvány ku-
ratóriumának változásáról esett 
szó, bálunk fővédnöke Szalkári 
Rózsa művésztanár szólt a mű-
vészetek fontosságáról. Őt Pócs 
Jánosné, a szülői munkaközös-
ség vezetője követte, akinek a 
nevelők felé tolmácsolt köszö-
nő szavaihoz igyekszünk mindig 
méltóak maradni. Majd a gyer-
mekeink műsora következett.

Alapfokú művészeti iskolánk 
mazsorettesei és társastáncosai 
műsorát a  vendégtáncosok be-
mutatója színesítette. Az ének-
karosak és Nagypál Ágnes 7.b 
osztályos tanuló musikelekből 
énekeltek. A meglepetés műsor-
szám most sem maradhatott el, 
12 tanár néni a Hair című musi-
kelből adott elő két dalt. A műsor 
mondanivalója, nosztalgikus 
hangulata következtében nagy 
sikert aratott. 

A színvonalas műsorért a stí-
lusos díszletért Molnár Jó-
zsefnek, Bolyós Magdolnának 
és Kántorné Pataki Erikának 
mondhatunk köszönetet. A mű-
sor után Borics László, az alapít-
vány új kuratóriumának elnö-
ke, pohárköszöntője és köszönet 
nyilvánító szavai után kezdő-
dött a vacsora. A finom sülteket 
a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Ipari, Mezőgazdasági, Ke-
reskedelmi, Vendéglátóipari 
Szakképzőiskola konyhájának, 
a desszertet Pádár László mes-
tercukrásznak, az üdítőkett pe-
dig Nagy Kálmán és Jezsoviczki 
András vállalkozóknak köszön-
hetjük. Nélkülözhetetlen segít-
séget nyújtott a szállításban szá-
munkra Pócs János.

 Az ízletes vacsora után min-

denki megelégedésére a Fanta-

sy zenekar biztosította a tánchoz 

a zenét. Az est másik fénypont-

ja éjfél előtt Nagy Andrea és Bát-

hor László, iskolánk volt tanuló-

inak a táncbemutatója, majd az 

azt követő tombolahúzás volt. 

Bálunk sikerességét fémjelzi, 

hogy a tombola bevétel mintegy 

288100 Ft-tal gyarapította az 

alapítvány számláját.

Mint már eddig is, az alapít-

vány a továbbiakban is támogat-

ni kívánja a különböző tanulmá-

nyi versenyeket, a tanulók jutal-

mazását, színházlátogatásokat, 

a gyermekek külföldi utazását, a 

táborokat, a filharmóniai  bérle-

tet és még sorolhatnám.

Az alapítvány javára rende-

zett bálunk sikerét a gyerme-

kek, nevelők, szülők munkáján  

kívül támogatóink segítőkész-

ségének, hozzájárulásaiknak is 

köszönhetjük. Iskolánk vala-

mennyi gyermeke nevében sze-

retném megköszönni minden-

kinek támogatását. Nélkülük ez 

a szép siker nem jöhetett volna 

létre. Szeretnék külön köszöne-

tet mondani Borics Lászlónak, 

alapítványunk elnökének, aki 

a szervező munkából oroszlán-

részt vállalt.

Pásztorné Földes Györgyi
A Vágó Pál Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola  
igazgatója

A rendezvény szervezé-
sét támogatták: 

Szalkári Rózsa, Pádár László, 
JNV 2005 KFT Jászszentand-
rás, Nagy Kálmán, Pócs János, 
Eurocorn, Jász Sütőház, Jász-
tej, Gulyás Kálmán, Művelődési 
Ház, Molnár József,

Támogatói jegyet vettek:

Andrási Edit, Antal József, , 

Bartus Sándorné,  Borbás Zsolt, 

Bolyós Ferenc, Csőke Zoltán, 

Deli János, Demeter Sándor, Dr. 

Kalmár Pálné, Földi Sándor, Já-

sziványi Iskoláért Alapítvány, 

JNV 2005 KFT Jászszentand-

rás, Kelemen Béla, Kladiva Im-

re, Kovács Gyuláné, Kunné Bir-

kás Marianna, Mihályiné Susz-

tár Anita, Nagy Kálmán,  Nagy 

– Szép István, Nász Zoltán,  Nyit-

rai Csaba, Nyitrai Csilla, Nyitrai 

Gergő, Urbán Csaba,  Recsi Fe-

renc, 1.b osztály, 2.a osztály, 2.b 

osztály, 6.c osztály

Tombola-felajánlás: 

Ámbra KFt.Baginé Urbán Pi-

roska, Bagi Jenő, Balla Lajosné, 

Borbás Zsolt, Budai László, Bu-

dai Lászlóné, Bs-G 2000 BT. Ba-

logh Sándor, Bertalan Lívia, Bo-

rics László és Pádár Edit, Bugyi 

Ilona, Cseh Gellért, Cseh Gellért-

né, Dr. Szekeres Imre,  Demeter 

Sándorné, Demény Gábor, Dob-

ra Lajos, Fehér Zoltán, Fehérné 

Kerék Judit, Fehér Attila, Fehér 

Istvánné, Fémkoffer KFT., Föl-

di Sándor, Guri Pizzéria, Gyenes 

Béla, Hole Ferenc, István Király 

Általános Iskola, Júlia Szépség-

ház, JNKSZ Megyei Ipari, Me-

zőgazdasági, Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari Szakképző Is-

kola,  Kálmán Zsolt, Káplár At-

tila, Káplárné Nagy Margit, Ka-

rácsonyné Lázár Eszter, Kimák 

Péter,  Király Károlyné, Kiss Já-

nos, Lajkó András, László Péter, 

Lóczi István,  MÁV FKG KFT, 

Magyar Ervin, Mészáros Lőrinc 

Gimnázium és Szakközépiskola, 

Mezei Józsefné, Mihályi László, 

Nagy Hints István, Nagy József-

né, Nagy Kálmán, Nagy Lajos, 

Nagy Sándor Premier Műsza-

ki Áruház, Nagypál István, Pal-

lagi Imre, Pádár László, Pádár 

Miklósné, Pásztorné Győr Má-

ria, Pataki Zoltán és szülei, Pócs 

János RD-Stílus KFT. Antal Jó-

zsef,  Tajti Erzsébet Rokolya var-

róműhely, Simon Gábor, Szabó 

Lajos, Szalkári Rózsa, Törőcsik 

Ildikó, Törőcsik István,   TI-LA 

Sport, TÉBA Tüzép, Urbán Csa-

ba, Urbánné és Társa KFT., Úr-

fa KFT., Zachar Ferenc,  Xanta 

2004 Ruhaipari KFT., 3.a osz-

tály, 4.b osztály,4.c osztály, 5.a 

osztály, 5.c osztály, 6.a osztály, 

7.b osztály, 8.b osztály, 

Köszönet 
a sikerért!
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A Városi Művelődési Központ 
és a Könyvtár decemberi programja Anyakönyvi hírek

A jászapáti Premier Mozi decemberi műsora

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!

A Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Mozgássé-
rült Egyesület idén ünne-
pelte fennállásának 25. 
évfordulóját Karcagon. 
Ebből az alkalomból ki-
tüntették az évek óta ak-
tívan tevékenykedő ta-
gokat. Városunkból Gu-
lyás Jánosnét, Magdikát, 
aki az ellenőrző bizottság 
elnöke. LÁT-ügyintéző, 
összekötő kapocs köztem 
és Szolnok között.

A szeptember 23-án 
tartott Fogyatékosok Na-
pi ünnep is a megemléke-
zés jegyében telt. A me-
gyei vezetőséget Simon-
né Mártika képviselte.

A helyi csoport 1995 
óta működik a tagok lét-
száma ez alatt az idő alatt 
majdnem négyszeresére 
nőtt. Munkánkban szinte 
a kezdetektől fogva részt 
vett Molnárné Erzsike, 
aki két évig a csoport ve-
zetője volt, a mai napig 
LÁT-ügyintéző, a Reha-
bit vezetője.

Sok hálával tartozom 
a vezetőségi tagoknak, 
akik segítségemre van-
nak a szervezésben és a 
nagy csoport kiszolgá-
lásában. A rendezvény 
fénypontja minden év-
ben a tombola kisorso-
lása. Az ajándékokat vá-

rosunk vállalkozói, cégei 
ajánlották fel. Köszönet 
érte. A polgármesteri hi-
vatal idén is 100.000, 
Ft-tal támogatott ben-
nünket, kaptunk számí-
tógépet, fürdőjegy támo-
gatást és most irodát biz-
tosítottak számunkra a 
régi orvosi rendelőben. 
Ezután ott tartjuk foga-
dóóráinkat.

A Városüzemeltető 
KFT. lehetőséget adott 
gyógyvizünk használatá-
ra. Kérem a tagokat élje-
nek vele.

December 5-én évzáró 
közgyűlést tartunk a mű-
velődési házban 14 órai 
kezdettel. A 2007. évi 
tagdíj 1.200 Ft lett, ké-
rem minél előbb rendez-
zék befizetését.

Kívánok minden ta-
gunknak, családjának, 
támogatóinknak jó egész-
séget, és kellemes kará-
csonyt, sok sikert boldog-
ságot a jövő évben is.

Virágné  
Fügedi Margó

csoportvezető

támogatóink  
voltak:

Agro Centrum
cba
Megaker BT
100,-Ft-os bolt

Tajti Erzsébet
Speed kerékpárüzlet
Mihályi László
Rehabit
V. Kristály 2000 Kft
Akác söröző
Strand ABC
Dr Nagy László
Napkelte falatozó
Lados Miklós
Balajti gépkölcsönző
SEAT Jászberény
Nász Zoltán
Demény Szalon  
Jászberény
Sörti festőszerszámok
Bertalan József
luda pékség
Szántai Attila
Piroska büfé
Fehérné Kerék Judit
Baginé Urbán Piroska
Rusvai horgászbolt
Kalmár Rozália
Fügedi Pál és neje
Vakok és gyengén látók 
klubja
Szatmári Károlyné
TI-LA sport
Szalkári Rózsa
fIbrI
Gyermekruha bolt
Papírbolt, Nyitrainé
Zöldpatika
Fehérnemű bolt
Sasvári virágbolt
Lívi szalon
Szabó István és neje
Nyitrai Istvánné
Demeter Miklósné
Demeter Sándorné
Szabó Lajos és neje
Borbély István és neje
Mihályi János

Bugyi Lajosné
Bankos István
BONA METAL
Urbán István
Pócs János
Járvás István és neje
Fém koffer
Varga foto
Kovács Zoltán
Rácz László
Luzsi Ferencné
Urbán Lászlóné
Tóvári Béla
Vincze Lászlóné
Bonbon-édesség bolt
Vágó Jánosné
Jász tallér
Horizont festékbolt
Rózsa fa Kft
Jász Sütőház
ÁFÉSZ
Illatszer bolt
Premier
Szabó István
Éva virágbolt
Xanta
Takács Józsefné
Varnyu Tibor
Virágné FM
Juli szalon
Fornetti bolt
Eurokorn
TÉBA tüzép
Kéri Tiborné
Sebesség autósbolt
Balog Sándor
Leó italszaküzlet
Kati bolt
FA-BAK italkereskedés
Fehér Istvánné
JÁSZTEJ
Fenyő italbolt
Tábori Istvánné
Törőcsik István

Felvégi Mini ABC
Kalmár Viktor
Pince diszkont
Lóczi Miklós
Dr Tajthy József és neje
Barkács bolt
Guri söröző
Borbély László
Pádár cukrászda
Mihályi György
Kimák Tibor és neje
Rusvai Pálné
Faragó Pál és neje
Kálmán József
Budai János
Nagypál István
Csizmadia Istvánné
Andrási Istvánné
Tajti István
Tajti Ferencné
Jász Miklósné
Mihályi Béláné
Koczka Kálmánné
Koczka György
Id. Kozma Mária
Orsós J. és Kelemen K.
…és akik név nélkül  
adakoztak.

A mozgássérült csoport hírei

Gulyás Jánosné, a helyi 
mozgássérült csoport  

ellenőrző bizottságának 
elnöke a rendezvényen

Megváltozott az agrár-környezetgaz- 
  dálkodási (AKG) és a kedvezőtlen 

adottságú területek (KAT) kompenzációs tá-
mogatásaiban résztvevők számára előírt a 
Helyes Gazdálkodási Gyakorlatra (HGGY) 
vonatkozó előírásokat szabályozó rendelet.

A 67/2006. (IX. 15.) FVM rendelet alap-
ján a kötelezettségek teljesítésének ellenőr-
zése érdekében a gazdaságuk teljes területén 
végzett tevékenységekről a 2006/2007. gaz-
dálkodási évtől kezdődően e rendelet szerin-
ti „új”típusú gazdálkodási naplót kötelesek 
vezetni.

A 2005–2006 évi gazdálkodási évre vo-
natkozó gazdálkodási naplót (”régi típusú”) 
a gazdaság teljes területéről, így mezőgaz-
dasági parcellákról, állatállományról is- a 
Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgá-
lat (1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145.) „új” 
címre kell már küldeni 2006. december 31.-
ig. A gazdálkodási napló aláírt fénymásolatát 
a hozzá kapcsolódó dokumentumok (szám-
lák, bizonylatok) másolatai nélkül kell elkül-

deni, de a kötelező nyilvántartásokra vonat-
kozó szabályok miatt a hozzá kapcsolódó do-
kumentumokat öt évig meg kell őrizni, mert 
azokat a helyszínen is ellenőrizhetik.

Az agrár-környezetgazdálkodási progra-
mokban előírás a tápanyag-gazdálkodási 
terv készítése is. Nincs egységes szabályozás 
a tápanyag-gazdálkodási terv elkészítésé-
hez, sokan még mindig a mára már szakma-
ilag elavultnak tekinthető MÉM-NAK mód-
szert alkalmazzák. Ennek hátránya, hogy 
nem a gazdaságosságot veszi alapul, hanem 
talaj tápanyaggal való feltöltését. Alternatív 
megoldást jelenthet az Agrárkamarák köz-
reműködésével használt, az MTA-TAKI által 
kifejlesztett szoftver. A rendszer a mérleg-

módszerre alapul. A szoftverbe foglalt össze-
függések az elmúlt évtizedek tápanyag-visz-
szapótlási kísérleteinek tudományos ered-
ményei alapján kerültek megállapításra. Az 
adatok bevitele után a program megítéli az 
adott talaj tápelemekre, mezo- és mikroele-
mekre vonatkozó ellátottságát, amely alap-
ján, a beállított termésszint és a módosító té-
nyezők figyelembevételével az előbb említett 
elemekre négy trágyázási szinten ad szak-
tanácsot. Az első két szint célja a maximális 
gazdaságos termésszint biztosítása, közepes 
talaj PK-ellátottság elérése, ill. fenntartása 
útján, míg a másik két szint mérsékelten in-
tenzív műtrágyázással a maximális termés 
elérését célozza meg.

A Gazdálkodási napló vezetésével és a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) támo-
gatásaival (AKG, KAT) kapcsolatos további 
kérdésekkel, a szükséges nyomtatványok be-
szerzése érdekében keressék az NVT tanács-
adót.

Budai Gábor NVT-tanácsadó

Aktualitások az agrár-
környezet-gazdálkodásban,  
és a kedvezőtlen adottságú 
területek támogatásában

1-én, 9 ó.: Pártfogói meghallgatás
10 ó: Mikulás mese  
    (gyermekelőadás)
16 ó: Termékbemutató
4-én, 9-12 ó: Kosztüm, kabátvásár
 14 ó: Nyugdíjas klub adventi 
foglalkozása
5-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
13 ó: Mozgássérültek fogadó-órája és évzáró közgyűlése
 6-án, 14 ó: A Roma Önkormányzat programja
7-én, 13-15 ó: Mozgássérültek fogadó-órája
8-án, 15 ó.: Az Ipari Iskola szalagavató Bálja
9-én, 9-13 ó: Karácsonyi kézműves vásár
10-én, 15 ó:.:A Hétszínvirág Táncegyüttes évzáró műsora
11-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár, 12-én, 9-11 ó: Használt cipők vására
12-én és 13-án, 14 ó: Városi Nyugdíjas Karácsony
15-én, 19 ó.: A gimnázium szalagavató Bálja
14 ó: A színjátszó kör szólistái Jászjákóhalmán
16-án, 15 ó.: A Rácz Aladár Zeneiskola  
        és a Városi Vegyes Kar közös karácsonyi műsora
18-án, 9-12 ó.: Vegyes áruk vására
16 óra: Játszóház táncház a PÁTRIA 
19-én, 14 ó: Az MG.Zrt  évzárója a nyugdíjasainak
21-én, 8-12 ó: Vegyesáru vásár
A Vágó Pál Helytörténeti múzeumban decemberben bagi imre 
nyugdíjas tanár munkáiból látható kiállítás.

A Jászapáti Városi  
Könyvtár programjai
2-án 9–12 óra: Játék-délelőtt
4-én 14–15:30 óra: 
Rejtvényfejtő klub
4-én 14:30 óra: 
Mini Gyöngyszínház
4-én 16 óra: 
Városi rejtvényfejtő csapatverseny
6-án 10 óra: Cukorbetegek klubja
11-én 14 óra: Nyugdíjasklub
13-án 10 óra: Vakok és csökkentlátók klubja
16-án 9–12 óra: Játék-délelőtt
18-án 14.30 óra: Mini Gyöngyszínház
18-án 16 óra: Rejtvényfejtő klub (karácsony)
30-án 9–12 óra: Játék-délelőtt

a Könyvtár Karácsonyi aJándéKa. 40 éven felüli Olva-
sóink december hónapban ingyen tanulhatják meg nálunk az in-
ternet használatának alapjait. Az 1 órás egyéni foglalkozás prog-
ramja: • Az internet megnyitása, • Konkrét címek (www.origo.hu, 
www.startlap.hu, www.google.hu) elérése, • Böngészés, keresés
• e-mail cím létrehozása, levél küldése, fogadása, • Kapcsolat az in-
terneten (www.myvip.com),  Fogadja el ajándékunkat, szánjon egy 
órát az internet megismerésére! 

Gulyásné Csintó Etelka tájékoztató könyvtáros 

SZüLETTEK:   
Duka Rómeó  2006. X. 23.   
Farkas Erik  2006. X. 23.   
Nagy Martin Gábor 2006. X. 30.   
Nagy Marcell Miklós 2006. X. 30.   
Ádám Sólyom Etele 2006. X. 1.   
Farkas Ramóna  2006. XI. 1.   
Major Bianka Vanessza 2006. XI. 3.   
Valde Ramóna  2006. XI. 5.   
Seres Csaba  2006. XI. 11.   
Farkas Gábor Martin 2006. XI. 14.   
Kállai Emilián  2006. XI. 16.   

ELHALÁLOZTAK:   
Fatér Istvánné Illés Terézia  élt 83 évet
Báthor László   élt 82 évet   
Berdó Miklósné Kóczián Piroska élt 56 évet
Csőke János   élt 64 évet   
Nagy Andrásné Farkas Mária élt 83 évet
Tajti Lászlóné Berdó Erzsébet élt 71 évet
Urbán Lászlóné Tóth Erzsébet élt 90 évet
Ádám András   élt 77 évet   
Szabari Mihály   élt 87 évet   
Lukács Lászlóné Léhi Julianna élt 85 évet 
Káli Pál    élt 81 évet   
Gulyás Bertalanné Muzamel Erika Zsuzsanna élt 51 évet
Pataki László   élt 74 évet   
Csík András   élt 95 évet  

k ö s z ö n e t n y i lVá n í tá s

nélküled szomorú és üres lett a házunk, 
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett bátyám, 
káli Pál 

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek 
és gyászunkban osztoztak.

Húga, férje, két gyermeke, két menye és hat unokája

Külön köszönetet mondunk Dr. viktor Ludmilla háziorvosunknak  
és asszisztensének odaadó munkájukért.


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

tAJti istVán
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal  

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, 
ajka sem szól többé, mert lezárt, halott. 

Megállott a kéz, mely csak adott,
Soha semmit nem kért és el nem fogadott.”

A gyászoló család, Jászapáti

9. szombat, 19 óra: Egy bolond százat csinál 
 színes, magyar filmvígjáték
16. szombat, 19 óra:  Az ördög pradát visel 
 színes, feliratos amerikai film 
22-23. péntek-szombat, 19 óra: 
 World Trade Center színes, feliratos amerikai film 
22-23. péntek-szombat, 17 óra: 
 Hangya Boy színes, magyar animációs film 
29-30. péntek, szombat, 19 óra: 
 Távkapcs – színes magyarul beszélő amerikai film


