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Decemberi események 

A templom képeinek restaurálása munka közben

Történelmi gyökerek megőrzése és átadása című írásunk a 3. oldalon 

A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Társastánc 
tanszakos diákjai nagyon szép eredményt értek el a Szolnokon 

megtartott megyei táncversenyen, december 15-én.A mezőnyben 
21 páros indult bronz kategóriában. Első helyezést Kis Nikolett 
és Nyitrai Gergő értek el. ( Írásunk a 9. oldalon olvasható.)

A Hétszínvirág Néptáncegyüttes Karácsonyi műsora. A táncosok az idén is különösen 
látványos színpadképpel, nagyszerű előadással köszöntötték a szép ünnepet.

A Rácz Aladár Zeneiskola növendékei remek karácsonyi koncertet adtak elő a gimnázium dísztermében.

Ebben az évben is egy 
gyönyörű fenyőfát 

állítottak fel a főtéren 
városunk vállalkozói. 
Az óvodások sok szép 
díszt készítettek azért, 

hogy a karácsonyfa 
valóban ékessége 

legyen a térnek. 
A legkisebbekhez 

a Szentestét 
megelőzően már 

ellátogatott a 
Jézuska, és 

a hozzájárulásokból 
megmaradt 

összegből, játékokkal 
lepte meg 

az óvodákat.

A 2007-es év legeredményesebb sportolói. 
(Az Év Sportolója díjazottjairól a 11. oldalon olvashatnak.)

A Hétszínvirág Néptáncegyüttes karácsonyi műsorában a legfiatalabbak 
betlehemes játékot adtak elő a művelődési ház színpadán.

Decemberi események képekben

Nyugdíjas Karácsony címmel az idén is ajándékműsorral kedveskedett 
az önkormányzat a városban élő nyugdíjasoknak. A művelődési házban 
az előadáson résztvevők és a fellépők karácsonyi kalácsot is kaptak dr. 
Szekeres Imre országgyűlési képviselő támogatásának köszönhetően.

 

Vállalkozók fenyőfája
Cikk a 11. oldalon
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TI-LA SPORT
Jász apá ti, Ist ván ki rály út 15/a.

Egész év ben BUdMIl 
és egyéb ru há za ti ter mé kek,

sport fel sze re lé sek, sport esz kö zök 
és sport ci pők – kö zü le tek nek is.

Nyitva: H–P: 13–17, Szo.: 8–12.
átadták az év sportolója Díjakat

2007-ben az Év Ifjúsági 
Sportolója a lányoknál:

I. utassy Dominika - úszás
II. ádám alma – triatlon, duat-

lon, aquatlon, futás és úszás
III. Szikszai nikolett - harc-

művészet
Az Év Ifjúsági Sportolója 

a fi úknál:
I.Birkás máté – labdarúgás
II. ádám Csaba – sakk
III. németh adrián – úszás

Az Év Sportolója a férfi -
aknál:

I. Nagy Attila – harcművészet
II. Béres Zsolt – erőemelés
III. Ifj. Bíró László – harcmű-

vészet
Az Év Sportolója a nők-

nél:
I. Béres Csilla – erőemelés
II. ádám vanda – triat-

lon, duatlon, aquatlon, futás és 
úszás

III. Kirilla Szilvia – harcmű-
vészet

Az Év Csapata lett:
I. Kígyó Dojó Harcművészeti 

Sportegyesület
II. jászapáti vSE u-19 labda-

rúgó csapata (tagjai: Gazsó jó-
zsef, Kui roland, Kis attila, Tó-
th lászló, Tajti Zsolt, Balog Sza-
bolcs, Csikós Tamás, menyhárt 
Zoltán, Pataki Tamás, urbán 
Béla, Polgár Tibor, Birkás máté, 
oláh Dániel, nagy Krisztián, rá-
cz ferenc, andrási tamás, meny-
hárt Dániel,, vágó Péter, Szaba-
ri lászló, vágó Zoltán, andrási 
Szabolcs.)

III. Mészáros Lőrinc gimnázi-
um Tájékozódási futó lánycsapa-
ta (Bartus Petra, Ózsvári Eszter, 
Szabari Bernadett)

Az Év Edzője lett:
Kissné Kis mária a tájékozódá-

si futó csapat edzője
Urbán Ferenc úszóedző
Jászapáti Labdarúgásá-

ért Díjat kapott: 
Nagy Béla kapus edző és a Já-

szapáti vSE II. csapata.

Kézilabda Jászapátin
A sportszerető felnőttek és 

gyerekek lehetőséget kaptak te-
lepülésünkön, hogy a hagyomá-
nyosan működő sportágak edzé-
sei, rendezvényei és mérkőzései 
mellett Apátin újnak nevezhető 
sportággal ismerkedjenek meg. 
a gimnázium területén épült 
sportcsarnok szabványaiban 
megfelel a hivatalos kézilabda 
mérkőzések megrendezésének. 
Ezt a helyszínt választotta az 

SfC yoShI-TranS SE nB II-
es női kézilabda csapata „hazai” 
pályaként.

A kiírásnak megfelelően a 
felnőttek mérkőzéseit minden 
esetben korosztályos előkészí-
tő együttesük – az ifi  mérkőzé-
sei előzik meg. A csapat nevében 
is szereplő vállalkozás sportsze-
rető, - és a sportot támogató ve-
zetője iskolánknak is lehetősé-
get teremtett arra, hogy tanu-
lóink mind nagyobb számban 
ismerkedjenek meg a minőségi 
kézilabdázással. a tömegspor-
ton túlmutató edzések heti 2 al-
kalommal jelentenek állandó el-
foglaltságot 3-4. osztálytól kez-
dődően korcsoportonként fölfelé 
7-8. osztállyal bezárólag. lab-
dakezelési alapoktól építkezve 

a foglalkozások célja a sportág 
megkedveltetése, népszerűsí-
tése mellett a tehetségek kivá-
lasztása. mind nagyobb szám-
ban kísérjük fi gyelemmel az SFC 
yoShI-TranS SE itthoni mér-
kőzéseit. 

Utoljára az őszi szezon évad-
záró mérkőzéseként december 
2-án az ózd elleni küzdelem-
ben fi gyelhettük meg játék köz-
ben egyik felkészítőnket a mecs-
csen. vár még ránk pár edzés és 
pár évi kitartó munka, hogy mi 
is ott lehessünk a játékosok kö-
zött, de a kezdeti lépéseket már 
megtettük. Ehhez köszönjük a 
segítséget.

A tavaszi fordulók kezdetével 
az újság hasábjain megjelentet-
jük a hazai mérkőzések időpont-
jait, ahol reméljük ennek az új-
ságcikknek a megjelenésével is 
hozzájárulunk ahhoz, hogy egy-
re többen kísérjük fi gyelemmel 
az SfC yoShI-TranS SE mér-
kőzéseit. Pillanatnyilag még 
együtt, közönségként a majda-
ni szurkolóinkkal.

 
 A Jászapáti Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
kézilabdás lányai

Az Önálló Óvodai Intézmény „Három Kí-
vánság” Alapítványa kilenc éve működik. Ez 
év decemberében szerveztük meg  második 
alapítványi bálunkat, melynek bevételét az 
alapítvány számlájára küldött adók 1%-ával 
együtt, az óvodák csoportszobai fejlesztő já-
tékainak bővítésére szeretnénk fordítani.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
eljött a rendezvényre, vendégeinknek, szü-
lőknek, támogatóknak, óvodai dolgozóknak, 
akik hozzájárultak a bál sikeres lebonyolí-
tásához.

Az Alapítvány Kuratóriuma

aGroCEnTrum-andrási lászló
Állateledel Bolt-Rusvai László
andrási Zsoltné
antal józsef és neje
Balla lajosné
Balog Sándor autószerelő
Berente Éva
Béres Gábor
Berki Bertalan
Birkás ferenc
Birkás Péter
Birkásné holló adrienn
Bíró marianna
Blaskó Imréné
Bolyós Zsuzsanna
Bon-bon Édesség-ádám miklósné
Borbás Béla
Borsos Boglárka és nagypál hanna ma-

mikája
Bugyi lajosné
Bugyiné vincze márta
Csákóné majerszki Erzsébet
Csiga-biga Óvoda Katica, Süni és Tücsök 

csoportjai
Csőke Zoltán és családja
Deli ferenc
Deli jánosné
Donkó lászló
Dr. Gyurcsik lászló
Dragony ferenc és neje
faragó mihályné

fehér attila
fehér Zoltán, fehérné Kerék judit
fÉm-KoffEr Kft.
frikandó fogadó
fügedi jános és neje
Füle István és Fia Kft.
Gőz Istvánné
Gulyás ferenc
HAHÓ KFT. Mihályi István
herkules fitness-lóczi Bertalan
holló Péter
hP CoraX Bt.
jáger Sándor
Jász Sütőház Kft.
Jászapáti Alapfokú és Művészeti Iskola
jász Plasztik Kft. jáazberény
juhászné Tóth Erzsébet
JÚLIA Szépségház-Ádám Ferencné, Iva-

nics Ildikó
Káli Éva
Kálmán Zsolt
Kéri Tiborné
Kert-mester-2005 Kft.-jászné Gulyás Szil-

via
Kimák Tibor
Kimák Tiborné
Király Csaba
Király Károlyné
Kocsisné Kaszab zsuzsanna
Kunné Birkás marianna
lajkó mátyásné
lankasz annamária
lebán józsef
lebán marcell és nagymamája
Lívia Szépségszalon
lóczi lászlóné
lóczi miklós
Margaréta Óvoda: Margaréta, Csillag, Hét-

színvirág, Mókus csoportjai
máv fKG Kft.
Megváltó Gyógyszertár
Menyhárt Istvánné
Menyhártné Molnár Éva
mihályi Balázsné
mihályi Endréné
Mihályi István

Mihályi Istvánné intézményvezető
Mihályi László háztartási gép-szerelő
mihályi miklósné
mihályi Szabolcs
nagy ferenc asztalos oktató
nagy ferencné
Nagy László temetkezési vállalkozó
nagy Sándor és neje
nagy Sándorné ig. helyettes
nagyné radics melinda
nagypál Csaba KIa Szalon
Nyitrai István Zsolt
Pádár Cukrászda
Pálinkás jános
Pallagi Imréné
PhoTo-hall
Pócs jános
Pongóné Illés magdolna
Rózsavölgyi Zoltán és neje
Simon Gáborné
Sirály Papír és  Írószer
Sivadóné Farkas Rita
Szabari lászló
Szabariné Pádár anikó
Szabó lajos polgármester
Szalkári rózsa
Szilák miklósné
Szivárvány Óvoda: Felhőcske, Pillangó, Ka-

tica, napocska csoport
Takács Hedvig és Pesti Béla
Takács józsef
Takács józsefné
TI-la Sport
Tóvári Béla
Túri jános és neje
urbán miklós
urbánné Báthor rita
ur-fa Kft.
vadnai miklós
vágó jánosné
vágó lászló és vágó lászlóné
varga fotó
Városüzemeltető Kft.
vincze lászlóné
Zsuzsa virágbolt.

a Tehetséges Gyermekeinkért

    Alapítvány kuratóriuma 
2007. november 17-én rendezte 
meg jótékonysági bálját a 
jászapáti általános és alapfokú 
Művészeti Iskola javára a helyi 
Művelődési Házban.

nagy lendülettel és még na-
gyobb izgalommal kezdtük el a 
szervező munkát, melyből vala-
mennyi kuratóriumi tag kivet-
te részét. 

A ’20-as évek kávéházi hangu-
latát idéztük meg mind a megté-
vesztésig eredetinek tetsző kávé-
házi plakátokkal, melyet a Mű-
vészeti Iskola ügyes kezű tanulói 
festettek, mind a terített asztal 
ízléses kellékeivel a valódi kávé-
szemtől a kávéillatú mécsesig, a 

kávés csészét formáló mézeska-
lácsról nem is beszélve.

Az előkészületekben dereka-
san helyt álltak a fellépő diákok, 
az iskola énekkara, valamint a 
pedagógusok is, akik valameny-
nyien a témához igazították mű-
sorszámaikat és lelkiismeretes 
gyakorlással igyekeztek tudásuk 
legjavát nyújtani a jeles estén.

A bálra érkező vendégeket az 
iskola vezetősége fogadta. A lel-
kes pedagógusok alkalmi kóru-
sának eredeti énekszámával vet-
te kezdetét az est, melyet utasi 
lászló igazgató és nagyné jan-
csó Ilona, kuratóriumi elnök kö-
szöntő szavai követtek.

A Művészeti Iskola táncos lá-
bú diákjai a korszak jellegzetes 
ruhájában charleston és egyéb 
táncokat mutattak be, majd mol-
nár Dóra és Szabó Roland fellépő 
vendégművészek emelték az est 
hangulatát. Magas szintű tánc-
tudásukkal kedvet csináltak ven-
dégeinknek, hogy a fi nom vacso-
ra elfogyasztása után maguk is 
táncra perdüljenek a parketten. 
Ehhez persze a  színvonalas zenét 
játszó zenekar is nagyban hoz-
zájárult.

Éjfél közeledtével valamennyi 
vendég várta már, hogy a tombo-
latárgyak mielőbb gazdára lel-
hessenek. Eközben fény derült a 

bálkirálynő és párja személyére 
is, akikre a vendégsereg a meghí-
vója mellé kapott cédulán szavaz-
hatott az este folyamán.

Bízunk benne, hogy a részt 
vevő vendégek nem csalódtak a 
meghirdetett bál programjában 
és kellemes élményekkel távoz-
tak. a sikeres bálhoz nagyon nagy 
segítséget nyújtottak az alábbiak-
ban felsorolt támogatóink, akik-
nek ezúton is szeretnénk megkö-
szönni támogatásukat, további 
munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk!

a Tehetséges 
gyermekinkért 

Alapítvány kuratóriuma

„Micsoda éjszaka volt…”
Sport

A „Három Kívánság” alapítványi bál támogatói

1. Margaréta (paradicsom, sajt) .....................................................
2. Sonkás (paradicsom, sonka, sajt).................................................
3. Sonkás-gombás (paradicsom, sonka, gomba, sajt)......................
4. Szalámis (paradicsom, pepperoni, szalámi, sajt)...........................
5. Magyaros (csípős paradicsom, szalámi, kolbász, füstölt szalonna, 
paprika, hagyma, sajt).......................................................................
6. Vadász (paradicsom, sonka, szalámi, bacon, hagyma, gomba, 
virsli, ananász, tojás, kukorica, sajt)..................................................
7. Mexikói (csípős paradicsom, virsli, szalámi, bab, sonka, kolbász, 
mexikói zöldségek, kukorica, sajt).....................................................
8. Havanna (tejfölös alap, sonka, virsli, tarja, hagyma, paprika, 
tojás, sajt)........................................................................................
9. Tarjás (paradicsom, tarja, bacon, hagyma, paprika, tojás, sajt).....
10. Tetszés szerint 6 féle kívánság
(választható feltétek: paradicsomos vagy tejfölös alap, sonka, szalámi, 
pepperoni, tojás, kukorica, ananász, sajt, hagyma, virsli, tarja, kolbász, 
vörös bab, gomba, füstölt szalonna, bacon, mexikói zöldségek)

Rendeljen sört pizzájához!
A pizzák a doboz árát nem tartalmazzák. A doboz ára 80,- Ft. Jászapáti 
területén a házhoz szállítás díjtalan! Rendelés: H-SZ: 14.00-től 21.30-ig. 

V: 15.00-től 20.30-ig.
Jó étvágyat kívánunk!

420 Ft
550 Ft
580 Ft
580 Ft

820 Ft

890 Ft

890 Ft

580 Ft
800 Ft

P I Z Z A
Jászapáti, Kossuth út 28.
0657440 640

A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is egy gyönyörű 
fenyőfát állítottak fel a főtéren városunk vállalkozói. Az óvodások sok 
szép díszt készítettek azért, hogy a karácsonyfa valóban ékessége le-
gyen a térnek. A legkisebbekhez a Szentestét megelőzően már elláto-
gatott a jézuska, és a hozzájárulásokból megmaradt összegen játé-
kokkal lepte meg az óvodákat.

Köszönjük mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal vagy tevő-
legesen részt vettek a vállalkozók fenyőfájának a felállításában és az 
ajándékozásban.

Király Istvánné ÁMBRA Kft. , Urbánné Ádám Márta OPTIKA, 
Ádám Miklósné Bonbon édesség, cukrászat, Tóth Istvánné Zöldpatika 
– Divatáru üzlet, Mihályi Ferencné Villamossági üzlet, Varga József-
né varga fotó, Pádár lászló Ínyenc cukrászda, nyitrai ferencné Sirály 
papírbolt, miklós vincéné horizont üzletház, nagy Béláné, Tajti Ibo-
lya Kiskedvencek üzlete, Luzsi Ferencné Fantázia ruházati kereske-
dés, Gyenes Balázsné FORT-KOM Kft, Nagy Sándor POWER műsza-
ki kereskedés, Stuchlik István Jász Vendéglő – Ali Baba Gyros Bár és 
Pizzéria, Gojsza márta és Tajtiné Tarkó mónika frEIa Szépségsza-
lon, Orosz István, Farkas István autóbuszvezető, Jász László autó-
buszvezető, Nyitrai László asztalos vállalkozó, Lóczi Miklósné fod-
rász, Pinczés Beáta kozmetikus, Mihályi Gergő SHIELD-2004 Secu-
rity Kft, Demény Gábor DEm-TranS-97 Bt., Bella Gábor Borostyán 
vendéglő, Lakatos Lajos Premier Videotéka, Jász Újság.

Vállalkozók fenyőfája
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Az áldozat 
 Boldog Új Évet kívánok minden kedves olvasómnak, ennek 

a szép esztendőnek a kezdetén. Talán már most sokan úgy ér-
zik, nehezebb anyagi körülmények, keményebb élet vár ránk az 
idén. Csökken az életszínvonal, amit eddig elértünk abból lej-
jebb kellene adni. Igen, áldozatokat kell hoznunk, kompromisz-
szumokat kell kötnünk, a fejlődés érdekében, hogy tovább tud-
junk lépni. Ez minden történelmi korban így volt, akár akar-
ta a nép, akár nem. Voltak, és még lesznek is nehéz időszakok 
anyagiak terén is, most még a közügyekben is nagy igazságta-
lanságot érzünk.

De mindenkinek meg lehet a hite, reménysége a jövőben, 
hogy valamikor a gyermekeinknek majd jobb lesz, ha most mi 
egy kicsit összébb húzzuk magunkat. leállítani nem lehet ezt 
a rohamos fejlődést, de a lassítását meg kell próbálni. Nem sza-
bad minden új dolgot azonnal átvenni, akár cenzúra nélkül is, 
mert az biztosan jó! Kételkedni kell, mérlegelni valóban olyan 
jó –e ez nekem, a családomnak, a jövőre nézve, környezetkí-
mélő-e, energiatakarékos-e, egészségre ártalmas-e? De még 
jobb, ha azt is figyelembe vesszük, valóban szükségem van egy 
új autóra, még egy plazmatévére, vagy a 100-adik háztartá-
si kisgépre, hogy csak az energiafalókat említsem. Szerintem 
ez a fogyasztói társadalom csapdája. nem tudunk lemondani 
semmiről, a vágyainkat maximálisan kielégítjük, ha nincs elég 
pénzünk, akkor hitelből. Itt volt rá példa a karácsonyi tv-reklá-
mok festette abszolút nem reális kép. nekem például nincs ez-
zel gondom, mert nem estem még bele túlságosan ebbe a csap-
dába, de önök is biztosan ismernek olyanokat, akik beledőltek 
már. akiknek talán a segítségére lehetünk egy kis példamuta-
tással, egy kis egészséges önmérséklettel, na nem az aszkézis-
ra gondolok. Hanem arra, hogy „addig nyújtózkodj amíg a ta-
karód ér”. Ez ilyen egyszerű! Keresztényként szinte kötelessé-
günk ezt az elvet vallani, ha nem sikerül, akkor segítséget kell 
kérni a jó Istentől, hogy ne essünk újra kísértésbe. Még ha az 
üzleti érdekünk kívánja is azt, hogy kockáztassunk. Nem biz-
tos, hogy érdemes ezért túl nagy kockázatot vállalni, inkább ál-
dozatokat kell hozni, de ezt mindenki maga dönti el. 

a cikk megírásának ötletét a Kossuth rádió vendég a ház-
nál című  december 18.-i műsora ihlette. A gyerekeinket nekünk 
kell megvédeni ettől a borzalmas világtól, ha kell példamuta-
tással, ha kell soron kívüli áldozatokkal. 

Szóval új évet kezdünk itt a lehetőség. Rajta!

Tisztelettel: Z. S-né

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

az avoP keretében a lEaD-
Er+ intézkedésben a jász Sarok-
pont  Összefogás a Térség Jövő-
jéért helyi akciócsoport felhí-
vására a Jászapáti Templomért 
Alapítvány sikeresen pályázott 
két oltárkép restaurálására. 

Bóna István festő-restaurátor 
vállalkozása végezte a (Sajóssy 
alajos) Szent anna és (Than mór) 
Szent Erzsébet képek restaurá-
lását a jászapáti templomban, de 
ő irányítja a templom szekkói-
nak (fali képeinek) helyreállítá-
si munkáit is.  November végén 
rendhagyó történelemórákra le-

hetett jelentkezni, diákoknak és 
érdeklődőknek, ahol Bóna István 
bemutatta a templom fali képei-
nek állapotát, a vágó Pál és Szir-
mai szekkók helyreállításának 
jelenlegi szakaszát és a restaurá-
torok munkáját a már elkészült 
Fájdalmas szűzanya és az éppen 
„kifeszítés” alatt lévő képek segít-
ségével.  A munkát nehezíti, hogy 
a szekkókon már az elkészítésük 
után egy-két évvel beázások je-
lentkeztek, ezért a gyenge köté-
sű anyagot a berepülő madarak, 
denevérek tovább rongálták az el-
telt száz év során. 

megismerhettük a restaurá-
lás lépéseit, hiszen a tévhittel el-
lentétben nem újrafestik a képe-
ket, hanem puha ecsettel történő 
tisztítás után szilárdítják, fixál-
ják a régi festéket és csak a hiá-
nyokat egészítik ki olyan anyag-
gal, ami a vizsgálatok után leg-
jobban hasonlít az eredeti festék 
összetételére. A vászonképek fel-
újítását is színes fotókon követ-
hettük végig.

Az anyagok vizsgálatához a 
Kriminalisztikai Intézet és az 
ÉMI segítségét is igénybe vették, 
de mindig először ki kellett pró-

bálni az eljárást egy kis felületén 
a képnek, hogy az valóban megfe-
lelő legyen. Az aprólékos munká-
hoz a legmodernebb eszközöket, 
UV fényképezést és Infravörös 
technikát használtak. A vászonra 
festett képeket, máshol még nem 
alkalmazott eljárással feszítették 
simára a festék puhítása után és a 
vakkereteket is kijavították, hogy 
az értékes régi képeket minél to-
vább megőrizhessük az utókor-
nak. (az egyik képen egy eddig 
nem nagyon látható felirat is elő-
került a felújítás során.)

Sz-n

Történelmi gyökerek megőrzése és átadásaKedves  Rejtvényfejtők!

A rejtvényben Borsiczky Imre 
Újévi verséből idézek.

„ Majd az új esztendő is gyor-
san beköszönt,

 kapunk jó kívánságot, akár 
egy özönt.

Imánkban hisszük: az Isten 
hallhatatlan …

folytatása a rejtvény vizsz. 1 és 
függ. 49 számú soraiban.

VíZSZ.: 1. Beküldendő. A 
vers folytatásának első ré-
sze. 11. A rejtvényfejtés egyik 
kelléke! 12. Vendéglői olvasmány.  
13. Tegező megszólítás.  15. For-
gat, tekerget. 17. fejetlen nap! 18. 
hirtelen mozdulattal félrekap. 
20. Idegen férfinév. 22. Kasztí-
lia egyik tartománya. 23. hátul 
van a sorban. 26. Addig az idő-
pontig. 27. Takaros, mutatós. 28. 
védelmez, félt. 29.  Igen, angolul.  
31. OGO betűi keverve.  33. Ket-
tős betű. 34. 2007-ben az aerobik 
Európa Bajnokságon férfi egyéni-
ben 6. szerezte meg. ( Gergely). 
37. Talál. 39. Az udvarra helyez. 
40. Kintről-bentre, rövidebben. 
41. folyó németországban. 43. 
arra a helyre dob.  45. milliliter.  
46.  Zivatarkor utóhangja a men-

nydörgés. 48. hangtalan sál! 49.  
Valaminek a következtében.  51. 
A sav  is  teszi.

Függ.: 1. valaminek a meg-
magyarázása, egy kifejezés, egy 
gondolat tartalmának körbeírá-
sa. 2. Argon vegyjele. 3. Távol-
Keleti ország. 4. Ritka férfinév.  
5. Hősködés, legénykedés, a ve-

szélyt semmibevevés. 6. Végek 
nélküli görgő! 7. Szám tíz alatt. 
8. Kotor része! 9. Magasra növő 
fűvel borított síkság Dél-Ameri-
kában. 10. 24 órai időtartamra 
vonatkozó. 14. Ősei, elődei. 16. 
Erwin Kisch, német újságíró, a 
„ száguldó riporter” 19. Össze-
omol. 20. Ozmium, kén és oxi-

gén vegyjele. 21. Fegyelmezetlen, 
rossz magatartású, tiszteletlen. 
24. Egy hajcsomó. 25. Egy cég, 
egy szervezet vagy szolgáltatás 
egyedi, jól felismerhető, azono-
sításra szolgáló jele. 27. Öv része 
is lehet. 30. Ez a pirosság. ( két 
szó) 32. a zöld szín egyik árnya-
lata. 35. Ivarral kapcsolatos. 36. 
Magához hív. 38. Hortobágytól 
30 km-re fekvő település. 39. Tu-
randot szerelme. 40. Betétbe he-
lyezett pénzösszeg után fizeti a 
bank. 42. Az idő alatt. 44. Úrinő, 
de egy fajta kártyalap is. 46. VTG. 
47. végek nélküli alkat! 49. Be-
küldendő.  A vers folytatá-
sának második része. 50. ál-
lóvíz. 52. Róla egynemű betűi. 

Beküldendő: Vízsz. 1 és 
függ. 49  számú sor megfej-
tése.

A megfejtéseket a Könyvtár cí-

mére kérjük beküldeni 2008. feb-

ruár 20-ig.

A novemberi rejtvény megfej-

tése: véradók napja, Katona jó-

zsef.

Vásárlási utalványt nyert: 

Pataki Józsefné, jászapáti.

Nagypál Istvánné

Keresztrejtvény

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

„Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.”
               (Tóth Árpád)

A költő szavai megidézik, a tehetség ragyogását, amely világunkat fénnyel 
és melegséggel tölti meg.  Ebből a tűzből nyújtunk át egy csokrot az idei 

rendezvényen kedves vendégeinknek. 
A bál fővédnöke: Szántai attila vállalkozó

A jótékonysági est programja:
19 órakor: Megnyitó, köszöntők, a  PályaMű Díjak  kiosztása.

1945 Műsor:
Az iskola tanulóinak előadása, majd a Rácz Aladár Zeneiskola fúvós 
zenekarának és az Öreg Táncosok Baráti Köre közös produkciója

20 órakor: vacsora
Tárkonyos csirkemáj-ragu leves. Rakott csirkemell-filé thai-zöldséggel, 
párolt rizzsel. Sertésflekken kemencés-burgonyával, joghurtos öntettel. 

Gyümölcsszelet. Éjfélkor batyuban sült csülök.
2100 Az iskola pedagógusainak „Latin vér” című táncos produkciója

2400 A „Tűz Ördögei” – zsonglőrbemutató
0015 Tombola

A zenéről Borbély Sándor és Székely Balázs zenekara,  
a KÓKUSZ DUO gondoskodik.  Asztalfoglalás az iskola titkárságán.  

Részvételi kártya: 4000 Ft, támogatói jegy: 2000 Ft.

A Tehetségért Alapítvány meghívja Önt és kedves családját 

jótékonysági estjére,
amelyet 2008. január 26-án 19 órától rendez  

a Szakképző Iskola aulájában

A Tehetségért Alapítvány január utolsó szombatján rendezi meg hagyományos 
báli estjét.  Az idei évben a remek szórakozási lehetőség és az íncsiklandozó 
ünnepi vacsora mellett rendhagyó osztálytalálkozók létét is biztosítani 
szeretnék, amelyre előzetes jelentkezéseket szívesen fogadunk.  Önök 
adják a különleges évfordulót, mi hozzájárulunk a „nagy műhöz” a méltón 
ünnepléssel és egy felejthetetlen esttel. 
Ha hirdetésünk felkeltette figyelmét, kérjük, jelentkezzen a kuratórium 
tagjainál.

Tehetségért Alapítvány Kuratóriuma 
Berente Éva, a Kuratórium elnöke   Tel.: 30/531-3305

Rendhagyó osztálytalálkozó

Meghívó
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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,

fi gyelje 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

December 15 – én nagy iz-
galommal indultunk já-

szapátiról a Szolnoki Művelődé-
si ház által meghirdetett megyei 
táncversenyre.

A téli időjárási körülmények 
ellenére időben érkeztünk a  hely-
színre.  Elegáns táncruháinkba 
beöltözve szemlét tartottunk 
a jövendő tánctermünkben.  A 
meghirdetett időpontban 11 óra-
kor benépesült a táncterem ver-
senyzőkkel és a  zene ritmusára 
megkezdődött a verseny. A kör-
nyező településekről összesen 
21 pár indult, hogy megmutas-
sa tánctudásának legjavát. Ami-
kor véget értek a  produkciók, iz-
galommal vártunk mindannyian 

az eredményre. nagy-nagy örö-
münkre 6 pár táncost juttatott 
tovább a döntőbe az öttagú zsű-
ri. Én Gergővel is ezek közé jutot-
tam.  Szünet után folytatódott a 
verseny a továbbjutott párok kö-
zött. Nagy volt a tét, hogy kinek 
jut az első helyezés. 

Amikor vége lett a táncos küz-
delemnek, megkönnyebbülten 
vártunk az eredményre. A vég-
eredmény kihirdetésekor kide-
rült számunkra, hogy nem volt 
hiába való a buzgalmunk. Nagy 
örömünkre én és Gergő első he-
lyezést kaptunk a zsűritől. Ju-

talmul oklevelet, táncos párt áb-
rázoló szobrocskát, arany érmet 
kaptunk a megérdemelt első he-
lyezésért.

Amikor befejeződött fáradsá-
got, izgalmat feledve boldogan 
értünk haza jászapátira. Köszön-
jük molnár józsef tanár bácsi fel-
készítését.

Kis Nikolett 
7. a

a jászapáti általános és alap-
fokú Művészeti Iskola Tár-
sastánc tanszakos diákjai na-

gyon szép eredményt értek el a 
Szolnokon megtartott megyei 
táncversenyen,december 15-én.A 
mezőnyben 21 páros indult bronz 
kategóriában. Első helyezést Kis 
Nikolett- Nyitrai Gergő értek el, 
amint azt a fenti élménybeszá-
molóban is olvashatták. Máso-
dikok Kalmár Patrícia- Pallagi 
márk lettek, hetedik helyen Dob-
ra Nóra- Zagyi Norbert végzett, 
tizenegyedik Tóth ronetta-Bom-
lász Bogdán, míg tizennegyedik 
helyezést farkas mónika- ládi 
Szabolcs értek el. minden részt-
vevő tanulónak gratulálunk a 
szép teljesítményhez.

Az iskola vezetősége

Szolnoki táncverseny

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

Lakásberendezési 
Á R U  H Á Z

Jász be rény, Nagykátai út. T: 57/415-242, 57/415-006. 
Jász apá ti, Ist ván ki rály út 49. 57/441-003, 30/6301-693 

Ha építkezés a TÉMA, 
legyen partnere a TÉBA!

Boldog új évet kívánunk 
minden kedves Vásárlónknak!

2008-ban is � gyeljék 
új akcióinkat!

BÚTORVÁSÁR 
a Bagi Bútorház Kft-nél

szekrénysorok, kárpitos garnitúrák
konyhabútorok, étkezők, kisbútorok, 

PVC-padló

GREDIGEN- és OTP-gyorshitel, 
hitelügyintézés helyben.

50.000 Ft fölötti vásárlás 
esetén ajándék!

Továbbá ugyanitt: üvegezés, képkeretezés

Nyitva tartás: H–Vas.: 8–18 óráig.
Jászapáti, Petőfi út 5.

Telefon és fax: 57/440-186

AKCIÓ
!

az Európai unió avoP lEaD-
ER+ „Egyenlő esély a biztonság-
ra” című pályázatán kistérségünk 
négy települése: jászapáti, jász-
szentandrás, Jászivány és Jászdó-
zsa nyert lehetőséget arra, hogy 
az önkormányzatok, a civil szer-
vezetek és a gazdálkodó szerveze-
tek szorosabb és eredményesebb 
együttműködést tudjanak kiala-
kítani. A Jászapáti Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület partnerségben a 
jászszentandrási és jásziványi ön-
kéntes tűzoltókkal és Jászdózsa ön-
kormányzatával, sikeresen pályá-
zott az együttműködés fejleszté-
sére. 

A program támogatásával ké-
szült egy színes kiadvány, ami a la-
kosság tájékoztatását szolgálja tűz,  
közlekedési baleset vagy természe-
ti kár esetén és bemutatja a telepü-
léseken működő tűzoltók munkáját 
és azt a törekvést, hogy  Jászdózsán 

is újjászervezzék az egyesületet. 
jászdózsán jelenleg csak a Polgár-
őrség keretein belül működik tű-
zőrség, az önkéntesek toborzása je-
lenleg még tart, azzal a céllal, hogy 
ezen a településen is pár perc alatt 
ott lehessen a segítség a bajba ju-
tott lakosság számára - ami jászi-
ványban, Jászszentandráson, Já-
szapátin már évtizedes hagyomá-
nyokkal működik.

miklós vince a jászapáti ÖTE el-
nöke egy kis ünnepség keretében 
jelentette be a négy település pol-
gármesterei és tűzoltói jelenlét-
ében, hogy a pályázaton nyert ösz-
szegből tűzoltó munkaruhákat és 
fecskendőket is tudtak vásárolni 
a négy partner település önkénte-
sei számára. 

a partnerség a pályázat elkészí-
tésében is megmutatkozott, mert a 
jászkiséri ÖTE vezetője Balog Lász-
ló is segítette a munkát. 

A Jász Újság Rejtvény megfejtői között az idén is sorsoltunk, 
a nyertes Nagy Istvánné lett, aki ajándékkosarat kapott. 
Mindenkinek további jó szórakozást kívánunk a játékhoz!

Miklós Vince az önkéntes tűzoltók vezetője beszámol a nyertes pályázatról

A rejtvényfejtők év végi ajándéka már 15 éve 
Szalkári Rózsa egyik szép festménye. Az idén a 
rejtvények készítőjének, Nagypál Istvánnénak 

szánta, aki évek óta min-
den hónapban új feladat-
tal lepi meg a Jász Újság 
olvasóit. 
Andrea szerint nagyon 
egyszerű készíteni a rejt-
vényt, csak a megfejtést 
előre kell beírni, a megha-
tározásokat pedig ki kell 
találni hozzá. A gyakorlás 
érdekében naponta rend-
szeresen játszik az Interne-
ten Egri János, Szókirakó 
című online játékával.

Szalkári Rózsának ezúton 
is köszönjük a képet! A 
művésznőnek sok sikert 
kívánunk legközelebbi 

kiállításához, ami a Vágó Pál múzeumban lesz 
január hónapban, egyik kedves tanítványával 
közösen. 

Pályázatot nyertek – együtt

Rejtvényfejtés 
nyertese

AKCIÓ
!
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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: 2008. január 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
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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, 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

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

December 4-én rendeztük 
meg Kodály Zoltán születésé-
nek 125. évfordulója tiszteletére 
a jászapáti általános és alapfo-
kú Művészeti Iskola  könyvtárá-
ban népdaléneklő versenyünket. 
A versenyzők már kora délután   
gyülekeztek  a folyosón, ahol ké-
szültek a megmérettetésre. 

Kocsisné  Kaszab Zsuzsanna 
tanár néni köszöntése  és a sor-
számok kihúzása után közösen 
énekeltük el az Érik a szőlő című 
népdalt, majd elkezdődött a vé-
get nem érő előadások sora.

A zsűri kritikusan figyelte a kis 
előadókat, véleményüknek pont-
számokkal adtak hangot. A zsűri 
tagjai voltak: Tavasz Ferenc igaz-
gatóhelyettes, Kovács Gyuláné, 
Kocsisné Kaszab Zsuzsanna, Bo-
lyós magdolna és Kimák henri-
ett a diákönkormányzat elnöke.

Mindenki két  dalt  választha-
tott . Szebbnél szebb dalok hang-
zottak el, majd az izgalommal teli 
eredményhirdetésre került sor.

az ötödik-hatodikos korcso-
portból első helyezettek Tajti Bo-

tond és Németh Adrián   6.  a  osz-
tályosok lettek.

második helyezést mihályi 
Zsuzsanna 5.a és Bécsi Nóra 6.a 
osztályos tanulók értek el.

Különdíjat   színvonalas elő-
adásukért Farkas Ernő és Bucsi 
Dániel 5.b, Benkucs Tamás 6.c 
kaptak.

a hetedik- nyolcadikos kor-
csoportból első helyezett Nagy-
pál  ágnes 8.c mihályi andrás 7.a 
osztályos tanulók lettek.

Az oklevelek, jutalomkönyvek, 
cd-k és csokik átadása után min-
denki kapott egy-egy szaloncuk-
rot, majd egy kellemesen eltöltött 
hangulatos délután emlékével 
térhetett haza minden résztve-
vő diákunk és tanáraink.

A győztesek részt vehetnek a 
jászberényben december 13-án 
megrendezésre kerülő népdal-
éneklő versenyen.

minden tanuló és tanár rész-
vételét és segítségét köszönjük. 

 Bolyós Magdolna

Ebben az évben is megrendez-
ték  jászfényszarun a regioná-
lis táncversenyt  ,amire a Művé-
szeti Iskola társastánc tansza-
kos növendékei is szép számmal 
beneveztek. November  24-én 
szombaton került sor a rangos 
eseményre, ahová az ország min-
den részéről érkeztek az ügye-
sebbnél ügyesebb táncosok.. 
Képviseltette magát Budapest, 
jászberény, jászárokszállás jász-
fényszaru   és  a jászapáti általá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskola  
is. A versenyzők   bronz , ezüst és 
arany kategóriában indulhattak. 
a mi diákjaink bronz kategóriá-
ban neveztek be az izgalmasnak 
ígérkező versenyre. Természete-
sen hetek óta lázas felkészülés 
előzte  meg  a megmérettetést. A 
felkészülés nem volt hiábavaló. 

A benevező 35 pár közül első he-
lyezést nagypál ágnes- Bomlász 
Bence páros ért el, második he-
lyen Kis Nikolett- Nyitrai Gergő 
végeztek, ötödik helyezettek Kal-
már Patrícia- Pallagi márk lettek.  

Minden résztvevőnek köszönjük 
a helytállását, a győzteseknek pe-
dig ezúton is gratulálunk és to-
vábbi sok  sikert kívánunk!

reméljük, hogy a januárban 
jászapátiban megrendezésre ke-

rülő versenyen is hasonlóan jó 
eredményeket érnek el  tanuló-
ink. A Jó felkészülést kívánunk 
nekik az elkövetkezendő hetek-
ben!

 Bolyós Magdolna 

„ A magyar  és a cigány kultú-

ra gyöngyszemei „ címmel no-

vember 30-ánJászladányon te-

hetséges gyermekek találkozó-

ja volt. 

a jászapáti általános és alap-

fokú Művészeti  Iskola tánccso-

portja és két ügyes énekese is be-

nevezett, hogy bemutasson egy 

kis részletet a 20-as évek han-

gulatából, öltözködési szokásai-

ból, jellemző táncaiból,dalaiból. 

Pénteken kora délután kezdődött 

a bemutató, ahol sok- sok kisdi-

ák bemutathatta tehetségét. Ér-

keztek jánoshidáról. alattyán-

ról, Jásztelekről gyermekek és 

nevelők egyaránt. Természete-

sen Jászladány a vendégfogadó 

móra ferenc általános Iskola 

is képviseltette magát több mű-

sorszámmal. A zsűri tagjai ér-

tékelték a produkciókat és min-

den fellépő kis ajándékot is ka-

pott. Harminchat műsorszámot 

tapsolhatott végig a művelődé-

si ház közönsége. Színvonalas 

versmondókat, énekeseket, me-

semondókat, táncosokat hallhat-

tunk és láthattunk. Tanulóink  

közül nagypál ágnes 8.c osztá-

lyos tanuló a Pá, kis aranyom, 

pá… dallal nagy sikert aratott.  a 

zsűri dicsérő oklevéllel jutalmaz-

ta produkcióját. Tánccsoportunk 

közül a nagyok léptek fel charles-

ton táncprodukcióval. 

Tagjai voltak: 

faragó Barbara- nyitrai Csa-

ba, Kis Nikolett- Nyitrai Gergő, 

nagypál ágnes-Bomlász Bence, 

Kalmár Patrícia- Pallagi márk. 

A színvonalas produkció után 

nagy –nagy tapsot kaptak és ter-

mészetesen kiemelkedő szerep-

lésükért oklevelet. 

mihályi andrás 7.a osztályos 

tanuló a Fogj egy sétapálcát... 

című dallal szórakoztatta a. kö-

zönséget. 

A jutalmak , oklevelek átvéte-

le után már sötétben indultunk 

haza egy élményekkel teli dél-

után emlékével. Reméljük jövő-

re is részt vehetünk ezen a ren-

dezvényen.

Köszönjük a gyerekek rész-

vételét és a szülők  Kalmárné 

Nagyitván Erika és Pallaginé, 

valamint Molnár László nyug-

díjazott igazgatónk  áldozatkész 

segítségét .

B. M.

Énekeljünk, énekeljünk!Tehetséges gyermekek 
találkozója

„Csetlik – botlik” táncverseny

A jászapáti Önálló Óvodai Intézmény „Három Kívánság” alapítvá-

nya ezúton szeretne köszönetet mondani azoknak a szülőknek és tá-

mogatóknak, akik jövedelemadójuk 1%-ával hozzájárultak óvodáink 

kültéri játszótereinek bővítéséhez.

2006 évből számlánkra 198.177 Forint érkezett.

„Három kívánság” alapítvány kuratóriuma

Köszönet



4-én 13.30 óra: Angol nyelvtan-
folyam + BBC English

5-én 8 óra: Angol nyelvtanfo-
lyam + BBC English

7-én 14 óra: nyugdíjasklub
8-án, 10 óra: Aranyfa olvasó-

program
9-én, 10 óra: Cukorbetegek 

klubja
9-én 16 óra: Élményklub
11-én 13.30 óra: Angol nyelv-

tanfolyam + BBC English
12-én 8 óra: Angol nyelvtanfo-

lyam + BBC English
12-én 8 óra: vertcsipke
12-én 9 óra: Játék-délelőtt
14-én 14.30 óra: mini Gyöngy-

színház
14-én 16 óra: Városi kereszt-

rejtvényfejtő egyéni verseny
18-án 10 óra: Babaolvashow
18-án 13.30 óra: Angol nyelv-

tanfolyam + BBC English
19-én 8 óra: Angol nyelvtanfo-

lyam + BBC English
21-én 14 óra: nyugdíjasklub

25-én 13.30 óra: Angol nyelv-
tanfolyam + BBC English

26-án 8 óra: Angol nyelvtanfo-
lyam + BBC English

26-án 9 óra: Játék-délelőtt
28-án 14 óra: Rejtvényklub (16 

óra: legyen Ön is milliomos!)
28-án 14.30 óra: mini Gyöngy-

színház
minden kedden, csütörtökön és 

pénteken délelőtt (előzetes egyez-
tetés alapján): „Testreszabott” 
tanfolyam

Minden kedves jelenlegi és le-
endő olvasónknak boldog újévet 
kívánunk!

a vágó Pál helytörténeti mú-
zeumban januárban SZalKá-
RI RÓZSA festőművész képeiből 
látható kiállítás.

SZülETTEK:
Tajti Dániel  XI. 20.
Kökény luca Sára XI. 25.
ürmös Tamás  XII. 10.
jancsó Dániel  XII. 10.
nyitrai fanni  XII. 14.

háZaSSáGKÖTÉS:
Duka Károly – farkas Erika XI. 24.

ElhaláloZTaK:
Gojsza Józsefné  élt 82 évet Jászapáti lakos
 nagy-lukács rozália
Nagy-József Ferenc élt 66 évet „
Tajti Istvánné  élt 89 évet „ 
 Tajti mária
Mihályi István  élt 87 évet „
Nagy Andrásné   élt 86 évet „
 Bárdos Terézia
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A Városi Könyvtár januári programjai Anyakönyvi hírek



Jászapáti autóbusz állomásról induló autóbuszjáratok 
Érvényes 2007. december 1-től – Jászkun volán zrt.

Jászapátiról induló vonatok

Újszászra (átszállással Szolnokra): 4:00
Szolnokra: 6:05, 7:05, 8:05, 10:05, 12:05, 14:05, 

16:05, 18:05, 20:05.
Vámosgyörkre: 4:04, 6:04, 8:04, 10:04, 12:04, 

14:04, 16:04, 18:04, 20:04.

5-én, 15 ó: Szalkári rózsa 
kiállításának megnyitója 

7-én, 14 ó: Termékbemutató
19-én, 9 órától: Divatbemutató
25-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
26-án, 9 órától: ESKÜVŐ 

’2008 kiállítás és vásár
Angol nyelvtanfolyam: 
5-én, 12-én, 19-én -9-12 ó. 10-

én, 22-én -17 ó.
néptánc-próba alsósoknak és 

felsősöknek minden kedden 15-
18 óráig, minden pénteken: 17-
19 óráig

Énekkar próbája minden 
hétfőn: 17.30-19.30 ó.

hastánc tanfolyam 
szombatonként: 13.30-15 ó.

Hétszínvirág Táncegyüttes 
próbái: 

szombaton 15-19 ó., vasárnap 
9-12 ó.

nyugdíjas klub minden hónap 
második keddjén: 15 ó.

Színjátszókör próbái 
vasárnaponként: 15-17 ó.

Mozi előadások pénteken és 
szombaton: 19 ó.

A Művelődési Ház  
januári programajánlata



eMLÉKezÉs

Miháli Jánosné 
(Kókai erzsébet) 

halálának hatodik évfordulóján

Jóságos szíved örökre elcsitult.
Lelkünkre néma gyász borult.
Te már nem vagy velünk,
Azóta is üres a házunk.
Tudjuk, hogy hiába várunk.
Kérünk, fentről vigyázz ránk.
Megállunk a sírod előtt,
Könnyezünk.
Fájó szívvel örökké rád 
Emlékezünk.

Szerető családod és a rokonság
(Jászapáti, Rapi út 10.)












Ön határozhatja meg az időpontot, az időtartamot, a haladási tempót, 
az elméleti és gyakorlati ismeretek tartalmát, a résztvevők számát.

 Időpont: kedd, csütörtökön, péntek délelőtt, időtartam: 1–20 
óra. Elméleti ismeretek, gyakorlati ismeretek: a számítógép be- és 
kikapcsolása, az egér és a billentyűzet, a szövegszerkesztő- és, 
táblázatkezelő program használata, böngészés és keresés az interneten, 
e-mail cím létrehozása, levelezés, ismerősök keresése a myvip-n és az 
iwiw-en stb. 

Részvevők száma lehet: 1–3 fő (Ön és akivel együtt akar tanulni). A 
tanfolyam díja személyenként 200 Ft/óra (vagyis az internethasználat 
díja). A tanfolyam vezetője Gulyásné Csintó Etelka tájékoztató 
könyvtáros. Érdeklődni és jelentkezni lehet személyesen a városi 
könyvtárban vagy a 441 336-os telefonszámon.

Használja ki a lehetőséget akkor is, ha nincs számítógépe, internet 
hozzáférése! (2007-ben 74 fő /a SENIOR program keretében 20, a 
NAGYOLVASHOW keretében 24, az INTERNET FIESTA keretében 
2, egyéni foglalkozáson 28 fő alapozta meg vagy bővítette 1–6 órában 
számítógép-használó tudását könyvtárunkban).

Testreszabott tanfolyam


