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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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Az 1956-os 

forradalom 

50. évfordulóján 

rendezett városi 

ünnepségen 

dr. Túri József 

emlékezett, 

aki maga is 

résztvevője 

volt a jászapáti 

eseményeknek. 

(Beszédéből 

idézünk  

a 2. oldalon.)

Majd a gimnázium 

diákjainak ünnepi 

műsorát láthatták 

városunk lakói.

Vágó Pál festőművész halálának évfordulóján az 
önkormányzat és az intézmények vezetői, a róla elnevezett 
általános iskola diákjai koszorúzáson emlékeztek a város 
szülöttére. A szobornál Friczné Urbán Magdolna a Városi 

Művelődési Központ igazgatója, a festő sírjánál  
nagypál Csaba önkormányzati képviselő mondott beszédet.
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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

Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepli idén a Jászapáti Városért 
díjjal kitüntetett Vándorfy János Honismereti szakkör.  

Az alkalomra jelent meg a szakkör munkáját megörökítő kiadvány  
a JABe gondozásában. A könyvben Farkas Ferenc főiskolai tanár,  

dr. suba Györgyné titkár és Berki istván, Mihályi istván 
szakkörvezetők ajánlásával szemelvényeket olvashatunk néprajzi 

gyűjtésekből, visszaemlékezésekből - képekkel, jegyzetekkel.  
(A könyv megtalálható a Városi Könyvtárban.) 

Jászberényben a Városi Könyvtár Tetőtéri galériájában, 
70. születésnapja alkalmából, szalkári Rózsa festőművésznőnk 

kiállítása nyílt meg október 9-én. dr. Kelényi istván 
művészettörténész méltatta munkásságát, majd köszöntötték őt 

a pályatársak, barátok, köztük városunk polgármestere  
szabó lajos. Képünkön Macsi sándor a Jász Alkotók körének 

egyik aktív tagja köszönti a művésznőt.

Ünnepi események képekben
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Részletek Dr. Túri József  
beszédéből, aki egykor 
maga is résztvevője volt 
a helyi eseményeknek. 
Elhangzott 2006. októ-
ber 23-án a városi ün-
nepségen.

emlékezni 1956-ra annyit je-
lent, mint átélni az együttérzés, 
az együttgondolkodás felemelő 
12 napját, mely egységbe ková-
csolta és erőssé tette a nemzetet. 
Olyannyira erőssé, hogy több 
mint 33 év után is átformálta a 
világot körülöttünk. Ez az egy-
ség, együttgondolkodás hiány-
zik napjainkban is a legjobban.

Sok minden azon dől el, hogy 
képesek vagyunk-e valameny-
nyit megmenteni 1956. szelle-
miségéből, és tisztességgel tu-
dunk-e élni az október 23-án 
megálmodott szabadsággal. 

Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy néhány 

gondolatban felelevenítsem a 
Jászapátin és környékén történ-
teket. Aggódva hallgattuk a Bu-
dapestről érkező híreket. Ag-
gódtunk, mert olyasmi kezdő-
dött el, amire azelőtt nem volt 
példa. A főváros lakossága, diá-
kok, munkások, fiatalok, szembe 
mertek szállni a békés tüntetők-
re támadó karhatalommal, majd 
a megszálló szovjet csapatok-
kal is. Néhány napos harc után 

fegyverszünet lett, és a szovjetek 
megígérték, hogy távoznak a fő-
városból.

Jászapátin első ízben októ-
ber 26-án került sor összejöve-
telre, amikor is a gimnáziumba 
gyűlést hívtak össze, amelyen 
az akkori járási első titkár, Kö-
kény István elnökölt. Ismertette 
a megye 16 pontba foglalt köve-
telését. Megválasztották a köz-
ségi munkás-paraszt-katona ta-
nácsot 33 fővel, melynek elnöke 
Szigetvári János lett. ezen be-
lül 11 fős elnöki bizottságot is vá-
lasztottak Kökény István vezeté-
sével. 27-én volt az első tüntetés 
a községben, amikoris ledöntöt-
ték a szovjet emlékművet, a gim-
náziumról leverték a vörös csil-
lagot, az ún. legendás házról pe-
dig a szovjet emléktáblát. 29-én 
az alkotmány tsz. gépkocsijá-
val élelmiszerszállítmányt küld-
tek budapestre. a szállítmányt 
D. Kiss rendőrőrmester, Tóth D. 

andrás és jómagam kísértük, s 
adtuk át a fővárosban az Üllői úti 
Klinikák gazdasági hivatalának.

31-én a járás községeiből ösz-
szegyűlt küldöttek megalakítot-
ták a Járási Forradalmi Taná-
csot, elnökévé Fehér Istvánt, tit-
kárává engem választottak.

Megalakult a nemzetőrség, 
melynek vezetője Jakab János 
lett.

november 1-én ünnepi gyász-
misén vettünk részt, amelyet 
békés felvonulás követett. Et-

től kezdve Fehér István kezében 
volt az irányítás. A községben lé-
vő fegyvereket, vadászfegyvere-
ket összeszedették. A rendőrség 
és a nemzetőrség egymástól füg-
getlenül működött, biztosították 
a nyugalmat és rendet.

Jászapátin és a járás területén 
semmilyen atrocitás nem tör-
tént, senkinek nem esett bán-
tódása. a szolnoki forradalmi 
tanács azon utasítását, hogy a 
községben lévő két államvédel-
mi tisztet tartóztassák le, és kí-
sérjék a megyei rendőrkapitány-
ságra, a forradalmi tanács illeté-
kesei nem hajtották végre. Ezen 
tiszteknek sem történt semmi 
bántódása, sem pedig a községi 
és járási tanácsi vezetőknek, de 
a párttagoknak sem. november 
4-én a szovjetek megtámadták 
ismételten Budapestet, megdön-
tötték Nagy Imre kormányát, s 
megkezdődött az üldöztetés és 
bosszú időszaka. Jászapátin és 
a járásban is megkezdődött a fe-
lelősségre vonás. Karácsonytől 
kezdődően, a megalakított kar-
hatalom, sok embert állított elő a 
Beöthy-féle házba kihallgatásra, 
sokakat megkínoztak, megver-
tek megalapozatlan gyanú miatt 
is. ezen személyekkel építtették 
fel az új szovjet emlékművet. Én 
is köztük voltam.

1957 tavaszán, demokratikus 
államrend elleni szervezkedés 
miatt bűnvádi eljárást indítot-

tak 21 személy ellen, ezek közül 
4 személyt internáltak, a töb-
bit előzetes letartóztatásba he-
lyezték. Július 13-án elkészült 
a vádirat, s augusztusban meg-
kezdődött a megyei bíróságon a 
tárgyalás. 158 személyt hallgat-
tak ki tanúként. a bíróság 13 sze-
mélyt ítélt el hat hónaptól négy 
évig terjedő börtönbüntetésre, 
nyolc személyt pedig felmentett 
úgy a megyei, mint a legfelsőbb 
bíróság.

A következő személyek voltak a 
vádlottak:

szigetvári János +

Jakab János 

módla sándor +

Dr. Dombi Ernő +

Dr. tamás Károly +

szabó József +

labáth istván +
Tőkés László

ébner lászló +

rusvai bertalan +

Juhász Tihamér

Dr. túri József

nagy g. pál

bencsik ignác +

ifj. agócs istván

sulyok pál+

Dr. bollók József +

Dr. sóós ferenc +

ludányi Kálmán +

nagy pál +

Urbán lászló +

Emlékezés 1956-ra

Francia testvér-régiónk küldöttsége is részt vett az  
1956-os forradalom 50. évfordulójának megünneplésén. 
A városban dolgozó pártok képviselői és az intézmények 

vezetői együtt koszorúzták meg a könyvtár falán elhelyezett 
emléktáblát a külföldi vendégekkel. A francia Margut város 

fúvós zenekara eljátszotta a két ország himnuszát.  
Michel Marchet, a régió vezetője büszke volt arra, hogy annak 
idején ő is részt vett a párizsi szimpátia-tüntetésen, amikor 
Magyarország függetlenségéért mentek az utcára a fiatalok 
és együttérzésüket fejezték ki a magyar felkelőkkel. Most 
pedig arra büszke, hogy az 50. évfordulót Magyarországon 

ünnepelhette.

A francia régió második világháborús veteránjai elhozták 
városaik zászlóját az évfordulóra, így tisztelegtek a magyar 
hősök bátorsága előtt. (Az észak-franciaországi régióban 

találhatók az i. Világháborús ,,Verduni csaták" emlékművei 
valamint a híres Maginot-vonal megmaradt bunkerei, amit  
az ottaniak nagy tisztelettel őriztek meg az utókornak.)

Az őszi első verseny a junior fekvenyomó magyarbajnoksággal 
kezdődött. Ezt Budapesten rendezték meg szeptember 30-án. Erre a 
versenyre Béres Csillát indítottuk, aki 67,5 kg-ban indult. De vihet-
tünk volna még 2–3 versenyzőt, de őket még fiataloknak tartottam, 
több rutinra van szükségük. Jövőre ők is bizonyíthatják tudásukat. 
Csillától az elvárásunk az volt, hogy a dobogó legfelső fokáig nem 
állhat meg. Hiszen ő olyan versenyző, aki már több magyarbajnok-
ságot is nyert. Remek formáját hozta, 90 kg-al kezdett, ezt hibátlanul 
teljesítette és ezzel a gyakorlatával már magyarbajnok volt. második 
fogásként a 100 kg-ot sikeresen végrehajtotta így már 30 kg-ot vert a 
mezőnyre. Harmadik fogására a 110kg-ot is megpróbálta, de ez már 
nem sikerült. Csilla ezzel az eredménnyel megszerezte 12. magyar-
bajnoki címét. 

A Jászapáti Famílya SC. Csapata részvett a mezőkövesdi erőeme-
lő és fekvenyomó kupán. Erre a versenyre 11 fővel érkeztünk, ami a 
2. legnagyobb létszámú csapatot jelentette az indulók között. Sajnos 
elég kemény bíráskodás volt, főleg a guggolás gyakorlatban, ugyan-
is nagyon sok jó gyakorlatot elvettek a versenyzőktől. Így járt Béres 
Zsolt is és érvénytelen gyakorlatával ki esett a mezőnyből. Pedig a 
dobogó első helyén végezhetett volna. További eredmények: Ifjúsági 
60 kg-ban Csávás László 1 helyen, 67,5 kg-ban Molnár Róbert 1, Fecs-
ke Tibor 2., 75 kg-ban Nagypál Bálint 3. helyen végzett.

Junior korcsoportban 60 kg-ban Bolyós Tímea 1, 67,5 kg-ban Bé-
res Csilla 1, 82,5 kg-ban Tóth Szabolcs 4., 110 kg-ban Fecske Dániel 
4. helyen végzett.

Felnőtt csoportban 
75 kg-ban Serleg Zoltán 1, 82,5 kg-ban Juhász Attila 3.
Gratulálunk a versenyzőknek.

A mezőkövesdi versenyen

Erőemelő hírek

70. születésnapját ünnepelte szeptember 

elején Andrási József. Ő, aki a város leg-

idősebb aktív sportembere, aki még most is 

szinte a legtöbb mérkőzését győzelemmel fe-

jezi be.

Kívánunk Neki erőt, egészséget, és adunk 

neki nagyon sok szeretetet. hatvan éve spor-

tol és versenyszerűen is több mint fél évszá-

zada hozza városának az asztalitenisz sike-

reit, és szerettette meg több száz gyerekkel 

ezt a sportágat.

A Vágó Pál Általános Iskola tornatermében 

tartják – annak megépülése óta – edzéseiket, 

melynek építésében is sok órányi társadalmi 

munkát végzett, esőben, hóban, melegben, 

heti két alkalommal. A ma milliókért spor-

toló „játszó” fiatalok követhetnék kitartását. 

A napokban mégis furcsa dolog történt. A 

keddi edzés alkalmával egyik fiatal sportág-

vezető közölte a kis csoporttal, hogy mostan-

tól övék a pálya kedden, megbeszélte az igaz-

gatónővel. Nem a több évtizede ott edző játé-
kosoktól kérdezte meg, hogy nem lehetne-e, 
mert – bármilyen okból – neki a kedd lenne 
jó? Nem! És a „hatalom” döntött!

A pingpongozók hétfőn és csütörtökön 
edzhetnek, és kész!

Kicsit furcsa, de lépjünk túl rajta! A lé-
nyeg, hogy Andrási József, a „Papa a Fater” 
sok-sok évig legyen köztünk egészségben, 
szeretetben és pörgessen és adogasson! Éle-
te példa lehet sokunk számára! Isten éltes-
se sokáig!

A pingpongos „gyerekek”

Egy sportember születésnapjának apropójára

A Jászapáti „Mészáros Lőrinc 
Gimnázium és Szakközépiskola” 
új Sportcsarnoka 2006. október. 
14-15-én nemzetközi önvédelmi 
szemináriumnak és vizsgának 
biztosított helyet. 

a kétnapos rendezvényt a 
Jászapáti Kígyó Dojo Harcmű-
vészeti Sportegyesület szervez-
te és a rendezvény első napján a 
Németországi BFAK Nemzetkö-
zi Sportszervezet elnöke, Hanshi 
Siegfried lory 10 Danos Ju-jitsu 
és 7 Danos Bo-jitsu Nemzetközi 
Nagymester, Shihan Nagy Hinst 
István 7 Danos Ju-jitsu mester, a 
BFAK magyarországi megbízott 
vezetője és Renshi Szilágyi Fe-
renc, 6 Danos Ju-jitsu és Kempo 
Jitsu mester oktatott, a Ju-jitsu 
és Bo-jitsu harcművészeti irány-
zatok eszköztárából a jelenlévő 
több mint 70 résztvevőnek. 

A résztvevők a Ju-jitsu, Ju-
jutsu, Jiu-jitsu, Nihon Tai Jit-
su és Nihon Ju-jitsu, IBIN Jit-
su, Kempo Jitsu, Judo és más 
irányzatok képviseletében vet-
tek részt az egész napot kitöltő 
oktatáson, melyen jó hangulat-

tal és kemény, kitartó munká-
val viszonozták az oktatók lelkes 
hozzáállását. 

az oktatás második napján a 
résztvevőknek a délelőtti órák-
ban a BFAK Elnök-Nagymeste-
re BFAK önvédelmi technikákat, 
míg Shihan Nagy Hinst István a 
Jászapáti Kígyó Dojo HSE Elnö-
ke IBIN Jitsu technikákat okta-
tott, majd a délutáni órákban az 
oktatáson részt vevők egy része 
Mester fokozatú és Színes öves 
fokozatú övvizsgán bizonyíthat-
ta technikai felkészültségét. 

A Jászapáti Kígyó Dojo HSE 
részéről Ju-Jitsu irányzatból Ta-
kács Ferenc 2 Dan nemzetközi 
fokozatra, míg a Sportegyesü-
let további 24 tagja hambo Jit-
su irányzatból színes öves tanu-
ló fokozatra sikeres vizsgát tett 
Hanshi Siegfried Lory 10 Danos 
Nagymesternél más hazai és né-
metországi Harcművészekkel 
együtt.   

Shihan Nagy Hinst István   
elnök  

Kígyó Dojo HSE – Jászapáti

Nemzetközi önvédelmi oktatás 
és vizsga Jászapátin
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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!
Halottaink emlékére Kárász 

Izabella Koporsónál című versé-
ből idézek.

„A legnagyobb ajándék nyugodtan 
halni meg,
ha megszürkült az árnyék tudni, ho-
va megy.
Tudni, hogy tartozásunk nincs sehol, 
senkinek… folyt a rejtvényben.
Hallani ama hangot, amelyik szól ne-
künk
S a békesség honába szelíden léphe-
tünk.
Mögöttünk béke szárnyai viszály és 
zaj helyett
A legnagyobb ajándék nyugodtan hal-
ni meg.

vízszintes: 1. bekül-
dendő. A vers folytatásának  
első része. 11. Állami bevé-
tel.   12.  Szereplők által bemuta-
tott színházi műsor. 14. Felőlem. 
16.  A zenekarban mélyhegedűn 
játszik.  18. Török gépkocsik jel-
zése.  19.  létezése. 21. Szemé-
lyes névmás. 22. megszakítja út-
ját.   24. forma, idom. 27. lyuk 
egyik fele! 29. Az összeadás sza-
va.   30. Előadó. 32. Világos angol 
sör. 33. A vasmacska és a csóna-
kok felemelésére és leeresztésé-
re szolgáló forgatható hajódaru. 
35.  Az északi tengerekben élő 
ízletes húsú hal. 37. Keleti férfi-
név. 38.  az arany vegyjele. 40.  
folyó németországban. 41. Gé-

sa egynemű betűi. 42. Norvégia, 
finnország és Svédország északi 
részén élő finnugor nép. 44. Bí-
róságokon dolgozó szakember.   
46.  egyik vércsoport. 48. Sorel 
vég nélkül! 49. Kecske hang! 50.  
Átigazít, más célokra való alkal-
mazáshoz átdolgoz, átalakít. 53.  
Bizalmas, meghitt, bensőséges. 
55. Sírhantokra is kerülhet. 57. 
Szópótló szó. 58. Beküldendő. 

a vers folytatásának har-
madik része.

FüggőLEgES: 1. A halálá-
hoz közeledő művész utolsó al-
kotása. 2. Szag, illat francia szó-
használattal 3. Találat a kapu-
ban! 4. Beküldendő. A vers 
folytatásának második ré-
sze. 5. Tova. 6. Bútor, németes 
kifejezéssel. 7. Seben képződik.   
8. Az első ember, Éva párja. 9. 

balkáni római tartomány volt, 
mely egy ideig erdélyt is magá-
ba foglalta.  10. Város hollandi-
ában. 13. Kötőszó. 15. Van ilyen 
kár is. 17. Tokaji boroshordó.   20. 
Bő.  23. A pincébe. 25. Laza, de 
a vége hiányzik! 26. A „hírös vá-
ros”. 28. Izgalmas vállalkozás, jó 
kis buli is lehet! 31. Latin erede-
tű szó, szekrény a jelentése. 34.  
Vipera egyik fele! 36. egy má-
sik holland város. 39. Friss, mai.  
40. a lélektanban az egyéniség, 
az Én. 43. feleslegesen beszél, 
fecseg. 45. Svédország főváro-
sából való. 47. Budapesti Tor-
na Sportklub. 49. Geze…., ösz-
szevegyített, több féle zöldséget 
tartalmazó étel. 50. Juttat. 51. 
Északi férfinév. 52. Fej nélküli 
házi! 54. Kamionok nemzetközi 
jelzése. 56. hangtalan rés! 

Beküldendő: Vízsz. 1, függ 
4 és vízsz. 58 számú sorok meg-
fejtése

A megfejtéseket a Könyvtár 
címére kérjük eljuttatni decem-
ber 20-ig.

a szeptemberi rejtvény meg-
fejtése:  Faragó Pál és Faragó 
Pálné,  gobelin, 

a Cba vásárlási utalványát 
nyerte: Pataki Józsfné, Jászapá-
ti.

Nagypál Istvánné

„Útközben”
„Kedves testvéreim, földi életünk folyamán, mindig -  valahol 

éppen útközben vagyunk!” Más –más úton járunk, de szinte soha-
sem érezzük a célbaérés biztonságát. Vagy nem is igazán érhetünk 
célba, mert sokszor nem hagyjuk magunknak, hogy megelégedve 
ücsörögjünk a babérjainkon, hanem mindig újabb célt tűzünk ki 
magunk elé, és új versenyfutásba kezdünk. a címet Cser lászló 
egy könyvcíméből vettem át, melyben olyan sok elmélkedés, jó té-
ma van, hogy gyakran használom az íráshoz. Az idézetek is tőle 
valók.

„Néha úgy megyünk, mintha gyönyörű völgyben haladnánk, 
sík és kitaposott úton, ahol nincs akadály”- Öröm a járás, a puha 
felázott földön, minden napfényes és vidám, nincsenek a gondok 
felhői felettünk. Gyönyörködünk a kilátásban, kedvesen szólunk a 
társunkhoz, még egy boldog nótára is rágyújtunk, és azt érezzük 
milyen kerek a világ.

 ,,Néha hegyre visz az utunk, és el kell érnünk a hegyorom csú-
csát, akkor is, ha nem vezet oda út. El kell érnünk,” hogy tovább-
jussunk céljaink felé. Ez az út már nem könnyű, verejtékezünk, fá-
zunk, átkozódunk, hogy miért erre jöttünk, miért nincs kitaposott 
út, mások miért nem jártak még erre. Eszünkben sincs nézelődni, 
magányosan haladunk felfelé, lassan már nem látjuk a ködtől, az 
addig szépnek vélt völgyet, ahol korábban olyan jól éreztük ma-
gunkat. Hajt a vágy céljaink elérésére, a csúcson beszívható sem-
mihez sem hasonlítható friss levegő reménye, amit erőfeszítéseink 
eredményeként hamarosan birtokba vehetünk. (Vagyis éppen a 
semmit-, hogy lehetne a friss levegőt birtokba venni.) Sajnos soka-
kat hajt az anyagiak utáni vágy, a birtoklás, és azért küszködnek, 
hajtanak egész életükben, ők a „pénz megszállottjai”, a lélek dol-
gait nehezen veszik észre, és egyik célt a másik után keresik. Nem 
tudnak megelégedni, hajszolják az életüket, és nincs idejük, se ere-
jük szétnézni, még ha a világ legmagasabb csúcsán állnak is. 

Vannak, akik nem a saját céljaikért tesznek, hanem egy csalá-
dért, közösségért, vállalják egyedül ezt a fáradságos utat, a tevé-
kenységet, esetleg nem érik el a közösen kitűzött céljaikat, de így is 
sokat tesznek azokért, akikért felvállalták a küldetést. Őket azért 
útközben még érik kellemes meglepetések, „szeretet-sugarak” a 
többiek részéről, még ha eleve bukásra ítéltetik is az elképzelésük, 
elismerést érdemelnek, az önfeláldozásukért. És vannak önálló 
vándorok, akik az utat imádkozva, szemlélődve, derűsen járják.

„Néha nehéz járni, néha könnyű. Járnunk mindenképpen kell. 
A járás célt, akaratot és erőmegfeszítést kíván. Míg vándorok va-
gyunk, várnunk és fáradoznunk kell” a jó úton. Tenni, magasabb 
célt kitűzni, menni a saját életünkért, és a mások gondjaiért áldo-
zatokat vállalni Krisztus lába nyomát követni.

Végezetül egy jó tanács :” Úgy éljünk, hogy ne a cél legyen a leg-
fontosabb, hanem az oda vezető út, maga az élet a legfontosabb!” 
Erős Zsolt ( hegymászó)

 Z. S.-né

Megalakult városunk 
képviselő-testülete

Az önkormányzati választásokat követően október 16-án tartotta 
alakuló ülését a testület. A képviselők és a polgármester letették az 
esküt, megválasztották az alpolgármestert és a bizottságokat. 

Alpolgármesternek ismét László Pétert választották.
A bizottságok összetétele:

1.) Pénzügyi és gazdasági Bizottság:
Elnök:  Kalmár Rozália
Tagjai:  Borbás Zsolt
  Urbán Csaba
  Deák attila 
  Végh László
Titkár: Somogyi Katalin

2.) ügyrendi bizottság: 
Elnök:  Dr. Boros Anikó
Tagjai:  Kálmán Zsolt
  Dr. Petricsné Dr. Krizsány Anikó
Titkár:  Béres Ferencné

3.) Szociális Bizottság:
Elnök:  Dr. Völgyi István 
Tagjai:  Borics László 
  Császár miklós
Titkár:  Nagy Erzsébet  

4.) Oktatási és Kulturális Bizottság:
Elnök:  Nagypál Csaba
Tagjai:   Borics László 
  Kiss János
  Ádám Ferenc
  Urbán Ilona
Titkár:  Lencse Péter 

5.) Ifjúsági, Sport és Külkapcsolatok Bizottság
Elnök:   Birkás Ferenc
Tagjai:  Pócs János
  béres Gábor 
Titkár:  Lencse Péter

A jászapáti István Király Álta-
lános Iskola „Tehetségért Alapít-
ványa” ezúton mond köszönetet 
azon támogatóinak, akik a 2005 
évi személyi jövedelemadójuk 
1%-át felajánlották.

a befolyt 121.796 ft  cél sze-
rinti felhasználásáról az alábbi 
tájékoztatást hozzuk nyilvános-
ságra:

- nevezési díjak, tanulmányi 
versenyekre: 14.200 ft

- kulturális rendezvény szer-
vezett látogatásának támogatá-
sa: 6.200 ft

- év tanulója, év sportolója díj 
- vásárlási utalvány, emlékpla-
kett: 22.720 ft

- év végi jutalomkönyv vásár-
lás: 14.985 ft

- táborozási hozzájárulás: 
24.700 ft

- tehetséges tanulók jutalom-
kirándulása: 25.000  ft

-  tanulmányi kirándulások 
támogatása: 21.600 ft.

A különbözetet az alapítvány 
fedezte. További támogatásukra 
a jövőben is szívesen számítunk.

Berente Éva.

Az István Király Általános Iskola 
„Tehetségért Alapítványa” beszámolója

Idősek napja

Az idén 125 éves Vöröskereszt helyi szervezete, október 7-én 
egy ebéden látta vendégül nyugdíjasait az idősek hónapja 
alkalmából. A támogatók jóvoltából létrejött rendezvényen 

közel százan vehettek részt városunkból.
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A Hagyományos szakmák –szakmai hagyományok című 
rendezvényhez kapcsolódott idén is a gyerekeknek kiírt madárijesztő 
és töklámpás készítő pályázat. Az elkészült vidám figurák és tökpofák 
a rendezvény hete alatt a múzeum udvarát díszítették, a kis óvodás 

csoportok jókat szórakoztak rajtuk.

Pillanatképek a Hagyományos szakmák –Szakmai 
hagyományok című rendezvénysorozat eseményeiről

Az eseménysorozat az “ékszer a lelkem” című kiállítással kezdődött. A 
kunszentmártoni művészeti iskola diákjainak remek tűzzománcai mellett 
láthattunk bőrből, gyöngyből készült remek nyakláncokat, fülbevalókat 

és minden egyéb kiegészítőt, amit Tajti erzsébet és nagy erzsébet 
viseleteivel, ruhakölteményeivel bemutatva is szemléltettek. Az ottani 

iskola több éves múlttal rendelkezik a művészeti oktatásban Tóthné Gácsi 
Anna tanárnő vezetésével és Ötvös nagy Ferenc tűzzománc iparművész 

közreműködésével. (A jászkiséri származású művész hetente átjár 
Kecskemétről Kunszentmártonba, a gyerekeknek tanítani, jelenleg épp 

egy hiánypótló tankönyvön dolgozik a festőzománc oktatásához.)

szabó lajos polgármester egy szál virággal köszöntötte a 
rendezvénysorozat szervezőit, közöttük  

Tajti erzsébetet, aki barátaival, munkatársaival együtt évek óta sokat 
dolgozik  a hagyományos szakmák népszerűsítésén, megőrzésén

Bagi imre nyugdíjas tanár gyűjteményének bemutatója a Vágó Pál 
múzeumban. ,,...A Művelődésügyi Minisztérium, a Pedagógusok 

szakszervezete és az Országos Pedagógiai intézet 1964. március 
15-én meghirdetett  újítási pályázatán Bagi imre tanár gyakorlati 

foglalkozás tárgyú pályázatáért i. díjban részesült… A tanári munkája 
kiegészítő anyagaként elkészítette a gyapjú, a len, a kender, a műszál 
és a selyem előállításának alapanyagait bemutató oktatási segédletet, 
amelyet az ipari iskolások tanulmányaikban jelenleg is felhasználnak 
,,A rendkívül sokrétű tárgyi és írásos dokumentumok gyűjteménye 

egy hosszú, dolgos iparos és pedagógus élet munkája.” (Az 1995-ben 
Jászapáti Városért díjas tanár munkásságát Friczné Urbán Magdolna 

méltatta megnyitójában.)

A lengyel néptáncosok Krzemienicai lagzi című műsora egy vidám 
lakodalomas forgatag eseményeit hozta el a művelődési ház 

színpadára, nagy sikerrel.

A Vágó Pál Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola új, nagyszerű lehetőséggel, Jász-
apáti városa pedig új lakóval gyarapodott! 

A Tempus Közalapítvány által meghirde-
tett Socrates program, Comenius 1 – Iskolai 
Együttműködések című alprogram keretein 
belül pályázatot adtunk be nyelvtanár- asz-
szisztens fogadására. Ez azt jelenti, hogy egy 
leendő nyelvtanár nálunk, Magyarországon 
szerezhet gyakorlatot a tanításban, megis-
merheti országunkat és saját országáról is 
közvetíthet információkat a gyerekeken ke-
resztül. Megélhetési költségeit az Európai 
Unió a Socrates / Comenius Program 2.2b 
keretében ösztöndíjjal támogatja.

Ennek a lehetőségnek a kihasználásával 
az a cél is megvalósulhat, hogy közelebb ke-
rülnek egymáshoz Európa országai, a felnö-
vekvő gyermekek új és más lehetőségekhez 
juthatnak jövőjük alakításában.

2006. szeptember 19-től iskolánkban  töl-
ti tanítási gyakorlatát fél évig Katarzyna 
Sanojca, aki lengyelországból érkezett 
hozzánk. 

- Lengyelország melyik részéből érkeztél?

- Egy 35000 fős, északi kisvárosból, Le-
borkból származom, de öt éve Poznanba köl-
töztem, amely az ország egyik legnagyobb 
városa.

- Hol tanulsz?

- 3 éve tanulok a poznani egyetemen, egy 
éve pedig ausztriában, Graz-ban folytatom 
tanulmányaimat. Most végzős vagyok és re-
ményeim szerint júniusban fogom befejez-
ni.

- Hogyan találtál erre a lehetőségre?

- Két éve olvastam a Comenius Nyelvta-
nár-asszisztens pályázatról az egyetemen. 
mivel egy évig ausztriában tanultam, erre 
az évre adtam be a pályázatomat.

- Miért éppen Magyarországot 
választottad?

- Kelet-európai országot szerettem volna 
választani és egy új nyelvet tanulni. Koráb-
ban már jártam néhányszor Magyarorszá-
gon és kellemes emlékeim maradtak meg ró-
la.

- Mit szeretnél csinálni az iskolában?

- Elsősorban tanítási gyakorlatot szerez-
ni, és új tanítási módszereket megismerni. 
Szeretném a gyerekekben felkelteni az ér-
deklődést a nyelvtanulás iránt és tudatosíta-
ni, hogy a nyelvtanulás hasznos a számukra. 
A nyelv nagyszerű lehetőség és nem „csak” 
egy tantárgy az iskolában. ezen kívül szeret-
nék segíteni az iskola Comenius projektjé-
nek folytatásában.

- Milyen iskolán kívüli tevékenységekben 
szeretnél részt venni?

- Szeretnék megismerkedni a helyi nép-
tánc csoporttal, valamint felfedezni ma-
gyarországot és amennyire lehetséges, meg-
tanulni a nyelvet. De emellett nagyon komo-
lyan készülök a záróvizsgámra is.

- Kapsz segítséget?

- Számíthatok a mentoromra és természe-
tesen az iskolára is. mindannyian nagyon 
kedvesek hozzám és bármikor szívesen ad-
nak tanácsot, ha szükségem van rá.

- Mi a véleményed Jászapátiról?

- Tetszik. Bár nem olyan nyüzsgő, mint egy 
nagyváros, leginkább a csendet értékelem.

- Nehéz a magyar nyelv?

- Szerintem nem nehéz a magyar. Az észt 
és a finn sokkal nehezebbek. Bizonyos nyelvi 
szerkezetek nagyon hasonlóak a lengyelhez. 
Igazán szeretném megtanulni.

- Tudsz barátokat szerezni?

- Nem sok hasonló korú ember van kö-
rülöttem. Szeretnék kapcsolatba lépni más 
nyelvtanár-asszisztensekkel. De sok kelle-
mes emberrel találkozom az iskolában és ez 
tetszik nekem. Ugyanakkor tartom a kap-
csolatot a lengyel barátaimmal, főleg Inter-
neten. Anyukám rendszeresen hív telefo-
non. a fél év alatt 2-3-szor talán sikerül ve-
lük találkozni, így nem panaszkodom.

- Tanítottál már?

- Igen. Úgy látom, a gyerekek, akiket taní-
tottam, egy kissé félénkek még és az én ál-
talam használt angol vagy német nyelv más-
nak tűnik, mint amit ők hallottak idáig, de 
remélem, hozzászoknak és használni fog-
ják a nyelvet nem csak azért, hogy velem be-
szélhessenek. Később szeretnék minél több 
kommunikációra építő feladatot adni az osz-

tályokban, dalokat és egyéb érdekes dolgot 

felhasználni az órákon. 

- Voltak már ismereteid a magyar oktatási 
rendszerről korábban?

- nagyon részletesen még nem ismerem. 

Néhány évvel ezelőtt Lengyelországban is 

hasonló volt az oktatási rendszer. Most már 

hatosztályosak az általános iskolák, 3 évfo-

lyamos a „gimnázium” és szintén három éves 

a középiskola. A gyerekek 6 évesen kezdik az 

iskolát és iskola-előkészítőbe járnak. A leg-

több gyermek már az óvodában elkezdi ta-

nulni az idegen nyelvet a vizsgarendszerben 

hangsúlyt fektetnek a megismerő munkára. 

Sok iskola küzd hasonló problémákkal, mint 

a magas tanulói létszám, szűkös anyagi hát-

tér és a magatartási problémák. a tanárok-

nak nem könnyű ezeket a problémákat meg-

szüntetni, mivel nem kapnak megfelelő fel-

készítést ilyen kényes helyzetekre és kevés a 

hatékony eszközük. 

Szerintem a tanároknak mindkét ország-

ban túl sok papírmunkát kell végezniük és 

a bérezésük nem tükrözi az elvégzett mun-

ka mennyiségét. Sajnos, magyarországon 

is elég magas a tanulási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma (dyslexia, dysgrafia, stb.) 

és ami még rosszabb, sok gyerek otthon nem 

kap semmiféle segítséget. Egy szakértőtől 

(pszichológustól) beszerzett papír szerintem 

nem megoldás a problémára.

Összegezve, sok tanulót nagyon ügyesnek 

és helyesnek találok és örülök, hogy együtt 

szeretnének tanulni velem.

- Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdése-

imre. Jó munkát kívánok az előtted álló fél 

évre!

A riport végén szeretném megköszönni 

azoknak a kedves jászapátiaknak a támo-

gatását, akik önzetlenül ajánlottak fel segít-

séget azért, hogy Kasia minél otthonosab-

ban és kényelmesebben érezhesse magát ná-

lunk!

Berdó Péterné Farkas Andrea

Nyelvtanár-asszisztens Jászapátin

a Jászsági Diáksport bi- 
 zottság az idei tanévben október 
19-én délután rendezte meg a di-
ákolimpiai mezei futóversenyét 
Jászberényben. 

Ezen a versenyen hagyomá-
nyosan képviseltetik magukat a 

jászsági iskolák. 5 fős csapatok 
vehettek részt a versenyen, isko-
lánkat a III. és IV. korcsoportos 
fiúk képviselték  III. kcs-ban: 

Novák Tibor, Farkas László, 
Kállai Dávid, Tajti Botond, Bo-
rics Dávid, IV. kcs-ban: lóczi Jó-

zsef, Horváth Gergő, Kun Krisz-
tián, bomlász bence. Csapatban 
nem, de egyéniben születtek na-
gyon szép eredmények. 

A kb. 60 induló közül Novák 
Tibor a 10. helyezett, Horváth 
Gergő pedig a 7. helyezett lett a 
korosztályában. 

Gratulálunk a szép eredmény-
hez!

Vágó Pál-os sikerek 
a Jászsági mezei futóversenyen

Köszönjük 
az egy százalékát
a Jászapáti Templomért 

Alapítvány köszöni mindazok-
nak, akik adójuk egy százalékával 
támogatták munkánkat. a 2005 
évben befolyt összeg: 1.053.938 Ft 
volt, melyet teljes egészében tarta-
lékba helyeztünk a jövőre tervezett 
restaurálási munkálatok finanszí-
rozásához.         A kuratórium
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Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2006. november 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

Kukorica-morzsoláson. néhány évtizede még a téli esték 
családi foglalatossága volt – tévénézés helyett,  

közben lehetett beszélgetni, történeteket mesélni.

Ügyes kezek a bútorfestés fogásait leshették el az erdélyi 
mesterektől. A kunszentmártoniakkal linómetszést,  

a helyiekkel agyagozást, szövést, szalmafonást tanulhattak  
az érdeklődők. érdekes a mézeskalács-készítés is (alsó kép) 

 igazi nemzetközi táncműsor 
kerekedett a művelődési ház színpadán, 
ahol a szlovák, lengyel és csíkmenasági 

vendégek szokásokat, viseleteket, 
tánclépéseket és dalokat mutattak be a 
helyi gyermek és idősebb táncosokkal 
közösen rendezett előadáson. Fiatalos 

lendülettel ropták a táncot a gyerekeikkel 
,,szép”korú táncosaink is, a közönség 

elismerő tapsa kíséretében.

Pillanatképek ,,Hagyományos szakmák –Szakmai hagyományok..."

Az eseménysorozat 
zárásaként a gimnázium 

dísztermében  
a Rácz Aladár Zeneiskolai 

növendékeinek 
koncertjét láthattuk. 
A francia és gaboni 

küldöttség tagjai felállva 
tapsolták meg az alig  

tízéves, fiatal tehetségek 
előadását.  

Végül a francia  
Margut város 

fúvós-zenekarának 
hangversenye töltötte be 

a szép termet.

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!

Fizikai munkában megfáradt hátát, valamint irodai 
munkában dolgozók rossz testtartásától és különböző 
stresszhatásban szenvedők számára nyújtok enyhülést. 

Szakképzett masszőr 
 

Kérem, hívjon, hogy segíthessek! 
Időpont-egyeztetéssel házhoz is megyek. 

17–19 óra között, telefonon: 441-726
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A Városi Művelődési Központ 
és a Könyvtár novemberi programja Anyakönyvi hírek

A jászapáti Premier Mozi novemberi 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!

Kedves Szülők!  Tisztelt Jászapáti 
Lakosok!

Iskolánk, a Vágó Pál Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola   „Tehetséges Gyermeke-
inkért alapítványa”1992-ben alakult azzal a 
céllal, hogy támogassa tanulóink képessége-
inek sokrétű kibontakoztatását anyagi for-
rások biztosításával. A nyár, illetve az ősz fo-
lyamán az alapítvány kuratóriumában nagy-
mértékű változások történtek. A két régi tag 
mellett öt új kuratóriumi tag igyekszik segí-
teni, felügyelni az alapítvány munkáját. az 
alapítvány pénzeszközeivel eddig is a követ-
kezőkben  segítette diákjainkat :

– a különböző tantárgyak versenyeinek 
nevezési díjaiban

- Filharmóniai bérletekben
- tanulók versenyre történő utaztatásá-

ban
- tantárgyi és szabadidős házi versenyek 

megrendezésében,  jutalmazásában.
- év végi jutalomkönyvek és díjak megvá-

sárlásában.
eddig is, és ezután is szeretnénk támogat-

ni tanulóink színházlátogatásait, táborozá-
sait, külföldi utazásait. Ez úton szeretnénk 
megköszönni az alapítvány régi kuratóriu-
mának munkáját, és kívánjuk az új kuratóri-

umnak, hogy szívvel-lélekkel tevékenyked-
jen tanulóink érdekében.

A fent említettekből is látható, hogy az 
alapítvány célja minél több gyermek tudá-
sát, értelmi és érzelmi fejlődését szolgáló te-
vékenységek támogatása. Meglévő lehető-
ségeinket más forrásokkal is kiegészítjük. 
A gyermekeket igyekszünk arra ösztönözni, 
hogy önmagukért és diákközösségükért ők 
maguk is próbáljanak hasznos dolgot tenni. 
Így az elmúlt év és a most ősszel megrende-
zett fémhulladék és papírhulladék gyűjtési 
akcióból, oktatásuk színvonalának emelésé-
re, projektort és laptopot  vásárolunk.

a fent említettek jegyében rendezzük meg 

az alapítvány új kuratóriumának kérésé-
re 2006. november 18-án az alapítványun-
kat támogató jótékonysági bálunkat. Kérjük 
a szülőket, a város lakosságát, hogy gyerme-
keink, diákjaink javára fogadják el meghívá-
sunkat, s töltsenek el egy kellemes estét ne-
velőink, dolgozóink és tanulóink körében. 
Támogatásukat, felajánlásaikat, segítségü-
ket előre is köszönjük!

Pásztorné Földes Györgyi
A Vágó Pál Általános és Alapfokú  

Művészeti Iskola igazgatója

második alkalommal koncer-
tezett a településen ll. Junior, a 
Cigány Fiatalok Kulturális Szö-
vetség szervezésében. Jászapá-
tin még soha ilyen nagy meg-
mozdulás nem volt, mint 2006. 
szeptember 23-án. Ünnepelt a 
Jászapáti cigányság, de az or-
szág minden részéről érkeztek 
vendégek, buszokkal és személy-
gépkocsikkal kulturális rendez-
vényünkre.

Kilenc évvel ezelőtt néhány 
lelkes fiatalokból álló csoport 
megalakította a Cigány fia-
talok Kulturális Szövetségét, 
amely felvállalt egy olyan misz-
sziós munkát, amely a zenén, a 
művészeteken keresztül szeret-
ne szólni a szívekhez. Kilenc év 
alatt bizonyította életképességét 
és létjogosultságát, mivel olyan 
maradandó értékeket teremtett, 
amely követendő, a településen 
értékmérő. 

Amit 9 évvel ezelőtt bevezet-
tem a cigány gyerekek körében, 
a cigányság történelmét, kultú-
ráját tanítottam, azt most álta-

lános iskolákban cigány népis-
mereti tantárgyként tanítom az 
iskolában. Évente 3–4 alkalom-
mal a zenevilág nagyjait mutatja 
be szervezetünk, hogy reprezen-
tálja azt az egyedülálló művésze-
tet, amelyet a cigány művészet 
képvisel, sokunk örömére. Min-
den évben nyári életmódtábort 
szervezünk a gyerekeknek, és 

elvisszük őket kirándulni, szin-
te az ország minden részére elju-
tottunk.

Novembertől Cigány Közös-
ségi Házat működtetünk, ahol 
számítástechnikát tanulhatnak 
a cigány fiatalok, mélyebb isme-
retet szerezhetnek a cigányság 
történelméről, kultúrájáról. A 
cigányság történelmének kuta-

tásával kiemelten foglalkozunk. 
Dal és tánc tanítás is lesz, továb-
bá segítséget nyújtunk azoknak 
a gyerekeknek, akiknek nehéz-
séget okoz az iskolai tananyag 
elsajátítása. Szervezetünk veze-
tői diplomás és érettségizett ci-
gányok.

Jövő évben 10 éves fennállását 
ünnepli a szervezet, ez alkalom-
ra több napos rendezvénysoro-
zatot szervezünk.      Adrienn

Kilenc éve működik Jászapátin 
a Cigány Fiatalok Kulturális Szövetsége 

A ,,Tehetséges Gyermekeinkért” alapítványról

HELYESBÍTÉS
Az előző számunk 5. olda-

lán az Emléktábla az egy-
kori miniszternek című cik-
künkben tévesen jelent meg 
az egyik előadó foglalkozá-
sa. 

A mondat helyesen: 
A Jászapátira deportál-

tak életére visszaemlékezett 
Bánffy György építész, akit 
szüleivel együtt telepítettek 
Jászapáira.

(szerk)

Balogh Adrienn  
az együttes tagjaival

ii. Zenei Fesztivál. A Jászkör egyesület szeptember végén 
rendezte meg második zenei fesztiválját. ezúttal nem 

verseny, hanem bemutató volt, amelyre Jászárokszállásról, 
Hevesről, Jászberényből és Jászapátiról érkeztek fiatal 

amatőr zenekarok.

Születtek:
béres bence   2006. IX. 12.
huszák boglárka  2006. IX. 17.
ballman liána anna  2006. IX. 25.
bakó Sándor   2006. IX. 25.
Tajti Dóra (Jászivány) 2006. IX. 27. 
Balogh Bianka  2006. X. 1.
benkucs martin  2006. X. 3.
bagi Jázmin  2006. X. 6.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:  
Budai Tamás - Stupek Edit  2006. IX. 30.
Faragó Tamás - Deli Szilvia  2006. IX. 30.
Demeter Ioan Petru - Jász Gabriella 2006. X. 9.
Ádám Zoltán - Szász Erika  2006. X. 14.

ELHALÁLOZTAK:
borbás lászló  élt 43 évet 
Koszler Béláné  élt 95 évet 
 marik Ilona
nagy Jánosné  élt 69 évet   
 nagy mária
farkas miklós  élt 64 évet   
bagi lászló  élt 62 évet   
Tóth MIklós  élt 55 évet   
Tajti István  élt 48 évet

Az AVIVA Életbiztosító Zrt. 
megnyitotta  
jászapáti irodáját 
szOLgáLtAtásAinK:
Életbiztosítások
Befektetések: euróban, Forintban
Nyugdíjpénztári beléptetések.
Jelzáloghitelek:  
szabad-felhasználású, lakáscélú 
 
Érdeklődés és időpont-egyeztetés: 
gőzné gabriella, 30/382-7682 
Jászapáti, istván kir. út 3.

Novemberben a könyvtárban: 
4-én 9–12 óra: Játékdélelőtt
6-án 14–15:30 óra:  
       Rejtvényfejtő klub
6-án 14:30 óra:  
       Mini Gyöngyszínház
6-án 16 óra:  
       Városi rejtvényfejtő verseny
8-án 10 óra: Cukorbetegek klubja
8-án 16 óra: Élményklub
13-án 14 óra: nyugdíjasklub
18-án 9–12 óra: Játék-délelőtt
20-án 14–15:30 óra: Rejtvényfejtő klub
20-án 14.30 óra: Mini Gyöngyszínház
20-án 16 óra: Városi rejtvényfejtő verseny
27-én 14 óra: Nyugdíjasklub (20. születésnap)
29-én 10 óra: Vakok és csökkentlátók klubja
December
2-án 9–12 óra: Játékdélelőtt

A  művelődési ház rendezvényei:
november: 6-án, 9–12 órától:  
     Vegyesáru vásár
7-én, 13–15 ó:  
     mozgássérültek fogadó-órája
8-án, 12:30 órától:  
Filharmóniai előadása az 
általános iskolásoknak
10-én, 9 ó.:  Pártfogói meghallgatások
12-én, 9-11 ó: Angol nyelvtanfolyam
13-án, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
14-én, 14 ó.: Nyugdíjas klubfoglalkozás
18-án, 19 ó.: A Vágó Pál iskola jótékonysági bálja

19-én, 16 órától: MARICA gRÓFNő, a színjátszó kör  
42. előadása, belépődíj: 500 Ft. A jegyek elővételben megválthatók!

20-án, 9-11 ó.: Használt cipők vására
21-én, 8-12 ó: Vegyesáru vásár
23-án, 10 és 12: Filharmóniai ea. a középiskolásoknak
24-én, 9-12 ó.: Vegyesáru vásár
27-én, 9-12 ó.: Vegyes áruk vására

A Vágó Pál Helytörténeti múzeumban novemberben  
bagi imre nyugdíjas tanár munkáiból látható kiállítás.

3–4. péntek-szombat: SZUPER EX-NőM  
     feliratos, amerikai vígjáték

10–11. péntek, szombat: SZABADSÁg, SZERELEM 
     színes, magyar film. Rendezte: Goda Krisztina 
     fsz.: Fenyő Iván, Dobó Kata, Csányi Sándor.

17. péntek: MIAMI VICE színes, mb. amerikai film   
     fsz.: Colin Farrell, Jamie Foxx.

24– 25. péntek-szombat: ÉN, A Nő +Fő színes, amerikai vígjáték 
     fsz.: Owen Wilson, Matt Dillon, Kate Hudson.

dec. 1– 2. péntek-szombat: A UNITED 93-AS színes, feliratos film 
     fsz.: Christian Clemenson, Tris Gates.

köszöNe tNyilVáNítás
Dr. Völgyi istván háziorvosnak 

Borbás László gyógyításához, ápolásához nyújtott önzetlen segítségéért. 
Köszönettel: Borbás Katalin

Gratulálunk 
Gratulálunk szüleink, Gulyás Ferenc és Gulyás Ferencné Bagi Rozália  

40 éve tartó házasságához.  
Sok erőt, egészséget és örömet kívánunk nekik az elkövetkezendő évekhez! 

Gyermekei, unokái, vejei!


