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Kitüntetések augusztus 20. alkalmából

A hónap eseményei képekben

A Jászapáti Városért Díj kitüntetettje az idén a Jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
lett. A Pedagógiai Díjat Bodor Józsefné logopédus kapta.  Az elismeréseket 

Szabó Lajos polgármester az augusztus 20-án rendezett városi ünnepségen adta át. 
( Írásunk a 2. oldalon )

A Jászapáti 2000 Mg. ZRt. vezetősége a nemzeti ünnep alkalmából 
alkalmazottainak adott át elismeréseket.  A Kitüntetettek: Birkás Jánosné, 
Borzák Imre, Fekete Sándor, Gyenes István, Urbán Ferenc, Varga Kálmán.

Dr. Kalmár Pálné,  életpályája elismeréseként 
a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjét vehette 

át. A minisztériumban rendezett ünnepségen 
a kitüntetést dr. Hiller István 

Oktatási és Kulturális miniszter adta át. Az idén is sokan megtisztelték az augusztus 20-i városi ünnepséget, megkóstolták az új kenyeret.

Jászsági Randevú

Népszerű nyitó látványosság a motoros felvonulás. Szekeres Imre honvédelmi miniszter 
veterán katonai motorja ott pöfögött a modern Yamaha mellett.

A régi Jászsági Randevúk helyszínén, a rendezvénysorozatot 
megálmodó Mihály Béla keramikus és látványtervező művész 

emlékére márványtáblát avatott fel a város.

Az „Ilyen nincs, 
nem is volt, nem is 
lesz a sifonérba” 

című divatszínház, 
a boldog békeidők 

hangulatát 
a Hétszínvirág 
Táncegyüttes 

tagjainak 
közreműködésével 

idézte fel. A produkció 
ötletgazdája 

és a ruhák 
összeválogatója 

a Rokolya 
Varróműhely volt.

Már második alkalommal került megrendezésre a Mogyi Kupa műfüves 
labdarúgó torna.  Az utánpótlás csapatokon túl nyolc felnőtt csapat is 

részt vett a tornán, amit a Lakatos Lajos  menedzselte 
Premier Videotéka csapat nyert meg.

Apáti nevű települések találkozója

Zalaapáti adott otthont augusztus elején az Apáti nevű települések találkozójának. 
A polgármesterek és Lóczi Miklós JABE elnök a helyiek által alapított vándorzászlót 

átadták a jövő évi rendezőknek, Gencsapátinak. Városunkat a találkozón a Hétszínvirág Táncegyüttes képviselte.
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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.

Dr. Kalmár Pálné a Jász-
Nagykun-szolnok megyei mé-
száros Lőrinc Gimnázium igaz-
gatója Augusztus 20. alkalmá-
ból,  magyar Köztársasági arany 
Érdemkereszt kitüntetést ka-
pott. 

Dr. Kalmár Pélné, Tajti Klá-
ra, Jászapátin született, Szege-
den szerzett egyetemi diplomát, 
magyar-francia szakos tanár-
ként. 1970 óta a Mészáros Lő-
rinc Gimnázium tanára, majd 
1979-től igazgatója.

Kislány kora óta tanár szere-
tett volna lenni, amikor az lett, 
teljes erőbedobással igyeke-
zett a legtöbbet adni diákjainak 
az oktatásban és a nevelésben. 
Igazgatóként pedig az iskoláért 
tett, tesz meg mindent. Kemé-
nyen harcolta végig az új 100 fé-
rőhelyes modern kollégium épí-
tését, a hatalmas és impozáns is-
kolaépület felújítását. Az iskola 
ma a megye legkorszerűbb, leg-
jobban felszerelt épülete, ahol 
az oktatás eredményei is átla-
gon felüliek. Az iskola tanulói az 
országos középiskolai tanulmá-
nyi versenyeken szép eredmé-
nyekkel vesznek részt. hobbija 

a munkája és a családja, akik-
re mindig maradt ereje, az évek 
során. Amikor a gyermekei kire-
pültek, minden szabad idejét az 
iskola ügyeire fordította, így si-
került sokféle képzést beindíta-
ni a változó kor igényei szerint. 

Szívesen dolgozik másokért, 
szeret a diákjaival foglalkozni, 
igyekszik lépést tartani a szak-
tudományokkal és velük is. Min-
denben igyekszik a maximumot 
adni és a diákban is azt szereti, 
ha jól teljesít, mindent megtesz 
azért, hogy a tehetsége kibonta-
kozzon, ugyanakkor életrevaló, 
vagány is.

1986-ban megkapta Szolnok 
Megye Pedagógiai Díját, 1991-
ben a Németh László Díjat.

1987-ben és 94-ben Jubileumi 
évkönyvet szerkesztett.

Már felnőtt fejjel, újra isko-
lapadba ült, elvégezte a Szege-
di Egyetem pedagógiai szakér-
tő szakát 2001-ben.  

Közel harminc éve igazgató, 
ugyanabban a gimnáziumban, 
ami manapság szinte egyedül-
álló. Gazdag pedagógusi életpá-
lyát épített fel. Nyugdíjas éveit 
sem szeretné tétlenül tölteni.

egy életpálya elismerése Az Önkormányzat beiskolázási 
támogatásai

Önkormányzatunk az általa 
fenntartott általános iskolában 
tanulók, illetve fogyatékossá-
guk, betegségük miatt speciális 
általános iskolába járó tanulók 
tankönyv költségének 100 %-át 
átvállalja. 

a beiskolázási segély összege 
a jászapáti állandó lakhelyű, de 
vidéken, vagy jászapáti általá-
nos iskolában, hat- vagy nyolc-
osztályos gimnáziumban tanu-
lók esetében 4.000 Ft/fő. Kö-
zépiskolában nappali tagozatos, 
első alapképzésben résztvevő, 
jászapáti állandó lakhelyű 9-12. 
évfolyamon tanulók, első szak-
mát szerzők esetében 4.000 Ft/
fő. Nappali tagozatos, első alap-
képzésben résztvevő, jászapáti 

állandó lakhelyű egyetemi, fő-
iskolai hallgatók részére pedig 
8.000 Ft/fő.

Az Önkormányzat hittan-
könyvekre összesen: 25.000 
Ft-ot biztosít.

 A középiskolások, illetve fő-
iskolások, egyetemisták iskola-
látogatási igazolás vagy hallga-
tói jogviszony igazolás benyúj-
tásával kérhetik a beiskolázási 
segélyt a Polgármesteri Hivatal 
hatósági osztályán.

Nem részesül beiskolázási se-
gélyben a Bursa Alapítvány illet-
ve az Önkormányzat által ösz-
töndíjjal támogatott hallgató. 

a beiskolázási segély igény-
lésének határideje: 2007. októ-
ber 31.

Néhány hónapja szorgos ké-
szülődés volt a Róka utcában, 
gyerekek és szüleik, Kálé Ele-
mér segítségével gyermek fo-
cipályát alakítottak ki egy üres 
telken. 

Július 20-án hivatalosan is 
felavatta Szabó Lajos Polgár-
mester úr a róka utcai GRUND 
FC pályát. A kicsiknek saját mez 
és igazi csapatinduló is készült. 
ezen a rendezvényen a tévétár-
saságok is részt vettek. a pálya-
avatón 6 csapat képviseltette 
magát, igazi családias környe-
zetben zajlottak a mérkőzések, 
és a végén gulyásvacsora zár-
ta a napot.

Kálé Elemér elmondta, hogy 
2005-ben kezdtek el együtt dol-

gozni az 1998-99-es korosztá-
lyú gyermekekkel, majd egy év-
re rá az 1997-es fiúk is hozzá-
juk csatlakoztak, és van köztük 
néhány lány is. Ők mindannyi-

an egy „igazi” jó csapatot alkot-
nak. A több éves munka sikere-
ként könyvelte el a csapat és a 
kis pálya létrejöttét. 

A pályaavatón megköszönte 
az UR-FA Kft. és a KIA Autó-
kereskedés támogatását, és kö-
szönetet  mondott minden szü-
lőnek, akik segítették  a ren-
dezvényt, és azoknak, akik 
támogatták a Grund FC. mun-
káját.

A pálya mindenki előtt 
nyitva áll, aki a Grund FC. 
házirendjét elfogadja.

Sz-n

A GRUND FC PÁLYAAVATÓJA

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

Lakásfelszerelési 
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 

Tondach natúr és mázas tetőcserepet,
Kőrös, Ytong, Leier, Mályi és Tápió falazót 

raktárról azonnal! Fenyő fűrészáru, lambéria, 
OSB-lap, gipszkarton, Frühwald térburkolat 

(4-6 cm-es) több színben!
Bejárati ajtó, tetőtéri ablak, harmonika ajtó,
Polmetál horganyzott és festett trapéz lemez 

garázsnak, kerítésnek.
 Zalakerámia csempe, padlólap, greslap, 

vízszigetelő, hőszigetelők, zsákos vakolat. 
Laminált parketta, szegő több színben,

Kerti műanyag bútor, nádtermék

házhoz szállítással is!
Friss szállítású szén, tűzifa 

nyári áron!

Még mindig akciós áron vásárolhat,
10-20-30 % kedvezménnyel 

augusztus 31-ig !

Atlétikaedzés
Szeretsz futni, ugrani, dobni? 

Szeretnél megismerkedni 
a sportágak királynőjével?

A 2007-2008-as tanévben október 2-től folytatódik az 
utánpótlás-nevelő atlétika edzés. 

Fiúk és lányok 7 éves kortól vehetnek részt 
az edzéseken. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 

Urbán Ferenc testnevelő tanártól 
20 óra után a 441-898-as telefonszámon lehet.

tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a veszettség megelőzése ér-
dekében a kötelező eboltásra a 
következő időpontokban és hely-
színeken kerül sor.

Szeptember 3. hétfő: Vá-
sártér- Mázsaház

Szeptember 4. kedd: Tűz-
oltóság, Damjanich út.

Szeptember 5. szerda: Mé-
száros malom, Velemi út.

A hatósági állatorvos a fenti 
napokon délelőtt 9.00-11.00 és 
délután 16.00-18.00 óra között 
végzi az ebek oltását.

Az oltás díja 2000 Forint eben-
ként. háznál 3000 ft.

Pótoltás szeptember 8. 
szombaton lesz 9.00 és 
11.00 óra között a vásárté-
ren.

Felhívjuk az ebtulajdonosok 
figyelmét, hogy az ebek kötelező 
védőoltásának elmulasztása az 
állategészségügyről szóló 1995. 
évi XCI. Törvényben foglalt ál-
lategészségügyi bírság kiszabá-
sát vonja maga után, melynek ös-
szege 20000 ft-tól 1.000.000 
ft-ig terjed.

PH

Eboltás

A Grund FC csapata a Mogyi kupán

Pályaavató buli a Róka utcában

Városunk képviselő-testülete 
július 10.-i testületi ülésén úgy 
döntött, hogy ebben az évben „Já-
szapáti Városért” kitüntető díjat, 
a Jászapáti Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület közösségének ado-
mányozza.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
elődje 1937. június 25.-én alakult 
meg, Tűzoltó Testület néven.

 A ma már 70 éves múlttal ren-
delkező egyesület 1989-től me-
gyei bírósági bejegyzéssel rendel-
kezik, és 2001. júliusa óta önálló 
egyesületként működik.

alapszabályukban vállalták Já-
szapáti város közigazgatási ha-
tárán belül a tűzoltási és műsza-
ki mentési feladatokat, de szük-
ség esetén más településekre is 
vonulnak.

Az elmúlt években folyamato-
san jelentkeztek fiatalok a vonu-
lósak közé, így az egyesület meg-
fiatalodott. Jelenlegi taglétszá-
muk 27 fő, melyből tűzoltási és 
mentési feladatokat 13 fő lát el. 
Az egyesület 1 főt foglalkoztat fő-
állásban gépkocsivezető-szertá-
rosként, így a nap bármely sza-

kában, 10 percen belül tudnak in-
dulni néhány fővel. 

Az elmúlt években több alka-
lommal vettek részt árvízvédel-
mi védekezésen a Tiszánál és a 
Körösöknél, és jelentős munkát 
végeztek városunkban a belvíz el-
leni védekezési feladatokban. Eb-
ben az évben a hirtelen jött viha-
rok okozta károk, és a nagy szára-
zság miatt keletkezett avartüzek  
adtak munkát számukra.

Az évente megrendezésre ke-
rülő Jászsági tűzoltó versenyek 
állandó résztvevői, és 2003-ban 
szervezői is voltak. Az elmúlt 
években szép sikereket értek el 
több kategóriában, és ebből is ki-
emelkedik felnőtt csapatuk, ame-
lyik 1992-től tíz évig első volt a 
versenyeken. 

Városunk lakossága mindig 
számíthat a bajban az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület segítségére.

A „Pedagógiai Díj” kitün-
tetettje Bodor Józsefné. 

Bodor Józsefné Jászapátin szü-
letett, majd Budapesten szerzett 
1972-ben gyógypedagógusi dip-

lomát, és kezdett el dolgozni vá-
rosunkban.

mindig elhivatottságot érzett a 
pedagógusi pálya iránt, gyermek-
szeretete, következetessége, sajá-
tos humora, az emberek tisztele-
te, szülőkben és gyermekekben 
egyaránt mély nyomot hagyott.

 Nagy türelemmel és megértés-
sel foglalkozott tanítványaival, 
oktató-nevelő munkájában pedig 
mindig a legkorszerűbb, legfris-
sebb módszereket alkalmazta.

Legmesszebbmenőkig tiszte-
letben tartotta kezeltjeinek em-
beri méltóságát. A foglalkozások 
során a megfelelő eredmény el-
érése érdekében „elfogadva köve-
telt”.   A vizsgálatok után felelős-

éggel alakította ki szakmai javas-
latát, melyet a gyerekkel, illetve 
annak szüleivel,  javaslat formá-
jában beszélt meg.

Gyógypedagógusi, köztisztvi-
selői, majd logopédusként vég-
zett munkájában mindig a maxi-
mumra törekedett. Munkájával 
az esélyegyenlőséget, a hátrányos 
helyzetet, a felzárkóztatást segí-
tette a rászoruló gyermekek kör-
ében.

A kollégái körében nagy meg-
becsülésnek örvend. Csodálják 
szakmai, módszertani felkészült-
ségét, és azt az adottságát, hogy 
mindig tudja, megérzi, hogyan 
forduljon tanítványaihoz, azok 
szüleihez, és kollégáihoz.

Köszönet
Nyugdíjba vonulásom alkalmából köszönöm 

mindazoknak az együttműködését, akik az eltelt 
évtizedekben tevékenységemet bármilyen módon 

támogatták. Köszönetemet fejezem ki mindenkinek,  
aki méltónak talált a Pedagógiai-díj elnyerésére. 

Az elismerésben osztozom minden volt gyermek-
partneremmel, és azon kedves szülőkkel,  

akik megtiszteltek bizalmukkal.
Bodor Józsefné logopédus
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„Fordítsd el 
bűneimtől arcodat!”

avagy a bűnbánatról
Ismeretlen, nevenincs dolog a manapság a szégyenérzet, 

a bűn. Úgy gondoljuk, mindent meg lehet bocsátani, Keresz-
tény értelemben meg is kell, azoknak, akik őszintén megbán-
ják bűneiket. Akik szégyenlik mások előtt, sőt, önmaguk előtt 
is a vétkeiket. És szeretnének megszabadulni tőlük; meg nem 
történté tenni őket, vagy fátylat borítani rá, esetleg elfelejte-
ni az egészet. 

Kevesen vannak, akik egy egyszerű bocsánatkéréssel meg-
ússzák, gyakran büntetés jár a bűnösnek, ami, engesztelő áldo-
zat az Istennek. Akkor hatásosabb, igazabb a bocsánatkérés, ha 
tudjuk, hogy van tétje, hogy tanulnunk kell belőle. Ahogy ma a 
szentgyónás után elégtételi imádságot mondunk, úgy régen va-
lódi büntetés járt. Például önalázás, még a nagy királyok is teve-
szőr ruhába öltöztek ilyenkor, ami nagyon kényelmetlen volt, 
szúrta az egész testet, és fejükre hamut öntve ismerték el, hogy 
bűnösök. Mindezt persze a nép szeme láttára, hogy minél többen 
lássák az uralkodói vezeklést. A vezeklés időtartama, az elkö-
vetett bűn súlyosságától függött, elképzelni se lehetett nagyobb 
megaláztatást ennél. Ezt elkerülendően, nagyon vigyáztak hát 
a köztiszteletben állók a cselekedeteikre. De volt rá példa, hogy 
a legnagyobbak is elbuktak, mint Dávid király, aki Nátán pró-
féta elé járult miután Batsebával vétkezett, és megölette annak 
férjét Uriást saját katonáját. Így kérte a megbocsátást: 

„Íme gonoszságban fogantam, és bűnökben fogant engem 
az én anyám. Íme, te a szív igazságát szereted, bölcsességedet 
titokban kinyilatkoztattad nekem. Hints meg engem izsóppal, 
és megtisztulok, moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek!… 
Fordítsd el bűneimtől arcodat, töröld el minden gonoszságo-
mat! Tiszta szívet teremts bennem Isten, s az erős lelket újítsd 
meg bensőmben!” Zsoltárok könyve (50; 9-11) 

Ilyen a tiszta, és őszinte bűnbánat, annak ellenére, hogy hí-
res király volt. A lelkiismerete nem hagyta nyugodni, és beval-
lotta, meggyónta a próféta előtt Istennek súlyos bűnét. És vár-
ta a méltó büntetést. 

Bármilyen, kevésbé súlyos bűn is nagyon tudja nyomasztani 
az embert, ezért van a bűnbocsánat szentsége. Vallását gyakor-
ló keresztény emberként sokszor megtapasztaltam már, milyen 
jó a gyóntatószékből kijönni, és az elégtételt elvégezve, bűnte-
lennek lenni. Ajánlott minden évben egyszer legalább a húsvéti, 
nagyböjti időben szentgyónást végezni. A z idézetben szereplő, 
„és bűnökben fogant engem az én anyám” Az első emberpártól 
eredő úgynevezett áteredő bűnt jelenti. Ettől minden kereszt-
ségben részesült mentesül. Meggyónni csak a tudatosan és aka-
rattal elkövetett bűnöket kell. Hogy melyek ezek, abban segít a 
lelki tükör, amely minden imakönyvben megtalálható. Minden-
képpen érdemes meggyónni a bűneinket, a tiszta lelkiismere-
tért, és minél tovább megőrizni azt.

Végezetül egy másik idézet: 
” Hála legyen Istennek, hogy bár szolgái voltatok a bűn-

nek, szívből engedelmesek lettetek annak a tanításnak, amely-
nek Isten átadott titeket, s így bűntől megszabadulva, az igaz 
élet szolgái lettetek.” Róm. (6; 17-18)

Tisztelettel: Z. S-né

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

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

miután magyarország is tag-
ja lett az Európai Uniónak, arra 
számítottunk, hogy minden te-
rületen rendet teremtünk. Keve-
sebb lesz a szabálytalanság.

A szolgáltatás területén a szol-
gáltatást végzők tiszteletben 
tartják a törvényeket. sajnos az 
Unióba való belépésünk után 
most már több mint három év-
vel, nemhogy könnyebb lett vol-
na a helyzet a szolgáltatás terüle-
tén, inkább súlyosbodott.

Soha nem tapasztalt súlyos 
szabálytalanságok jutnak el hoz-
zánk a Fogyasztóvédelmi Egye-
sülethez és az önkormányzathoz, 
amiben a segítségünket kérik. 
Körül vagyunk véve szolgálta-
tókkal, amelyektől azt várná a 
lakosság, hogy a törvényes ren-
delkezéseket betartva szolgálja-
nak ki bennünket.

A törvényeket nem azért hoz-
zák, hogy azokat minden csala-
finta módon ki lehessen játsza-
ni.

Az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület Jászapáti Városi Szer-
vezete a város területén több he-

lyen tart előadást a fogyasztó-
védelmi törvény ismertetéséről, 
hogy a törvény ismeretében él-
jenek a jogaikkal, ha szabályta-
lanságot tapasztalnak. az utób-
bi időben a kereskedelmi szolgál-
tatás területén tapasztalunk sok 
szabálytalanságot. elszaporod-
tak a külföldi áruk, amelyekhez 
nincsenek csatolva magyar szö-
vegű tájékoztatók a felhaszná-
lást illetően.

A kereskedők ismerik az er-
re vonatkozó rendelkezést, hogy 
magyar szövegű tájékoztató nél-
kül termék nem hozható forga-
lomba. Egyes kiskereskedők – 
tisztelet a kivételnek – igyekez-
nek a törvényt figyelmen kívül 
hagyni. Különösen a piaci áru-
soknál tapasztalható ez a tenden-
cia. Felhívjuk a fogyasztók figyel-
mét, hogy ha szabálytalanságot 
tapasztalnak, azt jelezzék vagy az 
Önkormányzat, vagy a Fogyasz-
tóvédelmi Egyesület szervei fel, 
hogy az intézkedést meg tudjuk 
tenni.

Vágó Pál
elnök

a fogyasztóvédelmi egyesület 
tájékoztatója

A régi mozi új homlokzata 
átalakulás alatt

A Déli Városrész Rehabilitációjának keretében,  
közösségi épületként használhatjuk majd.

Kedves  Rejtvényfejtők!

Szeptember az év kilencedik 
hónapja a Gergely naptárban. 
Neve a latin septem szóból ered, 
melynek jelentése hét, mivel ere-
detileg az év hetedik hónapja volt. 
A népi kalendárium szerinti elne-
vezése fejthető meg a rejtvény-
ben. 

VíZSZ.: 1. Beküldendő. 
Szeptember hónap népies 
neve.   12. Egy  dunántúli me-
gyéből való, de kedvelt felvágott 
féle neve is.   13. Bolgár pehely-
súlyú ökölvívó, háromszoros vi-
lágbajnok ( Szerafim )    14. Ilona 
becézve.  15. Milyen, minő költői 
kifejezéssel.  16.  Lantán vegyje-
le.  17. Utca németül.  19. Csavart, 
kunkorított.  21. …willen, svájci 
város a baden-tó közelében.   22. 
Női és férfi becenév is lehet.  24. 
Román terepjáró gépkocsi már-
ka neve.  26.  Anti betűi, kever-
ve!   27.  Zamata.  29.  Növény, 
mely lehet gyom, de lehet pázsit 
céljából ültetett is.  30.  Világta-
lan.  31. Tévesen lejegyző.  32. Óta 
betűi keverve!   33.  Hiányos ágy!  
35.  …burg, egy másik svájci vá-
ros.   36.  A régmúltban élt, nem 
hímnemű ember, vagy Éva, mint 
első nőnemű lény!   37.  Lárma, 
ricsaj.  39. Tagadószó.  41. Ren-
geteg, temérdek.   42.  Valamin 

keresztül hatoló.  44.  Nem álló, 
mobil.  46.  Fejetlen vas!   47. Hú 
de hideg van, fázom! 48.  Ked-
vetlen, barátságtalan.  49.  sze-
mélyre irányuló agitáció valami 
mellett vagy ellen.  52.  Bibliai 
férfinév.  53. Arany János  ( 1817-
1882) műve.    

FüGG.: 1. Várát Zrínyi Miklós 
védte.   2.  a hatvanas-hetvenes 

évek népszerű táncdalénekesnő-
je ( Sarolta)   3.  A vízben tovább 
halad.   4.  torkoskodás, édesség 
csipegetése.  5. Személyes név-
más.  6.  Pite közepe!  7.  Otthon, 
angolul.  8. Ádám becézve.   9.  
Ha négylevelű, szerencsét hozó 
növénynek tartják.  10.  Nyár pá-
ros betűi!  11.  Van ilyen tenger és 
nyelv is.  18. Fenol magánhang-

zói!   19.  Olasz festő, első nagysza-
bású műve a Mária mennybeme-
netele című oltárkép. (Vecellio, 
1485-1576, )  20. Nehézkésen ír.  
23. Élénk szín.   25.  Nyáron élel-
miszerek megfelelő hőmérsékle-
ten való tárolására használt jár-
mű.  28.  Ebbe az irányba.   29.  
A legkorábbi típusú hangrögzítő 
és visszajátszó gép, amely a han-
got a viaszhengerre karcolta fel.  
32.  férjezett hölgy.  34.  Kony-
hakerti főzelék növény.   37.  Zi-
ta egynemű betűi!   38.  Nomád 
török és mongol népek rácsos fa-
vázra épített, kerek nemezsát-
ra.  40. Azonos betűk.   42. Ker-
ti tevékenység.  43. az ókorban 
a Balkán félsziget keleti részén 
élő, indoeurópai nyelvet beszélő 
nép tagja. 45. Összerogy.  46. fej 
része.  50. Feltételes kötőszó.  51. 
téli sport.  52.  Járni kezd!      

 Beküldendő:  Vízsz. 1.   számú 
sor megfejtése október 20-ig a 
Könyvtár címére.

A júliusi rejtvény meg-
fejtése: Keresztes Zsuzsa, 
rongyképek.

A CBA vásárlási utalványát 
nyerte: Pataki Tamás, 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

Kezdődik az iskola
sok családnak gondot okoz az új tanév elkezdése, 

rajtuk szeretnénk ezen felhívással segíteni.

Akinek lehetősége van rá, 
feleslegessé vált tanszereit 

(iskolatáska, tornazsák, tolltartó)

hoZZa be 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz, 

hogy családgondozóink szétoszthassák  
a rászoruló családok között.

Gyermekruha adományokat is elfogadunk.
5130 Jászapáti, istván Király út 17. 

telefax: 57/443-239 

Hagyományt teremtve, az idei 
programot beleszámítva, már a 
harmadik alkalom, amikor a Ke-
rek Udvar Kézművestár Varázsla-
tos ügyes kezek elnevezéssel kéz-
műves délelőttöket szervezett.

a rendszeres, szinte törzslá-
togatók mellett a kéthetes prog-
ram első hetén velünk kézműves-
kedtek azok a gyerekek is, akik a 
„Nagyapám mesélte, hogyan is 
volt régen…” hagyományőrző 
órák, Hon – és népismeret, 
néphagyományok a Jász-
ságban című programban részt 
vettek, mely program az Európai 
Unió és a magyar állam támoga-
tásával valósulhatott meg. Szá-
mukra a kézműves délelőttök el-
ső hete július 9.- 13. között térí-
tésmentes volt.

Idén új helyszínen a kemping 
melletti Cimboraház udvarán 

vártuk a kézműveskedni vágyó 
gyerekeket és felnőtteket. Igen 
felnőtteket, bár többségében 
gyerekek voltak, akik a foglal-
kozásokban részt vettek, de egy-
re több szülő kapcsolódott be és 
próbálta ki, hogy ő mit tud alkot-
ni. A helyi érdeklődők mellett vi-
déki, valamint Jászapátin nya-
raló gyerekek is velünk ügyes-
kedhettek.

Nagy tetszést aratott a batiko-
lás és a gyertyaöntés, amit idén 
lehetett először kipróbálni. Per-
sze megmaradtak a slágernek 
számító foglalkozások is, a gyön-
gyfűzés, korongozás, sókerámia 
készítés, bőrművesség stb.

a két hét végével, vendég-
könyvünkbe írt üzenetek alap-
ján úgy látjuk, szívesen jöttek, 
és jól érezték magukat velünk a 
gyerekek.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni mindazon szervezetnek, 
magánszemélyek, akik segítsé-
günkre voltak: 

Jászapáti 2000 MG Zrt., Já-
szapáti Városüzemeltető Kft., 

Nagy és Társa Kft., Művelődé-
si Ház, Gazdabolt, Jászapáti, 
Miklós István, Városszépítő Kft.  
Jászberény, Bíró Marianna.

NE

Varázslatosan ügyes kezek – kézműves délelőttök

A nagy melegben és az alkotó munkában megfáradt gyerekek  
mesét hallgatnak.

Július 23-27-ig kerékpáros tá-
borban vehettek részt a „JÁsz-
SAROKPONT” településeinek di-
ákjai. A tábor megvalósításához 
a leaDer+  pályázaton nyert a 

JNKSZ-Megyei Mészáros Lőrinc 
Gimnázium és Szakközépiskola. 
15 db új kerékpárt vásároltunk, 
amelyek nagyban segítették a tá-
bor lebonyolítását. A tábor témá-
ja a Jászapátin és környékén fel-
lelhető kőszobrok, kőkeresztek 
felkeresése és dokumentálása. A 
fotóanyagból még az év folyamán 
kiadvány is készül.

Szálláshelyet és étkezést a gim-
názium kollégiumában biztosí-
tottunk a résztvevők számára. 
A kerékpározáson kívül min-
den napra jutottak egyéb érde-
kes programok is.

Első napon Hortiné dr. Bathó 
Edit, a Jász Múzeum igazgató-

nője tartott egy nagyon érdekes 
előadást a „kőszentek” és kőke-
resztek állításának szokásáról. 
Kitekintést kaptunk az egész 
Jászságban található ilyen jelle-

gű emlékekre. Még aznap felke-
restünk néhány, Jászapáti bel-
területén álló emléket. A város 
szélén álló szent Vendel szobrot 
nagyon rossz állapotban találtuk. 
A templom restaurálási munkái-
ba is bepillantottunk.

Pélyi szikesek élővilágával is-
merkedtünk Borbáth Péter, a 
Bükki Nemzeti Park munkatár-
sával.

szerdán Jásszentandrásra ve-
zetett utunk a Borbás-dűlőn. A 
faluban a templom freskóit néz-
tük meg. Délután Strandoltunk.

Csütörtökön egy nagyon félre-
eső helyen álló keresztet keres-
tünk fel az őrsi határ mellett, me-

lyet a mátraverebélybe induló za-
rándokok számára állítottak. Ma 
már sajnos alig járható út vezet 
ide. ebéd után a rokolya Varró-
műhely jóvoltából játszóházban 
ismerkedhettek meg a gyerekek 
néhány érdekes technikával.

péntekre a szentgyörgyi és 
Kiséri út kőkeresztjei voltak még 
hátra.

Esténként Kocsisné Kaszab 
Zsuzsa, Utasi László, László Pé-
ter és réz István szórakoztatta 
a résztvevőket zenével, dallal, 
tánccal.

helybeli tanulóink is kipróbál-
ták a kollégiumi életet. A táboro-
zók jókedvűek és fegyelmezettek 
voltak, új barátságok születtek, 

sok hasznos ismerettel gazda-
godtak.

Köszönettel tartozunk azok-
nak, akik önzetlenül segítették a 
tábor kitűzött céljait: a fent emlí-
tett előadóknak, Hortiné dr. Bat-
hó Editnek, a gimnázium kollé-
giumának és minden dolgozó-
jának,  a városgazdálkodásnak, 
hisz térítésmentesen strandol-
hattunk. A tábor szervezői: De-
li Julianna, Gulyásné Tajti Éva, 
Kovács Istvánné, László Péterné 
és lászló péter.

 A pályázat megírásában a fen-
tieken kívül segítségünkre vol-
tak: Nagy –Brlázs Erika és Ka-
tona Éva.

DJ

Helyi fiatalok augusztus első két hetében, Napközis Gyermektábort 
szerveztek a sportpályán. Délelőtt ügyességi játékok, eső esetén 

készségfejlesztő foglalkozások voltak a kicsiknek a sportpályán vagy 
az öltözőben, délután hancúrozás a strandon. Szerepelt a programban 

kirándulás Jászszentandrásra, lovas kocsizás, a Regionális hulladéklerakó 
tanulmányozása is.

A gyerekek kerékpározva keresték fel a környékbeli szobrokat és 
kőkereszteket.

,,Drótszamárral" Jászapátin és környékén
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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. szeptember 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

Kedves Olvasók és Táncos Barátaink!
Ezúton szeretnénk értesíteni minden kedves érdeklődőt, hogy 

idén ismét megrendezzük 

a „Hagyományos szakmák 
– Szakmai hagyományok” 

című rendezvénysorozatot október 15. és 21. között.
A megszokott kiállítások mellett sok új érdekességgel, 

koncerttel várjuk mindazokat, akik már visszatérő vendégei 
rendezvényeinknek, és azokat is, akiket a kíváncsiság hoz el a 

programjainkra.

Programajánló:
 „Ősszel érik a fekete szőlő…” című népzenei és néptánc 
műsor. Előadók:  Majorosi Marianna és Kökény Richárd.  Kísér 

a Bekecs Együttes .
 Nagyszabású ingyenes Kézműves-nap és Táncgála 2007.
 „Vendel napi vígasság” címmel élő szakmabemutató.

 A Doboz című absztrakt táncdarab, táncolják: Györke Tímea 
és barátai, zenei kíséretet Zuboly Együttes

  CimbaliBand Balkan Projekt – TransBalkan Express 
(világzene) koncertje, cimbalmozik Unger Balázs

 A csíkszeredai „Hargita” Nemzeti Székely Népi Együttes 
vendégszereplése a jászapáti Művelődési Házban.

Minden segítséget és támogatást előző évekhez hasonlóan 
szívesen veszünk. Jöjjenek el családtagjaikkal és értesítsék 

ismerőseiket is.

Töltsünk együtt egy kellemes hetet!
Bővebb információ: www.jaszsarok.hu

NETE

Örökre elment Rózsavölgyi 
igazgató bácsi, a Vasárus- 

dűlői tanyai iskola egykori tanító-
ja. Megszólalt a temetői lélekha-
rang, és mi régi tanítványai kör-
befogtuk hamvait tartó urnáját, 
elkezdődött búcsúztatója.

Gondolataimban én attól a hat-
van évvel ezelőtti tanítónktól bú-
csúztam, kinek minden reggel 
négy kilométert kellett megten-
nie esőben, sárban vagy térdig 
érő hóban, hogy elérje a tanya-
si iskolát, és megkezdődhessen 
a tanítás. 

Mire a Gál tanyához ért, már 
2-3 tanuló kislány röpült elébe, 
elkérték aktatáskáját, hogy ezzel 
is könnyítsék terhét, és mily jól 
esett nekik a fejükre kapott si-
mogatás az ő kedves tanító bácsi-
juktól. Nemcsak tanítónk volt ő 
nekünk, a cimboránk, játszópaj-
tásunk, zeneoktatónk, énekkar-
vezető, színházrendezőnk, és na-
gyon tiszteltük, szerettük.

Búcsúztam attól a tanítótól, ki 
az istállókban bandázó, csúsz-
dázó tanyasi legényeket be tudta 
csalogatni az iskolába, szerepet 
adott a kezükbe, színpadot épí-

tettek az iskola tantermébe, és 
mily felejthetetlen és csodás elő-
adásokat rendeztek.

Ezek a fiatalok a bandázás he-
lyett a kulturált mozgást, visel-
kedést, a műveltséget kapták. 
Óriási dolog volt ez közvetlenül 

a háború utáni elvadult világban. 
Mindezt Rózsavölgyi Tanító bácsi 
minden ellenszolgáltatás nélkül, 
önszorgalomból, a fiatalok iránt 
érzett felelősségtudatból tette. 
Megmozdította az egész tanya-
si világot, jöttek az előadásokra 

a szülők, nagyszülők és minden-
ki, aki mozogni tudott. A tanyák 
kiürültek, a rendre csak a kutyák 
felügyeltek. Jöttek az évtizedek 
óta haragban levők is, és az elő-
adás utáni táncmulatságokon a 
poharak összecsendültek, a hara-
gosokból jó barátok lettek.

Itt tartottam gondolataim-
ban, mikor a búcsúztatás befeje-
ződött. Elkísértük utolsó útjára, 
megvártuk, míg a gyászolók elbú-
csúztak tőle, és mi, régi tanyasi 
tanítványai körbeálltuk sírját, ki-
simítottuk a sárga-rózsás koszo-
rú szalagját, és ki-ki elmondott 
egy Isten hozzádot vagy egy imát. 
Akaratlanul is egymás szemébe 
néztünk, és tudtuk, hogy mind-
annyian ugyanarra gondoltunk: 
az eltűnt szép és békés tanyasi 
világra, a vele együtt eltűnt is-
kolánkra, és most örökre elment 
Rózsavölgyi Tanító bácsi is.

Kérjük a Mindenhatót, hogy 
különös gondja legyen a mi egy-
kori tanítónkra, mert óriás volt ő 
nekünk, mint pedagógus és mint 
ember egyaránt. 

Béke poraira.
Tajti László

Búcsú Rózsavölgyi Pál igazgatónktól
1926–2007.

A jásziványi Ifjúsági Klub tag-

jai kéthetes honismereti tábor-

ban vehettek részt, 2007. július 

16- július 28-ig, egy hetet hely-

ben, Jásziványban, egy hetet 

Túrkevén töltöttek.

A tábor célja volt a fiatalok (11-

18 éves korig) érdeklődésének 

felkeltése, a múltbéli értékek, ha-

gyományaink, szellemi és tárgyi 

örökségünk még meglévő érté-

keinek felkutatása iránt. Továb-

bá, hogy az „ifjú kutatók” érezze-

nek rá a gyűjtés, valamint a talál-

kozások és beszélgetések során 

a kutatói tevékenység ízére, ta-

pasztalják meg a gyűjtői munka 

eredményének sikerét. A gyűj-

tés eredményének feldolgozása 

is megtörtént, Túrkevén egy ki-

állítás keretében. Jelenleg zajlik 

a feldolgozása a hangfelvételek-

nek. Tervünk a jövőben – pályá-

zati támogatásból – egy kiadvány 

megjelentetése.

A tábor előkészítésének idő-

szakában a résztvevők Jászi-

ványban végeztek gyűjtőmun-

kát, riportokat készítettek a helyi 

lakosokkal, a tanyavilággal kap-

csolatosan és tárgyakat gyűjtöt-

tek a megadott szempontok sze-

rint, majd Túrkevén folytatják a 

tevékenységet. 

A túrkevei hét táborozással 

telt. A kevi Gyöngyösházban volt 

a szállás, a vezetője Nagyné Sal-

lai erzsébet koordinálta az ot-

tani programokat, és meglepte a 

résztvevőket egy-egy honisme-

reti táboros pólóval is. A délelőt-

ti elfoglaltság kötött volt, felele-

venítésre kerültek az interjúzás 

szempontjai, szerepjátékokon 

keresztül próbálhatták ki a fia-

talok a kapcsolat felvételét, a be-

szélgetés körülményeit. Szintén 

riportokat készítettek, tárgyakat 

gyűjtöttek a honismeret téma-

körében, a kun tanyavilágról és a 

tanyasi iskolák megismeréséről. 

Délutánonként szabad program 

volt, legtöbbször strandon töl-

töttük az időt. Minden este bog-

rácsban fölt valamilyen népi étel 

(gulyás, topogó). Ismerkedhet-

tek a gyerekek a csillagvizsgá-

lás rejtelmeivel is. Születésna-

pot és névnapot is ünnepeltünk 

tortával.

pénteken a Jásziványban és 

Túrkevén gyűjtött anyagokból 

kiállítást rendeztünk. A gyere-

kek oklevelet kaptak az eredmé-

nyes részvételről és egy túrkevei 

motívumos tányért.

A tábor a Nemzeti Kulturális 

Alap pályázati támogatásából tu-

dott megvalósulni, a jásziványi 

Művelődési Ház vezetője Lóczi 

miklósné adta be a pályázatot, 

a helyi önkormányzaton keresz-

tül a programra. A szülői hozzá-

járulás tovább csökkenhetett a 

helyi és környékbeli vállalkozók 

adományaival, melyet ezúton is 

köszönünk!

A tábor nemcsak hasznos, ha-

nem feledhetetlen is volt a rész-

vevő húsz gyermek részére!

Kiss Katalin

A honismereti tábor résztvevői

Jász-Kun Honismereti Tábor

Jászivány – Túrkeve

A Sári bíró c. színdarab szereplőgárdája és rendezője 1950 márciusában. 
Balról jobbra a diákok: Tajti István, Tajti László, Bódi Ferenc, Rákosi István, 
Mengyi László, Borbás János, Szabari Gábor, Gál Ferenc, Vágó Ferenc, Nagy 
G. János. Középen: Nagyistván Petronella, Balajti Erzsébet, Rózsavölgyi Pál, 
Holló Katalin, Mihályi János, Rákosi Sándor, Demeter Jolán, Szabari Erzsébet.
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A Városi Művelődési Központ 
szeptemberi programja

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!

Kilencedik éve tizenkilence-
dik alkalommal szervezett cigány 
kultúrát, elsősorban cigányzenét 
bemutató programot a Cigány Fi-
atalok Kulturális szövetsége Já-
szapátin. az idei legérdekesebb 
eseménynek tartjuk, hogy a Raj-
kó Művészegyüttes Bibliai éne-
kekből álló komolyzenei műsort 
mutatott be a katolikus templom-
ban. Szavakkal nem lehet megfo-
galmazni azt a magas színvona-
lú előadást, amelyet a Rajkó ze-
nekar előadott, csak az élheti át, 
aki ott volt a rendezvényen, lát-
ta és hallotta. a rajkósok olya-
nok voltak mint az énekes ma-
darak, könnyedén játszadoztak 
a hangokkal, mintha beszélt volt 
a hegedű a másik hangszer pe-
dig  válaszolt volna, röpködtek 
a fellegekben majd leszálltak a 
földre.

Ezek a cigány fiatal művészek 
évszázados cigány dinasztiák ősi 
tehetségét a zsigereikben hordoz-
zák, s mely a vérségi kapcsolaton 
kívül nem örökíthető. Ezt nem le-
het utánozni, erre születni kell. 
Szükséges azonban a zene iránti 
elhivatottság, a tehetség, az éle-
ten át tartó szorgalom, a hang-
szeres tudás, és a cigány tempe-
ramentum. A hangok világa  egy 

hatalmas birodalom, amelyet a 
Rajkó zenekar növendékei meg-
hódítottak, rendbe szervezik. 
Legyen az cigányzene, lakodal-
mas, színpadi, klasszikus, dzses-
sz akár templomi zene, ezt a több-
féle zenei stílust uralják. 

A szervezet meghívására a Ma-
gyarországon élő összes cigány-
származású világsztár tartott 
már előadást Jászapátin. Min-
denkivel jó a kapcsolatunk, de 
olyan szoros együttműködést 
egyik világsztárral sem alakí-
tottunk ki, mint a Rajkó zene-
karral. Hogy miért éppen a rajkó-

sak?  Nem tudom, ezek a történé-
sek megmagyarázhatatlanok.  

a rajkó zenekar az erzsébet 
királynőnek, a Marokkói her-
cegnek, Monte Carlóban, Pá-
rizsban, a világ nagyvárosaiban 
adnak előadásokat. A zenekar-
nak olyan magas a tiszteletdí-
juk, hogy  magyarországon szinte 
nem lehet megfizetni. Magyaror-
szágon csak az Operabálban mu-
zsikálnak és Jászapátin. Én büsz-
ke vagyok arra, hogy Jászapátit a 
világ nagyvárosai közé emeltem 
zenei téren és  bemutattam a te-
lepülésen a cigányság kultúrá-

ját, az összes cigányzene műfaját. 
Azok a különböző zenei koncer-
tek, amelyeket Jászapátin adnak 
elő a cigány származású világ-
sztárok,  azt az ország területén 
sehol,  egyetlen intézménynek,   
szervezetnek nem volt  lehetősé-
ge megszervezni, pedig nagyon 
minimális anyagiakkal rendel-
kezünk, amelyet pályázatok út-
ján nyerünk el.

Örülök annak,  hogy rendezvé-
nyeinket nagy számú nem-cigány 
közönség is látogatja, hiszen ez-
zel „HIDAT” építettünk a cigány 
és magyar kultúra közé,  így a két 
nép kultúrája átjárhatóvá vált a 
településen, közelebb kerültünk 
egymáshoz.

Gerendási István a Rajkó ze-
nekar producerének, igazgatójá-
nak véleménye:

A felkérést egy nagyon jelképes 
összegért vállaltuk el, miután Ba-
logh Adrienn hosszú évek óta tar-
tó áldozatkész munkájával min-
dent megtesz annak érdekében, 
hogy Jászapátira eljusson a 
„Hungaricum”-nak nyilvánított 
Kodály Zoltán díjas zenekar. Ez-
zel is nagyrabecsülve  Adrienn 
fáradozását és a kultúra iránti el-
kötelezettségét. 

Balogh Adrienn

Egy előadás az Isten házában
Magyarországon elsőként  Jászapátin a katolikus templomban adta elő a világhírű Rajkó Művészegyüttes  

azt a komolyzenei műsort, amelyet hamarosan XVI. Benedek pápának mutatnak be

A Rajkó Művészegyüttes Bibliai énekekből álló komolyzenei műsort mutatott be 
a katolikus templomban.

Képek a Déli Városrész Rehabilitációjának munkálatairól
A Nemzeti Fejlesztési Terv programjában, Európai Uniós támogatással épülő felújítások 

városunkban, ahogyan az utcáról nem látható:

A régi művelődési ház átalakítása. Humán fejlesztő és foglalkoztató központ kialakítása az Aradi utcában.

1-én, 19-04 ó.: Cigánybál
3-án, 17 ó.: Termékbemutató
5-én, 9-14 ó.: Vegyes-áru vásár
7-én, 9.30 ó.: Gyermektorna
10-én, 9-13 ó.: Vegyes-áru vásár
12-én, 8-12 ó.: Cipők, divatáruk, 
 katonai ruhák vására
13-án, 10-15 ó.: Invitel-tájékoztató
14-én, 9 ó.: Pártfogói meghallgatások
20-án, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
24-én, 8-13 ó.: Vegyesáru vásár
29-én, 19 ó.: KAMILLIÁNUS-BÁL

A Vágó Pál Helytörténeti Múzeumban  Szakál Ilona ké-
pei láthatók és megvásárolhatók. 

Programok a Városi Könyvtárban
3. 15 óra: Nyugdíjasklub Érdeklődő-

ket is szeretettel várunk irodalmi mű-
sorunkra.

5. 10 óra: Cukorbetegek klubja.
8. 9. óra: Játékdélelőtt.
10. 14.30: Mini gyöngyszínház
10. 16 óra: Városi rejtvényfejtő verseny
12. 16 óra: Élményklub.
17. 15 óra: Nyugdíjasklub.
22. 9 óra: Játékdélelőtt.
24. 14.30: Mini gyöngyszínház.
24. 16 óra: rejtvényklub.
26. 10 óra: Vakok és gyengénlátók klubja.
28. 15 óra: Mesemondó verseny a Népmese napja alkalmából.
Október 1. 15 óra: Nyugdíjasklub.

születteK:
márku milán  VII. 6. 
Mezei Dezső Krisztofer   VII. 13.
burai roland  VII. 17.
oláh Dániel  VII. 21.
szénási lászló  VII. 22.
Kishonti patrik  VII. 23.
Juhász laura   VII. 23
oláh Kitti  VII. 28.
tóth zsolt  VII. 29.
Turóczi László Gábor  VIII. 2.
Tajti Bence  VIII. 5.
Kálai Krisztián  VIII. 7.
borza tibor  VIII. 8.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Pap-Urbán Károly – Gyarmati Adrienn Éva VII. 25.
Nagy Árpád – Kocsis Mária  VII. 28.
Pető József – Kóczián Szilvia  VIII. 4.
Csontos Ferenc Barnabás – Tajthy Katalin VIII. 18.
Pethes Zsolt – Mihályi Katalin  VIII. 18.
Tajti Imre – Nagy Ilona   VIII. 18.

elhalÁloztaK:
Szabari Ferenc  élt 81 évet     Jászapáti lakos
mihályi andrás  élt 29 évet „ 
mihályi lászlóné élt 84 évet „ 
Lóczi Julianna
borbás piroska  élt 86 évet „ 
Csomor Béla  élt 77 évet „
Nagy balázs  élt 81 évet „ 
Susztár Vince  élt 83 évet „
Illés pálné  élt 76 évet „ 
 borbás erzsébet
Jász miklós  élt 49 évet   Jásziványi lakos
Mihályi József  élt 81 évet    Jászapáti lakos
Pethő Sándor  élt 54 évet „ 
Gyenes Miklósné élt 69 évet „ 
Nyitrai erzsébet 
Nyitrai mihály  élt 62 évet „ 
Simonváros Lászlóné élt 79 évet „
 Nagy erzsébet

Köszönet-nyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Vágó Pálné (Ádám Terézia) 
temetésén megjelentek, koszorúikkal, 

virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

A gyászoló család, Jászapáti

Diákok f igyelem!
2. osztályos tanulóknak október 1-én indul  

az Aranyfa olvasóprogram. 3-4 osztályosok október 1-én a 
Természetbúvár olvasóprogramba kapcsolódhatnak be. 4-5. 

osztályos tanulók „A hét kérdései” pályázat versenyzői lehetnek. 
A pályázat megoldásaiban az olvasótermi könyvek segítséget jelentenek. Mindhárom program 

a most kezdődő tanében 2008. májusáig tart. A programokra jelentkezni lehet a Városi Könyvtár 
gyermekrészlegében Mihályi Jánosnénál. 

A Városi Könyvtár és Művelődési Központ gyermekrészlege a Népmese Napján 
mesemondó versenyt hirdet 4-5. osztályos tanulóknak. 

A rendezvény időpont szeptember 28. délután 15 óra. 
A nevezést szeptember 15-ig kell leadni, Mihályi Jánosné gyermekkönyvtárosnak. 
A verseny két részből áll, a kötelező népmese: A farkas, a róka meg a tyúk (A mese 

megtalálható Icinke-picinke kötet 41. oldalán.) A szabadon választott népmesét a nevezéssel együtt kell leadni. Már 
most érdemes a könyvtárban keresgélnetek, hogy minél szebb népmesét találjatok.

Köszönet-nyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,  akik 

Susztár Vince temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal, 

részvétnyilvánításaikkal 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.  A gyászoló család, Jászapáti

A Premier Mozi szeptemberi mûsora
7–8. péntek-szombat: Harry Potter és Főnix Rendje
 színes mb. amerikai film.
14–15. péntek-szombat: leCsó színes mb. amerikai film.
21–22. péntek-szombat: vaskabátok  
 színes, feliratos angol film.
28–29. péntek-szombat: oceans thirteené
 színes amerikai film.


