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Ünnepséggel és kiállítás rendezésével emlékeztek az óvoda egykori alapítóira, 
a mai óvónők. (Teljes cikk a 6. oldalon.) A kerékpárút próbája.

Október 30-án ünnepélyesen átadták a Petőfi úti kerékpárutat. 
A szalagot átvágták: Kocsi Mihály a KÖTIVIÉP-B Kft. ügyvezető igazgatója,

 a munkák kivitelezője, dr. Szekeres Imre országgyűlési képviselőnk, 
honvédelmi miniszter és Szabó Lajos polgármester.Kedves Jászapátiak!

Jászapáti Város Képviselő-testületének tagjai  
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében  

Boldog Karácsonyt 
és eredményekben gazdag,  

Boldog új évet KívánunK!
Szabó Lajos polgármester, Andrási Lászlóné jegyző

120 éves az óvoda városunkban. Emléktáblát avattak az óvoda egykori  
és mai vezetői: Nagy Kálmánné, Mihályi Istvánné és Pallagi Lászlóné.

A megnyitó vendégei a Derecskéről érkezett Loósné Nagy Ilona  
és Loós Imre nemezkészítő népi iparművész  

munkáival ismerkedhettek.

Az Ötösfogat zenekar a rendezvény nyitó napján. A Rácz Aladár zeneiskolásokból  alakult 
együttes többnyire mulatós zenét játszik, lakodalmakon, osztálytalálkozókon,  

de szerenádot is adtak már.

Nagyné Török Zsóka fazekas népi iparművész munkái.

A kézműves foglalkozásokon nagyon sokféle hagyományos szakmát 
kipróbálhattak az érdeklődők, nemcsak gyerekek.

Mézeskalács díszítés. Szülők és gyerekek egyaránt élvezték. (A szervezők ezúttal is kitettek 
magukért: Tajti Erzsébet, Némethné Nagy Mária, Bíró Mariann, Borbásné Budai Valéria,  

Szabóné Nagy Enikő és még sokan mások.  Köszönet érte.)

A Cimbaliband kitűnő hangulatú koncertje zárta  
a rendezvénysorozatot. Dalaik közös jellemzője, hogy 

bennük a különböző népek zenéi nem pusztán önmagukért 
beszélnek, inkább építőkövei egy sajátos, egyszerre archaikus 

és modern hangzásvilágnak.

KépeK az oKtóber 19–24 Között rendezett  
Hagyományos szaKmáK – szaKmai HagyományoK 

című rendezvénysorozat eseményeiből 
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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.

Lancost  Addidas Errea Joma Kronos NikeUHL Sport  

Az idősellátás negyven éve Jászapátin – emlékezés a Szociális Munka Napján E r ő E m E l ő - h í r E k

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

November 18-án ünnepel-
te az Egyesített Szociális Intéz-
ményünk alapításának negyven 
éves évfordulóját a Művészetek 
Házában. Az  emlékezésen  elő-
adások hangoztak el és az intéz-
ményben működő klub tagjai be-
mutatták tevékenységüket.

Az eltelt évtizedek történelmé-
re Tóth Lajosné intézményvezető 
emlékezett ünnepi beszédében, 
amelyből részleteket idézünk.

„Egészségügyi minisztérium 
elrendelése alapján 1969 – ben 
országszerte megalakultak az 
ÖNÓ- k, az Öregek Napközi Ott-
honai.

Jászapátiban 1969 január 1 – 
től hozta létre a Nagyközségi Kö-
zös Tanács, a szociális gondosko-
dásnak ezt az ágát, 6 napos nyitva 
tartással. Öregek Napközi Ottho-
na az Egészségház szomszédsá-
gában, a Jókai út 2 szám alatt ka-
pott helyet.

Vezetője: Rentler Jánosné Ró-
zsika néni volt. Nem kisebb fel-
adat jutott a vezetőnek és két 
munkatársának, minthogy a nap-
közi otthon szolgáltatását népsze-
rűsítsék, és teljen meg az intéz-
mény élettel.

Ezt a kábeltévé, és a hírmon-
dó segítsége nélkül úgy tették 
meg, hogy fölkeresték azokat az 
idős embereket, akikről tudták, 
vagy sejtették, hogy egyedül él-
nek. Meghívták őket, próbálják ki 
a közösségi életet. Nem olyan ros-
sz az, ha az ember nem magányos. 
munkájuk eredményeképpen 32 
fővel telt meg a napközi otthon. A 
toborozásban sok segítséget kap-
tak az akkor Jászapátiban prakti-
záló orvosoktól, védőnőktől, és a 
tanácsi dolgozóktól.

a hetvenes évek elején igény 
merült fel a beteg, egyedül élő sze-
mélyek gondozására. 1975 május 
1 – től területi gondozói szolgála-
tot hoztak létre. Két gondozónő 
látta el a munkát. 15 – 20 olyan 
főnek nyújtottak segítséget, akik 
otthonukban nem, vagy csak ne-
hézségek árán tudták az életvite-
lüket fönntartani.

Ők nem az ÖNO Jókai úti in-
tézményébe tartoztak. Székhe-
lyük a Nagyközségi tanács épülete 
volt. Szakmai irányításuk a tanács 
Szakigazgatási Szervénél történt. 
Erre az osztályra futottak be a ké-
relmek, itt kellett számot adni a 
feladat ellátásáról. Vezetőjük ek-
kor Gulyás Istvánné Rózsika.

Két évvel később 1977 augusz-
tusában az ÖNO vezetője Rent-
ler Jánosné nyugállományba vo-
nult, munkáját Bagi Imréné ma-
rika vette át.

A Nagyközségi Tanács Szak-
igazgatási Szerve, a gondozónők 
munkáját is a Napközi Otthon 
újonnan megválasztott vezetőjé-
re bízta.

az Egészségügyi minisztérium 
17/1978. évi utasításában elren-
delte az időskorúakat gondozó in-
tézmények továbbfejlesztését. a 
minisztérium e rendeletében uta-
sította a településeket az intézmé-
nyek összevonására.

Jászapáti Nagyközségi Közös 
Tanács 1979 február 1 hatállyal 
összevonta az Öregek Napközi 
otthonát, és a Területi Gondozó 
Szolgálatot. Az összevont intéz-
mény elnevezése: Egyesített Szo-
ciális Intézmény. Székhelye Já-
szapáti Jókai utca 2. maradt.

feladatellátásukat tekintve, 
munkájuk nem tért el az addig 
végzett tevékenységektől. Ami a 
munkát nehezítette az, hogy ab-
ban az időben folytak nagyobb fej-

lesztések. Az Egészségház elköltö-
zött, a helyén óvoda épült. Ezek a 
munkálatok akként befolyásol-
ták az idősellátás feladatát, hogy 
felújítás idejére átköltöztek a fiú-
kollégiumba.

1988. évben költözött az intéz-
mény a jelenleg ismert székhelyé-
re, az István király út 17 szám alá. 
Itt megtörténhetett a hetes nap-
közinek az elindítása, amely szol-
gáltatás igénye volt, a magányos 
beteg időseknek.

A hétfőn reggeltől péntek dél-
utánig ott is aludhattak az erre 
rászorultak. A hetes napközi az 
idősek otthona megalakulásáig, 
1990 februárjáig működött. A Fe-
hér Akác Idősek Otthonának első 
lakói, a hetes napközi ellátottjai 
voltak. Ettől az időponttól kezd-
ve 10 éven át, az Egyesített Szoci-
ális Intézmény az idősek nappali 
szociális ellátását biztosító intéz-
ményként működött.

az 1998 – ban megalakult Szo-
ciális és Családügyi minisztéri-
um, intézményi keretek között 
látta biztosítottnak a családok 
segítését, valamint a gyermekek 
védelmének ellátását. Így aztán 
2000-ben, az Egyesített Szociá-
lis Intézmény, a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal egé-
szült ki. Bagi Imréné 27 év szol-
gálat után, 23 évi vezetői tapasz-
talattal, nyugdíjba vonult. 

A fenntartó: Jászapáti Város 
Képviselő testülete pályázatot írt 

ki az intézmény működtetésére, 
amelyet Kántor Sándor nyert el.

Kinevezését követően új jog-
szabályok, és törvények hatály-
balépésével kellett kialakítani a 
kibővült intézmény dokumen-
tációit.

Számos, olyan törvény, és kor-
mányrendelet született ebben az 
időszakban, amelyeknek létrejöt-
te már időszerű volt, ugyanakkor 
meg is nehezítette a feladatellá-
tást. Két év után 2002 ben újabb 
pályázat kiírására került sor. Ek-
kor dr. Szlávikné Gál Zsuzsan-
na kapott kinevezést. Irányítása 
alatt a munka feltételei korsze-
rűsödtek, az intézmény berende-
zési tárgyai modernizálódtak. a 
szolgáltatások színvonalát széle-
sítette az idősellátás területén ép-
púgy, mint a gyermekek és csalá-
dok segítése területén.

a kistérségi társulások létre-
jöttével Jászberény városában 
is megalakult a Jászsági Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, mely társuláshoz Jászapáti 
is csatlakozott 2007 ben. Az idő-
sellátás irányítása, új vezetői pá-
lyázat kiírását tette szükségessé. 
2008. április 1-től kaptam kine-
vezést az intézmény irányítására. 
a feladat adott. munkatársaim-
mal folytatjuk az elődeink által 
végzett munkát, a kor kihívásai-
nak megfelelően, és igazodva az 
ellátottaink igényeihez.”

Az emlékműsor szereplői voltak

2009. november 14-15-én Barcson került 
megrendezésre a Női- Férfi Ifjúsági és Ju-
nior Erőemelő Magyar Bajnokság, melyen 3 
fő képviselte a Famílya SC-t illetve városun-
kat: Hubai Ágnes, Kirilla Szilvia, Urbán Ist-
ván. Barcs 350 km távolságra (6 órányi au-
tóútra) van Jászapátitól, ezért már pénteken 
el kellett utaznunk, hogy versenyzőink kipi-
henten kezdhessék meg a versenyt szombat 
reggel. A versenyt Ágnes és Szilvia kezdte 
67,5 kg-os súlycsoportban. Ebben az évben 
nagyon szoros volt a mezőny, versenyzőink-
nek a legjobb formájukat kellett hozniuk, ha 
sikeresen akartak teljesíteni. Nagyon figyel-
nünk kellett a súlyok megválasztásánál, hi-
szen a kiesés kockázata is fenyegetett. a gug-
golás gyakorlatával indult a verseny, majd 
ezt a fekvenyomás és a felhúzás követte. Ág-
nes guggolásban 80 kg-ot, fekvenyomásban 
32,5 kg-ot teljesített és 92,5 kg-ot húzott fel. 
Összesített eredménye 205 kg lett, így Juni-
or kategóriában 4., Ifjúságiban 3. helyezést 
ért el. Szilvi guggolásban 112,5 kg-ot, fekve-
nyomásban 57,5 kg-ot teljesített és 132,5 kg-
ot húzott fel. Összesített eredménye 302,5 kg 
lett, ami azt jelenti, hogy Szilvi országos ma-
gyar bajnok lett Ifjúsági korosztályban (már 
3 éve folyamatosan első helyen végez), Junior 

korosztályban pedig 2. helyen végzett. mind-
két lány teljesítménye kimagasló eredmény-
nek számít, amit az is mutatja, hogy az ifjú-
sági csapatversenyben a 2. helyet szerezték 
meg, melyhez egy kupa is járt. vasárnap dél-
előtt Urbán István versenyzett. A Junior ka-
tegóriában is derekasan megállta a helyét, hi-
szen a 3. helyen végzett. Teljesítménye gug-

golásban 200 kg, fekvenyomásban 105 kg, 
felhúzásban 230 kg volt. Összesített eredmé-
nye 535 kg volt. Gratulálunk versenyzőink-
nek és külön köszönet Béres Zsolt edzőnek, 
aki a versenyre készítette fel őket. Végül Ju-
hász attilát sem hagyhatjuk ki a sorból, aki-
nek az utazásban való segítsége nélkül nem 
vehettünk volna részt a versenyen.

2009. november 12-15 között 
az olaszországi lignano-ban ke-
rült megrendezésre a nemzetkö-
zi Judo szövetség (IJF) veterán 
Judo európa bajnoság, melyen 31 
ország több mint 700 Judo ver-
senyzője mérte össze tudását és 
ügyességét.  a magyarországot 
képviselő 33 fős csapat keretében 
részt vett az m6 -100 kg verseny-
kategóriában hanshi Nagy hinst 
István, 8 danos Jitsu mester, a 
Jászapáti Kígyó Dojo HSE Elnö-
ke és vezető Edzője, aki a Magyar 
Judo Mesterek Klubja keretében 
lépett pástra.  A kvalifikációs 
mérkőzések során Ippon-al le-
győzve francia ellenfelét, egy 

orosz versenyzővel küzdött meg, 
akitől vereséget szenvedett. Az 
újrasorsoláson Ippon-al győzött 
az idei vB harmadik helyezettjé-
vel folytatott küzdelemben, de a 
harmadik helyért folytatott küz-
delemben elszenvedett veresége 
eredményeként az Európa baj-
nokságon a pontszerző ötödik he-
lyen végzett.  Különös jelentősé-
gű volt az idei veterán európa baj-
nokság szemszögéből az a tény, 
hogy 2010. májusában magyar-
ország kapta meg a nemzetközi 
Judo Szövetség (IJF) részéről a 
veterán világbajnokság megren-
dezésének jogát. 

Nemzetközi 
Harcművészeti Szeminárium 

Jászapátin
2009. okt. 24-én a Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium Sport-

csarnokában került megrendezésre a hagyományosnak tekinthető 
Nemzetközi Harcművészeti Szeminárium . A rendezvényt a Jásza-
páti Kígyó Dojó égisze alatt Hanshi Nagy Hinst István 8 Danos Ju 
Jutsu/Ju-Jitsu  Mester szervezte és a közel száz résztveveő között 
francia, német, angol, olasz, és lengyel Nagymesterek és tanítványa-
ik képviseltették irányzatukat . a rendezvény színvonalát fémjelez-
te az a tény is hogy a számtalan hazai harcművészeti irányzat több 
mint hatvan mesterrel vett részt az egész napot átölelő oktatáson. 
az oktatást ShoDai Soke hanshi Daniel Blanchet 10 Danos Ju Jutsu 
Nagymester/az Európai Ju-Jitsu Unió Alelnöke/,Hanshi Siegfried 
Lory 10 Danos Ju Jitsu Nagymester /a B.F.K. Világszervezet Elnöke 
/ , Hanshi Nagy Hinst István 8 Danos Ju Jutsu Mester /a Kígyó Dojó 
H.S. Elnöke és a B.F.A.K. Magyarországi megbízott vezetője/ vala-
mint Shihan Mészáros István 6 Danos Ju jitsu Mester / a  B.F.K. Ma-
gyarországi megbízott vezetője/ biztosították a szeminárium kiírása 
szerint de a sportprotokoll jegyében a résztvevő külföldi Nagymeste-
rek is lehetőséget kaptak az oktatásra a rendezvényen.

Az oktatáson bemutatott és gyakorolt technikák és önvédelmi 
rendszerek ismételten rámutattak a harcművészetek sokrétűségére 
és sokszínűségére ,a résztvevők egyértelmű véleményének megfe-
lelően. A szeminárium végeztével a résztvevők egy népes csoportja 
egy közös ünnepélyes vacsora keretében a Jászapáti Thermal Hotel 
éttermében ünnepelte a rendezvény sikerét, ezáltal ápolván a  sport-
barátságot és a kölcsönös tisztelet a nemzetköziség és az egyetemes 
budo szellemiség jegyében.

Nagy Hinst István
a Kígyó Dojó Harcművészeti Sportegyesület elnöke

Az Erőemelő Magyar Bajnokságon 3 fő képviselte a Famílya SC-t illetve városunkat: 
Hubai Ágnes, Kirilla Szilvia, Urbán István, Béres Zsolt edző.

A Jászapátin működő  

szemészeti magánrendelés 
ideje 2009 decembertől: hétfő, szerda péntek 8–13 óráig 

kedd, csütörtök 15-20 óráig. A rendelőben igénybe vehető  
szolgáltatások: szemészeti járóbetegellátás, Fitoterápiás tanácsadás,

pulzáló mágnesterápiás (BEMER-terápiás) keringésjavítás 

Utasiné dr. garay Borbála 
szemész szakorvos, fitoterapeuta, Bemer szaktanácsadó

Veterán Judo Európa Bajnokság 
Olaszország



A gyertya
 Írásomban nagy szerepet kapott a gyertya, nem csak 

mint egyszerű tárgy, hanem mint fogalom, mint jelenség is. A 
gyertya mely hétköznapi életünkben, és ünnepeinken is kisér 
bennünket. 

 A hétköznapokban ott van velünk, mikor áramkimara-
dás, miatt a már természetesnek hitt villanyfény abbamarad. 
Éjszaka ijedten, kezdünk turkálni a fiókokban, és megnyu-
godva vesszük ki a reményt adó gyertyát. a gyertyát mely segít 
átvészelni a vihart, melynek lobogó vagy épp pislákoló láng-
ja megnyugtatja lelkünket. Életünk legszebb pillanataiban, 
a gyertyák halovány fénye teszi különlegessé, és meghitté a 
percet. Ünnepeinken, a néma rideg koszorúval ellentétben, 
amelyet csak odahelyeznek, a gyertya él s éltet. óvni kell apró 
lángját, nehogy kialudjon. Élteti szívünkben a reményt, és lel-
künkbe idézi az emlékeket. A gyertya önzetlenül ad életet, hi-
szen gondoljunk csak a pislákoló lángra, melyhez közeltartva 
egy idegen gyertyát, fellobbantja azt. a gyertya egy-egy meg-
emlékezésen is sokkal nagyobb erővel, és jelentéssel bír, mint 
a néma koszorúk. Hiszen a sötétben, már nem látszik a koszo-
rú, sem az üzenetét hirdető szalagja. A gyertya viszont, sötét-
ben válik igazán láthatóvá. akkor hirdeti legjobban igéjét. 

 A téli éjben pislákoló láng, már messziről is a reménnyel 
együtt, hitet ad. Békét és melegséget sugároz. Bevilágítja az őt 
körülvevő területet. A gyertya világít, melegít, örömet szerez, 
emléket idéz, és ha eljön az idő, egyszer csak elolvad a teste 
és végül csendesen ellobban... Tudva azt, hogy helyette gyúlik 
majd gyertya, és tovább hirdeti az örök mondanivalóját.

 Vegyünk példát erről a hétköznapokban megbúvó apró 
csodáról, a gyertyáról. Segítsünk másokon, ha az élet elvár-
ja tőlünk. Legyünk biztos támaszai a bennünket körülvevő 
embereknek, gondra és bajra tekintet nélkül. adjunk reményt 
másoknak, hogy érdemes megtenni, hogy érdemes talpra áll-
ni...

Hirdessük igénket, úgy hogy az ne erőszak útján, hanem 
a józanul gondolkodó ész, és az érző szív által évényesüljön az 
emberek lelkében. Éljünk, és cselekedjünk úgy, hogy tettein-
kel, értékes pillanatokat szerezzünk másoknak. óvjuk a láng-
jukat és akkor talán még sokáig, együtt örülhetünk a megin-
dító perceknek. vigyázzunk, nehogy néma, rideg koszorúvá 
váljunk, és egy egyszerű sötétedéssel érvényünket veszítsük. 
Békével és szeretettel vigyük végbe életünket, és ha eljön az 
idő megértéssel, és elfogadással éljük meg az eltávozást. Nyu-
godt szívvel, annak tudatában, hogy lesz olyan aki folytatja 
amit mi elkezdtünk, amiben mi hittünk.

November elején, gyertyák millióit gyújtják meg, em-
berek millióiért a világban. az adventi vasárnapok estéin, 
is gyúlnak gyertyák. Maguk köré gyűjtve a családok tagjait, 
akik meg mernek állni egy percre és gyönyörködni tudnak a 
gyertyaláng egyszerű nagyszerűségében... 

 Ezért ne sajnáljunk mi sem megállni a homályos hétköz-
napokban egy percre. Gyújtsunk meg egy gyertyát, és hagyjuk 
hogy tiszta fénye, megvilágosítsa lelkünket, s eszménket.

Tisztelettel: 
Fülöp Péter

kedves rejtvényfejtők!
Az advent szó jelentése „eljöve-

tel”, Jézus Krisztus születésének 
napját megelőző negyedik vasár-
naptól számított időszak. A rejt-
vényben adventi koszorúval kap-
csolatos ismereteket fejthetnek 
meg. A koszorút általában fenyő-
ágból készítik, melyet négy gyer-
tyával díszítenek. a gyertyák szí-
ne a katolikus körökben egy rózsa-
szín és három lila. minden gyertya 
szimbolizál egy fogalmat, melyek a 
következők: hit, remény, szeretet, 
öröm. Ezek egyben egy-egy sze-
mélyre vagy közösségre utalnak.

Vízsz.: 1. Beküldendő. Az 
egyik lila gyertya szimbolizál-
ja a szeretetet, azt a személyt aki 
hirdette Jézus eljövetelét és ké-
szítette az utat az emberek szívé-
hez. 12. Szöveg papírra vetése köz-
ben történt tévesztés. 13. Nyere-
ség, jutalék. 14. Taszít, tol. 15. Női 
név rövidített változata. 17. Gyü-
mölcslevek, italok jellemzője, 
megnevezése is lehet. 18. Csak fé-
lig etet! 20. huzal. 21. lárma, zsi-
nat. 22. Növények, virágok fejlő-
déséhez nélkülözhetetlen adalék 
anyagok. 24. osztrák, spanyol és 
máltai gépkocsik nemzetközi jel-
zése. 26. város fehéroroszország 
hrodnai területén, a járás szék-
helye. 27. meleget adó égitest. 29. 
Alán betűi, keverve. 30. Vég nél-
küli árrés! 31. lehullott, elszáradt 
falevél. 32. a szoftver kipróbálha-
tó, de gyakran korlátozott funkci-

onalitással vagy ideig használha-
tó ̀ verziója. 33. arcon jelentkezik. 
35. finom az ilyen sütemény. 37. 
Értelmi képesség. 39. Tartalmas, 
velős. 40. Ruténium és kén vegyje-
le. 42. A Ménes patak völgye fölött 
emelkedő magas sziklás hegycsú-
cson ma is állnak ennek a várnak 
a romjai. 43. Patás állat. 45. Körül 
tudja fogni. 47. Ruhát vízzel tisz-
tít. 49. Színtelen, íztelen folyadék. 
50. Kergető, űző. 52. Hangtalanul 
helyet változtató. 54. Nem egyen-
letesen, nem folyamatosan.

Függ.: 1. fekete István re-
génye egy megsebesült gólyáról. 
2. Az adott időpontot megelőző. 
3. Belga festőművész és szobrász 
(Wouters), a faunizmus egyik je-
lentős képviselője. 4. Erre fele! 5. 
Eső után keletkezik a talajon. 6. 
Beküldendő. A másik lila gyertya 
szimbolizálja a reményt, azt a kö-
zösséget akik ígéretet kaptak, hogy 
közülük származik a Messiás. 7. 
Bosszús indulatszó. 8. Eszperan-
tó nyelven utolsó jelent. 9. az egyik 
évszakunk. 10. Beküldendő. A ró-
zsaszín gyertya szimbolizálja az 

örömöt, azt a személyt aki megszül-
te a Fiút. 11. Szláv eredetű női név, 
a Zorán párja. 16. Izrael legzöldebb 
régiója, hatalmas erdőkkel, mezők-
kel. fontos bibliai helyszín, itt ta-
lálható Názáret. 19. valamely mes-
terséget űző, tevékenységet folyta-
tó szakember. 23. Beküldendő. A 
harmadik lila gyertya jelképezi a 
hitet, azokat a személyeket akiknek 
elsőként ígérte meg Isten a megvál-
tást. 25. az üzletbe azokra az árukra 
kerül ilyen feliratú tábla, amelyek 
már elkeltek. 26. Nagy méretű, za-
jos röptű, fájdalmas csípést okozó 
ízelt lábú rovar. 28. Görög színház 
oldal bejárata. 34. arab szó, mely 
elöljárót, vezért jelent. A mohame-
dánok vallásos életében mecsetek 
főtisztviselőjét, imavezetőjét is így 
nevezik. 36. Idegen női név. 38. Te-
lepülés a Kis-alföld Nyugati részén, 
a Répce folyó mellett, Győr-Sopron 
megy délnyugati csücskében. 41. 
vég nélküli utazó! 44. három oxi-
génatomból álló instabil moleku-
la. 46. Helyez, tesz. 48. Kén, urán 
és oxigén vegyjele. 49. fej nélkül 
avat! 51. Skoda része! 53. hangta-
lanul hat .

Beküldendő: a vízsz. 1, függ 
6, 10 és 23 számú sorok megfejté-
se. számú sor megfejtése.

az októberi rejtvény megfejté-
se: „...akinek hite van, annak előbb 
utóbb szárnyai is lesznek.”

A vásárlási utalványt nyerte: 
Zsemberi marianna, Jászapáti.

A megfejtéseket a Könyvtár cí-
mére kérjük beküldeni, január 20-
ig.                    Nagypál Istvánné
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Keresztrejtvény

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

Kia Cee’d már 2.999.000.- tól
Kia Rio már 2.629.000.- tól
Kia Soul már 3.799.000.-tól

Kia Carens már 4.999.000.- tól
Kia Sportage már 5.999.000.-tól

Készlet Akció a Jászberényi Kia Autószalonban

Fix havi törlesztés, korrekt használt autó beszámítás.
A részletekről érdeklődjön személyesen.

mindenkiben él a vágy, hogy 
tartozzon valahová. valahová, 
ahol jól érzi magát, megoszthatja 
élete kicsi és nagy pillanatait má-
sokkal, legyen szó baráti összejö-
vetelről, családi eseményről vagy 
akár egy kirándulásról.

És ez a klub éppen erről szól. 
A Te élményeidről, amit elmond-
hatsz a többieknek és meghall-
gathatod a többiekét, arról, hogy 
hogyan késted le a buszt a kirán-
duláson, hogyan tévedtél el a kiál-
lításon, vagy hogy milyen jól szó-
rakoztatok az unokatesód szüli-
napi buliján. hidd el, sokaknak 
ismerős a helyzet, és jó dolog 
olyasmiről beszélgetni, ami már 
mással is megtörtént, lehet ép-
pen ugyanaz, mint ami veled is, 
vagy már más is járt azon a he-
lyen. Pozitívan csalódtam én is el-
ső részvételemkor, nem számítot-
tam ilyen barátságos légkörre és 
jókedvre, mint ami a klubban fo-
gadott. a barátok kedves csipke-
lődései és hogy egyik történetből 
jött a másik, mindenkinek volt va-

lami hozzáfűznivalója társa mon-
danivalójához. De ha éppen ki-
fogytál a jó sztorikból, akkor se 
félj eljönni minden hónap máso-
dik szerdáján, délután 4 órától a 
könyvtárba, hiszen vagyunk még 
egy páran, akikkel krónikusan 
történik mindig valami megosz-
tanivaló. Beszámolóidat akár szí-
nesítheted is egy-egy utad során 
beszerzett „ereklyével”, megismé-
telhetetlen pillanatokról készített 
képekkel, egy felejthetetlen vide-
óval vagy a hely jellegzetes ételé-
vel vagy italával.

Az előadáshoz szükséges tech-
nika biztosított. De az esetleges 
pletykákért felelősséget nem vál-
lalunk. :) Csak a jobbnál-jobb tör-
téneteket tudjuk biztosítani, meg-
bízható, eredeti forrásból és egy 
helyet, ahol összejöhet a csapat 
egy kis közös nevetésre, hiszen 
ahogy Victor Borge is mondta: 

„A nevetés a legrövidebb távol-
ság két ember között.”

Budai Alexandra 
SZIE-ABK

Kellemes karácsonyi ünnepeket
 és eredményekben gazdag  

új esztendőt kíván

A JÁSZÁROKSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE 
KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET  

KIRENDELTSÉGE 

minden kedves és leendő ügyfelének!

FOTÓ ILLATSZER
5130 Jászapáti, Velemi út 1.

szeretettel várja  
régi és új vásárlóit ugyanitt!
Digit és analóg filmkidolgozás, igazolványkép készítés,

Női és férfi parfümök, ajándékcsomagok, gyógyhatású termékek,
100%-os hidegen sajtolt olajok, tinktúrák kiváló élettani hatással, 

eredeti indiai füstölők, olajok, gyógyító kristályok-  
medálok, marokkövek,

A nyakláncok, karkötők 200 Ft kedvezménnyel!
Sókerámiák, könyvek: életmód, ezotéria, egészségmegőrzés.

FOTOHALL HÁLÓZAT TERMÉKEI:
Digit fényképezőgép, tok, akkutöltő, webkamera, fül és fejhallgató.

MP3-4 lejátszó, albumok, keretek, CD, DVD, audio és video kazetták.
Kamerakazetták, mobil és vonalas telefon, diatartó, látcső.

Elemek, filmek, pendrive.

Telefon és fax: 57/440-350, nyitva: H - P: 8-17, Szo: 8-12.

Élményklub 
egy közös nevező a különbségek világában
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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

Jelentkezzen 
motorkerékpár-, személygépkocsi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
traktorvezetői tanfolyamunkra!
 Sikeres elméleti vizsga esetén  
 50% és 100% tanfolyamdíj-kedvezmény. 
 Tanfolyam indul: 2009. 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

POWER
Műszaki kereskedés

Jászapáti, Kossuth L. út 7.
Tel./fax: 57 540-565

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Búcsú a „Sikerkovácstól”
Végtelen fájdalommal közöl-

jük a szomorú hírt, hogy októ-
ber 27-én, kedden elhunyt idő-
sebb Kovács József, a Jászapáti 
Focisuli edzője illetve a Jásza-
páti városi Sport Egyesület ko-
rábbi serdülő és ifjúsági csapa-
tainak trénere valamint játékosa. 
Életének utolsó esztendejét egy 
borzalmas betegséggel – a rák-
kal – folytatott ádáz csatája ár-
nyékolta be, de mindent elmond 
személyiségéről, hogy ő mind-
végig harcolt, küzdött a gyógyít-
hatatlan betegség ellen. akár-
csak a pályán, az életben sem is-
mert lehetetlent. Életének utolsó 
éveiben több olyan csodát is vég-
hezvitt, amit nem biztos, hogy 
akárki véghez tudott volna vinni. 
lemondott káros szenvedélyei-
ről és voltak pillanatok, amikor 
úgy nézett ki, hogy élete legna-
gyobb „mérkőzését” is győzte-
sen vívja meg, azonban ez az utá-
latos betegség nem volt tekintet-
tel arra, hogy milyen nagyszerű 
embert támadott meg és, hogy ő 
mennyire ellenáll. 

Dolgozott benne az élni aka-
rás! hogyne dolgozott volna, mi-
kor két nagyszerű fia és mind-
végig kitartó és szerető felesé-
ge támogatták és mellette álltak. 
Zsuzsika néni ékes mintapéldá-
ja lehet minden fiatal leánynak 
arról, hogy mit jelent örök élet-
re hűséget fogadni és kitartani a 
szeretett férje mellett jóban-ros-
szban. Felneveltek két nagyszerű 
fiatalembert. De hiszen ezt mind 
tudjuk. Jászapátin nem él olyan 
ember, aki ne ismerte volna a Ko-
vácsékat. Sőt olyan ember sem 
bizonyos, hogy él Jászapátin, aki 
ne kedvelte volna őket tiszta szí-
véből. Mert ez a család szenve-
délyes. van egy szenvedélyük, 
amit soha nem hagytak el és ez a 
sport- azon belül is a futball.

Józsi bácsi elmondhatta ma-
gáról, hogy egyaránt játszott já-
szapáti csapat színeiben és tre-
nírozta is őket. A lelátón ülve 
mai napig lehet hallani az idő-
sebb szurkolóktól, ahogy az idő-
sebb Kovács Józsefről, mint a 
Jászapáti labdarúgás történe-
tének egyik legjobb védőjátéko-
sáról beszélnek. Tekintélyt pa-

rancsoló, magabiztos játékos 
volt. Nem is csoda, hogy az élet 
az edzői pályafutás felé sodorta. 
Volt mit átadnia a fiatalabb ge-
nerációknak.

De ez a család már csak ilyen. 
Szinte már az az érzése lehet az 
embernek, hogy felesküdtek, a fi-
atalság, sporttal (futballal) való 
megszerettetésére. Zsuzsika né-
ni, mint az általános iskola nagy 
becsben tartott tornatanára, il-
letve Józsi bácsi, mint utánpót-
lás-edző. 

Jóska bá’ – ahogy mindenki is-
merte a focipályán – legnagyobb 
sikerét az ifjúsági csapat edző-
jeként érte el a 2002/2003-as 
szezonban. Jászapáti csapat ak-
kor már hosszú ideje nagyböj-
töt élt meg eredményesség tekin-
tetében, de neki sikerült újra dia-
dalra vezetni egy apáti csapatot. 
Természetesen nem csak ez az 
egy sikere volt labdarúgó-edző-
ként, de ez volt a legfényesebb és 
ez volt az, amikortól számíthat-
juk gyakorlatilag a jászapáti lab-
darúgásának aranynapjait. 

Bár eredménycentrikus volt – 
talán kissé legendásan is – de az 
ő munkássága mégsem az arany-
érmekben mérhető le, hanem, 
hogy mennyi fiatal meséli róla 

még mai napig is az anekdotákat. 
Egykori játékosai halálának nap-
jáig „Mester”-ként szólították őt. 
Szinte nincs olyan baráti össze-
jövetel vagy foci-bankett, ami-
kor ne emlékezne meg valaki egy 
Jóska bá’ aranyköpésről vagy egy 
kisebb sztoriról vele kapcsolat-
ban. mert ugye zseniális humo-
ra volt. Amíg ő volt az edző, ad-
dig nem csak a játék volt látvá-
nyos, de valóságos show-műsort 
produkált a kispadon humoros 
vagy néhol élces beszólásaival. 
volt olyan is, hogy a meccs lefújá-
sát már nem a kispadon hallhatta 
meg, de mindenki így fogadta el 
őt. Mert nagy küzdő volt!

az utóbbi években sem ma-
radt tétlen, mert a focitól képte-
len volt elszakadni. a jászapáti 
labdarúgás legkisebb növendé-
keinek edzője lett. Nem okozott 
gondot neki, hogy megtalálja a 
közös hangot a gyerekekkel. Sze-
rették őt, valósággal rajongtak 
érte. Jó hangulatú és labda-cent-
rikus edzései kitűnőek voltak ar-
ra, hogy a gyerekekkel megked-
veltesse a futballt.

ha azonban nem hivatás sze-
rűen foglalkozott a focival, ak-
kor sem tudott tőle elszakadni. 
A Jászapáti felnőtt csapatának 

összes hazai mérkőzésén jelen 

volt, a szokásos helyén, a nagy 

fa alatt, biciklijét a korlátnak tá-

masztva. Büszke szemekkel néz-

te, ahogy kisebbik fia, Józsi, utód-

jaként szűri meg a vendégcsapat 

támadásait. Mindkét fiának, Pe-

tinek és Józsinak is az edzőjük 

volt éveken keresztül, így nem 

csoda, hogy ő is volt a legnagyobb 

kritikusuk egyben. Talán nem 

is meglepő, hogy akárhányszor 

vendégségbe ment hozzájuk az 

ember, akkor valamilyen sport-

csatorna, futballal foglalkozó 

adása ment a tévében.

hiányozni fog mindenkinek 

idősebb Kovács József! A család-

ja büszke lehet rá, mert szembe 

mert menni a lehetetlennel és ezt 

emelt fővel tette, Mesterhez mél-

tóan távozott közülünk. És mi 

is, akik ismerhettük őt, szintén 

büszkék lehetünk rá, mert meg-

annyi kellemes emlékkel lehet-

tünk gazdagabbak ő általa. Is-

ten nyugosztaljon idősebb Ko-

vács József!

a jászapáti labdarúgó család 

nevében búcsúzik tőled: 

Ifj. Gazsó József

Kovács József edző  a 2003-ban bajnokságot nyert ifjúsági csapattal.
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Tisztelt Partnereink!
Cégünk integrátori tevékenység végzésével több 

évtizedes tapasztalatra alapozva segíti  
az Ön mezőgazdasági tevékenységét vetéstől  

az értékesítésig.

Hívjon minket!
Jászapáti 2000. Mg. ZRt.
57/440-156; 30/250-2822 

honlap: www.jaszapatimgzrt.hu

CENTRUM JÁSZAPÁTI KFT.
AGROCENTRUM 

BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT
Műtrágyák, vetőmagok, vegyszerek, munkagépek és 
alkatrészek, csapágyak, hidraulika csövek, gumiáruk, 

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

Iskolánk programokban bővel-
kedő, fiatalos és lendületes arcu-
latához igyekeztünk csatlakoz-
ni akkor, amikor idegen nyelvi 
munkaközösségünk arra a dön-
tésre jutott, hogy az angol és né-
met nyelvterületre jellemző egy-
egy ünnepet bemutassunk. a 
programok tervezésekor folya-
matosan születtek a jobbnál jobb 
ötletek, végül a humán munka-
közösség társulásával az alábbi 
programot állítottuk össze:

a két hetes programsorozat hat 
különféle programból állt. 

Az első hét a Halloween 
jegyében telt. Jack o’ lantern, 
aki a Halloween fő szimbóluma, 
folyamatos iskolarádiós bejelent-
kezésivel „kedvet csinált” az ün-
nep ilyen, szokványostól eltérő 
ünnepléséhez. Elsőként kézmű-
ves foglalkozást terveztünk, ahol 
a tanulók feldíszítették az isko-
lát halloween szimbólumokkal. 
Rengeteg denevér, töklámpás, 
boszorkány készült, amivel a vi-
dám hangulat beköltözött az is-
kola épületébe is. Az ötletet pe-
dig angliai látogatásukból merí-
tették a kollégák, mikor is 2007 
őszén a Comenius Projekt révén 
a halloween-nel ismerkedhettek 
meg Trimdon városában. majd 
álarcok készültek a pénteki hal-
loween Partyra az egyik helyszí-
nen. varázslatos, hogy az ügyes 
gyermeki kezek fantáziával mi-
lyen csodákra képesek. a másik 
helyszínen a halloweenra jellem-
ző játékokat játszhattak a diákok. 
Szőttek pókhálót, „mumifikál-
ták” társukat, de a délután csúcs-
pontja természetesen a „szemgo-
lyó átültetése” volt. az iskola di-
áksága már lázban égett, hiszen 
nagy lendülettel készültek a pén-
teki halloween Partyra, ahová 
belépni csak jelmezben lehetett. 
Igazán „szörnyűséges” jelmezek 
készültek, amit természetesen 
egy jelmezes felvonulás keretén 
belül fel is vonultathattak, a szur-
kolók nem kis örömére.

a második hét a Szent márton 
napi népszokásokról szólt. vasár-
nap egy kiránduláson vehettek a 
diákok részt, amelyet a Tehetsé-
ges Gyermekeinkért alapítvány 
jelentős mértékben támogatott. 
Ezúton is köszönjük nekik. Az 
úticél a szentendrei Skanzen volt, 
ahol megnézhettük, hogy milyen 
magyar vonatkozásai vannak en-

nek az ünnepnek. Meglepő volt, 
hogy a számítógéphez szokott if-
júság mennyi örömét lelte egy 
egyszerű kis krumplipuskában, 
mondhatni ugyanúgy, mint azok 
a gyerekek, akik 100 évvel ezelőtt 
is örömüket lelték benne. A hét 
folytatásaként elkészültek a lam-
pionok, amelyeket a szerdai fel-
vonuláson osztottunk szét azon 
tanulóknak, felnőtteknek, akik 
ellátogattak az esős idő ellenére 
is a Szent Márton napi körmene-
tünkre. Ez a rendezvényünk már 
városi rendezvény volt. Nagy volt 
a készülődés. Kollégáimmal és a 
szülőkkel egész nap azért imád-
koztunk, hogy ne essen tovább az 
eső, mert ezen a ponton most nem 
kedveztek az égiek. Némi szerve-
zés után megszületett a döntés: 
az eső ellenére is megtartjuk a 
felvonulást, hiszen rengetegen je-
lezték, hogy el kívánnak jönni. 
azt gondolom, hogy nem is csa-
lódhattunk. Az esős, szeles és vé-
gül még hideg idő ellenére is közel 
150-en gyűltünk össze. Szívme-
lengető látvány volt a rengeteg hi-
degtől és izgalomtól kipirult arc. 
Ballagó Gyula bácsi szállította 
Mártonunkat, mögötte a zeneis-
kola zenekara szolgáltatta a meg-
felelő hangulatot a felvonulás-
hoz. A  körmenet végén minden 
résztvevő kapott egy Márton na-
pi kalácsot, amivel igyekeztünk 
kedves vendégeinket kicsit ma-
rasztalni és beljebb csalogatni. a 
tornateremben azután Kocsisné 
Kaszab Zsuzsa néni várta a fiata-
labbakat egy Táncházra. addig a 
csak kicsit idősebbek pedig- Már-
ton nap révén- libazsíros kenye-
ret fogyaszthattak, valamint for-
ralt bort hozzá, hiszen november 
11. az újbor ünnepe is egyben. a 
mondás is azt tartja: „Aki Márton 
– napon libát nem öszik, egész 
évben éhözik...” , hát azt hiszem, 
ez most nem múlhatott az isko-
lásokon.

azt gondolom, hogy lelkes 
kollégáim segítségével egy szí-
nes programsorozat állt össze és  
mindenki találhatott az érdelklő-
dési körének megfelelő progra-
mot. 

Diákszáj
„Jó programok voltak, mert ös-

szekovácsolták az iskola diákja-
it...”  Juhász márk

„Remélem jövőre is megren-
dezésre kerülnek ezek a progra-
mok....” Gyenes Szandra liza

„a Szent márton napi felvonu-
lás nagyon ötletes, hangulatos 
rendezvény volt...” mihályi Zsu-
zsanna

„ a diszkó nagyon jó volt, klas-
szak voltak a jelmezek...” Borbás 
Ágnes

„ Nagyon tetszett a halloween 
buli, a jelmezes bemutató miatt. 
a Skanzenben a krumplipuska 
készítés volt a kedvencem, de az is 
jó volt, ahogyan a lámpákkal fel-
vonultunk.”  Nagy Szép István

„Diszkófény, szuper DJ, hatal-
mas táncoló tömeg... Lovasko-
csi, zenekar, világító lámpások. 
... mindenkinek egy a vélemé-
nye: Fantasztikus volt!” (Utasi 
Gréta)

„Nem volt kedvező az időjá-
rás, mégis jól éreztük magun-
kat.” (lóczi fanni)

„a lampionok készítése érde-
kes volt a Skanzenben, mert ilyen 
foglalkozáson még nem vettünk 
részt. Különleges darabok ké-
szültek, melyek nagyon jól mutat-
tak a felvonuláson.” (Csőke Luca) 
„a lámpás felvonulást nagyon 
vártuk, a végén mindenki ka-
pott egy mézeskalácsot.” (mor-
vai márk)

Szeretném megragadni az al-
kalmat, hogy megköszönjem, 
megköszönjük szervezőtársaim-
mal a segítségét városunk rend-
őrségének és polgárőrségének, 
akik végig biztosították a rendez-
vényünket és hogy sokadszorra is 
számíthattunk rájuk.

Köszönet illeti továbbá Ballagó 
Gyulát és Ballagó Editet, akik az 
esős idő ellenére is felajánlották a 

körmenethez a lovas felvezetést, 
nem kis áldozatot hozva ezzel. 

a zeneiskola zenekarának is 
szeretnénk megköszönni a vidám 
és hangulatot megalapozó, mene-
tet kísérő zenét, hiszen jó felvo-
nulás nincs jó zenekar nélkül.

a márton napi kalácsokat pe-
dig felajánlásként horti Sándor-
né- Ami néninek köszönhetjük.

S végül, de nem utolsó sorban 
szeretném megköszönni minden 
kollégámnak a segítséget, akik 
nélkül ez a rendezvény nem jö-
hetett volna létre.

szervezők: 
fekete viktória- Berdó Péterné 

farkas andrea- Bolyós magdolna 
(Kisné Sörös Gertrud)

segítők:
Kocsisné Kaszab Zsuzsanna, 

Karkus Kálmánné, Sőti Orsolya, 
Pádár lászlóné, Donkóné Birkás 
Zsuzsanna, Urbán Béláné, Major 
mónika, Béres Gábor, frikk Já-
nosné, Sóti Istvánné, Budai Im-
réné, oskola anita

És természetesen köszönet az 
5.c és 6.b osztály diákcsapatának, 
akik mint a rendezvény házigaz-
dái jelesre vizsgáztak. Szüleik-
nek is, Gecse Józsefné és farkas 
Jánosnénak – 5.b; Berente Éva és 
Jászné Gulyás Szilviának–6.b

Rengeteg jelzés érkezett, hogy 
a következő tanévben újra kerül-
jön megrendezésre ez a program-
sorozat. a támogatásokat, lelke-
sedéseket köszönjük és ennek 
megfelelően: 

Találkozunk jövőre!

 Kisné Sörös Gertrud
az idegennyelvi  

munkaközösség vezetője

Halloweentól Szent Mártonig

2009. november 7-én kezdtük 

el azt a rendezvénysorozatot, 

amelyet a Jászapáti óvoda meg-

alakulásának 120. évfordulója al-

kalmából szerveztünk. Program-

jaink igen sokrétűek voltak. 

November 7-én délután a Csi-

ga-biga óvoda udvarán megtör-

tént az emléktábla avatás, majd 

a Művészetek Házában került 

sor a „Régvolt óvoda” c. kiállítás 

megnyitására. a szombati prog-

ramunk alkalmával emléklapot 

adtunk át mindazoknak a dol-

gozóknak, akik sok időt töltöt-

tek óvodánkban, s jelentős sze-

repet töltöttek be a kisgyerme-

kek nevelésében, gondozásában. 

az ünneplés hangulatát fokozta, 

amikor Nagypál Csaba alpolgár-

mester Úr átnyújtotta a Dr. hil-

ler István Oktatási és Kulturális 

Miniszter által küldött elismerő 

oklevelet intézményünk számá-

ra, valamint amikor Szabó lajos 

Polgármester Úr elismerő, bizta-

tó szavak kíséretében játékokkal 

ajándékozta meg óvodánk vala-

mennyi csoportját.

Óvodánk ének-munkaközössé-

gének tagjai jászsági játékfűzést 

mutattak be, a hatvani testvéró-

vodából érkező kolléganők pe-

dig dalokkal köszöntöttek ben-

nünket.

a szombati program zárása-

ként állófogadás keretében volt 

lehetőség emlékek felidézésére, 

beszélgetésre.

Köszönjük, hogy sokan meg-

tisztelték jelenlétükkel a rendez-

vényünket.

a hét további napjain egyará-

nt volt program gyerekek és fel-

nőttek számára.

Hétfőn óvónői szervezéssel a 

gyerekek is megtekinthették a ki-

állítást. Kedden megnézhették a 

jászberényi óvónői színjátszó kör 

„Birinyi muzsikusok” c. mesed-

ramatizálását. Szerdán szakmai 

továbbképzés keretében bővít-

hették ismereteiket az óvónők. 

Csütörtökön pedig önfeledten él-

vezhették a „Szeredás” együttes 

előadását. Csütörtökön délután 

került sor annak a rajzkiállítás-

nak a megnyitására, amelyet már 

korábban meghirdettünk nem-

csak óvodásoknak, hanem al-

só tagozatos iskolásoknak is. a 

rajzok sokasága, témái azt bizo-

nyították, hogy a volt és jelen-

legi óvodásainkat kellemes él-

mények fűzik óvodás éveikhez. 

Péntek délutáni játszóházi prog-

ramunkat az óvodai néptánc cso-

port nyitotta meg, majd szülők és 

gyerekek együtt készíthették el 

nagyanyáink játékait.

a visszajelzések azt bizonyít-

ják, hogy jó volt együtt emlé-

kezni, jó volt együtt lenni, ezért 

igyekszünk minél több hasonló 

alkalmat teremteni.

Megköszönöm az óvoda dol-

gozóinak a programok zökkenő-

mentes lebonyolításában való 

közreműködését, s külön is kö-

szönöm Bíró Mariann, Nagy Fe-

rencné és Pádárné otta mária 

szervezőmunkáját.

pallagi imréné

intézményvezető

a rendezvény  

lebonyolítását támogatták:

Jászkör Egyesület, Centrum 

Kft., Jászapáti Város Önkor-

mányzata, Önálló óvodai Intéz-

mény, Rádiusz Bt., Bankos Ist-

ván, Kálmán József, Sirály Papír-

bolt, Bolyós Katalin, Andrásiné 

miklós Julianna, forgó Éva, Iva-

nics Gyuláné, mihályi József, 

Nagy l. Jánosné, Nagy Gy. mik-

lós, Urbán Attila, Urbán Pálné, 

Urbán Marcel, Balláné Szabó Ilo-

na, Tóvári Béla, Tajti Erzsébet, 

Borbásné Budai valéria, Rehabit 

Bt. Jókai út, Vágó Pál Általános 

és Alapfokú Művészeti Iskola, va-

lamint Stuchlik István,  mészá-

ros Lőrincz Gimnázium, Szak-

képző Iskola és Kollégium kony-

hai dolgozói.

Emlékezés  
a Jászapáti Óvoda megalakulásának  

120. évfordulójára

„Aki Márton  napon libát nem öszik, egész évben éhözik...”



Születtek:
Balogh lara anna X. 22.
Tóth Zoltán  X. 27.
lakatos lajos  X. 28.
farkas Tímea  X. 30.
Nyíri Laura Katalin X. 31.
Cserna lilien  XI. 05.
Kabács Viktória  XI.10.

elhaláloztak:
Járvásné Molnár Katalin élt 42 évet Jászapáti lakos
 Molnár Katalin
Kovács József  élt 53 évet  „
Béki József  élt 65 évet  „
andrási miklósné élt 79 évet  „
 Kókai Mária Terézia
Baranyi ferencné élt 98 évet  „
 Birkás Róza Julianna
Nagy lászlóné  élt 76 évet  „
 Farkas Katalin
Berdó ferencné  élt 74 évet  „
 Gecse Borbála
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Anyakönyvi hírekA Művelődési ház  
decemberi programajánlata

A Városi Könyvtár  
decemberi programja

2-án, 11 ó: Cincogi barátai – mű-
sor az óvodásoknak.
Vendég: a MIKULÁS!!!
17 ó: Főzőklub és Háziasszonyi 
találkozó
4-én, 15 ó: JABE könyvbemutató
9-én, 14 ó: Mozgássérültek köz-
gyűlése
10-én Mezőgazdasági ZRt. Nyug-
díjasainak Karácsonyi találko-
zója
15-16-án, 14 ó: Nyugdíjasok Váro-
si Karácsonyi ünnepsége
16-án 17 ó: Főzőklub
18-án, 8-13 ó: Karácsonyi ének – 
előadások az iskolásoknak

19-én, 18 ó: A HÉTSZÍNVI-
RÁG Táncegyüttes évzáró mű-
sora
A Vágó Pál Helytörténeti Múze-
umban december hónapban Kon-
dor ferencné munkáiból látható 
kiállítás: „Karácsonyi díszek, de-
korációk – természetes anyagok-
ból” címmel. a kiállított alkotá-
sok megvásárolhatók!
a Tourinform iroda nyitvatartá-
si idejében látogatható a TElE-
HÁZ! 
Részletes információk (használa-
ti díjak, szabályzat) a helyszínen 
megtekinthetők.

2-án 10 óra: Cukorbetegek klub-
ja
7-én 14 óra: Nyugdíjasklub
9-én 16 óra: Élményklub (Kökény 
Gábor: London, Manchester)
12-én 8.30 óra: Játék-délelőtt
12-én 8.30 óra: Csipkeverő kör
14-én 14.30 óra: Minigyöngy
14-én 14.30 óra: Rejtvényklub 
14-én 16 óra: Városi keresztrejt-
vényfejtő barátságos mérkőzés. 
A 2009. évi rejtvényfejtő egyéni 
bajnokság díjazása.
16-án 10 óra: Vakok és gyengén-
látók klubja (Karácsony)
21-én 14 óra: Nyugdíjasklub (Ka-
rácsony)
Január 4-én 14 óra: Nyugdíjas-
klub

Minden kedden, csütörtökön 
és pénteken délelőtt – előzetes 
egyeztetés alapján – „Testresza-
bott tanfolyam”. (a számítógép és 
az internet használatának egyé-
ni tanulása és gyakorlása 40 éven 
felülieknek.)
Programjainkról és szolgáltatá-
sainkról részletes tájékoztatást 
a 440-336 telefonszámon vagy a 
jaszapatikonyvtar@vk-jaszapati.
bibl.hu címen kérhet.
A könyvtár zárva tart december 
24-től 2010. január 4-ig.
Nyitás január 5-én 8 órakor.
minden kedves olvasónknak és 
leendő Olvasónknak kellemes 
ünnepeket kívánunk!
VKMK dolgozói

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Miklós Vince
halálának 15 éves évfordulójára.

Felesége és népes családja
Soha nem feledünk!

2009. november  7-én ünne-
pelt a Mészáros Lőrinc Gimná-
zium. Persze nem ugyanazt, mint 
a ’80-as években, de a hangulat 
emlékeztetett erre az időszakra. 
Évfolyamok találkozóját és nosz-
talgiaestet szerveztek a gimná-
zium jelenlegi lelkes tanárai, 
egyúttal támogatókra is találtak 
a résztvevők között. Az est bevé-
tele a Baráti Kör számlájára folyt 
be, a tehetséggondozásra és a szá-
mítástechnikai oktatás színvona-
lának további fejlesztésére fordít-
juk majd.

a bált lénártné Emri Ildikó 
igazgatóasszony nyitotta meg, az 
ünnepi köszöntőt a rendezvény 
fővédnöke, dr. Kalmár Pálné cím-
zetes igazgatóasszony mondta. a 
Rácz aladár Zeneiskola fúvósze-
nekara és népdaléneklő lányok 
teremtették meg az oldott, még-
is ünnepi hangulatot.

a vacsora fogásai igazán ízle-
tesek voltak. az egyes termeken 
belül a hasonló korú, közel egy-
időben végzett „öregdiákok” fog-
laltak helyet, így már a vacsora 
során megkezdődött a meghitt 
beszélgetés és múltidézés.

A vacsora után lehetőség nyílt 
a folyosón levő kiállítás megte-
kintésére. a ’80-as évek divat-
ját idézték a bemutatott ruhák; 
az egykori iskolaéveket az osz-
tálynaplók, fényképek ballagási 
filmszalagok.

A teaház különlegesen meghitt 
teret kínált a baráti társaságok, 
egykori osztálytársak beszélge-
téséhez. 

Az időközben elhunyt tanárok 
és diákok emlékét néhány virág-
szirom és egy gyertya lángjának 
lobogása idézte fel.

A tánchoz kedvcsinálóként fi-
atal táncosok léptek színre: 7. és 
8. osztályos versenytáncos tanu-
lóink, a Sparkling Diamonds for-
máció tagjai és a szalagavatójára 
készülő 12. b osztály. A zeneszá-
mok a ’80-as évek diszkó han-
gulatát elevenítették fel. Néhány 
örökifjú pár végigtáncolta az es-
tét, a táncparkett többször bené-
pesült, ezt a szervezésben részt-
vevő mai diákoknak is köszön-
hetjük.

A tombolasorsolás újra össze-
hozta az egész ünneplő társasá-
got. Szülők és diákok, támogatók, 
tanárok felajánlásaiból gyűltek 
össze a tombolatárgyak. A tom-
bolahúzás után a mulatság foly-
tatódott, ahogy azt a meghívó is 
ígérte. 

felejthetetlen, de reméljük 
nem megismételhetetlen volt ez 
az élmény mindenki számára: 

„hidd el, az ünnep veled ma-
rad…„

A rendezvényt támogatták:
Kiemelt felajánlásukkal:Halaj 

lászló és Tajti Erzsébet, füle Ist-

ván és fia Kft. Jászapáti 2000 Mg. 
ZRt. Cégcsoport Jásztej ZRt. 

anyagi és tárgyi felajánlásuk-
kal: 1964-ben érettségizett osz-
tály, Ádám Patrícia Berente Zol-
tán, Bertalan Zoltánné, Bódi Ildi-
kó, Bódi Pál és neje, Bódi viktor, 
Borbás Réka, Dányi Nikolett, dr. 
Ádám György, Dr. Király Beáta, 
dr. Kriston Bodnárné Kókai Zsó-
fia, dr. Ördögné Gyurkó Katalin, 
Földes Rita, Gyenes Józsefné, Il-
lés Péter, Kovács Klaudia, Kri-
zsai Pékség, liszák anna, medvé-
né Urbán Terézia, Mészáros Éva, 
.mihályi István, mihályi Judit, 
Mihályi Szabolcs és Csőke Ka-
talin, Művelődési Ház Jászapá-
ti, Nagy Csaba, Nagypál Csaba, 
Nagypál Tamás és Nagypálné 
Nagy mónika, Nagypál veronika, 
Pince Diszkont, Rácz Csilla, Si-
rály Papírbolt, Szabó Dénes, Sza-
bó-Bálint Katalin, Szabó Pálma, 
Szigeti lajos, Temesvári milán, 
Tóth József, Urbán János és ne-
je, Urbán Miklós, Urbánné Bez-
zeg Rita, Utassy Dominika

Média támogatással: Darázs 
melinda (Új Néplap, Trió Rádió)

Tombolatárgyak felajánlásá-
val: 6. a, 7. a, 7. b, 8. a, 9. b, 9. c, 10. 
b, 12. b osztályok tanulói és szü-
lői, Ádámné Adorjányi Julian-
na, Baginé Tajti Erzsébet, Balogh 
adrienn, Berente lászló, Berta-
lan lívia, Besenyei lajos, Birkás 
ferenc, Bolyós Gyula, Borbás an-

namária, Budai lászlóné, Deli 

Julianna, Divatstudió Ruhaipari 

Tanműhely, Dr. Ádám György és 

családja, Dr. Kalmár Pálné, Ele-

kes ferenc, Emri miklós és lé-

nárt mihály és családja, farkas 

ferenc és farkasné Besenyei má-

ria, farkas lászló, farkasné Sóti 

Piroska, forgóné Berki Judit, Ga-

zsó lászló és Pataki Emma, Goj-

sza Márta, Gömöri Zoltán és neje, 

horváthné Pánczél Szilvia, Isko-

lánk Faipari Tanműhelye, Isko-

lánk Konyhája, Kamilliánus Csa-

ládok Közössége, Kálé Elemér, 

Kálmán József, Kimák Péter, Kis 

Attila, Kis Józsefné, Kis Tünde, 

Kladiva Imre Kanonok Plébános, 

lóczi miklós, magdus adrienn, 

mihályi lászló, mihályi lászló-

né, mihályi mónika, Nagy fe-

rencné, Nagy lajos és neje, Nagy 

lászló és neje, Nagy Zsolt és csa-

ládja, Nagypál Csaba, ózsváriné 

Pethő Adrienne, Pethő Jánosné, 

Pulzus mozgás Stúdió, Sándorné 

Bárdos Zsuzsanna, Senográcz-

ki miklós, Sivadóné farkas Rita, 

Sparkling Diamonds, Szabó Dé-

nes, Szabó lajos, Szalkári Rózsa, 

Szlávik Ferencné, Tálas Ernő, Ur-

bánné és Tsa Kft., Utasiné Dr. Ga-

ray Borbála.

L. Á.

“Milyen szép volt…”

Kedves Kata, látod, most sem sikerült ta-
lálkoznunk, nem jöttél. Pedig egy rövid ideig 
olyan volt, mint régen. a park árnyai, a hívo-
gató lámpafény… a jól ismert kapu, ami most 
is ugyanúgy megcsikordult, mint akkor, mi-
kor naponta nyitottuk…

Emlékszel még a régi épületre? Rá sem is-
mernél, olyan szép lett. Ismerős és egyben 
mégis ismeretlen.

A vendégek között sok régről ismert arc: az 
egykori diáktárs, aki ma már céget igazgat; a 
tájfutó, aki azóta ledoktorált; a mérnök úr; az 
egykori lógós diák, akiből tanár lett…

Emlékszel? A régi barátnők egymásra ta-
lálnak…

Emlékszel? A fizikaórára, amikor… A ki-
rándulásra, ahol,…

Emlékszel, milyen jó volt a szalagavató és 
a bolond ballagás? láttad a fényképeket? És 
a filmet, amin ballagunk? 

Emlékszel, milyen szerelmesek 
voltak egymásba?

És rájuk, akik együtt maradtak 
annyi éven át?

És rá, mondd, emlékszel? a ta-
nárunk volt, ma már csak az em-
lékeinkben él. ha most látna min-
ket…

Emlékszel? osztálytársunk volt, 
ma már halott. 

Értük égjen a gyertya.
az iskolában most az élet tün-

döklik: itt van a jelen ifjúsága, a 
gimnázium mai diákja. fogad a 
ruhatárban, szerepel a műsorban, 
tombolát árul, mosolyog, lelkesedik…, és be-
írja a vendégkönyvbe, hogy évek múlva ő is 
szeretne ilyen bálon részt venni, - immár ven-
dégként.

Olyan jó volt néhány óráig: visszamentünk 
az időbe, az iskolába, ahol diákok voltunk, 

fiatalok, vidámak, gondtalanok. Jó volt így 
együtt – remélem, jövőre itt leszel te is!

Évfolyamok találkozója és nosztalgiaest – 
Jászapáti, Mészáros Lőrinc Gimnázium 

2009. november 7.
L. Á.  

Képzelt levél egy bál után

A szalagavatóra készülő 12.b. osztály

AGRÁRHÍREK
Nitrát-adatszolgáltatási kötelezettség 
a nitrátrendelet (59/2008 (Iv. 29.) fvm rendelet) szerinti adatszol-

gáltatást a 2008. szeptember 1- 2009. augusztus 31. közötti nyilván-
tartási időszakról 2009. december 31-ig kell teljesíteni a Mezőgazdasá-
gi és Szakigazgatási hivatal székhely szerint illetékes hivatala felé.

Nitrát adatszolgáltatásra kötelezett:
 a nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékeny-

séget folytató továbbá, 
 az ország területén minden a háztartási igényeit meghaladó (az 

egy háztartás igényeit meg nem haladó állatlétszám vegyes állattar-
tás esetében 5 számosállat/ingatlanban került meghatározásra, a 
számosállat az 500 kg élőtömegű állategyedet, vagy csoportot jelen-
ti) mértékben állattartást végző gazdálkodó. 

Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támo-
gatások

a 144/2009. (XI. 6.) fvm rendelet alapján az alábbi célok megva-
lósítására vehető igénybe támogatás a támogatás részletes feltétele-
it megállapító jogszabályokban szerepelő településeken megvalósu-
ló fejlesztésekhez:

a) mezőgazdasági üzemek korszerűsítése; b) mezőgazdasági termé-
kek értéknövelése; c) mikrovállalkozások támogatása; d) turizmus fej-
lesztése; e) vidéki települések fejlesztése; f) vidéki örökség védelme. 

a támogatási kérelmet 2009. november 16. és 2009.december 15. 
között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
talhoz (mvh).

Budai Gábor
Ügyfélszolgálati tanácsadó, magyar agrárkamara

ADOMÁNYLAVI NA
 a magyar Élelmiszerbank Egyesület jótékonysági akciót hirde-

tett. 
Mottója: „Nem csak adni kell, hanem másokat is arra 

ösztönözni, hogy adjanak, méghozzá abból, amiből nekik 
úgyis sok van.” – hangsúlyozta  Cseh Balázs az egyesület elnöke. 

Jászapátiról Borbás Zsolt  mezőgazdasági vállalkozó csatlako-
zott a felhíváshoz, búza és napraforgó felajánlásával, melyet az élel-
miszerbank „átvarázsolt” lisztté és étolajjá. 

Pályázatunkban 130 család részére igényeltünk élelmiszercso-
magot. A közel 8 mázsa  szállítmányt Pócs János segítségével tudtuk 
elhozni Budapestről.   Az értékes, vegyes élelmiszercsomagokat a  
kamilliánusok  személyesen adták át, mellyel örömet tudtunk okozni 
idősnek, rászorulónak, egyedülállónak és nagycsaládosnak egyará-
nt.

a kamilliánusok  azért fáradoznak, hogy a rászorulók megta-
pasztalják,  nem magányosak akkor sem, ha egyedül vannak. 

Kis Józsefné  


