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Képek a III. „Hagyományos szakmák- 

Szakmai hagyományok” rendezvényről

A Vándorfy János Honismereti 
szakkör ez évi rendezvényén a Jászapáti-
Vámosgyörk vasútvonal történetéről 
tartott előadást a Núber Zoltán, 
nyugalmazott főpályamester. A kitűnő 
és részletes előadás nemcsak a szakma 
szeretetéről győzte meg a hallgatóságot, 
hanem egy ipari létesítmény részletes 
történelmi múltját is megismerhették. 
Az előadó tervezi, hogy könyv alakban 
is megjelenteti és hozzáférhetővé teszi 

munkáját a könyvtárban. 
A rendezvény másik vendége 

a komáromi dr. Szénási Zoltán 
nyugalmazott középiskolai tanár 
(tiszteletbeli jász) volt, aki a legújabb 
könyvéről beszélt. A Jókai nyomában 
című könyv a nagy mesemondó életének 
bemutatása mellett az elszakított 
komáromi magyarság sorsába is 
betekintést ad. (A könyv a Könyvtárban 
már kölcsönözhető.)

A Déli Városrész rehabilitációja program keretében épülő 
beruházásokat októberben sorra látogatták a nyugdíjasklub tagjai, 

Szabó Lajos polgármester vezetésével.

Vágó Pál emlékműsor a szobor előtti parkban az Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola növendékeivel. A festő halálának 

évfordulóján a város intézményeinek képviselői koszorút 
helyeztek el a szobránál és a sírjánál.

Nagyon szép, megható előadással emlékeztek az JNKSZ Megyei Ipari, Mezőgazdasági, 
Kerskedelmi Szakképző iskola diákjai 1956 eseményeire, október 23-án a nemzeti ünnep 

alkalmából.

A töklámpás készítő verseny már a hagyományápoló 
rendezvénysorozathoz kapcsolódott. Ezúttal az MG 

Barkácsbolt új üzletének udvara adott otthont az őszi 
termésekből alkotott tárgyaknak és persze 

a gyerekeknek.

Az események sorát idén is egy kiállítás nyitotta meg. Rácz Erika ötvös, népi iparművész ékszereit 
-és a helyi Rokolya Varróműhely ruháit láthatta a nagyközönség a Városháza nagytermében.

A harmadik nap a gyermekeknek szólt: csúzlizda és bábszínház 
vonzotta az óvodás és kisiskolás csoportokat a művelődési házba.

Az Erdélyből érkezett Háromszék Táncegyüttes nagyon színvonalas és látványos 
műsorral lepte meg a jászapátiakat.

Kökény Richárd és Majorosi Marianna előadói estje a Kökény család köszöntése volt, 
hiszen Kökény Erzsébet (Lizike) kezdte el a néptánc oktatását a városban. Richárd 
pedig az Állami Népiegyüttes tagja, majd vezetőjeként nagyon sok fiatalnak adta 

már át a tánclépések titkait az eltelt évek alatt.

A táncszínház előadása, a népzene és a break-dance egy kicsit szokatlan 
párosítása volt, maga a darab elgondolkodtató.

A hónap eseményei képekben
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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.

GYÓGYÚSZÁS
A mozgásszervi és belgyógyászati betegségek 

megelőzését, helyreállítását elősegítő 
gyógyúszó és úszóedzések november hónaptól 

folytatódnak a Tölgyes Strandfürdőben 
Urbán Ferenc gyógytestnevelő vezetésével.
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 20 óra után 

a 441-898-as telefonszámon lehet.

Atlétika
A Magyar Köztársaság 2007. évi Félmaraton Atlétikai  
U23 Csapatbajnokságán Balta Attila, Józsvai Dávid, 

Gécs Tamás ezüstérmet szerzett.

2007. szeptember 2-án, vasár-
nap lezajlott  Kelet-Közép-euró-
pa legnagyobb félmaratoni verse-
nye, melyen közel  7000 futó áll 
rajthoz és  teljesítették a 21,097 
kilométeres távot. a magyar fu-
tók mellett több mint 1000 kül-
földi is ellátogatott a magyar fő-
városba. a 22. nike budapest 
nemzetközi félmaraton egyben 
a magyar Köztársaság országos 
félmaratoni Csapat- bajnoksá-
ga volt. 

Az időjárás kedvezett a futók-
nak, hiszen kellemes, 22-25 fok 
körüli hőmérséklet, és csapadék-
mentes idő várta a Városligetbe 
érkező magyar és külföldi ver-
senyzőket.

 10 órakor Kovács Ági olimpi-
ai-, világ és európa-bajnok úszó 
jóvoltából eldördült a rajtpisz-
toly, a mezőny pedig - élén az or-
szágos bajnoki címért versengő 
futókkal - nekivágott a 21,097 ki-
lométer hosszú versenytávnak. 

alig több mint egy órát kellett 
várni arra, hogy az első verseny-
ző, Ott Balázs átszakítsa a célsza-
lagot. a PfK futója  a nike félma-
raton megnyerése mellett egy-
ben ő lett Magyar Köztársaság 
félmaratoni országos bajnoka is. 
a hölgyeknél Papp Krisztina di-
adalmaskodott, ő is bezsebelte 
az országos bajnoki címet. (for-
rás:www.futanet.hu)

A  legjobb megyei versenyző-
nek a férfiaknál  Balta Attila (Já-
szapáti, 1:20.:57) , a  hölgyeknél 

Bóta Mária (Szolnok, 1:41:32) bi-
zonyult a legjobbnak. 

a magyar Köztársaság 2007. 
évi Félmaraton Atlétikai  U23 
Csapatbajnokságán a fiúk  (Józs-
vai Dávid, Balta Attila , Gécs Ta-
más összeállítású csapat-Margit-
szigeti aC )  pedig megszerezték - 
nagyszerű teljesítményükkel – az 
ezüstérmet. A díjakat Kovács Ági 
olimpiai-, világ és európa-bajnok 
úszó adta át.  e remek eredmény 
eléréséért külön köszönet jár az 
odaadó munkáért a régi- és a je-
lenlegi edzőnek , Kissné Kiss Má-
riának és Zsoffay róbertnek. a 
következő nagy megmérettetés a 
Magyar Egyetemisták és Főisko-
lások országos bajnokságán vár 
a fiúkra novemberben. 

További kemény munkát és 
sok-sok hasonló sportsikert kí-
vánunk az atlétáknak. 

Józsvai Dávid, Balta Attila, 
Gécs Tamás

Erőemelő hírek
a jászapáti famí-

lya sc. Erőemelő csa-
patunk részt vett a 
2007. 09. 22-23-án, 
budapesten megren-
dezésre került felnőtt 
női férfi erőemelő ma-
gyarbajnokságon. na-
gyon vártuk már ezt a 
versenyt, mert az egész 
nyári munkánkat erre 
építettük. még külön 
öröm volt számunkra, 
hogy 8 fővel indulhat-
tunk, 3 női és 5 férfi-
versenyzőnkkel. 

A versenyt először a 
lányok kezdték. Sajnos 
két női versenyzőnk-
nek sem sikerült azt a 
súly kategóriát hoznia, 
amiben indulni szeret-
tek volna és így egy súlycso-
porttal, feljebb kerültek. 

A 67,5 kg-os súlycsoportban 
Kirilla Szílvia ifi kora ellenére 
ügyesen helyt állt, és bronzérmet 
szerzett 235kg-os összetett ered-
ményével. majd szintén ebben a 
testsúly csoportban Béres Csil-
la könnyedén begyűjtötte a 14-ik 
magyar bajnoki címét 370 kg-os 
összetett eredményével.

Az utolsó női versenyzőnk 
molnár nikoletta a 75 kg-ban 
szintén ifi kora ellenére nagyon 
kemény ellenfeleket kapva a 4. 
helyig jutott 260 kg-os össztel-
jesítményével. Női versenyzőink 
14 csapatból a 3. helyen végzett.

Ezek után következtek a fi-
úk, ahol tényleg minden súly-
csoportban kemény csatát kel-
lett vívni a dobogós helyezése-
kért. Elsőként Kálé Csaba 60 
kg-ban képviselte csapatunkat, 
neki ez volt első erőemelő ver-
senye. remekül ráérzett a ver-
seny hangulatára. a nehéz ellen-
felek ellenére is a 6. helyen vég-

zett 340 kg-s gyakorlattal. Majd 
őt követte Molnár Róbert 67,5 
kg-os súlycsoportban. Ifi kora 
ellenére meglepte a felnőtt me-
zőnyt, ezüstérmet szerzett 407,5 
kg-os gyakorlatával. ezután kö-
vetkezett a 75 kg-os kategóriá-
ban a tavalyi év magyarbajnoka 
béres Zsolt. Ismét összemérte 
erejét a súlycsoportja legjobb-
jaival. félni valója nem volt, so-
kat erősödött, így a dobogó nem 
volt veszélyben. Sikerült új egyé-
ni csúcsot guggolnia. Az első he-
lyen végzett 547,5 kg-os gyakor-
latával. Végül a 82,5 kg-ban Ju-
hász Attila rengeteget erősödve 
a 4. helyen végzett és mindössze 
2,5 kg-al maradt le a dobogóról 
560 kg-os teljesítményével. 82,5 
kg-ban indult szintén Tóth Sza-
bolcs a 6. helyen végzett 460 kg-
os gyakorlattal. A férfi csapatunk 
a 19 benevezett csapat közül a 4. 
helyen végzett.

Gratulálunk a verseny-
zőknek. További sok sikert 
nekik.

Famílya sc. csapata

a 2007 nyarán megjelent ri-
portkötet a jászsági hétközna-
pokba és ünnepekbe ad bepillan-
tást. 144 oldal,  2900 Forint, ke-
mény borító, papírkötés. A karcsú 
kötet egy teljesen elmagyaroso-
dott népcsoport titokzatos múlt-
járól, küzdelmes közelmúltjáról 
és bizonytalansággal teli jelené-
ről szól. Mely jelenben azonban 
van egy biztos pont: a múlt szere-
tete, a jász-magyar identitás őr-
zése. A szerző sok szeretettel, hu-
morral és olykor a meghatottsá-
gát sem szégyellve mutatja be az 
"ő Jászságát", és keresi ennek a 
különösen erős jász identitásnak 
a titkát, mely annak ellenére él és 
hat - nemcsak a történelmi Jász-
ság területén, hanem a  világban 
szétszóródott minden jászban-, 
hogy nem tudják  biztosan, kik 
is voltak a jászok, honnan jöttek, 

mikor  jöttek, hányszor jöttek, 
milyen nyelvet beszéltek,  milyen 
ruhában jártak, hogyan táncol-
tak, mit énekeltek; s akik a tö-
rökdúlás után újra benépesítet-
ték ezt a  földet, azok mennyiben 
vérségi leszármazottai az Árpád-
kori jászoknak. riportok, vissza-
emlékezések, jeles jászok arckép-
vázlatai  - Csányi Sándortól Sá-
ra Sándorig -, legendák, mesék,  
helyi ételreceptek vannak össze-
szőve ebben a szellemesen, ol-
vasmányosan megírt könyvben, 
melyet  Korniss Péter fotómű-
vész gyönyörű képei illusztrál-
nak és  díszítenek. megrendelhe-
tő: www.jaszokegyesulete.hu.

Kapható: Jász Múzeum, Lí-
ra Könyvesbolt Jászberény és 
az országos könyvesbolt hálóza-
tokban: libri, líra és lant, ale-
xandra.

Ezen egyszerűsített beszámolót az Alapítvány kuratóriuma 2007. 
évi szeptember hó 29. napján 756 e Forint eszköz és forrás egyező 
végösszeggel és 72 e forint  mérleg szerinti eredménnyel hagyta jó-
vá, megállapítva, hogy az összes bevétel magányadományból szárma-
zik. az alapítvány megköszöni azt a támogatást, amelyet munkájához 
nyújtottak a 2006 évi befizetett adók 1%-ának felajánlásával.

A Magyar Huszárság 400 éve Kiemelkedően Közhasz-
nú Nonprofit Alapítvány kuratóriuma

A Magyar Huszárság 400 éve Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Alapítvány Vágó Pál emlékbizottság 

A Jászok Egyesületének új könyve
Szále László: Az én Jászságom

Idén májusban hegyi Gyu-
la Európai Parlament szocialis-
ta képviselő Úr városunkban tett 
látogatást. az ittléte során egy eu-
rópai Unióról szóló vetélkedő fő-
védnökségét is ellátta, melyet kö-
zép- és általános iskolás csapa-
tok számára szerveztek. egy rövid 
eU-s tájékoztató után a vetélke-
dő került lebonyolításra, ahol a 
Mészáros Lőrinc Gimnázium di-
ákjai is szép számmal részt vet-
tek, Nagy Sándor tanár Úr felké-
szítésével. 

Már a vetélkedő elején egekbe 
szökött az izgalom, mivel a képvi-
selő Úr felajánlotta, hogy 3 napig 
vendégül látja a nyertes csapatot 
brüsszelben. az eredményhirde-
tésen kiderült, hogy a versenyt a 
„Maksa kedvencei” nevű csapat, 
azaz mi (Balla Nándor, Muhari 
Bálint, Kéki Mariann, Egyed Jó-
zsef) nyertük. 

ahogy közeledett az indulás 
napja egyre kíváncsiabbak let-
tünk, milyen is az EU fővárosa. 
Az utazásra október 11-14-e kö-
zött kerül sor.

elérkezett a nagy nap! ferihe-
gyen találkoztunk a csoport töb-
bi tagjával, akik az ország külön-
böző pontjairól érkeztek. Este 

22-kor landolt a gépünk brüsszel - 
Charleroi repterén. már várt min-
ket Hegyi Úr asszisztense, Bar-
tyik Anita, aki a későbbiekben a 
kis csapatot kalauzolta Belgium 
fővárosában. A szállás elfoglalá-
sa után kísérőnkkel, Urbán Csa-
bával egy rövid esti sétára indul-
tunk, felderítettük a szálloda kör-
nyékén lévő nevezetességeket. 

12-én látogatást tettünk a kép-
viselő Úr vendégeként az Euró-
pa Parlamentben. Ízelítőt kap-
tunk a brüsszelben folyó parla-
menti munkáról, és betekintést 
nyerhettünk a döntéshozatali fo-
lyamatokba. Délután a magyar 
Köztársaság EU Állandó Képvi-
seletén egy aktuális környezeti 
kérdésekkel foglalkozó előadá-
son vettünk részt. ezután lehe-
tőségünk nyílt a város nevezetes-
ségeinek megtekintésére és meg-
kóstolhattunk néhány igen kitűnő 
belga sört, a Grand Place egyik 
hangulatos kocsmájában. Este 
Hegyi Úr a csoportot az Ízek ut-
cájában látta vendégül egy külön-
leges vacsorára. Eközben szemé-
lyesen is beszélgethettünk ven-
déglátónkkal, aki nagyon örült 
és büszke volt, hogy egy európai 
Uniós vetélkedő győzteseit láthat-

ja vendégül. Alig győzött a renge-
teg feltett kérdéseinkre válaszol-
ni. mindannyiunk számára meg-
lepetést jelentett közvetlensége és 
szerénysége. 

Szombaton folytatódott Brüs-
szel nevezetességeinek felfedezé-
se. Láttuk Brüsszel 13. századából 
megmaradt városfalait, a Grote 
Markt gyönyörű épületeit, palotá-
it, a hangszerek házát, a manne-
ken Pist. meglátogattuk a királyi 
palotát, a székesegyházat és több 
gyönyörű parkot és egyéb impo-
záns épületet. Persze estére is tar-
talékoltunk az energiánkból, va-
csora után belevetettük magun-
kat brüsszel éjszakai életébe...

Utolsó nap az atomiumból ki-
tekintve még egyszer megcsodál-

hattuk a belga főváros szépségét. 
Este, ahogy a repülőtéren vártuk 
a Budapestre induló járatot, a cso-
port tagjaival az elmúlt 3 napról 
beszélgettünk. ez az utazás na-
gyon jó alkalom volt arra, hogy 
új ismeretségekre tegyünk szert 
a csoport más tagjaival. Minden-
kinek örök élményt jelent az ott 
eltöltött idő. 

Végül szeretnénk köszönetet 
mondani Urbán Csabának Já-
szapáti Város Önkormányza-
ti Képviselőjének, hogy elkísért 
bennünket és legfőképpen sze-
retnénk megköszönni hegyi Gyu-
la EP képviselőnek a meghívást. 
(Szívesen nyernénk még egy ve-
télkedőt!) 

Balla- Muhari

brüsszelben jártunk

Mérlegadatok 1000 Ft-ban 
   Előző év  Tárgy év
Tárgyi eszközök  23    -
forgó eszközök  662  756
Ebből pénzeszközök 662  756
eszközök összesen 685  756
Saját tőke  685  756
   Ebből jegyzett tőke  50   50
        Lekötött tartalék 187   634
        Tárgyévi eredmény 448   72
források összesen 685  756

Eredmény levezetés 1000 Ft-ban
Pénzügyileg rendezett  1426  973
 egyéb árbevétel   
Közhasznú tevékenység  978  901
 ráfordításai
Tárgyévi eredmény   448    72

2006. évi egyszerűsített éves 
mérleg és eredmény beszámolója

A „Maksa kedvencei” csapat Hegyi Gyula EU képviselő úr és Urbán Csaba 
önkormányzati képviselő társaságában az EU Parlamentben
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A 2007-es év  
Szent Erzsébet éve

Talán közismert, hogy a Vatikán az idei évet, szent Erzsé-
bet évnek nyilvánította. magyarországon is egész évben ennek 
jegyében zajlanak az egyházi események. A Sárospatakon ren-
dezett családok találkozójáról, ( június 29.- július 1. ) élmény-
beszámolóval ugyan nem szolgálhatok, de íme néhány a válto-
zatos programból:
 Szent Erzsébet és Sárospatak
 Családok litániája keretében szentgyónás
 Család és életszentség, a családok kapcsolata Istennel
 Világnézeti harcok a családok szemével.
 A családanya Szent Erzsébet nyomdokain.
 Magyarország szép nemes csillaga (koncert a Rákóczi vár 

udvarán).
 És főleg, de legfőképpen Szentmise, a program kezdetén 

és a végén.
Úgy gondolom, a fentiekhez nem kell kommentár, de azt 

azért hozzáteszem, hogy számomra hiányzik belőle az apa-
fiú, anya-lánya konfliktuskezelés. Amit a kamaszkorban levő 
gyerekek szülei minden fórumon felvetnek. ha úgy gondolkod-
nánk, mint II. andrás erzsébet apja, nem igen tetszene a gyer-
mekeinknek. Mert bizony akkoriban a szülők választották meg 
a házastárs személyét. ebben az esetben nagy körültekintéssel 
kellett férjet választani, hogy az ország érdekét megfelelően 
szolgálja a frigy. Így esett a választás a wartburgi őrgrófra. És 
milyen jól sikerült a választás, a kis királylány beilleszkedett új 
otthonába, türelemmel elviselte szigorú anyósát; Zsófiát, ráa-
dásul még meg is szerette a jövendőbelijét Türingiai Lajost.

„Az igazi szerelem, házasság a család nagy titok. Ahogy 
Erzsébet férje iránti szerelme annyira kiteljesedett, hogy kö-
vesse lelkiismerete szavát”, induljon útnak a saját útján, hogy 
a segítő szeretet szentjévé avathassák 1235-ben.

„Az élet szent, Isten ajándéka, aki minden embert önmaga 
hasonlatosságáért teremtette, a saját képmására.” 

Valahogy így próbáljuk meg gyermekeinket is tekinteni, és 
szeretettel, előrelátással terelgetni a nehéz kamaszéveken ke-
resztül. azután majd valamikor hálásan köszönik meg a türel-
münket. Csak egy pár év, érdemes kivárni, és utána ítélkezni…

Cikkemhez az adoremus 2007. június különszámából me-
rítettem az ihletet, és az idézeteket.

Tisztelettel: Z. S-né

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

„Lényegében a művészet 
a szépséggé kristályosodott 
valóság…A szépség az örök-
kévalóság, mely önmagát tükör-
ben szemléli.„

Az ókori bölcs gondolatok 
repítsenek minket az emlékezés 
szárnyán a városunkban nem is 
olyan régen immáron harma-
dik alkalommal megrendezésre 
került Hagyományos szakmák – 
Szakmai hagyományok rendez-
vénysorozat kulturális csemegé-
nek számító programjaihoz.

az idén az égiek nagyon ked-
vesen mosolyogtak a hagyomán-
yok, s a művészet tisztelőire, 
hiszen gyönyörű őszi napokat 
élhettünk meg. a szépsége nem 
csak a kellemes őszi napsütés-
ben rejlett, hanem a remek pro-
gramokat felsorakoztató rendez-
vényben is.

az immáron hagyományosnak 
mondható programokon túl, az 
idei év is rejtegetett kincseket 
azoknak, akik szívesen töltik sz-
abadidejüket effajta programo-
kon. a legkisebbek idén is nagy 
örömmel vetették bele magukat 
a töklámpás készítő pályázatba, 
jutalmul számukra a BábAkalács 
Társulat bábelőadásával ked-
veskedtek a szervezők. Bartha 
Tóni Bábszínházában és Csúzl-
izdájában az óvodások újraélhet-
ték szüleik kedves bábfiguráinak 
történetét.

a hagyományos népi mes-
terségek kedvelőit sem hagy-
ták az idén csemege nélkül a 
szervezők, hiszen a Mesélő tör-
ténelem címet viselő kiállítá-
son Rácz Erika ötvösművész és 
a Rokolya Varróműhely alko-
tásaiban gyönyörködhettek. 
azt gondolom, nem kell remek 
kézművesekért messzire men-
ni, hiszen városunk aranykezű 
alkotókban igencsak bővelkedik, 
kiknek remekeiből a Vágó Pál 

múzeumban volt látható egy 
kiállítás.

A népzene és néptánc kedvelői 
sem maradhattak élmény nélkül, 
hiszen remek és igazán külön-
leges előadók és előadások vár-
ták őket. A Háromszék Tánce-
gyüttes „Erdélyország az én 
hazám…” címet viselő produk-
ciója valamint Majorosi Marian-
na és Kökény Richárd előadói es-
tje, amit a Bekecs együttes kísért 
igazi kuriózumnak számított.

Kétségtelenül a rendezvényso-
rozat legszebb ékköve a Vendel 
napi vigasság címet viselő élő 
szakmabemutató volt. az idei 
évben úgy vélem, ez a nap nevé-
hez valóban hű vigasságot hozott, 
hiszen a színpadon egymást vál-
tották a jobbnál jobb művészek, 
együttesek, természetesen eköz-
ben a látogatók kedvükre bekapc-
solódhattak a kézműveskedésbe. 
lássuk, kik tették ezt a napot 
nekünk felejthetetlenné: Work-
shop Company és a Zuboly együt-
tes „Karton” című bemutatójával, 
Cimbali Band Balkán Projekt – 
Trans Balkán Express című kon-
certje, s végül de nem utolsó sor-
ban „Karikára, nótára Csíktól a 
Jászságig” című néptáncműsor 
a Hétszínvirág Táncegyüttes va-
lamint muszka Ilona és muszka 
György méráról, akik kalotasze-
gi táncokat tanítottak a kedves 
látogatóknak.

nos, mivel is zárhatnám 
rövidke beszámolómat, mint 
hogy a szervezők nevében meg-
köszönjem minden nagylelkű tá-
mogatónknak a felajánlást, vala-
mint mindazoknak a részvételt, 
akik megtiszteltek bennünket 
figyelmükkel. Nagy szeretettel 
elvárjuk Önöket legközelebbi 
rendezvényeinkre is.

Himpliné Burik 
Bernadett

A művészetek és  hagyományok 
hat napja városunkban

A fiúk a fafaragás fortélyait leshették el Kálmán Józseftől.

A „Tehetségért Alapítvány” 

ezúton köszöni meg tisztelt tá-

mogatóinak, hogy a 2006 évi sze-

mélyi jövedelemadó 1%-ával tá-

mogatták működésünket.

Az átutalt összeg 185.443,- Ft 

volt, melyből hagyományain-

knak és alapító okiratunknak 

megfelelően tanulmányi verse-

nyeket, kulturális rendezvény 

szervezett látogatását, táboro-

kat, tanulmányi kiránduláso-

kat támogattunk. Átadtuk az év 

sportolójának, év tanulójának 

járó díjakat illetve a tehetséges 

diákjainknak jutalomkönyveket 

vásároltunk év végén.

felajánlásukat, támogatásu-

kat a jövőben is köszönettel fog-

adjuk.

Berente Éva 

 a kuratórium elnöke

Köszönjük az egy százalékát

Kedves  Rejtvényfejtők!

A rejtvényben november 
hónaphoz kapcsolódó esemé-
nyeket fejthetnek meg. 

vízszintes: 1. Bekül-
dendő. 1988 óta november 27-
e óta minden évben ezen a na-
pon emlékezünk meg azon em-
bertársainkról, akik önzetlenül, 
minden ellenszolgáltatás nélkül 
segítenek az arra rászorulókon. 
11. Becézett férfinév. 12. Tar-
tozik valakinek. 13.  Szóössze-
tételek előtagjaként az utótag-
nak a levegővel, a légnemű tes-
tekkek való kapcsolatát jelöli.  
15. ….szumál, röviden összefo-
glal vagy elismétel latin kifejezés-
sel. 17. Rangjelző előtag.  18.  Gy-
orsan tova libben. 19. Tagadószó.  
20. Orca betűi keverve! 22. Rövid 
északi név. ( Derek) 23. Nemzet-
közi, röviden. 26. Szelén vegyjele.  
28. Beküldendő. a legnagyobb 
magyar drámaíró, Kecskemé-
ten született 1791. november 11-
én. Fő műve a Bánk Bán. 31. Fej 
nélküli nap! 32. Kötőszó. 34. Ber-
zsenyi Dániel egyik ismert műve.  
38. Szibériai folyó. 39. Az udvar-
ra. 40. Kiejtett betű.  42. Pest me-
gyei település, itt ékezet hiánny-
al! 44. Mitológiai lény a pogány 
germán népeknél. 46. Hóbort, 

rögeszme, megrögzött szenvedé-
ly. 48. Tova. 50. Szóösszetételek 
előtagjaként az utótagnak kővel, 
kőzettel való kapcsolatát jelöli.  
52. Emlékezetes országgyűlés 
színhelye volt. 53. A könyvnyom-
tatás és tervezés úttörője Mag-
yarországon. (1860-1935) Izidor. 
55. Kamion jelzés betűjele. 56.  
Csongrád megyei település. 

Függőleges: 1.régies 
női név, de Veronika becézett 
alakja is lehet. 2.  Késnek van, 
de szónak is lehet! 3. A tó jege 
teszi télen. 4. Igen oroszul.  5. 
József Attila egyik legszebb lí-
rai verse. 6. a szerbek nemzeti 
körtánca. 7. Hangtalan nás! 8. 
Tetőfedő anyag. 9. Megkülönböz-
tetésre szolgál. 10. nép a Közel-

Keleten. 14. Ősszel gyakori az ily-
en eső. 16. Egyik helyre sem. 18. 
Láncfonalat erősít.   21. Bokré-
tája, virágkompozíciója.  24. 
Kert szerszám. 25. Konyhaker-
ti növény. 27. rövid tiltószó.  29. 
Drágának tartja. 30. Asztal része. 
33. Zeneszerző, énekes, az RGO 
Együttes tagja. (Róbert)  35. Ma-
gunk. 36. Spanyol festő és grafi-
kus ( 1746-1828). 37. Verne kapi-
tánya!  41. Redő az arcon. 42. Ke-
cske kicsinye. 43. ….and lease, az 
Amerikai Egyesült Államok kon-
gresszusától 1940-ben elfogadott 
törvény, amelynek értelmében a 
második világháborúban a fasiz-
mus ellen küzdő hatalmak hitelbe 
vásárolhattak fegyvert, élelmisz-
ert és egyéb árukat. 45. Szóössze-
tételek előtagjaként az utótag-
nak növénnyel kapcsolatos voltát 
jelöli. 47. Kérdőszó. 49. Borít, fed. 
51. Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat. 53. Kiejtett betű. 54. 
helyhatározó rag.  

Beküldendő:  Vízsz. 1 és a 
28. számú sor megfejtése, 
december 20-ig.

a szeptemberi rejtvény megfe-
jtése: Szent Mihály hava 

CBA-Svásárlási utalványt ny-
ert: Susztár Miklósné, Jásza-
páti.

Nagypál Istvánné

Keresztrejtvény
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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

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.

Tisztelt Partnereink!
Részvénytársaságunk 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, 30/250-2822

KERESKEDELMI EGySéGEINK:

AGROCentrum
B e Vá s á r ló  Köz P o N t

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

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

CENTRUM  ABC
Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja.

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

s z á M í T á s T E C h N i k A 
T E l E k O M M U N i k á C i ó 
iROdATEChNik A- szERviz

Kálmán Zsolt 
 3 0 / 9 8 5 - 5 6 2 9

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

Az idei év az első olyan esztendő, amikor 
magyarországi diákok is részt vehetnek a Volvo és 
az ENSZ Környezetvédelmi Programjának közös 
projektjében, a hétéves múltra visszatekintő Volvo 
Adventure-ben. Közép-Európában hazánk az első 
olyan ország, mely támogatja gyermekei szereplését 
e rendkívül komplex és sokrétű pályázaton. Tavaly 
a világ 47 különböző országából összesen 365 
projekt érkezett be a svédországi központba. A pályázatra 13 és 16 év 
közötti fiatalok, 2-5 fős csapatokkal nevezhetnek, a diákokat egy tanár 
is segítheti. A csapatoknak első lépésként regisztrálniuk kell jelentkezési 
szándékukat a www.volvoadventure.org oldalon, ahol számos 

segítséget is kapnak munkájuk megkönnyítése érdekében.

Gyermekek a jövő gyermekeiért

nagy megtiszteltetésnek ére-
zheti azt egy város, ha a polgá-
rai között már olyan emberek is 
egyre nagyobb számban vannak, 
akik a mindennapi életük része-
ként a művelődés, a kulturálódás 
egyre nemesebb formáit is felvál-
lalják.

az emberi értékrendet legjob-
ban nemesítő, és arra nagy ha-
tást gyakorló két művészeti ág, 
a festészet és a költészet talált 
egymásra ez alkalommal.

2007. október 9-én általános 
iskolánk könyvtára adott hely-
et annak a találkozónak, mely-
nek vendége Szalkári Rózsa 
festőművész, és Szikszai Ilka 
költőnő volt.

Kell-e még bemutatnunk 
városunk képzőművészeti éle-
tének legkiemelkedőbb alakját, 
Szalkári Rózsát ?

Jászapátin született, itt vé-
gezte általános és középiskoláit. 
Rajztanári diplomáját Szegeden 
szerezte meg. Sok évet töltött a 
katedrán, így abban az időben 
kevés ideje maradt arra, ho-
gy önálló alkotóként dolgozzon, 
de kiállításokon már szerepelt 
más festőkkel. Nagyon sok kis-
diáknak adott olyan indíttatást, 
ami egy életre meghatározó volt. 
Tagja a Művészbarátok Egyesüle-
tének, a Jászságból elszármazott 
alkotók körének, akikkel éven-
ként kiállítanak.

Akvarelljei, grafikái, olajképei 
olyan emberien meleg hangon 
üzennek, hogy kedvünk támad-
hat egy újabb kiállítást megnéz-
ni. Ezúton is köszöntjük őt szül-
etésnapja alkalmából!

a közös apropó, ami a két em-
bert összeköti, hogy Szikszai Il-
ka gyermekverseket tartalmazó 
kötetéhez ő készíti az illusz-
trációkat.

Szikszai Ilka neve kevésbé is-
mert még körünkben, hiszen a 
költészet számára egy szép hob-
by, és első verseskötete is, "Lé-
lekrezdülés " címmel, nemré-
giben jelent meg. S hogy mi-
lyen nagyszerűek versei, az is 

bizonyítja, hogy az egyszerű em-
ber, ha ezeket elolvassa, gondol-
ataiban, hangulatában, érzelmei-
ben, a mai torzuló világról kial-
akult véleményében, mintha a 
versekkel történő azonosulását 
fedezhetné fel. És hogy menny-
ire így van ez, Szikszai Ilka "Lé-
lekrezdülés" című kötetéről a 
könyv lektora, Tamás István, a 
következőket írta: 

" A költő király Faludy György 
zsűrizése alatt már bizonyította 
rátermettségét, költői érettsé-
gét. A kötet megjelentetése na-
gy jelentőséggel bír, mivel a vi-
déki kulturális elszigeteltség-
ben, pénztelenségben könyvet 
megjelentetni bármilyen formá-
ban szinte elképzelhetetlen, tá-
mogatók nélkül lehetetlen.

Ajánlom, Szikszai Ilka kötet-
bezárt örömét, fájdalmát min-
den olvasónak, aki e rohanó, 
kiszámíthatatlan világunkban 
még igényli a szépet és szereti a 
jót, hogy figyelmesen olvassa a 
költő minden sorát, amit nekünk 
ajánl kitárulkozó őszinte szív-
vel.”

az Irodalmi Kávéház han-
gulatát Kondor Ferenc-
né bábkészítő, különféle any-
agokból, textíliákból, csuhéból, 
gesztenyéből készült kedves kis 
bábjai színesítették, és Kocsis-
né Kaszab Zsuzsanna ven-
dégeket köszöntő népdalai ala-
pozták meg. Köszönet jár Mi-
hályi Sándornénak is, aki 
maga az Irodalmi Kávéház ötle-
tadója volt, s a szervezőmunkát 
teljes egészében magára vállal-
ta. hasonló törekvéseivel már 
máskor is találkozhattunk, s 
remélhetőleg, példája követésre 
talál majd.

 Pásztorné Földes 
Györgyi

Irodalmi kávéház, már városunkban is

Az irodalmi kávéház vendégei

nagyon örültünk, amikor az 

osztályfőnökünk elhívta tankönyvünk íróját, 

Széplaki Erzsébetet. Elérkezet a várva várt 

nap, megjött erzsike néni. belépett az osz-

tályba. Nagyon meglepődtünk azon, hogy ily-

en kedves. Közölte velünk, hogy csak a Csö-

pi nénire hallgat. 

Elkezdődött az óra. Sok tanár volt mögöt-
tünk és figyelték az óra menetét. A kommu-
nikációval foglakoztunk. Nagyon élveztük, 
mert játékosan gyakoroltunk. Piros pontokat 
szereztünk a feladatok jó megoldásáért. 

az óra végén ajándékot is kaptunk, mert 
Csöpi néni azt hallotta az édesanyjától, hogy 
ajándék nélkül ne menjen vendégségbe.

Mi pedig egy szál szegfűvel köszöntük meg 

ezt a rendkívüli órát.

a 6. a. osztályos tanulók nevében: 

Berki Martin Márk,  

Nagypál Csilla, 

Tajti Botond

Találkozás tankönyvünk írójával, Csöpi nénivel
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POWER
Műszaki kereskedés
Jászapáti, Kossuth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565 

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2007. november hónapban. 

Tá j é ko z TaTá 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.”  
ne várjon holnapig, még ma hívjon  
és tájékozódjon a lehetőségekről!

Mezei Béla iskolavezető

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

Szerencsejáték Zrt.
Totó-Lottó Kirendeltség
Jászapáti, István király út 3.

J á s z l a d á ny,  K o s s u t h  ú t  8 .  5 7 / 4 5 4 - 0 0 7

Lakásberendezési 
Á r u h Á z

Jászberény, Nagykátai út. T: 57/415-242, 57/415-006.  
Jászapáti, istván király út 49. 57/441-003, 30/6301-693 

Ha építkezés a TÉMA, 
legyen partnere a TÉBA!

Akciós áron vásárolhat:
Tondach natúr és mázas tetőcserepet,
Kőrös, ytong, leier falazót raktárról,

Frühwald térburkolatot, 4-6cm-es több színben,.
Laminált parkettát, szegőt, Betonacélt, térhálót, zártszelvényt,

Festett trapézlemezt méretre szabva is,
Hőszigetelő anyagot, nemesvakolatot.

Fenyő fűrészárut, lambériát, OsB lapot, gipszkartont.
Kandallót, szenes kályhát, kályhacsempét.

Friss szállítású szén és száraz tűzifát nyári áron.
Azonnali házhoz szállítás.

HITEL
Vásároljon, ajándékozzon karácsonyra 

gondtalanul!
Igényeljen akciós hitelt és hitelkártyát!  

Adósságrendező hitel jelzáloggal, vagy anélkül.  
Diákoknak ingyenes számlanyitás- és vezetés.

diákhitel igényelhető!
Kedvező hitel vállalkozóknak.  

Ingyenes ügyintézés, hívjon bizalommal akár hétvégén is! 

 06-30-683 4840

nem szokványos iskolai ta-
lálkozó zajlott szeptember 22-
én Jászapátin. Olyan polgári is-
kolai osztály egykori növendékei 
találkoztak, akik 1947-ben kezd-
ték meg utolsó tanévüket Józsika 
néni keze alatt, aki igazgatójuk 
és osztályfőnökük volt. Ekkor 
lettek negyedikesek, azaz utolsó 
évesek. ennek különlegessége, 
hogy ez volt az utolsó olyan osz-
tály, amely Jászapátin polgári is-
kolai végzettséget szerzett.

Több mint negyvenen kezd-
ték meg akkor tanulmányaikat, 
és bizonyosan valamennyien be 
is fejezték. Azóta sokan búcsút 
intettek a földi világnak. a húsz 
elhunytra és egykori tanárai-
kra meghatottan emlékez-
tek mindazok, szám szerint ti-
zennyolcan, akik búcsúlevelük 
óta nem találkoztak egymás-
sal. Tanáraik közül senki sem 
él, de ezúttal mégis életre keltek, 
hiszen egy-egy emlékezetes es-
emény részeseiként szinte meg-
szólaltak. Illés anna, béky Irén, 
Baróthy Gáborné Sárika néni, 
Becike néni, Vinnay Jozefin, Go-
jszáné Junák Magdolna, Fellner 
Micike néni és mások következe-
tesen, nagy szakmai felkészült-
séggel egyengették növendékeik 
sorsát. bizonyos, hogy személy-
iségük néhány eleme ma is él a 

már régen búcsút mondott leán-
yok személyiségében.

Érdekes és emlékezetes volt a 
megismerési „játék”, hiszen nem 
mindenkit ismertek fel azonnal 
a találkozó résztvevői. A keresés, 
a találgatás pillanatai is emlékké 
szelídülnek, hiszen a felfedezés 
öröme nyomot hagy az emberi 
lélekben. Az osztályfőnök nélkü-
li osztályfőnöki óra az egykori 
tablókép alapján zajlott. Érde-
kes pályakép rajzolódott a hat-
van évet felölelő beszámolókból. 
Szinte minden megjelent foly-
tatta tanulmányait a polgári is-

kola elvégzése után, de mindenki 
aktív részese volt a lezajlott hat-
van évnek tevőlegesen is. Mér-
téktartó, de öntudatos számadá-
sokat hallhattak a találkozósok. 
Az NBI-es sportolótól a tanárnőig 
ki-ki megtalálta boldogulását. 
Ki-ki szívesen szólt unokáiról, 
többen dédunokákról is.

Igazán kedves, az összetar-
tozás érzését minden pillanatban 
sugárzó együttlétnek a frikan-
dó fogadó adott helyet. az ebéd 
után innen a volt iskolaépülethez 
zarándokoltak az utolsó polgáris-
ták. Itt fényképeket készítettek, 

hogy majd később is idézhessék a 
rövid együttlét hangulatát. 

Innen a temetőbe vezetett az 
útjuk, hogy megkoszorúzzák 
egykori tanáraik sírját és gy-
ertyagyújtással tisztelegtek em-
lékük előtt.

Köszönet illeti a szervezőket, 
közülük elsősorban Tóth Ist-
vánné nagy máriát, aki nagy 
erőfeszítések árán érhette el, ho-
gy hatvan év után újra láthas-
sák egymást az egykori osztály 
növendékei.

Dr. Farkas Ferenc

Osztálytalálkozó hatvan év után

Vágó Pál Almanach
Nemzetközi hírű munkát végez az Orszá-

gos hatáskörű, kiemelkedően közhasznú non-
profit szervezetünk. Közérdekű tevékenysé-
gének fő célja a tanúságtétel. 

Örömmel adjuk hírül, hogy a monu-
mentális táblaképek egyedüli virtuóza leg-
endás élete és tömegeket vonzó nagyszerű 
művészete, magánkiadásban megjelent a rég 
várt hiánypótló, reprezentatív publikáció, a 
Forrásközlő Hírnők, Vágó Pál Almanach ci-
men. 

A Kiadó, és a Nyomda dicséretes 
közreműködésével a most közzétett igen szép, 
míves kiadvány, Album-szerkesztő Emlék-
bizottság közreműködésével látott napvi-
lágot.

az Isten rendelte feladat megvalósult: a 
magyar valóság megismertetése. 

Szemkápráztató valóság tűnik fel szép re-
produkciókon 52 db festmény, 61 db rajz, 
metszet, grafika, 50 db egykorú korhű fotó.

A „jászok Pali bácsija” nemzeti festészete, 
48-as eszmeiséget, őseink tradicióját tükröző, 
hagyományteremtő, népszerű remekművek. 
Első látásra felejthetetlen élménnyé válik. 
mesteri fokon megelevenedik a hazaszeretet 
fényébe mártott ecsettel megjelenített mag-
yar festészet aranykora. 

Intellektuális igényeket a vaghojudith@
freemail.hu  emailcímen keresztül lehet reg-
isztrálni!  Érezd magad megtisztelve, ha kéz-
be veheted a Vágó Pál Almanach - a kortör-
téneti diszmű - Forrásközlő Hírnök cimű ki-
adványt.

In Memoriam Vágó Pál
Forrásértékű tradicionális értékeink újraé-

lesztéséhez megkülönböztetett tisztelet-
tel kérjük  támogatók együttműködését, a 
műalkotások közkinccsé tételéhez, 2008-ban 
a Reneszánsz Év alkalmából, az 1848-as Sz-
abadságharc 160. évében, Vágó Pál születésé-
nek 155 és halálának 80 évfordulójára.

Elkötelezett támogatók közreműködése 
biztosítja a Vágó Pál életmű bemutatását, 
a „Magyar Hagyományok Históriája” pro-
jekt megvalósulását és az értékőrző nemzeti 
művészet uniós megismertetését. 

-Színes többnyelvű, hiánypótló 
képzőművészeti emlékalbum

-Professzionális kortörténeti portréfilm
-Retrospektív életmű kiállítás
-Nemzetközi Művészakadémia, alkotó tá-

bor újraindítása
-Testvérvárosi kapcsolat kialakítá-

sa Tarbes-el, ahol az egyetlen nemzetközi 
huszármúzeum létesült 2006-ban.

Az Alapítvány helyi kapcsolattartója Dr. 
Túri József, Simon Ignác út 2/a. Telefon: 441-
035.

„A Magyar Huszárság 400 éve” – Vágó Pál 
emlékbizottság

 Kiemelkedően Közhasznú Nonprof-
it Alapítvány  5136 Budapest, 114. Pf:. 402. 
adóigazolási száma: 19125565-1-09

„A Magyar Huszárság 400 éve” –Vágó Pál Emlékbizottság

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Alapítvány beszámolója

Az utolsó polgári iskolások



A Vágó Pál Helytörténeti 
Múzeumban Vozári Viktória 
festő képei láthatók és megvásá-
rolhatók.

2-án 8 óra: angol nyelvtanfo-
lyam

3-án 8 óra: Angol nyelvtanfo-
lyam, 9–12 óra: Játék-délelőtt

5-én 14:30 óra: Mini Gyöngy-
színház

5-én 16 óra: Városi keresztrejt-
vényfejtő egyéni verseny kezdők-
nek, haladóknak és mesterjelöl-
teknek

6-án 14:30 óra: Szenior Sport 
Program Aktív Életmód – Vízitor-
na/gyógytestnevelés

7-én 10 óra: Cukorbetegek klub-
ja

8-án 14:30 óra: Szenior Sport 
Program Aktív Életmód – Játékos 
vetélkedők

9-én 14 óra: Angol nyelvtanfo-
lyam

10-én 8 óra: angol nyelvtanfo-
lyam

12-én 15 óra: nyugdíjasklub
13-án 14:30 óra: Szenior Sport 

Program Aktív Életmód – Vízitor-
na/gyógytestnevelés

14-én 16 óra: Élményklub – Kö-
kény Gábor mesél amerikai élmé-
nyeiről

15-én 14:30 óra: Szenior Sport 
Program Aktív Életmód – Egész-
séges étrend

16-án 14 óra: Angol nyelvtan-
folyam

17-én 8 óra: angol nyelvtanfo-
lyam

19-én 14:30 óra: Mini Gyöngy-
színház, 16 óra: Rejtvényklub – 
„Legyen Ön is milliomos!” ver-
seny

20-án 14:30 óra: Szenior Sport 
Program Aktív Életmód – Vízitor-
na/gyógytestnevelés

22-én 14:30 óra: Szenior Sport 
Program Aktív Életmód – Nagyik 
a neten

23-án 14 óra: Angol nyelvtan-
folyam

24-én 8 óra: Angol nyelvtanfo-
lyam, 16 óra: Zenés könyvtári es-
ték

26-án 14 óra: Nyugdíjasklub
27-én 14:30 óra: Szenior Sport 

Program Aktív Életmód – Vízitor-
na/gyógytestnevelés

28-án 10 óra: Vakok és csökkent-
látók klubja

29-én Szenior Sport Program 
Aktív Életmód – Tánctanulás, 
táncverseny

Decemberben: 1-én 9–12 óra: 
Játék-délelőtt, 3-án 16 óra: Váro-
si rejtvényfejtő csapatverseny 3-
3 fős csapatok számára.

2-án, 17-19 ó: néptánc-próba al-
sósoknak és felsősöknek

3-án, 9-12 ó: angol nyelvtanfo-
lyam,

16 ó: a Gazdakör 56-os meg-
emlékezése, 18 ó: A Marica 
grófnő előadása Jászfény-
szarun

4-én, 15:30 ó: társastánc-tanfo-
lyam,

17 ó: a színjátszó-kör próbája
5-én, 17 ó: a városi vegyes kar 

próbája
6-án, 15-18 ó: néptánc-próba al-

sósoknak és felsősöknek
7-én, 9-12 ó: paplan, párna-vá-

sár
9-én, 17-19 ó: néptánc-próba al-

sósoknak és felsősöknek
10-én, 9-12 ó: angol nyelvtanfo-

lyam, 15-18 ó:a Hétszínvirág Tánc-
együttes próbája

11-én, 15:30 ó: társastánc tan-
folyam, 17 ó: a színjátszó kör pró-
bája

12-én, 9-12 ó: Vegyes áruk vásá-
ra, 12,30 ó: Filharmóniai előadás 
az ált. isk. számára, 17 ó: a városi 
vegyes kar próbája

13-án, 14 ó: A nyugdíjasok klub-
foglalkozása, 15-18 ó: néptánc-pró-
ba alsósoknak és felsősöknek

15-én, 9-12 ó: Zsáner Divat – ru-
havásár

16-án, 19-24 ó: A Gimnázi-
um szalagavató bálja

17-én, 9-12 ó: angol nyelvtan-
folyam, 

17 ó: Az Általános iskola 
alapítványi bálja

18-án, 15:30 ó: társastánc tanfo-
lyam 17 ó: a színjátszó kör próbája

19-én, 17 ó: a városi vegyes kar 
próbája

20-án, 15-18 ó: néptánc-próba 
alsósoknak és felsősöknek

22-én, 9-12 ó: vegyes áruk vá-
sára

23-án, 10 ó: A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja (ovis elő-
adás),  17-19 ó: néptánc-próba al-
sósoknak és felsősöknek

24-én, 9-12 ó: angol nyelvtanfo-
lyam, 15-18 ó: a Hétszínvirág Tánc-
együttes próbája

25-én, 17 ó: a színjátszó kör pró-
bája

26-án, 9-12 ó: vegyes áruk vá-
sára, 17 ó: a városi vegyes kar pró-
bája

27-én, 15-18 ó: néptánc-próba al-
sósoknak és felsősöknek

29-én, 11 ó: A császár új ru-
hája (színház kisiskolásoknak)

30-án, 9 ó: pártfogói meghall-
gatás, 17-19 ó: néptánc-próba alsó-
soknak és felsősöknek

SZüLETTEK:

Kökény Emese Alexandra   VIII. 24.
(Az előző számunkban tévesen jelent meg a neve, 

amiért elnézést kérünk. Szerk.)

Cserna Zsanett  IX. 15.

Rácz László Gábor IX. 24.

Sóti Kamilla Rita IX. 26.

Borza István Tamás IX. 26.

Farkas Judit Katalin IX. 28.

farkas nóra  X. 1.

banya Kíra  X. 10.

Fülöp Ferenc  X. 14.

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Oláh István – Duka Zsuzsanna IX. 29.

Buzás Ferenc – Bódi Anikó X. 13.

ELHALÁLOZTAK:

Urbán Pál  élt 63 évet     Jászapáti lakos

Király Miklósné  élt 63 évet „

 Tóth Gizella

Szőke Márta  élt 53 évet „

Molnár Kálmán  élt 74 évet „

borbás balázsné  élt 92 évet          budapest
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A Városi Művelődési Központ 
novemberi programajánlata

Anyakönyvi hírek

Igényes konyha- 
és ebédlõbútorok, szobabútorok 

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

polcrendszerek, könyvesszekrények, stb. 
készítése 

RÓZSA-FA
Jászapáti, Jókai u. 11/a.
 30/389 3805

Tekintse meg mintadarabjainkat!

Köszönet-nyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,  

ismerősöknek, akik

BorBás Balázsné 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút és virágot helyeztek.

A gyászoló család

A Városi Könyvtár novemberi programja

az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség szervezésében, a Nem-
zeti Kulturális alap támogatásá-
val lezajlott „Könyvtárak össze-
fogása a társadalomért” orszá-
gos rendezvénysorozat sikeréhez 
a Jászapáti Városi Könyvtár is 
hozzájárult.

a Babaolwashow keretében 
ajánló bibliográfiát készítettünk 
babák szüleinek anyuka leszek 
címmel. 

elhelyeztük a születés, az 
egészséges baba fejlődése, gyer-
mekbetegségek, táplálkozás és 
egyéb tudnivalók könyveit. a bib-
liográfia megtekinthető könyvtá-
runkban. 

Előadást szerveztünk Bakos 
mária szakíróval, aki bemutat-
ta könyveit.

a játékos foglalkozáson kiosz-
tásra kerültek az első babaköny-
vek és babaolvasójegyek. a prog-
ramban összesen 159-en vettek 
részt.

Kölyökolvashow progra-
munkhoz is készítettünk kiál-
lítást, melynek könyveit 50 fő 
használta a rendezvény idősza-
kában. 

ennek keretében rendeztük 
meg a „Mesevár meghódítását”, 
melyen 68-an vettek részt. 

a Tiniolvashow keretében 
„Ezt már olvastam valahol” című 

vetélkedőket tartottunk, melyen 
41 fő 14 év alatti és 32 fő középis-
kolás vett részt.

Nagyiolvashow
A „Kölcsönözd ki a megfej-

tést!” mottóval rendezett városi 
keresztrejtvényfejtő egyéni ver-
senyen résztvevő 14 versenyző 
most kivételesen segítséget ka-
pott: a rejtvényekben szereplő 
irodalmi alkotásokból készült 
kiállítás „súgott”.

A verseny után a könyveket – 
bár hétfőn nincs kölcsönzés – ki-
kölcsönözhették, sőt még könyv-
jelzőt is megtarthatták. Minden 
résztvevő kapott NAGYIOLVA-
SHOW oklevelet és 60 perc in-
gyenes internethasználati lehe-
tőséget. 

Nagyik a neten: a 40 éven 
felüli korosztály 6 napig ingyen 
internetezhetett a könyvtárban. 
A 25 résztvevő többsége az ala-

poktól kezdte: megtanulta az egér 
és a billentyűzet használatát. 2-
15 órát töltve a számítógépek előtt 
e-mail címet alkottak maguknak, 
levelet írtak, társas oldalakra re-
gisztráltak, „szörföztek” az inter-
neten, választ kaptak a számító-
gép és az internet hasznával kap-
csolatos kérdéseikre stb. 

„Zordon Kárpátoknak vadre-
gényes tája” címmel Bordás An-
na kárpátaljai élményeiről me-
sélt. Szépirodalmi művekből a 
kivetített képekhez illő tájleírá-
sokat olvasott fel egy résztvevő. 
aranygaluska és káposztás pogá-
csa illata és íze is segítette a jelen-
levők a képzelőerejét…

Gulyásné Csintó Etelka
tájákoztató könyvtáros

Nagy Olvashow

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2007. október 2-12. kö-
zött ismét megrendezte a Könyvtárak összefogása a társadalomért, 
más néven Nagy Olvashow című országos rendezvénysorozatát, mely 
az olvasás fontosságára és örömére hívta fel a figyelmet.

hódítsuk meg a mesevárat! - így szólt a közös olvasásra szólító fel-
hívás a kisgyerekekhez Jászapátin. 2007. okt.5.-én iskolánkból a 2. 
és 3. osztályosok vettek részt a Városi Könyvtár szervezésében meg-
rendezett Mesevetélkedőn. Három helyszínen zajlott a mesékre épü-
lő kreatív játék. Az „útilapu” és az „útibatyu” átadása után már csak 
a 7 próba legyőzése következett. Izgalmasak voltak a feladatok, s bi-
zony a hamuban sült pogácsa már igencsak jól esett a megfáradt ván-
doroknak a „teapatak” mellett.

Mind a 12 csapat sikeresen teljesítette a Hétpróbát! Jutalmuk 1-
1 oklevél volt! Sok ismert, kedves mesét elevenítettek fel. De a leg-
fontosabb, hogy közösen, együttműködve oldották meg a feladato-
kat, és közben nagyon jól érezték magukat. Köszönjük a színvonalas 
vetélkedő megszervezését a Városi Könyvtár munkatársainak, első-
sorban Mihályiné Rozika gyermek-könyvtárosnak, és fiatal főisko-
lás segítőinek.

Sőtiné Bója Ágnes tanítónő

Nagy Olvashow mesevetélkedõ
A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatának híreiből

A hetedik próba

Emlékezés
TajTi isTván

halálának 1. évfordulójára

„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te. Aki sohsem kértél, csak adtál,
Te, aki annyira élni akartál,
Elfelejteni Téged nem lehet,
Meg kell tanulni élni Nélküled.”

Szerető családod

,,Ezt már olvastam valahol..."

,,Első könyvem"


