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Képek a hónap eseményeiről

Boldog Karácsonyt!

Nagy sikerrel mutatta be városunk színjátszó köre új darabját: 
a HEGEDŰS A HÁZTETŐN című musicalt.

Véradónap. A Városi Vöröskereszt ebben az évben is köszöntötte véradóit.
 A Jászapáti 2000 Mg. Zrt. és önkormányzatunk a Magyar Vöröskereszt 
országos vezetőségének köszönő oklevelét kapta a véradó mozgalom 

támogatásáért, valamint Törőcsik Ferencné a Véradó Mozgalomért  ezüst 
emlékérmet kapta több évtizedes szervező munkájáért. A képen az ünnepség 

kitüntetettjei.

Október 25-én a Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium Sportcsarnoka nemzetközi önvédelmi 
szeminárium lebonyolításának biztosított helyet. A szemináriumot  Nagy Hinst István  szervezte, 

aki egyben harcművészeti pályafutásának 40. évét ünnepelte. (Teljes cikk a 6. oldalon.)

Megnyílt az új Zöld Pont Iroda. 
(Teljes cikk a 6. oldalon.)

A legkedvesebb Vágó Pál festményem című pályázaton eredményesen vettek részt a következő 
tanulók: Borics Kinga, Kálé Benedek, Zagyi Máté, Kovács Ádám, Bolyós Marianna, Pócs Katalin, 

Ádám Flóra, Léhi Anett, Benkucs Tamás, Farkas Ádám, Faragó Barbara, Öztürk Fatma. Köszönjük 
a gyerekeknek a munkát, a tanároknak a segítségét a rendezvénysorozat lebonyolításában és 

minden szereplőnek a műsorban való közreműködését.
Befejeződött a Kispályás labdarúgó bajnokság a műfüves 
pályán. A győztes az ONYX BAU Kft csapata lett. December 

27-én teremtornán mérik össze erejüket a gimnázium 
tornacsarnokában, reggel 9-től.

Karácsonyi csomagok. Jászapáti önkormányzata és a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet karácsonyi csomagokat ad át 
az idős helybelieknek. Összesen ötszáz csomagot állítanak 

össze és juttatnak el a nyolcvanadik évüket betöltött 
szépkorúaknak, valamint a kisnyugdíjasoknak.

Nyugdíjas karácsony

Városunk önkormányzata ebben 
az évben is megrendezi  a 
„Nyugdíjas karácsony” című 
műsorát december 18-án csütör-
tökön 14 órakor és december 
19-én 16 órakor a művelődési 
házban, amelyre szeretettel várja 

az érdeklődőket.

Kedves Jászapátiak!
Jászapáti város képviselő-testületének tagjai 
és a Polgármesteri hivatal dolgozói nevében 
boldog karácsonyt 

és eredményekben gazdag 
új évet kívánunk!

Szabó Lajos polgármester
Andrási Lászlóné jegyző

Vágó Pál halálának 80. évfordulójára rendezett megemlékezés városszépészeti eseményén kiemelkedő munkát végzett a Szivárvány Óvoda Pillangó 
nagycsoportja. Óvónénik: Mihályi Jánosné és Rózsavölgyi Zoltánné. Daduska Fügedi Jánosné, valamint a Csiga-biga Óvoda . A rendezők nevében Szabó Lajos 

polgármester és Friczné Urbán Magdolna VKMK igazgató gyermek kerti szerszámokat vittek ajándékba a gyerekeknek.

Pillangó nagycsoport munka közben Gyűlik a falevél a Csiga-biga Óvoda udvarán
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október 25-én a famílya s.c. 

csapatunk részt vett Balassa-

gyarmaton rendezett országos 

nyílt felhúzó gálán. ahol össze-

mérhették erejüket az ország leg-

jobb felhúzói. mint tudjuk a mi 

csapatunkban szinte mindenki 

jó felhúzónak mondható, így nem 

szabad volt ezt a megmérettetést 

kihagynunk. Kezdeném első-

ként Urbán Istvánnal. Ő a junior 

125kg-os kategóriában verseny-

zett első versenye volt és 100%-

an teljesítette a fogásait. 185 kg-

os húzásával bronzérmes lett. 

ezek után a lányok versenyez-

tek. Bolyós Tímea junior 60 kg-

ban első helyen végzett 100kg-os 

húzásával. Őt követte 67. 5kg-ban 

hubai Ágnes 80 kg-al 3. helyen 

végzett. Szinte hibátlanul telje-

sítette gyakorlatait. Ugyan eb-

ben a kategóriában Kirilla Szilvia 

125kg-al nyerte a súlycsoportot. 

A felnőtt 67. 5 kg-ban Béres Csilla 

3 hónapja nem emelt súlyt és így 

is 130kg-ot húzott fel, első helyen 

végzett. A 75 kg-os junior kategó-

riában molnár Nikolett 115kg-ot 

teljesített, szintén az első helyen 

végzett. Végezetül a férfi felnőtt 

versenyzők következtek.

Serleg Zoltán 67. 5kg-ban első 

helyen végzett 190kg-os teljesít-

ményével. Őt követte 75kg-ban 

Béres Zsolt, szintén első helyen 

végzett 220kg-al. a 82. 5 kg-os 

kategóriában Juhász Attila 227. 

5kg-al ezüstérmet szerzett.

Zárásként hirdettek abszo-

lút eredményt is, ami azt jelenti, 

hogy a versenyzők teljesítményét 

elosztják a testsúlyukkal és így 

a megkapott eredmény alapján, 

jön lettre az az eredmény, hogy 

ki volt a verseny legerősebb tag-

ja. A versenyzőink közül a junior 

korosztályban első helyen végzett 

Kirilla Szilvia, második molnár 

Nikolett, harmadik pedig Bolyós 

Tímea lett. A felnőtt abszolút

kategóriában pedig Béres csil-

la második helyen végzett. 

A versenyzőknek gratulálunk 

és további sok sikert.

SPORT

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.

Lancost  Addidas Errea Joma Kronos NikeUHL Sport  

Erőemelő hírek
„a szív jól van csinálva itt 

benn” írta József attila valami-

kor a múlt század első felében. E 

verssor jutott eszembe, amikor 

meghallottam Bagi Imre tanár 

úr halálhírét. a halálhír mindig 

megrázó. Akkor is, ha fiatal hagy 

itt bennünket, de akkor is, ha kö-

zel egy évszázad után búcsúzik 

valaki a földi léttől.

  alighanem két szíve van az 

embernek. az egyik a testet szol-

gálja, jól-rosszul a maga módján, 

kinek-kinek, míg ereje engedi. a 

másik láthatatlan, de tettekben 

mégis felismerhető, tapinthatat-

lan, a melege mégis érzékelhető, 

dobogása nem hallható, ugyan-

akkor mégis ott lüktet a szeretet 

minden szavában.

   Nem tudom, mi marad hátra 

egy pedagógus halála után. hiva-

tása kapcsán általában nem hoz 

létre jelentős, látható, érzékelhe-

tő tárgyakat, amelyek keze mun-

káját őriznék. Ő azonban ebben 

is kivétel volt. Tárgyi emlékek so-

ra őrzi egészen addig az emlékét, 

amíg Jászapátiban lesz olyan, aki 

a helytörténet, ipartörténet, isko-

latörténet iránt érdeklődik. S hi-

szem, mindig lesznek ilyenek.

a jó pedagógus a szívével alkot, 

ezzel a másodikkal, s hogy em-

beri lelkek, volt tanítványai vi-

szik majd tovább élte rezdülése-

it. S emléke addig biztosan fenn-

marad, amíg életben van legalább 

egy diákja, aki gondolataiban,  

reagálásaiban, emlékeiben fel-

idézheti. Néhány szó marad utá-

na, az a gesztus, hogy élni csak 

emberi módon érdemes. mások-

nak segítve, másokat támogat-

va, értékeket létrehozva. ahogy 

ő is tette.

Bagi Imre majdnem 100 évet 

élt.  99 éves korában ragadta el 

őt szerettei köréből a halál. Ő va-

lóban hivatástudatból, szokatla-

nul, felnőtt fejjel választotta ezt 

a pályát, a hivatását, a pedagógi-

ai munkát. 

1909. szeptember 28-án szü-

letett Jászapátin, s szülőhelyét 

hosszabb időre soha nem hagyta 

el. mindössze két és fél éves volt, 

amikor édesapja meghalt, a tízes 

évek, a világháború, a nélkülözés 

megnehezítette az életét, de soha 

nem adta fel.

Nagyon szeretett tanulni, éles 

eszével, szorgalmával, eltökéltsé-

gével hamar kitűnt társai közül, s 

bár női szabó édesanyja igyekszik 

megadni a számára a gimnáziumi 

tanulás lehetőségét, az 5. osztály-

ban már nem folytathatja tanul-

mányait, kénytelen hátat fordíta-

ni a magasabb tudományoknak, 

így ő is kitanulja a szabás-var-

rás fortélyait, s fiatalon, azonnal 

a mestervizsga után jegyzői tan-

folyamot is végez, s hamarosan az 

ipartestület jegyzője lesz. Ekkor 

kezdődik a közösségért munkál-

kodás az életében.

Felelősen látja el minden fel-

adatát, ez feltűnt az előljáróknak 

is, és hamarosan, már 1940-től 

iparügyi előadó, vagyis hivatal-

nok lesz. 

a háború után a járási tanács 

oktatási, népművelési csoportjá-

nak vezetője, s mint ilyen, gyak-

ran látogat el iskolákba is. fel-

nőtt fejjel, több mint 40 évesen 

újra beült az iskolapadba, beirat-

kozott a gimnáziumba az esti ta-

gozatra és munka, család mellett 

leteszi a továbbtanuláshoz elen-

gedhetetlenül szükséges érettsé-

gi vizsgát. az érettségi után ta-

nítói diplomát szerzett, s koráb-

bi ismereteinek is hasznát véve 

politechnikát oktatott éveken át 

a Központi Iskolában illetve az 

ipari tanuló intézetben a női sza-

bó-varró szakmunkástanulókat 

készítette fel következő életpá-

lyájukra. 

ekkor szerette meg a fát, a fa-

faragást, a természetes anyagok-

kal való bánást is, amit később, 

nyugdíjas éveiben kedvtelésből 

űz, majd valóságos szenvedélye 

lesz. meg akarja menteni a Jász-

ság és főleg Jászapáti egyre hal-

ványodó népművészeti hagyomá-

nyait, emlékeit. fába faragta a 

Jászság szűrhímzéseinek min-

táit, elkészíti a kenderfeldolgozás 

makettjeit, feldolgozza a szövés 

történetét az ókortól a XX. század 

közepéig, s megőrzi az örökkéva-

lóságnak a híres jászapáti kékfes-

tőcsalád, a Jakkel család emlékét 

is a néprajzi hitelességű kicsinyí-

tett makettjeivel. 

olyan volt, aki mindig egyen-

letesen, kitartóan, nem látványo-

san dolgozott, de mindig megbíz-

hatóan tette a dolgát, dolgozott a 

családjáért, az iskoláért, a tanít-

ványaiért, Jászapátiért. Nem vé-

letlen, hogy országos kitünteté-

se, a munka Érdemrend mellett 

az elsők között kapta meg a Jásza-

páti városért kitüntetést is. 

munkájáért soha nem várt, 

kért köszönetet, de ha kapott ked-

ves, elismerő szót, köszönő, gra-

tuláló levelet, azt példás precizi-

tással rendszerezte, megőrizte. S 

nem hal meg egészen az, aki vala-

mi értéket hagyott maga után. S ő 

gazdag, sok értékét bízta az utó-

korra, ránk. Nem pénzben kife-

jezhető értékek ezek, hanem szel-

lemi gazdagságuk, nagylelkűsé-

gük az egyedüli értékmérő.

Bagi Imre tanár úr nagyon jól 

tudta, hogy „az élet nem más, 

mint utazás a halál felé” (Sene-

ca). Számára hosszú, szép, gaz-

dag utazás adatott meg. Nem so-

kan mondhatták el magukról 

körünkben, hogy két világégés, 

világháború és annyi politikai, 

ideológiai változás után is em-

BeR tudott maradni, aki segíte-

ni, javítani akart, jobbítani má-

sok sorsán. 

Nyugodjék békében.

Dr. Kalmár Pálné

címzetes középiskolai igazgató

egykori tanítvány

Elhunyt Jászapáti legidősebb pedagógusa

ÖNvÉdelmI veRSeNySZÁm 
13-14 éves korosztály : 
Pethő Kriszta Melinda, Ádám Ta-
más, Zagyi Norbert  I. hely,
Barna Vivien, Szarvas  Gergő 
II.hely.
Kocsis dániel III.hely
15-16 éves korosztály:
Szikszai Nikolett ,lajkó 
Richárd,Szarka Péter I. hely
farkas dávid martin II. hely
Bagi Bence III. hely.
17-18 éves korosztály:
Balla Nándor, vizi adrián I. 
hely
Takács andrás III. hely
19-21 éves korosztály:
Takács hedvig I. hely
Szarka annamária III. hely
21 év feletti korosztály:
Pongó Tamás I. hely
Kocsis Zoltán II. hely
Tóth Zsolt III. hely
mester Kategória:
Takács ferenc I. hely; 
Nagy hinst adrián II. hely
 Ifj. Bíró lászló III. hely

fÖldhaRc:
13-14 éves korosztály:
Zagyi Norbert I. hely,
Barna vivien, Ádám Tamás,Kocsis 
dániel II. hely,
 Pethő Kriszta Melinda III. hely
15-16 éves korosztály:
Szikszai Nikolett I. hely;
farkas martin, lajkó 
Richárd,Szarvas Gergő II. hely
17-18 éves korosztály:
vizi adrián I. hely;
 Balla Nándor, Takács andrás II. 
hely
19-21 éves korosztály:
Takács hedvig II. hely; 
Szarka annamária III. hely
21 év feletti korosztály:
Tóth Zsolt I. hely, Kapusi Zoltán 
III. hely

mester Kategória :
Nagy attila I. hely
Nagy hinst adrián , Pongó Ta-
más II. hely,
 Ifj. Bíró László, Szöllősi Tamás 
III. hely
SPoRT JITSU „c” semi contact:
13-14 éves korosztály:
Zagyi Norbert  I. hely; Ádám Ta-
más ,Kocsis dániel II. hely
15-16 éves korosztály:
Szikszai Nikolett, Szarvas Ger-
gő II. hely
17-18 éves korosztály:
Pongó Tamás, Takács andrás ,vi-
zi adrián I. hely
;Balla Nándor II. hely
21 év feletti korosztály:
Kocsis Zoltán I. hely, Kapusi Zol-
tán III. hely
mester Kategória:
Ifj. Bíró lászló, Nagy hinst adri-
án, Szöllősi Tamás I. hely, 

SPoRT JITSU „B” full contact :
Ifj. Bíró lászló, Nagy attila I. 
hely

oPeN SPoRT JITSU „c”
Szöllősi Tamás I. hely,   Pongó Ta-
más II. hely.

a versenynap végeztével egy-
értelművé vált hogy ezen a sport-
napon a Kígyó dojó hSe kígyói  
meglehetősen harapós kedvük-
ben voltak.

Hanshi Nagy Hinst István 
Kígyó dojó hSe Jászapáti 

elnök, vezető edző

2008.évi Nyílt Sport Jitsu 
Felnőtt Magyar Bajnokság

valamint Gyerek és Ifjúsági Magyar Kupa

a Jászberényi , Belvárosi Általános Iskola Bercsényi Úti Sportcsar-
noka 2008.11.08.-án rangos országos rendezvénynek biztosított he-
lyet , melyet a magyar Sport Jitsu Szövetség rendezett, a magyar har-
cos Sportegyesület  Budapest és a Klapka ISK Jászberény szervezésé-
vel. az országos versenyen  tiz sportklub és sport egyesület  nevezte 
be versenyzőit  , több harcművészeti stílusirányzat  képviseletében  , 
korosztály megjelölésével/  gyerek 13-14; 15-16; ifjúsági 17-18; juni-
or 19-21 valamint felnőtt 21 év felett/, önvédelmi versenyszám, Föld-
harc, Sport Jitsu „c” semicontact , Sport Jitsu „B” fullcontact , vala-
mint Open küzdelmi versenyszámokban, minősítés és súlykategória 
szerinti megbontásban.

A Jászapáti Kígyó Dojó Harcművészeti Sportegyesület részéről 
Hanshi Nagy Hinst István 8 Danos Jitsu Mester vezető edző vala-
mint Nagy Attila 3 Danos és Szöllősi Tamás 1 Danos jitsu  edző Mes-
terek a rangos vetélkedőre 25 versenyzőt neveztek be és 61 éremmel/ 
27 I. hely,22 II. hely.12 III. hely / gazdagították a sportegyesület si-
kerpalettáját  az alábbiak szerint:



Kedves  Rejtvényfejtők!
„Közeledik a Karácsony, az 

ajándékozás ideje. Bizony so-
kunknak fejtörést okoz mivel lep-
hetnénk meg szeretteinket, mi-
vel tudnánk örömet okozni. erre 
a kérdésre Richard moss idéze-
te nagyon jól megválaszol. Igaz 
ez nem kézzel fogható, de lelket 
melengető, erősíti az érzést, hogy 
fontosak vagyunk a másik szá-
mára.  

„a legnagyobb ajándék, amit 
embertársadnak adhatsz… foly-
tatása a rejtvény vízszintes 1, 
függ. 7 és 19 számú soraiban. 

víZSZINTeS: 1. Bekülden-
dő. Az idézet első része. 12. Szt. 
benedek rendi szerzetes (Boni-
fác 1788-1856) 13. Híres tokaji 
borfajta. 14. az összeadás sza-
va. 15. Személyre mondják olasz-
országban. 17. Színes cukros, ri-
zses édesség. 18. Kettős betű. 19. 
Természetes alapanyagból pré-
selt lemez. 21. Képző, a ve pár-
ja. 22. farmer márka neve.  23. 
Papírra vet. 24. Orosz férfinév.  
27. Cink vegyjele. 28. Idegen női 
név. 30. fa ágat leszakít. 33. ady 
egyik álneve volt. 34. Nehezebb 
tárgyak mozgatásához használt 
eszköz. 36. Paprikának is van!  
37. Finom az ilyen sütemény. 39. 
vármaradvány. 41. hangtalan li-
ba! 43. mi több!  45. Szolmizációs 

hang. 46. Nyakmelegítő. 47. Téli 

csapadék. 48. felbukás, elesés. 

51.  Zene egynemű betűi. 52. A 

magyar Televízió kulturális igaz-

gatója, újságíró (György) 54. Né-

metország 19. legnagyobb vá-

rosa az Észak-Rajna-vesztfália 

tartományban.  55. Észak-afrikai 

könnyűzenei stílus.  57. Atlasz-

kötésű, rendszerint fémszálak-

kal átszőtt nehéz selyem- szövet. 

59. Szó eleme.  61. megreformá-

lás, gyökeres átalakítás, mássá 
formálás. 

FüGGŐLEGES: 1. annyi mint. 
2.  az egyik legrégebbi horvát vá-
ros, üdülőhely. 3. Az azonos cí-
mű musical alapján készült Milos 
Forman rendezte nagy sikerű film 
címe.  4. májusban pompázó illa-
tos virág. 5. madridi napilap. 6. 
Betakarítást  idéző évszakunk. 
7. Beküldendő. Az idézet folytatá-
sának második része. 8. Szárnyas 
állat belső része. 9. Hangtalan 

nem! 10. Pertuban van vele. 11. Si-
ma, nem göröngyös felületű. 16. 
Csont latinul. 19. Beküldendő. Az 
idézet folytatásának harmadik, 
befejező része. 20. Tál egynemű 
betűi.  25.  Valamilyen juttatástól 
lemaradó. 26. lányom férje! 28. 
azonos hangzók! 29. Tagadószó. 
31. apróra zúz. 32. az alvás egyik 
fázisának tudományos rövidítése 
(Rapid eye movement) 35. hiva-
talos iratról készült, nem erede-
ti kópia.  38.  Patás háziállat. 40.  
Nagyon buta, tudatlan.  42. Szo-
morúság, bú. 44. Társadalom-
biztosítás. 45. Hirtelen előkapá. 
47. A füleivel érzékel.  49. Szibé-
riai folyó.  50. Lent betűi kever-
ve! 53. mosópor márkaneve. 56.  
Papírmérték.  58. fejetlenül néz!  
60.  Tüske része. 

Beküldendő: Vízsz. 1, és 
a  függ. 7 és 19 számú sorok 
megfejtése.

a megfejtéseket a könyvtár cí-
mére kérjük beküldeni, január 
20.-ig.

az októberi rejtvény megfej-
tése: „...de mi megadjuk-e egy-
másnak ,

erre feleljünk emberek.”  
a TÉBa TÜZÉP vásárlási utal-

ványát nyerte: Nagypálné Nagy 
Zsuzsanna, Jászapáti.

Nagypál Istvánné

10 XIX. Évfolyam § 2008. decemBeR hó 3XIX. Évfolyam § 2008. decemBeR hó

Miserere mei Domine!
mottó:„anyám álmodott, e színes világnak”

(Samu Gábor: Álmodott… c. verse)

decemberben újulnak az álmok, várjuk a megújuló cso-
dát, ami minden évben eljön, a születés misztériumában. 
A gyerekkor meg nem ismételhető várakozását: - „Anya, 
mennyit kell még aludni karácsonyig?” hányszor kérdeztük. 
mostanában kicsit irigykedve, gondolok arra, amikor még én 
is gyerek voltam, én elhittem, hogy az ajándékot a Jézuska 
hozza! fel sem tételeztem, hogy ennek is földi vonatkozása 
van, miszerint az anyukám teszi a cipőmbe, és a karácsony-
fa alá azokat. Nagyot változott a világ, eltelt egy emberöltő 
és az idén már én is „Jézuska” leszek, s azon gondolkozom, 
a mai gyerekek, meddig fogják ezt elhinni, s mikor rombolja 
le az illúzióikat ez a fogyasztói társadalom? ahogy számolom 
kb.: van még 2 évem, hogy a kicsinek boldog gyerekkori ka-
rácsonyt varázsoljak. De vajon fog-e felnőttként emlékezni 
rá? Vagy rajta is múlik, hogy a későbbiekben mennyire tudja 
megtartani a gyermekkorában látottakat, nem csak a külső-
ségeket, hanem a lényeget. Azt a bizsergető jó érzést, amit 
boldogságnak nevezünk.

az „anyák álma”, a gyermekszülés, -nevelés, -féltés fá-
rasztó hétköznapjai között néha feldereng: adni mindent, 
amit csak lehet „örömet, bátorítást, hitet, s önzetlen tiszta 
szeretetet”.   Ez az, amiről a világ megfeledkezett, mindent 
meg tud adni, ami anyagi természetű, de sárba dobja az ér-
tékeket, például az ilyen anyai dolgokat. Pedig ezek az igazán 
fontosak, amit észre sem veszünk, pedig a szemünk előtt tör-
ténik. a jó példa adása, amit mi fontosnak tartunk, a szokása-
ink, mind rányomják a bélyeget a gyermeki lélekre. Később, 
ebből táplálkozik majd a személyisége, az ő vágyai, az egész 
élete, bármerre is kanyarog, valahol a legbelül ez vezeti, a szü-
lői példa, és a boldogság keresése. Az, ami még akkor meg-
volt, mostanra olyan messzire elgurult…

megvolt, mert akkor bíztunk a hozzánk közelállóhoz, aki 
nem volt más, mint az anyánk, akinek mindent elhittünk, azt 
is, hogy a karácsonyfát egy földre szállt angyal hozta be a zárt 
ablakon. S ha ő kötötte is meg, az ajándékba szánt pulóverünk, 
valahogy az is a Jézuska közvetítésével jutott vissza hozzánk. 
Én nagyon akartam hinni benne, és sok mindenre emlékszek 
is. Persze mások mondták hogy nem igaz, csak mese, de nem 
hallgattam rájuk. Mert ez szebb volt, és igazabbnak tűnt. 

Igen az élet ilyen, mindent el akar venni, de nem szabad 
hagyni, legalább az álmainkat ne hagyjuk. Álmodjunk olyan 
színes jövőt gyermekeinknek, amilyet jólesik, csak ne hazud-
junk, róla, ha megkérdezik!  

Különben: „könyörülj rajtam Uram!” (a latin cím fordí-
tása)

Áldásos szeretettel: Z. S.-né
Jász Plasztik Autócentrum Kft. Jászberény, Jákóhalmi út 11. 57/505-505

Kia Eger
3300 Eger, Kistályai út 16. 20/777-3999
Nyitva tartás: H-P 8-18 / SZ 8-12 

Keresztrejtvény SEHOL SINCS VILÁG
avagy a Harmónia bolygója
November volt az egészség hó-

napja. ennek kapcsán elgondol-
kodtató a tény, hogy egyre több a 
depressziós, magába forduló, az 
életunt ember.

 A televízió híreiből, a rádióból 
egyre gyakrabban halljuk, hogy 
az ország egészségmutatói egyre 
rosszabbak. már az óvodában, az 
iskolában egyre több a magatar-
tászavaros gyermek, s egyre több 
fiatal választja gondjai megoldá-
sa érdekében feszültségoldóként 
a cigarettát, az alkoholt, a drogot. 
Aki erősnek, keménynek, a hata-
lom birtokosának gondolja ma-
gát, biztos, hogy ő mentálisan is 
rendben van? Ténnyé vált, hogy 
sok a fiatal a pszichiátriai osz-
tályokon. egyre több középkorú 
ember betegszik meg valamilyen 
súlyos betegségben. Pedig a leg-
több ilyen szervi megbetegedés-
nek pszichés, lelki eredetű okai 
is vannak.

Szinte már közhely az állandó 
stresszre, a rohanó, pénzt haj-
szoló életre, vagy éppen a hal-
mozottan hátrányos helyzetre hi-
vatkozni. ehhez társulnak még 
a társadalmi feszültségből ere-
dő problémák is. A televízióban, 
a Nemzeti csúcson hangzott el, 
miszerint, a gazdasági világvál-
ság is egy mentális, lelki világ-
válság következménye lett. így 
aztán elmondhatjuk, hogy men-
tális gondjai egyformán lehet-
nek és vannak mind a jómódú, 
az elit életkörülményeket élvező 
felső- vagy normál középosztály-
nak éppúgy, mint az egyik napról 
a másikra élő, a lecsúszó munka-
nélküli, vagy hátrányos helyzetű 
néprétegeknek.

ezen problémák feloldását, 
megelőzését segíti a mentálhi-
giénia, a lelki egészség, hiszen a 
közmondás is így szól:”Ép test-
ben ép lélek”.

ezért tisztelt jászapáti lako-

sok, nemtől, kortól, származás-

tól teljesen függetlenül, egy kre-

atív játékra szeretném meginvi-

tálni Önöket!

Kérem, képzeljék el, hogy 100 

vagy 500 év múlva, kapnának egy 

kis bolygót, ami csak az Önöké, 

amelyiket Önöknek kellene be-

népesíteniük! milyen törvénye-

ket alkotnának, hogy minél több 

ember arra a bolygóra költözzön, 

mert úgy gondolja, hogy ott iga-

zán jól érezné magát?

 engedjék szabadon fantázi-

ájukat!

 ha csak címszavakban, vagy 

rövid mondatokban írják le gon-

dolataikat, az is nagyon jó. Nem 

kell összefüggő, kerek fogalma-

zás. mindezt leírhatják névvel 

vagy név nélkül is. Szeretném a 

sok hasznos és kreatív gondola-

tot összegyűjteni, és az újság ké-

sőbbi számaiban megjelentetni. 

Kérem, hogy bolygójuknak adja-

nak esetleg nevet is!

amennyiben bátor vagy éppen 

merész gondolataikat megosztják 

velem, illetve velünk, úgy egy ké-

sőbbi cikkben leírom azt is, hogy 

mi hárman, akik életünkben elő-

ször találkozunk egymással, mi-

lyennek szeretnék ezt a képzelet-

beli bolygót, amelynek a „Sehol 

SINcS vIlÁG”  nevet adtuk.

írásaikat folyamatosan várom 

a Jászapáti Pf.: 40. címre

Pásztorné  

Földes Györgyi

magyar-német szakos tanár

egészségfejlesztő

e-mail:  

pasztornegyorgyi@freemail.hu

Ajándék karácsonyra
Remek ajándékkal lepheti meg a családját, 
ha a nemrég megjelent, különlegesen szép 

Vágó Pál Almanach egyik példányát ajándékozza 
karácsonyra. Jászapátin Túri Józsefnél vásárolható meg 
amely a festő képeinek, rajzainak gyönyörű reprodukcióit 

tartalmazza. 

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag új esztendõt kíván 

a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti 
Takarékszövetkezet kirendeltsége

minden kedves és leendõ ügyfelének!
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Tej- és tejtermékek széleskörű választékával, 
fogyasztóink kiszolgálásáért!

 JászteJ zRt.
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.

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

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: 2008. december 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

Karácsony a keresztény világ 
legnagyobb ünnepe, Krisztus el-
jövetelére emlékezünk.

Karácsonyt megelőzően a be-
vásárlóközpontokat, az üzleteket 
elárasztják a vásárlók.  a vásárlók 
és talán mi sem töprengünk azon, 
miért is vásárolunk meglepetése-
ket szeretteinknek, barátaink-
nak. egyrészt a régi rómaiak téli 
napfordulón osztogatott ajándé-
kai, másrészt a három királyok, 
Gáspár, menyhért, Boldizsár a 
kisdednek szánt ajándékai a mai 
karácsonyi őrület előképe. 

A világon élő népek körében, - 
minden kultúrában és szubkultú-
rában - mások a szokások, más-
képpen emlékeznek meg az ün-
nepről. 

az emberiség már jóval a ke-
reszténység elterjedése előtt 
megünnepelte a téli napfordu-
lót. az egyiptomiak ilyenkor kö-
szöntötték a szűztől születő új na-
pot alexandriában.

az ókori rómaiak Saturnaliát 
ültek, ilyenkor úr és szolga sze-
repet cserélt. az északi népek yu-
lénak nevezték legfontosabb téli 
ünnepüket, a skandináv orszá-
gokban ma is így nevezik a kará-
csonyi időszakot. A nomád észa-
kiak ilyenkor hatalmas tüzeket 
raktak, ezeket körültáncolták és 
télűző dalokat kiáltottak az éj-
szakába. 

a feltételezések szerint ezek az 
ősi szertartások olvadtak össze 
Jézus születésének megünneplé-
sével. a jeles nap ma sem ismert, 
december 20-a, április 18-a, no-
vember 25-e és január 6-a is sze-
repel a feltételezések között. a de-
cember 25-i dátummal az akko-
riban Rómában elterjedt pogány 
ünnepet akarták „felcserélni” az 
üdvösség napjával.

 Ünnep a világon
Magyarország 

Számos ősi és modern szokás 
keveredik. valaha december 24-
én böjtöltek, sokan ezt még ma is 
betartják, esti harangszóra an-
gyalka hozta a karácsonyfát. 

A szegényeknek nem telt fenyő-
re. Ők borókát díszítettek. Arany-
ra, ezüstre festett dió és alma ke-
rült rá, az üvegdísz csak később 
jelent meg. mézeskalácsból csil-
lagok készültek és otthon főzték a 
szaloncukrot.  Szaloncukor készí-
tés:  1 kg cukrot 10 dkg vajjal, 2 dl 
tejjel és egy csomag vaníliás cu-
korral összekeverték és világos-
barnára főztek. A kihűlt cukrot 

felszelték, majd csillogó papírba 
csomagolták.  a szaloncukor ma-
gyarországon terjedt el.  

az emberek virrasztottak az 
éjféli miséig, amelyen megjelen-
tek a betlehemesek. Régen a bet-
lehemezés másnap kezdődött. A 
ferences-rendiek terjesztették el 
Magyarországon. Régen a férfi-
ak is körbejárták a falut. akkori-
ban csak karácsonykor értek rá az 
emberek a rokonlátogatásra. ma 
csupán elvétve él ez a szokás, és 
csak a gyerekek betlehemeznek. 

Anglia
Sokáig nem állítottak kará-

csonyfát. a kandallókat és a kép-
kereteket díszítették fel fagaly-
lyakkal, borostyánfüzérekkel. a 
bejárati ajtóra pedig adventi ko-
szorút akasztottak. ez a szokás 
ma is él. A fenyőfa állítást Viktó-
ria királynő terjesztette el. A gye-
rekek ajándékokat kapnak szent-
este. az ajándékokat father ch-
ristmas (Karácsony apó) hozza.  

a karácsonyi menü náluk gesz-
tenyés pulyka krumplipürével. 
A jellegzetes kocsonyaszerű tö-
mény édesség a karácsonyi pu-
ding.

Németország
Gyönyörűen feldíszítik az ut-

cákat, minden közterületre fe-
nyőfa kerül. A karácsonyi asz-
talra libasült, püspökkenyér és 
forralt bor kerül. az ajándékokat 
Weinachtsmann (Karácsonyem-
ber) hozza. 

Oroszországban 
Nem december 24-én, hanem 

szilveszter estéjén állítanak fe-
nyőfát. Ezen  hatalmas színes 
üvegdíszek vannak, cukorkával 
nem díszítik. az ajándékokat a 
Gyed maróz azaz fagy apó hoz-
za. a karácsonyi menü füstölt hal, 
kaviár és pirog.

Franciaország
az éjféli mise társasági ese-

ménynek számít, ahová a váro-
sok krémje kiöltözötten vonulnak 
el családjukkal. A templom előt-
ti téren előadják Jézus születésé-
nek történetét. a  karácsonyi me-
nü osztriga, pulyka és csokoládé-
torta. az ajándékokat Papa Noel 
(Karácsony papa) hozza. 

Zsidók
A zsidó hitűek nem állítanak 

karácsonyfát, megünneplik vi-
szont a hanuka ünnepét, amely 
decemberre esik. hanuka, fel-
szentelést jelent. a hanuka a fény 

ünnepe, örömünnep. ez a Jeru-
zsálemi Szentély újraszentelésé-
re emlékeztet.  Ilyenkor sem böj-
tölni, sem gyászolni nem szabad. 
otthon színes hanukagyertyákat 
gyújtanak a nyolcnapos ünnep 
estéin. Az első napon egyet, a má-
sodik nap kettőt, és így tovább, a 
nyolcadik napon nyolc gyertyát 
gyújtanak. hanuka szombatján 
Zakariás prófétát olvassák a zsi-
nagógákban.

Cigányok
Régebben a cigányoknak nem 

telt fenyőre, így kimentek az er-
dőbe és levágtak egy fenyőgaly-
lyat a fáról és azt a sarokba, egy 
szögre akasztották fel. almával, 
dióval és színes papírokkal díszí-
tették. az éjféli miséig virrasztot-
tak, kártyáztak, mesét mondtak 
egymásnak. a gyerekek nem kap-
tak ajándékot, a fának örültek. 
a templomba nem jártak, azon-
ban karácsony szentestéjén min-
dig elmentek az éjféli misére, Jé-
zus születését ünnepelték. más-
nap meglátogatták a rokonokat, 
a barátokat. a gyerekek betlehe-
meztek, igazi előadást adtak elő. 
a cigányzenészek, a cigányban-
dák köszönteni mentek házak-
hoz, kellemes ünnepeket és bol-
dog újévet kívántak a gazdáknak, 
ezért nagyon sok ennivalót kap-
tak. 

velem is megtörtént egyszer: 
karácsonyhoz közeli napokban 
hivatalos ügyben a szomszédba 
kellett mennem. amikor jöttem 
el a szomszéd nagyon szép cso-
magolópapírba süteményt cso-
magolt és nagy szeretettel nyúj-
totta. Én nem fogadtam el, azon-
ban nem engedett ki a házból, 
így nem volt más lehetőségem, 
el kellett hoznom a becsomagolt 
süteményt. amikor hazaértem, 
édesanyám mosolyogva foga-
dott és azt mondta: karácsony-
kor, vagy karácsony környékén, 
ha cigány bemegy egy házba, az 
a szokás, hogy meg kell vendégel-
ni, mert akkor egész évben sze-
rencse lesz a házban. azért szok-
ták megvendégelni a cigányokat, 
mert nem lehet tudni, éppen ki-
be száll a Szent Isten. elmond-
ta, hogy öt-hat éves volt amikor a 
nagymamája mesélte neki a Szent 
Isten és a szép cigánylány törté-
netét, és ahogyan ott álltam édes-
anyám előtt, csomaggal a kezem-
ben, eszébe jutott a mese és elme-
sélte nekem is. 

Szent Isten  
és a szép cigánylány

Réges régen született a legen-
da. Karácsony tájékán a Szent 
Isten gondolt egyet és alászállt 
a földre. Rongyos koldusruhá-
ba öltözött, hosszú vándorutak-
ra indult, hogy megtapasztalja 
milyenek az emberek. ment men-
degélt bekopogott gazdagokhoz, 
szegény rendűekhez, bebocsátá-
sért esdekelt egy darab kenyé-
rért és szállásért, de senki nem 
engedte be, még a cigányok sem, 
elzavarták, gúnyolódva. a falu 
végén volt a legrosszabb állapo-
tú, legkisebb kunyhó, ide is be-
kopogott. egy szép cigánylány 
élt ott két kisgyermekével. a ci-
gánylány kinyitotta az ajtót, hir-
telen megijedt, - így szólt hozzá a 
Szent Isten:

- Jaj, szép leányom engedj be, 
nagyon hideg van kint, esik a hó, 
fújja a szél a havat, csúszik és  tü-
körsima az út, nagyon éhes va-
gyok. a cigánylány beengedte 
az öregapót, leültette, kis darab 
kenyerük volt, de a felét eltörte, 
odaadta majd lefektette a sarok-
ba, egy csomószalmára, de ők is 
azon aludtak. Reggel amikor fel-
ébredt a cigánylány és a két kis-
gyerek, sehol nem volt az örega-
pó, a kis kunyhó helyén szép ház 
volt, gyönyörű bútorokkal be-
rendezve, a szekrény tele volt fi-
nom, új ruhákkal, étellel, ital-
lal.  a Szent Isten így szólt hoz-
zá az égből: Leányom, akit az 
este befogadtál, az a Szent Isten 
volt. azért mentem a földre, hogy 
megtapasztaljam az emberek éle-
tét. Nem fogadott be senki a vilá-
gon, te voltál az egyetlen aki meg-
nyitotta előttem az ajtót, és meg-
osztotta velem a kenyerét. ezért 
megáldalak téged és életed vé-
gig gondoskodni fogok rólad. az 
emberek tudomást szereztek ró-
la, hogy a szép cigánylány hajlé-
kába fogadta az Istent, aki meg-
jutalmazta. Irigykedtek a szép ci-
gánylányra, sajnálták, hogy ők 
nem engedték be az öregapót és 
nem vendégelték meg. azóta, ha 
cigány bemegy egy házhoz, meg-
vendégelik, csak élelemmel tá-
vozhat a házból, mert nem tud-
ni, hogy éppen kiben száll meg a 
Szent Isten. 

Kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és szerencsés, boldog új évet 
kívánok!

Balogh Adrienn 

Karácsonyi ünnep a világon
   



Örömmel számolhatok be ar-
ról, hogy idén is létrejött a né-
met-magyar cserediák prog-ram. 
Szeptember elején tudtuk meg, 
mikor érkeznek a vendégek. a 
hírnek nagyon örültünk, hiszen 
minden évben fogad iskolánk né-
met diákokat. 

Természetesen érkezésük előtt 
egy héttel kaptunk tőlük bemu-
tatkozó levelet és ennek alapján 
sikerült őket „kissé” megismer-
nünk. a diákok 14 és 15 évesek 
voltak, tehát nagyjából a mi kor-
osztályunkból valók. 

2008. szeptember 19-én dél-
ben vonattal érkeztek. az összes 
magyar vendéglátó nevé-ben el-
mondhatom, hogy rendkívül kel-
lemesen csalódtunk bennük. már 
az első pillanatban szimpatiku-
sak, barátságosak voltak. min-
den érdekelte őket, nagyon fi gyel-
mesen bántak ve-lünk. miután 
mindenki megtalálta saját ven-
dégét, otthon igazi magyaros va-
csorával kínáltuk őket. Már az-
nap összegyűltünk és ebből szo-
kást teremtve minden este jókat 
buliztunk.

másnap családi napot tartot-
tunk. Nagyon sokat gondolkod-
tunk, hova is menjünk. Két évvel 
korábban már fogadtam német 
diákot, akit akkor a gödöllői kas-
télyba vittünk. akkor eléggé rosz-
szul sikerült a kirándulás, mert a 
vendégemet a kastély egyáltalán 
nem érdekelte, így idén valami iz-
galmasabb dolgot szerettünk vol-
na kitalálni. a mátrába vittük az 
adrenalin parkba. Remek dön-

tés volt, a német srác rendkívül 
jól érezte magát. Szerencsére si-
került egymást megismernünk 
és barátokká váltunk. a szoká-
sos esti bulin, már mindenki ked-
ves ismerősként találkozott a má-
sikkal. 

vasárnap a vendégek Buda-
pestre mentek kirándulni, hétfőn 
reggel pedig magunkkal vittük 
őket az iskolába. A suli tetszett 
nekik. egész nap csak magyar 

szavakat hallhattak és állításuk 
szerint megkedvelték nyelvün-
ket. Sok szót, kifejezést megta-
nultak, amit aztán estén-ként 
bártan használtak. a héten ki-
rándultunk még egerbe – ahol 
német idegenvezető kísérte őket 
– és debrecenbe is.

Sajnos a 6 nap gyorsan elsza-
ladt, a búcsúzás fájdalmasra sike-
rült, többen el is érzéke-nyültek. 
mindenki megszerette újdonsült 
barátját. Szerencsére az Inter-
net segítségével most is tartjuk a 
kapcsolatot. Szinte minden nap 
beszélünk egymással. már alig 
várjuk a májust, hogy mi is ki-
utazhassunk Padebornba. Sőt két 
srác azt is eltervezte, hogy jönnek 
nyáron magyaror-szágra, hisz itt 
érezték magukat a legjobban. 

Úgy gondolom a program elér-
te célját, mert nemcsak egy feled-
hetetlen hetünk volt, hanem igaz 
barátokra leltünk egymásban. 

Jászapáti, 2008. október 25.

Farkas Letícia
10. n

a Jászapáti városi vegyes Kar 2005. szept-
emberében járt charleville  mesiérres- ben a 
crescendo kórus vendégeként. ezt a látoga-
tást viszonozta október 22- től október 27- ig 
a francia kórus.

Vendégeink október 23-án délelőtt részt 
vettek az 1956-os forradalom évfordulójának 
helyi rendezvényein, koszorút helyeztek el az 
emléktáblánál, a helyi kórussal együtt közö-
sen énekeltek az ünnepi szentmisén és a vá-
rosi ünnepségen .

a jó hangulatú ebéd után a francia küldött-
ség tagjai meglátogatták a vágó Pál múzeu-
mot, a Tanyamúzeumot és megtekintették a 
felújított gimnázium impozáns épületét. 

másnap Gyöngyösre és a mátrába kirán-
dultak barátaink. a múzeum-látogatást és a 
kellemes erdei sétát követően Gyöngyöspa-
tán megnézték a Jesse-oltárt, majd egy vi-
dám borkóstolón vettek részt.

a szombatot ismét Jászapátin töltötték. 
Délelőtt a „Hagyományos szakmák- szakmai 
hagyományok” rendezvény keretében szer-
vezett kézműves kiállításon és foglalkozáso-
kon közösen vettünk részt. ebéd után a pol-
gármester úr fogadta a delegációt és tájékoz-
tatta őket a város eredményeiről, terveiről. A 
délután a balkáni zene jegyében telt, melyet 
a cimbaliband tagjai szolgáltattak a fergete-

ges zene, a különleges ételkósto-
ló és a táncház mindnyájunknak 
felejthetetlen élmény volt.

vasárnap a crescendo kó-
rus a jászberényi Nagytemp-
lomban szerepelt a nagymisén, 
majd megtekintették a város ne-
vezetességeit, a Jász múzeum-
ban ismerkedtek a Jászság törté-
nelmével és emlékekeivel. ebéd 
után alattyánba látogattak 

az esti búcsúvacsorán he-
lyi hagyományőrzők segítségé-
vel bemutattuk a kürtős kalács 
készítésének titkait, az ízletes 
marhapörkölt mellé egri és villá-
nyi bort szolgáltunk fel és vidám 
énekléssel köszöntöttük egymást 
és a meghívott vendégeket. 

Október 27-én, hétfőn köny-
nyes szemmel köszöntünk el barátainktól ab-
ban a reményben, hogy mielőbb viszontlát-
juk egymást. A francia csoport a délelőtt fo-
lyamán még egy rövid budapesti körutazáson 
ismerkedett fővárosunk szépségeivel, majd a 
délutáni órákban hazarepült.

Tartalmas és kellemes napokat töltöttünk 
együtt, a vendégek és a vendéglátók is jól érez-
ték magukat. ezúttal köszönjük meg tolmá-

csainknak, dr. Kalmár Pálné és Pallagi lász-
ló valamint támogatóinknak: Polgármesteri 
hivatal, Jászkör egyesület, a JNSZm-i mé-
száros Lőrinc Gimnázium és Szakképző Is-
kola, dr. Szekeres Imre, lóczi miklós, Jáger 
Sándor, a rendezvények szervezőinek a segít-
ségét és szíves hozzájárulását az élménydús 
napokhoz.

Au revoir!
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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, 
munkagépek, 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

Jászapáti, István király út 49.
Telefax: 57/441-003  57/440-356 30-6301-693

é P Í T Ő a N Y a G
Á r U  H Á z

Éj jel vagy nap pal, baj ban, gond ban

SE GÍTSÉG KÉR HE TÕ!
A pol gár őr ség te le fon szá ma éj jel-nap pal:

30/2182-834, éj jel: 30/5022-365

A jász apá ti ügye le tes rend őr te le fon szá ma: 
30/981-7660

Még áremelés előtt 
akciós áron vásárolhat

friss szállítású lengyel kazánszenet a vagonból
kötegelt német brikettet, barna szenet, dara szenet, lignitet, 
száraz tűzifát: akácot vagy tölgyet gurigázva vagy hasábolva, 

kandallót, szeneskályhát, füstcsövet, samott-téglát,

A készlet erejéig továbbra is akciós áron veheti meg:
TONDACH natúr és mázas tetőcserepet,

térburkolókat több színban
falazó- és válaszfal-téglákat

csempét, padlólapot, greslapot
hőszigetelő anyagokat

Nagy választékban OSB-lapok, gipszkartonok.
Áremelés előtt rendelje meg építőanyagát!

Tárolás megoldható.
ÉRDEKLŐDJÖN TELEPEINKEN!

A francia Crescendo Kórust láttuk vendégül

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Örömmel tájékoztatjuk jelenlegi és leendő 
ügyfeleinket, hogy 2008. novemberétől 
értékpapír-ügyintézéssel bővül a fiókunk 
által nyújtott szolgáltatások köre.

Bízunk benne, hogy hamarosan igénybe veszi új, 
széles termékpalettát kínáló szolgáltatásunkat!

OTP Bank Nyrt.
Jászapáti Fiók

Vendégeink október 23-án délelőtt részt vettek 
az 1956-os forradalom évfordulójának helyi rendezvényein, 

koszorút helyeztek el az emléktáblánál, a helyi kórussal együtt 
közösen énekeltek az ünnepi szentmisén és a városi ünnepségen.

A magyar és a német diákok jövőre Németországban találkozhatnak.

Cserediák-program a gimnáziumban



SZÜleTTeK:
Szilák Szabolcs Bendegúz   X. 1.
Borza melánia   X. 16.
Sós-Benke Fruzsina  X. 17.
Zsuzses mirella   XI. 1.
Tóth Norbert Bence  XI. 1.
Pethes loretta   XI. 8.
Gábó Bence máté  XI. 8.
váradi márk Kevin  XI. 14.

hÁZaSSÁGKÖTÉS: 
czervan csaba – farkas mónika X. 25.
Núber János – farkas Éva  X. 25.
mihályi Pál – Susztár melinda X. 25.

elhalÁloZTaK:
Borics Imre  élt 69 évet Jászapáti lakos
Karancs miklósné élt 83 évet „
 Balajti Katalin
horváth Béláné  élt 82 évet „
 Kiss erzsébet
Kalmár János  élt 64 évet „
mocsai Kálmán Áron élt 89 évet „
Vas Dezsőné  élt 78 évet „
 lajkó Karolin
Radics Jánosné  élt 75 évet „
 Sóti franciska
Borsos János  élt 59 évet „
Nagy Balázsné  élt 85 évet „
 Borics Rozália
Bugyi miklós  élt 68 évet „
Bagi Imre lajos  élt 99 évet „
Rácz Gáborné  élt 69 évet „
 Burai erzsébet
Nagy Józsefné  élt 74 évet „
 Pető Rozália

4-én, 11 ó.: 
Mikulásműsor az óvodásoknak
17 ó.: Főzőklub
09-én, 14 ó: 
A mozgássérültek közgyűlése
17-én, 13 ó: 
mGRT Nyugdíjas Karácsonya
18-án, 14 ó: 
városi Nyugdíjas Karácsony
19-én, 10 ó: 
az általános iskolások Karácso-
nya
16 órakor:
városi Nyugdíjas Karácsony

20-án, 18 ó: a hétszínvirág 
Táncegyüttes évzáró műsora

a vágó Pál helytörténeti mú-
zeumban Úri Szabó mária szol-
noki festőművész képei láthatók 
december hónapban. 

Honvisákné Mária tűzzománc 
képei és tárgyai ugyanitt megvá-
sárolhatók!
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A Városi Könyvtár 
decemberi programjai

Anyakönyvi hírekA M�vel�dési ház 
decemberi programajánlata

október 31.-én a Zöld Pont 
Környezetvédelmi egye-

sület kis ünnepség keretében vet-
te birtokba irodáját. az Iroda esz-
tétikus dekorálásában nyújtott 
segítséget köszönjük Kondor fe-
rencnek és Kondor ferencné er-
zsikének. Természetes anyagok-
ból készült munkáikkal emelték 
a környezet szépségét.  

a megnyitó ünnepi beszédet 
dr. farkas ferenc nyugalmazott 
főiskolai tanár tartotta. Monda-
nivalója felelevenítette a környe-
zet tisztaságának megőrzésére 
alkalmazott régi népi módszere-
ket. Felhívta a jelenlévők fi gyel-

mét ezek hasznosságára és a mai 
modern világban való alkalmaz-
hatóságra is.

Az ünnepség következő részé-
ben Kocsisné Kaszab Zsuzsanna 
és Utasi László művésztanárok 
előadását hallgattuk meg. Híres 
költőink környezettel kapcsola-
tos megzenésített versei nagy tet-
szést arattak a jelenlévők köré-
ben, melyet ezúton is köszönünk 
a két előadónak. 

az eseményt megtisztelték je-
lenlétükkel dr. Kékesi olga or-

vos-környezetvédő, a Zöld Jövő 
Környezetvédelmi egyesület tag-
ja; dr. Tóth albert Természet- és 
Környezetvédő Tanárok Egyesü-
letének elnöke, alföld-kutató, a 
Természetbúvár folyóirat szer-
kesztőségi tagja, Pro Régió- és 
Pro Natura–díjas főiskolai ta-
nár; Pélyi andrás a Jászberényi 
Állatkert zoopedagógusa; dr. 
hanuszek Réka, valamint Beke 
mária és máténé Ádám Ildikó 
jászberényi gyógypedagógusok. 
Reméljük a továbbiakban az Iro-

da működése a szép, új, egészsé-
ges környezetben zökkenőmentes 
lesz, melyhez számítunk az ön-
kormányzatunk további hatha-
tós támogatására is.  az egyesü-
let is igyekszik pályázatok útján 
támogatást kapni, jelenleg egy 
megnyert pályázattal rendelke-
zünk a Környezet és vízügyi mi-
nisztériumnál. 

Szívesen várjuk a nyitvatartá-
si időben az óvodai és iskolai cso-
portokat, az érdeklődő felnőtte-
ket; az ismeretszerző és kézmű-
ves foglalkozásokra.

Jászapáti , 
2008. november 18.

a hideg, illetve a tél bekö-
szöntével főként a tanyák, 
hétvégi házak, egyéb ingat-
lanok üresen maradnak a ta-
vasz megérkezéséig. a lezárt 
állapotban hátrahagyott la-
katlan épületeket azonban sok-
szor feltörik, s az ott található ér-
tékeket elviszik. Kérjük a tulaj-
donosokat, hogy amit tudnak, és 
lehetőségük van rá, vigyenek el 
magukkal, gondolunk televízi-
óra, mikrohullámú sütőre, más 
elektronikai dolgokra, valamint 
készpénzre. ezzel is próbálják 
megelőzni azt, hogy az esetle-
ges betörésekkel járó károkat le-
számítva, ne érjék Önöket jelen-
tősebb kiadások a berendezések 
pótlása miatt! 

Sajnos az idős személyeket sű-
rűn becsapják azok, akik bűn-
cselekmény elkövetésével sze-
retnének pénzhez jutni. ennek 
érdekében különböző története-
ket találnak ki, általában csopor-
tosan. (Pl.: rosszullét imitálásá-
val, szívesség kéréssel, hivatalos 
eljárás színlelésével, pénzváltás-
sal, nyereményjáték miatti aján-
dék átadásával, közelben dolgo-
zó munkásként, aki a telket meg-
nézné, stb …) becsengetnek, vagy 
bemennek olyan házakba, ahol 

többnyire idős, egyedül élő, 
esetleg beteg személyek él-
nek, majd fi gyelmüket elterel-
ve társaik besurrannak laká-
sukba. ott felkutatják az ér-
tékeket, majd azokkal együtt 

sietve távoznak. a tél közeledté-
vel, az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján, sűrűn előfordult olyan 
eset, amikor azzal az ürüggyel ke-
resték fel az állampolgárokat is-
meretlen személyek, hogy tűzifát 
hoznak pár napon belül az Ön-
kormányzat megbízásából, ám az 
árát előre kérik kifi zetni. A gya-
nútlan sértettnek csak később jut 
tudomására, mikor a pénzt átad-
ta és az elkövető is elmenekült, 
hogy áldozattá vált.  

Kérjük a lakosság fi gyelmét, 
hogy ilyen, vagy ehhez hasonló 
trükkök miatt ne hagyják becsap-
ni magukat, pénzt, vagy más ér-
téket ne adjanak át idegeneknek, 
vagy előtte győződjenek meg ar-
ról, hogy állításuk megfelel-e a 
valóságnak! Továbbá, ha tehetik, 
a gyanús személyek járműveinek 
rendszámait jegyezzék meg, mert 
a Rendőrségnek nagy segítséget 
nyújtanak a felderítésben!  

Jászberényi Rendőrkapitányság
Budai Orsolya r. hadnagy

sajtóreferens

Szeretettel meghívjuk a Jászapáti Városi Könyvtárba
2008. december 11-én csütörtökön 

délután 16 órára a

Csipkebokor
Páyer Antal válogatott istenes versei című könyv bemutatására.

A kötetet válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta dr. 
Lisztóczky László irodalomtörténész, lektorálta: Kladiva Imre plébános. 
A rendezvény végén az előre rendelt kötetek átvehetők, megvásárolha-

tók, kérésre a szerkesztő a helyszínen dedikálja.

2008. X. 25-én a Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium Sport-
csarnoka nemzetközi önvédelmi szeminárium lebonyolításának 
biztosított helyet. a szemináriumot az IBIN Ju-jitsu magy. Szöv. Kí-
gyó Dojo Harcművészeti Sportegyesület Elnök vezető edzője Shihan 
Nagy Hinst István Ju-jutsu / Ju-jitsu 7. Danos Mester szervezte, 
aki egyben harcművészeti pályafutásának 40. Évét ünnepelte. E 
jubileáris alkalomra a magas szintű oktatást a francia Hanshi Daniel 
Blanchet (Ju-jutsu/ aiki Jitsu, Karate do és atemi Jitsu) 10. danos 
Nagymester, az európai Ju-jitsu Únió alelnöke, valamint a német 
hanshi Siegfried lory (Ju-jitsu/ Bo Jitsu / Judo / Karate / aikido) 
10. danos Nagymester, a BfaK Igazgatója  biztosította, mellettük 
oktathatott az ünnepelt, Shihan Nagy hinst István mester is. 

A rendezvényt több mint 160 résztvevő tisztelte meg jelenlétével, 
németországi, svájci, olasz, lengyel, román és hazai sportegyesüle-
tek és sportklubok képviseletével. A délelőtti és délutáni oktatást 
egy sporttársi, baráti, jó hangulatban eltöltött díszvacsora követte. 
a jubileáris szeminárium keretében Nagy hinst István mester átve-
hette a Ju-jutsu és Ju-jitsu 8. dan fokozat okleveleit, az európai Ju-
jitsu Únió, az IBA Világszervezet valamint a BFAK részéről, valamint 
a megtisztelő Hanshi oktatói fokozatot. 

Hanshi Nagy Hinst István
Kígyó Dojo HSE-elnök, vezető edző

Megnyílt az új Zöld Pont Iroda

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁSOK Jubiláris Nemzetközi Önvédelmi 
Szeminárium Jászapáti

Szeretettel meghívjuk a Jászapáti Városi Könyvtárba
Me gh í v ó

Az ötödik
sikeres  bemutató után…

Nagy sikerrel mutatta be városunk színjátszó köre új darabját: a 
HEGEDŰS A HÁZTETŐN című musicalt. 

A már szokásos fl uktuáció miatt kényszerült a társulat műfaj-
változtatásra: az eddig megszokott operettek helyett a kissé komo-
lyabb, édes-bús előadást is szeretettel fogadta a közönség. Az új ta-
gokkal nemcsak fi atalodott a közösség, de új karakterek formálására 
is lehetőség nyílt. A bemutató óta Érden és Jászkiséren, valamint a 
második hazai előadáson is telt ház tapsolt az amatőr színészeknek, 
akik – a visszajelzések szerint – maradandó élményt nyújtottak a 
közönségnek. 

Köszönet illeti mindazokat, akik segítséget nyújtottak az előadás 
megvalósításában, különösen Bankos Istvánnak, aki a jászkiséri elő-
adásunkon – első kérésre – térítés nélkül vitte-hozta a díszleteket. 
Köszönetet mondunk Borhy Györgynek is, aki sikeres beugrásával 
lehetővé tette a novemberi két előadásunk bemutatását. Ezúton kí-
vánunk a színjátszó kör valamennyi tagja nevében gyors gyógyulást 
Szeles Lászlónak, és reméljük, hogy januártól újra Ő fogja játszani 
fegyka szerepét.

A következő évben ezzel a darabbal fogunk tájolni, de aki még 
nem látta az előadást Jászapátin, január 24-én bepótolhatja. A je-
gyek már előjegyezhetők.

Kg.

Felhívjuk olvasóink fi gyelmét, hogy könyvtárunk december 24-től 

31-ig zárva tart. Nyitás 2009. január 2-án.

minden kedves olvasónknak, látogatónknak békés boldog kará-

csonyt és egészségben, békességben gazdag új évet kívánunk.

Nap óra esemény

1. 14,30 mini gyöngyszínház

8. 14 Nyugdíjasklub

10. 16 Élményklub

11. 16 Pájer antal könyvbemutató

13. 8 vertcsipke kör

13. 8,30 Játékdélelőtt

15. 14,30 mini gyöngyszínház

22. 14 Nyugdíjasklub

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Borsos János 
temetésén részt vettek, 

sírjánál elhelyezett virágaikkal, koszorúikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Szünidei sportolási lehetőségek
A JNSZM-i Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kol-

légium december 20-21-22-én szünidei nyitott pálya akciót szervez Já-
szapáti és környéke lakosai részére.  Szeretett várjuk a családokat, ál-
talános és középiskolai tanulókat és felnőtteket a rendezvényre

a tervezett program:
2008. december 20. szombat: 
tornacsarnok 1000-1300 – teremtájékozódási futás
2008. december 21. vasárnap: 
1. tornaterem   tornacsarnok
900 - 1200: fl oor ball  röplabda
Általános iskola 5-8. osztály Általános isk. - felnőttig
6 fős vegyes csapatok  6 fős vegyes csapatok
folyosó     tollaslabda
asztalitenisz   kondicionáló torna
    trial bemutató
1300 – 1700: kosárlabda  családi vetélkedők
Ált. isk. - felnőttig
5 fős vegyes csapatok: 2 szülő – 1 gyermek vagy 2 gyermek – 1 szülő
2008. december 22. hétfő:   Karácsonyi focitorna
1. tornaterem   tornacsarnok
900 – 1200: Ált. isk. 3-4 osztály Ált. isk. 7-8. osztály
6 fős csapatok   10 fős csapatok
1300 – 1700: Ált. isk. 5-6. osztály Középisk. és felnőttek
6 fős csapatok   10 fős csapatok
További információ kérhető: 57/540-960

Jászapáti népművesek csodálatos 
ajándéktárgyai az Illatszerboltban!

Sókerámia – Vincze Lászlóné Magdika
Fazekasmunkák – Budai Jánosné Anikó

Gyógyhatású termékek
100%-os hidegen sajtolt magolajok, tinktúrák.

Eredeti indiai füstölők, angyalgyertyák.
Gyógyító kristályokból készült gyönyörű nyakdíszek, karkötők.

Életmód és ezoterikus könyvek.
Női, férfi parfümök, ajándékcsomagok.

Digitális fényképezőgépek, kártyafüggetlen telefonok.
MP3-4 lejátszó, pendrive, pc mikrofon, tudományos számológép, 

látcső, órás rádió, akkutöltő, webkamera, uni. távirányító, CD tartó, 
telefon, új formájú képkeretek, albumok, nyomtató.

FOTO ILLATSZER
Jászapáti, Velemi út 1.

Telefon: 57/440-350 Nyitva:  H-P: 8.00-18.00, Sz: 8.00-12.00.


