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Képek városunk decemberi rendezvényekről 

Karácsonyi kalácsot kaptak Szili Katalin, Szekeres Imre, önkormányzat 
és a Vidéki Munkaerő-fejlesztési Alapítványnak  és az önkormányzat 

támogatásának köszönhetően –  
a művelődési házban rendezett ünnepi műsorra látogató nyugdíjasok.

A Rácz Aladár Zeneiskola növendékei évzáró hangversenyt 
adtak a gimnázium dísztermében.

Páyer Antal, egykori jászapáti plébános, Csipkebokor címmel megjelent 
verseskötetét dr. Lisztóczky László irodalomtörténész méltatta. 

Az ünnepségen köszöntőt mondott Kladiva Imre, a mai plébános is. A kötet 
megjelentetését a könyvtár vezetője Friczné Urbán Magdolna segítette, 

elődje, Szikszai Mária helytörténeti gyűjtésének felhasználásával.
Az önkormányzat Sport és Külkapcsolatok Bizottságának döntése alapján 

átadták az Év Sportolója díjakat. (Teljes cikk a 11. oldalon olvasható.)

A nyugdíjasok számára rendezett karácsonyi ünnepségen a helyi művészeti 
csoportok és iskolák mutatták be karácsonyi műsorukat.

Az év sportolói

Könyvbemutató a Városi Könyvtárban

A Nyugdíjas Karácsony című rendezvény vendége volt Szili Katalin 
az országgyűlés elnöke és Szekeres Imre honvédelmi miniszter, 

országgyűlési képviselőnk is.

Városi Vegyeskar és a Muskátli Népdalkör karácsonyi előadása.

A Hétszínvirág Néptáncegyüttes az idén 10 éves fennállását ünnepelte. Hagyományos karácsonyi előadásukon a felnőttek mellett 
bemutatkoztak az utánpótlás csoportok is. (Fotó: Borics)

A négy nap programjában szerepelt: betlehemes játék a Mészáros Lőrinc Gimnázium 5. a osztályának előadásában, Ba-Hor-Ka koncert óvodásoknak, téli 
népszokások bemutatása,  Csiribiri címmel baba-mama foglalkozás - karácsonyi mesék és  karácsonyi daltanulás gyerekeknek. 

A szervezők voltak: Tajti Erzsébet és a Kerek Udvar Kézműves Tár csapata.

Karácsonyi készülődés a Művészetek Házában
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SPORT

TI-LA SPORT
Jászapáti, István király út 15/a.

Egész évben BUDMIL  
és egyéb ruházati termékek,

sportfelszerelések, sporteszközök 
és sportcipők – közületeknek is.
Nyitva: H–P: 13–17, Szo.: 8–12.

Lancost  Addidas Errea Joma Kronos NikeUHL Sport  

A minőségi szakképzés javíthatja  
a városunkban élők foglalkoztatását

2008 májusában Szabó lajos 

polgármester és Dr. Szekeres Im-

re országgyűlési képviselőnk, be-

szélgetést szervezett várososunk 

legnagyobb iparűzési adót fize-

tő gazdasági társaságainak ve-

zetői, és egyéni vállalkozók szá-

mára, ahol a munkahelyteremtés 

feltételeiről alkotott véleményü-

ket osztották meg egymással a 

jelenlévők.

A beszélgetésen kiemelt fon-

tosságú kérdésként merült fel a 

szakképzés által nyújtott isme-

retek, és a munkaadók elvárá¬sai 

közötti kapcsolat. A rendezvény 

zárásaként Dr. Szekeres Imre 

kezdeményezte, hogy az év máso-

dik felében kerüljön sor egy olyan 

találkozóra, ahol a foglalkoztatók 

és a Mészáros Lőrinc Gimnázi-

um, Szakképző Iskola és Kollégi-

um szakemberei közösen tekint-

hetik át az együttműködés jövő-

beni lehetőségeit.

A december 11-én megtartott 

újabb beszélgetésen, a munkál-

tatókon, és a szakképző iskola 

vezetőin kívül a Nemzeti Szak-

képzési és Felnőttképzési Inté-

zet, valamint az Oktatási és Kul-

turális Minisztérium szakértői 

is részt vettek. / A rendezvény 

szervezésében a Vidéki Mun-

kaerő-fejlesztési Alapítvány is 

közremúködött./

A tanácskozáson résztvevő 

munkaadók elmondták, hogy 

számukra a legnagyobb problé-

mát a megfelelő képzettséggel 

rendelkező munkavállalók hiá-

nya jelenti. Véleményük szerint a 

szakképzés rendszerén belül több 

és magasabb színvonalú gyakor-

lati képzésre lenne szükség, eb-

ben pedig jobban támaszkodhat-

nának a helyben működő vállal-

kozásokra. Egyetértettek abban 

is, hogy az elméleti képzés mel-

lett a tanulókkal mielőbb érde-

mes megismertetni egy-egy cég 

konkrét elvárásait, így készítve 

fel őket a munka világában létező 

igényekre és lehetőségekre.

A szakképző iskola vezetői be-

mutatták, az intézményben zaj-

ló oktatási tevékenységet, és is-

mertették, hogy milyen módon 

igyekeznek a hagyományos kép-

zési formák mellett más megol-

dásokat is alkalmazni. Jelezték, 

hogy már jelenleg is számos he-

lyi vállalkozóval állnak szakmai 

kapcsolatban, és ezt a kört szeret-

nék bővíteni.

A kormányzati szakértők szól-

tak a jelenlegi, és a rövidesen in-

duló központi programokról és 

támogatásokról, amelyek segítik 

a szakképzés eredményességé-

nek javítását. Tájékoztatták to-

vábbá a munkáltatókat, hogyan 

gyakorolhatnak maguk is befo-

lyást a képzés tartalmára az ér-

dekképviseleti szervezeteiken ke-

resztül.

A több órás beszélgetés vé-

gén általános véleményként 

hang¬zott el, hogy e találkozó-

nak köszönhetően mindannyi-

an számos ismerettel gazdagod-

tak, melyek birtokában a követ-

kező alkalommal megállapodás 

születhet az együttműködés né-

hány konkrét kérdésében a helyi 

szereplők között.

A szolgáltatási díjat fize-

tő lakosok háztartásaikból 

az alábbi fajtájú és mennyi-

ségű hulladékot szállíthat-

ják be alkalmanként illetve 

évente a Regio-Kom Kft. te-

lephelyére. (Beszállításkor a 

hulladékszállítási és ártalmatla-

nítási szolgáltatási díj megfizeté-

sét igazolni kell!)

1.} Lakossági kommunális 

hulladék:

Díjmentesen: 200 kg/negyed-

év, ezt meghaladó mennyiség 

után 5,30 Ft/kg+áfa díjat kell fi-

zetni.

2.) Építési, bontási hulla-

dék: (beton, tégla, cserép, 

kerámia)

Díjmentesen: 500 kg/negyed-

év, ezt meghaladó mennyiség 

után 1,10 Ft/kg+áfa díjat kell fi-

zetni.

3.) Komposztálható hul-

ladék:

Díjmentesen: 200 kg/negyed-

év, ezt meghaladó mennyiség ese-

tén 1,80 Ft/kg+áfa díjat kell fi-

zetni.

A komposztáló telep elkészül-

téig a kisméretű hulladékot (pl. 

levélzet, fű) zsákolva, az ágakat 

kötegelve tudja a befogadó át-

venni.

A háztartásokban keletkező ve-

szélyes hulladékok közül - a fen-

tiekkel azonos feltétetekkel - te-

hát, a díjfizetés igazolása mellett 

egy háztartás, évente, díjmente-

sen beszállíthat 10 kg. mennyi-

ségben festéket, festékes dobozt, 

oldószert, oldószeres edényzetet, 

ragasztóanyagokat, olajszűrőket, 

olajakat, fékfolyadékot, savakat, 

lúgokat, tisztítószereket, növény-

védő szereket, mindezek csoma-

golóanyagát, akkumulátorokat, 

elemeket, veszélyes hulladékot 

is tartalmazó elektronikai hul-

ladékokat. A vegyi hulladékon a 

hulladék fajtáját, jellegét fel kell 

tüntetni.

Az említett elektronikai hul-

ladékok köre: háztartási gépek 

(pl. mosógép, villanytűzhely, klí-

maberendezés, vízmelegítő, fűtő, 

hűtő berendezés fagyasztó, kávé-

főző, pirítóssütő, ventilátor, vasa-

ló mikrohullámú sütő, informá-

ciós és távközlési berendezése, 

számítógépek, monitorok fény-

másolók, stb. szórakoztató elekt-

ronikai cikkek, (pl. tv, rádió mag-

nó, DVD. stb.) elektromos bar-

kácsgépek, elektromos játékok. 

lzzók, fénycsövek.

Az elektromos és elektroni-

kai hulladékokból térítésmente-

sen évente csak 1-1db-ot lehetsé-

ges a befogadónak beszállítani 

és átvenni,- kivéve az izzókat és 

a fénycsöveket.

Regio-Kom Kft.

Év női Sportolója

I. Szikszai Nikolett a Kígyó Dojó HSE ver-

senyzője. Az év folyamán elért eredményei:

- VI. Nyílt Nemzetközi Kempó Bajnokság” 

– 4 arany érem

- „Bicske Kupa 2008” – Nyílt nemzetközi 

Kempo Bajnokság – 3 arany érem

- „2008 Évi Nyílt Felnőtt valamint Gyerek 

és Ifjúsági Sport jitsu magyar bajnokság- 3 

arany érem, és a verseny legeredményesebb 

lány versenyzője

- „2008. Évi Nyílt Felnőtt, valamint Gyerek 

és Ifjúsági Sport jitsu Magyar bajnokság” – 2 

arany és 1 ezüst érem.

II. helyezett Zagyi Fanni

III. helyezett Utassy Dominika

Év férfi sportolója

I. Tajti József, aki 1983-tól a mai napig a 

Jászapáti VSE saját nevelésű igazolt labda-

rúgója. A serdülő csapatban kezdte pályafu-

tását. Ez idő alatt rengeteg sikert ért el. Tagja 

volt a 2002-2003-as bajnokság arany érmet 

nyert csapatnak, a 2003-2004-es NB III. baj-

nokságban elért aranyérmes csapatnak. Tag-

ja volt Jászapáti labdarúgásának legnagyobb 

sikerében 2005-2006. NB II-es bajnokságban 

elért harmadik helyezett csapatnak. 2008. 

tavaszán teljesítményével nagyban hozzájá-

rult,  hogy Jászapáti csapata az NB III-ban 

bent maradt. Ősszel teljesítménye kiemelke-

dő volt, a csapat legjobbjának bizonyult, és a 

csapat fiatal játékosainak beilleszkedését is 

nagy odaadással segítette.

II. Takács András

III. Mihályi Márk

Év csapata

I. A Jászapáti VSE Úszó és 

Triatlon Szakosztálya

A 2008-as évben a Szak-

osztály kitartó munkával, és a 

sport iránti alázattal szép sike-

reket ért el a triatlon, duatlon, 

aqatlon és az úszás szakágak-

ban. Tagjaik számos helyi, me-

gyei, és országos megmérette-

tésen vettek részt és értek el 

dobogós helyezéseket, mellyel 

öregbítették városunk hírne-

vét.

A szakosztály tagjai: Ádám 

Alma, Ádám Vanda, Nagy Jó-

zsef, Nagy Zsófia, Németh Ad-

rián, Németh Laura, Utassy 

Dominika, Dobos László, La-

boda Kristók, Laboda Tamás, 

Nagy Babett,

II. Jászapáti VSE U-13 Labda-

rúgó Csapat

III. Familya Erőemelők

Év Edzője

 Juhász Szilveszter kitartó szervező szak-

mai munkája eredményeképpen ma 28 gye-

rekkel foglalkozik heti öt alkalommal. A 

gyerekek szüleivel jó kapcsolatot tart fenn, 

a versenyeztetés minden gondját vállalja, és 

megoldja.

Jászapáti Labdarúgásáért díjat

Gazsó József kapta, akinek nagy szerepe 

van abban, hogy 2006. október 16-án meg-

alakult a Jászapáti Városi Sportegyesületen 

belül működő foci suli. Mint alapító 2008-

ban Alapítványt hozott létre az utánpótlás 

javítása érdekében, amelyben 55 gyerek tud 

szakedzőkkel, tananyag alapján minden kor-

osztályban heti 3 alkalommal foglalkoztatni. 

Nem csak az utánpótlást tekinti szívügyének, 

hanem a felnőtt csapatot is támogatta 2008-

ban. Bár csak sok ilyen ember gondolkozna 

így Jászapátin mint Ő, aki azt szeretné, hogy 

minél nagyobb számban sportoljanak a gye-

rekek, hogy minél egészségesebben nőjenek 

fel a sport révén. A városban nem csak a lab-

darúgást támogatta, hanem minden olyan 

sportágat, amivel javítható a gyerekek egész-

séges életre nevelése.

Fodrászat, kozmetika, szolárium
Lézeres exluzív kezelések: tartós 
szőrtelenítés, pattanások, foltok, 
értágulatok, hegek eltüntetése.
Új luxus szolgáltatás :3 D-s, 
természetes hatású, féltartós  

szempilla hosszabbítás, dúsítás. Hollyvoodi 
álompillák.
Kozmetikus mester: Káplárné Nagy Margit 
30-282 22 00
Hajhosszabbítás 
 valódi hajból, a legkorszerűbb eljárással.
Fodrász mester: Vágó Lászlóné 30-307 69 67
Jászapáti Nap utca 1/a

Az Év Edzője Juhász Szilveszter átveszi az elismerést.

2008. évi díjazottjaink

Ingyenes hulladék-elhelyezési lehetőség a Regio – Kom Kft. telepén



Kedves  Rejtvényfejtők!

 A rejtvényben Kányádi Sándor 
Csendes pohárköszöntő újév reg-
gelén című verséből idézek.

„Nem kívánok senkinek se kü-
lönösebben nagy dolgot.

Mindenki , amennyire tud, le-
gyen boldog.

Érje el, ki mit szeretne, s ha 
elérte, többre vágyjon, s megint 
többre.

Tiszta szívből ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország, em-

berségbe, hitbe, kedvbe,
s ki honnan jött, soha soha ne 

feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért 

vagy, vissza nem fognak ká-
tyúk…

A többit majd apródonként 
megcsináljuk.

Végül pedig azt kívánom, le-
gyen béke „...

folytatása a rejtvény vízsz. 1, 14 
és függ. 15 számú soraiban.

VÍZSZ.: 1. Beküldendő. A vers 
folytatásának első része. 10. Né-
met író ( Karl Friedrich 1842 – 
1912). 11. Fejetlen bika! 12. Azo-
nos mássalhangzók. 13. Kicsinyí-
tő képző. 14. Beküldendő. A vers 
folytatásának második része. 17.  
Helyet foglal. 18. Ételízesítő. 19. 
Kinek a tulajdona? 21. Rubídium 
vegyjele. 23. Stóla hangzói! 25. 
Kisgyermek köszönés. 27. Szo-

rító.  28. Emu betűi keverve. 30. 
….. szarvas, Kelet Ázsiában élő, 
nyolcas, kivételesen tízes agan-
csot viselő szarvasfaj. 32. Rádi-
um és kén vegyjele. 33. Rejtőz-
ködő, erdei életmódot folytató af-
rikai állat, a zsiráf legközelebbi 
rokona. 34. Kártyajátékot hami-
san játszó. 35. Hangtalan gitt!  
36. Névelővel, ritka, selymes fé-
nyű szín.  38. Tartó, burok. 39. ….. 
avis, latin kifejezés (ritka madár, 
fehér holló) 40.  Személyes név-

más. 41. Azonos magánhangzók.  
43. Kiejtett betű. 44. Település 
Baranya megyében, Pécs kistér-
ségben. 46. A szobába. 48. Pa-
tás háziállat. 49. Ütlegelés, elpá-
holás, megverés. 52. Vág egyne-
mű betűi. 53. Határozórag. 55. 
Angyal rang.  56. Az eltelt idő-
től fogva. 58. Heltai Jenő( 1871-
1957) műve.

FÜGG.: 2. Perui származású 
énekesnő volt ( Sumac)   3. Tölgy-
fa hangzói.  4. Fagylaltot  fogyasz-

tó. 5. Termetes, nagy. 6. Vég nél-
küli kiút! 7. Összeszorított mar-
ka. 8. Ének, nóta. 9. Van ilyen 
szülő és unoka is. 13. Táncművé-
szet, a tánc mozdulatainak, moz-
gáselemeinek rendje. Színpadi 
tánc beállítása, színrevitele.  15. 
Beküldendő. A vers folytatásá-
nak harmadik része. 16. Hivata-
los, hiteles papír. 20. Szedem a 
lábam, gyorsan szaladok. 22. El-
gáncsol. 24. Ázsia, idegen nyel-
vekben. 26. Nem eredeti, hamis. 
29. Ágybetét. 31. Település Pest 
megyében, a Cserhát lábánál. 37. 
Tág.  42. Iskolában egytől- negye-
dik osztályos tanuló. 45. Hegyte-
tő, orom. 47. Céljait megvalósít-
ja. 50. Nagy testű ragadozó ma-
dár. 51. Kúp betűi, keverve.  52.  
Szilaj, féktelen. 54. Gépkocsi. 57. 
Tűz azonos betűi.  

Beküldendő: Vízsz. 1, 14 és 
a  függ. 15 számú sorok meg-
fejtése.

A novemberi rejtvény megfej-
tése: „s álmodj olyakat, amikben 
legnagyobb kedved telik.”

A megfejtéseket a Könyvtár 
címére kérjük eljuttatni febru-
ár 20-ig.

CBA vásárlási utalványt nyert: 
Bagi Lászlóné, Jászapáti.

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

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

Ker� ztrejtvény
„A nyugalom szigete”

Mottó: „Jézusomnak Szívén megnyugodni jó, 
Elmerülni benned, csendes, tiszta tó” 

(Hozsanna 154- es népének)

Valahogy mindannyian ide vágyunk, a nyugalom szigeté-

re, hogy hol találjuk meg?... Gyakran keressük, s ha egyszer 

megtaláljuk az egész életünket, ott szeretnénk eltölteni. De, 

létezik- e még számunkra valahol ilyen? Erre próbálok ma 

választ adni. Én így képzelem el:

A nyugalom szigete, olyan hely, ahol csend van, a magas 

fák közt csak a szél zúgása hallatszik, nincsen semmi, ami 

ezt a nyugalmat pár percig megzavarhatná, ahol a gondola-

taimba tudok merülni. 

 De mindenkinek más jelenti a nyugalmat:

Van, aki csak a hétköznapi gondoktól menekülne, éven-

te egyszer, egy szabad hétre.

Van, aki egész életében elvágyódik, az aktív munká-

tól, hogy állítólag a helyét keresse, és örökös változás-

ban szeret lenni, vagyis a nyughatatlanságban találja 

meg a nyugalmát.

 Megint más a magába zárkózástól irtózik és megpró-

bál emberi kapcsolatokkal felvértezve, az elidegenedés 

ellen tenni. Minden lehetséges alkalmat megragad er-

re, hangos ünneplésbe kezdve. 

Egyre többen vannak viszont, akiknek mély lelki igénye 

van az állandó nyugalomra, a napi töltekezésre. 

Mert csak így tudják elviselni az élet megpróbáltatásait. 

Ez lehet egy kis olvasás, egy séta, bármilyen testmozgás. Ne-

künk katolikusoknak ajánlott napi egy imádság, elmélkedés, 

rendszeres szentmise látogatás, ha lehet gyónással, szentál-

dozással egybekötve. Isten a teremtésnél úgy rendelkezett, 

hogy legalább minden vasárnap legyen pihenőnap, ilyenkor 

megtiltotta a nehéz fi zikai munkát, és hogy az ember a saját 

lelki életével is foglalkozzon, elküldte őt a templomba. 

 Ez évszázadokig működött, de most borulni látszik, mi-

kor annak is örülnünk kell, hogy a vasárnap is nyitva tar-

tó üzletek még nem küldik el a dolgozóikat. Nem elég, hogy 

rohanó életünkben, mindig kicsúszunk az időből, az éjsza-

kai pihenésre is egyre kevesebb marad. A napi feladatok át- 

átcsúsznak a holnapra, a jövő hétre stb., már egyetlen nyu-

godt percünk sincs, úgy érezzük, nem állhatunk meg. Pedig 

ezt meg kell tennünk, nem halogathatjuk tovább, legyen ez 

az újévi fogadalmunk.

De addig is keressük tovább, a nekünk legjobban megfele-

lő pihenési formát, hogy minél gyakrabban eljussunk a saját 

kis nyugalmunk szigetére. 

Újévi üdvözlettel: Z. S.-né

•

•

•

•

Vállalkozók fenyőfája
A hagyományoknak megfelelően eb-

ben az évben is egy gyönyörű fenyőfát 
állítottak fel a főtéren városunk vállal-
kozói. Az óvodások sok szép díszt készí-
tettek azért, hogy a karácsonyfa valóban 
ékessége legyen a térnek. A legkisebbek-
hez a Szentestét megelőzően már elláto-
gatott a Jézuska, és a hozzájárulásokból 
megmaradt összegen játékokkal lepte 
meg az óvodákat. 

 Köszönjük mindazoknak, akik anyagi 
támogatásukkal vagy tevőlegesen részt 
vettek a vállalkozók fenyőfájának a felál-
lításában és az ajándékozásban.

ÁMBRA Kft.   Király Istvánné
Villamossági üzlet   Mihályi Ferencné
POWER Műszaki kereskedés Nagy Sándor
Szempont Optika   Urbánné Ádám Márta
FORT-KOM Kft.   Gyenes Balázs
Bonbon édesség, cukrászat  Ádám Miklósné
Zöldpatika    Tóth Istvánné
Barkácsbolt    Mihályi Gábor
EUROCORN Kft.   Kiss Béláné
Fibri bolt    Andrásiné Miklós Julianna 
Víz- gáz- fűtésszerelvény bolt Kovács Zoltán
Fodrászat   Lóczi Miklósné
SPEED Kerékpárüzlet  Demeter Csaba
Jázmin Gyermekruházat  Bolyós Andrásné
Fantázia Ruházati Kereskedés Luzsi Ferencné
Centrum Italdiszkont  Lóczi Tiborné
Ínyenc cukrászda   Pádár László
Pincediszkont   Demény Gáborné
Húsbolt    Sebők Péter
Kék Kígyó Kft.   Dr. Czifra László
Pici Csemege   Béres-Deák Piroska
Carmen Import Divatáru  Soós Lajosné
varga fotó   varga józsfné
Jász Vendéglő-
Ali baba Gyros Bár és Pizzéria    Stuchlik István
Sirály papírbolt   Nyitrai Ferencné
Kiskedvencek üzlete  Tajti Ibolya
Orosz István, Farkas Tibor, Farkas István, Boros Árpád, Jászapáti 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Jász Újság.

A vállalkozók fenyőfája

A Tehetségért Alapítvány meghívja 
Önt és kedves családját 

„Színes Világ” jótékonysági estjére, 
amelyet 2009. 01. 31-én rendez a Jászapáti Művelődési Házban.

A bál programja:
1830 a vendégek fogadása színes pezsgő italokkal

1900 az iskola tanulóinak bálindító forgataga
1915 köszöntőt mond Utasi László igazgató 

és Berente Éva alapítványi elnök
A PáyaMű- díjak átadása

2000 vacsora ” karneváli álarcokban”:
Puszták népének nemes tudománya 

háziasszonyok remekével körítve
Baromfinépek szomorú sorsa forró kemencéből

Tündérek csemegéje

2100 kedvcsináló énekes- táncos mulatság
2400 Tombola

0400 a Rió-i karnevál szamba pillanatai 
A zenéről Borbély Sándor és Székely Balázs zenekara 

a KÓKUSZ DUO gondoskodik. Asztalfoglalás az iskola titkárságán.
Részvételi kártya: 4500 Ft, Támogatói jegy: 3000Ft
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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

                        

POWER
MŰSZA KI KE RES KE DÉS

Jász apá ti, Kos suth L. út 7.
Tel./fax: 57 540-565

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Je lent kez zen 
mo tor ke rék pár-, sze mély gépko csi-, 
segédmotor-kerékpár-,
trak tor ve ze tői tan fo lya munk ra!
 Si ke res el mé le ti vizs ga ese tén 
 50% és 100% tan fo lyam díj-ked vez mény. 
 Tan fo lyam in dul: 2009. január hónapban. 

TÁ  J É  KO Z  TA TÁ S  É S  J E  L E N T  K E  Z É S : 
BIR KÁS FE RENC gép jár m� ve ze t�-szak ok ta tó nál
Tel.: 57/440-727, 30/915-9978,
a M� ve l� dé si Ház ban: Urbán Péternénél, 
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

Az oktatás korszer�,
FORD FIESTA TD CI 
gépkocsival, nyáron 
h�vös, télen meleg 
klímájú autóban, 
kényelmes
körülmények között 
folyik. Könny� 
kormánykezelés 
(szervo).
,,Biztonságos járm�ben, gyorsan vezet�i engedélyt szerezhet.”  
Ne várjon holnapig, még ma hívjon 
és tájékozódjon a lehet�ségekr�l!

MEZEI BÉLA iskolavezet�

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

2007. végén hetente kétszer, 
a Szenior Aktív Életmód Prog-
ram keretében 25 fő 50 év feletti 
jászapáti nyugdíjas először vett 
részt szervezett gyógy testneve-
lésen a Tölgyes Termálfürdőben. 
Amikor a program véget ért, saját 
szervezésben folytatták a rend-
kívüli gyógyhatású vizes tornát, 
majd  2008. májusától október 
végéig ismét lehetőség nyílt arra, 
hogy ugyanezzel a pályázati lehe-
tőséggel fél éven keresztül részt 
vehessünk a programban. Ekkor 
már 30 állandó tagunk tornázott. 
De ennek is vége szakadt. 

A programban résztvevők, és 
sokan mások is a fedett meden-
cében folytatni kívánták ezt az 
egészségmegőrző programot. 
Ennek a lehetőségét teremtette 
meg részünkre Dr. Szekeres Imre 
országgyűlési képviselőnk akkor, 

amikor egy nyugdíjas fórumon 
felajánlotta, hogy a gyógy testne-
velő tiszteletdíját biztosítja, csak 
a belépőt kell fi zetnünk. A polgár-
mester úr megkereste a nyugdí-
jas és mozgássérült szervezete-

ket, ismertette a lehetőségeket, s 
így jelenleg 60 fő körül állandó-
sult a létszám, akik két csoport-
ban, kedden és pénteken gyógy-
tornáznak Urbán Ferenc gyógy 
testnevelő irányításával. 

Reméljük, hogy minél többen 
kedvet kapnak ehhez a téli sport-
tevékenységhez, az aktivitásuk, 
az egészségük megőrzése érdeké-
ben. Mindenkinek kivétel nélkül 
az a véleménye, hogy nagyon jó a 
rendszeres testmozgás, ebben a 
panaszainkat enyhítő, gyógyha-
tású vízben, amely a miénk, Jász-
apátié, s amelyet minél több helyi 
lakosnak ki kellene próbálni télen 
is, hiszen a fedett rész is kiválóan 
alkalmas gyógyulásra, sportolás-
ra, úszásra.

Nagyon  köszönjük Dr. Szeke-
res Imrének, hogy lehetővé tette 
ezt a nagyszerű lehetőséget.

Friczné Urbán Magdolna

a jászapáti szenior sport 
szervezője

Március végéig, a hét egy-egy napján az időseknek és a mozgássérülteknek 
gyógytornász vezetésével vízi tornára van lehetőség a strandon.

 2008. november 15-én tartot-
ta a Jászapáti Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola Tehetséges 
Gyermekeinkért Alapítványa jó-
tékonysági bálját.

Évek óta már hagyománnyá 
vált, hogy az iskola pedagógusai, 
diákjai, a kuratórium tagjai he-
tekkel előtte elkezdik a szerve-
zést. Ebben az évben reneszánsz 
hangulatú szórakozást nyújtot-
tunk a kikapcsolódni vágyóknak. 
Ilyen stílusban díszítettük fel az 
amúgy is tekintélyes művelődési 
házat és az asztalokat is. A „Rene-
szánsz tál” ízletes lakomára csa-
logatta a vendégsereget. 

  Az iskola tanulói és lelkes pe-
dagógusai korhű jelmezekben re-
neszánsz tánccal szórakoztatták 
a nézőközönséget. Később gólya-
lábas garabonciásak következ-
tek, akik vicces mozdulataikkal, 
humoros szójátékaikkal megne-
vettettek mindenkit. Figyelemre 
méltó magasságukkal jól betöl-
tötték a kultúrház belső terét. Éj-
fél után, a tombolasorsolást köve-
tően meglepetésként a jászapáti 
hastáncosok színvonalas bemu-
tatóját tekinthette meg a nagy-
érdemű.

A bál bevételéből támogatjuk a 
tehetséges gyermekeket: év végi 
jutalomkönyvek vásárlásával, az 
évzárón díjak, jutalmak átadásá-
val, házi, megyei, régiós, országos 
versenyek nevezési díjának és az 
ezzel járó utazási költségek hoz-
zájárulásával.

  Szeretnénk köszönetet mon-
dani támogatóinknak, segítő-
inknek, akik nélkül ez a hangu-

latos este nem valósulhatott vol-
na meg.

Gyenesné Tajti Ilona
a kuratórium tagja

Támogatóink voltak

TOMBOLA FELAJÁNLÁS

1. Pallagi Imréné
2. Berki Bertalan
3. Dr Szekeres Imre
4. Dobra lajos
5. Mihályi Lászlóné
6. Szabó Lajos
7. Lívia Szépségszalon
8. László Péterné és László Péter
9. Bolyós Magdolna és Molnár 
lászló
10. Nyitrai Ferencné - Sirály Pa-
pírbolt
11. Budai Jánosné
12. Urbánné és Társa Kft.
13. Éden Büfé
14. Nagypál Csaba
15. TÉBA Tüzép
16. Bíró Marianna
17. Nagy Kálmán
18. Bugyi Ilona
19. Vincze Lászlóné
20. Borzák Terézia
21. Zachar Ferenc
22. Poliker Qualitás Kft. – Heves
23. 2.a osztály
24. Szalkári Rózsa
25. 6.a osztály
26. Vágó László
27. Fülöpné Fridrik Enikő
28. Káplárné Nagy Margit - Kre-
ol Stúdió
29. Kedvenc Büfé
30. Berente Sándor
31. Bagi Bútorház Kft.
32. Önálló Óvodai Intézmény

33. Gyenes Béla
34. Pócs János
35. Nagy Lajos
36. UR-FA Kft.
37. TI-LA Sport
38. Ádám Miklósné - Bonbon 
Édesség
39. Antal József
40. Némethné Nagy Mária
41. Borics László
42. Szabó Dávid
43. Szabó Ádám
44. Fehér Attila és neje
45. 5.c osztály
46. Nász Zoltán
47. Fantasy zenekar
48. Magyar Ervin
49. Kis Nikolett
50. Birkás Ferenc
51. Nagy Klára és Gajda Rebeka
52. Lóczi István és neje
53. Nagy József és neje
54. j és j Bútorbolt
55. Kamilliánus Családok Jász-
apáti Közössége
56. 7.b osztály
57. Kiss János
58. Urbán Attila
59. Simon Gábor
60. Kelemen Béla és neje
61. Regéczi Ferenc
62. Szabari Ferenc és neje
63. Júlia Szépségház
64. Király Károlyné

65. 2.b osztály
66. Jász Sütőház Kft.

TÁMOGATÓI JEGY

1. Nagypál Csaba
2. Dr Liszákné Morvai Erika
3. Szabó Dénes
4. Némethné Nagy Mária
5. Kladiva Imre
6. Andrási Lászlóné
7. Urbán László
8. Urbán István
9. 4.b osztály
10. 3.c osztály
11. Dr Boros Anikó
12. 4.a osztály
13. Mihályi László
14. Káli Miklós
15. Káli Kinga
16. Urbán Csaba
17. Urbán Béla
18. Kovács Gyuláné
19. Kőrösiné Márkus Melinda
20. 3.a osztály
21. Borics László
22. Schmidt Antal
23. Schmidtné Hiczfel Erzsébet
24. Nagypál Tamás
25. Nagypálné Nagy Mónika
26. Budai Istvánné
27. 2.b osztály
28. 1.b osztály
29. Cadillac Holdings Rt.
30. Rusvai Éva

Gyógytorna-lehetőség a szenior korúaknak

Egy hangulatos este

Kép a bálról 
(Fotó: Borics László)   
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BU S Z M E N E T R E N D

:A rejtvényfejtők között idén is sorsoltunk, ezúttal Tajti Lászlóné volt 
a szerencsés nyertes, aki Szalkári Rózsa szép festményét nyerte. Gratulálunk 
és további szerencsét kívánunk! A művésznőnek ezúton is köszönjük a képet 

és gratulálunk aranydiplomájához, amit az idén vehetett át.

Szeretettel köszöntjük 
nagymamánkat

Szikszai Sándornét
80-dik születésnapján

Hosszú életed során 
Tőled csak jót kaptunk
Sohasem kértél mindig csak adtál
Elkövetkezendő életedhez 
jó egészséget kívánunk,
Hogy még sokáig köztünk maradjál

Ezt kívánják unokáid

Krisztián és felesége Renáta és Zsolt

Jászapáti, Akácfa u. 3/a

Egy színpompás est a tehetségért…
„Örűltem én is fényes éjnek, 

Víg kedvü zajnak, víg zenének

Csillárok, reszkető világa,

Bokréták illatos virága”

Gyulai Pál

A tehetség valóban igazi ajándék, ami mindenkiben benne rejlik, 

s meg kell adni a lehetőséget, hogy kibontakozhasson. Tanulni, gya-

rapodni nem csak feltétlenül iskolapadban lehet, a mai kor pedagógi-

ai szemlélete előnyben részesíti az aktív tanulást, amelynek kapcsán 

a gyermekek az eredeti iskolai környezettől, módszerektől eltérően, 

kézzelfoghatóbban tanulják meg a kötelező tananyagot. Ilyen és eh-

hez hasonló lehetőségeket biztosítanak például a szervezett kultu-

rális programok (színház, fi lharmónia előadás, cikruszi látogatás), 

valamint sportvetélkedők és az erdei iskolák 

Az egész évi kitartó tanulás után a kis lurkók megérdemlik a fel-

hőtlen kikapcsolódást. Alapítványunk a nyári és téli táborok lebo-

nyolítási köktségéhez is hozzájárul.

 A tehetséges gyermekek támogatása és ezek a gondolatok az idei 

évben az alappillérei a Tehetségért Alapítvány munkájának.

Az alapítvány január hónap utolsó szombatján megrendezi rend-

hagyó báli estjét, amelyre a bálozni szándékozókat ebben az eszten-

dőben a hagyományok és a megújulás jegyében várja. 

Hagyományosnak mondható a különleges menü és a kellemes 

hangulat. Talán nem is sejtené Kedves Olvasó, hogy városunkban 

mennyi igazán különleges, s most már mondhatjuk, sikeres ember 

kezdte tanulmányait. A kuratórium a múlt évben indította útjára a 

PályaMű- díjat, amelynek kapcsán a városunkból elszármazott, az 

élet valamely területén kiemelkedő eredményt elért személyeket ál-

lítunk a mai fi atalok elé példaképként. A kitüntetés ünnepélyes át-

adására a rendezvénynél keresve sem találhatnánk méltóbb helyet.

Nos, ha gondolatébresztőnk felkeltette érdeklődését kérjük, tisz-

teljenek meg bennünket jelenlétükkel, s töltsünk el együtt egy kelle-

mes estét. Szeretettel várjuk kedves jelentkezésüket!

Tehetségért Alapítvány Kuratóriuma

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



4-én, 8,30-12 ó.: Angol tanfo-
lyam

5-én, 17 ó: Eszperantó tanfo-
lyam

8-án, 17 ó: Főzőklub
16-án, 10 és 13 ó: Termékbe-

mutató
18-án, 15 ó: Színjátszó kör pró-

bája
22-én, 16 ó: A Kultúra Napja
10 ó: Termékbemutató
24-én, 16 ó: HEGEDŰS A  

HÁZTETŐN – a színjátszó kör 
3. jászapáti előadása.

Kérjük mindazokat, akik a je-
gyeiket előre lefoglalták, hogy 
azokat január 20-ig szíveskedje-
nek megvásárolni a nagy érdek-
lődés miatt.

29-én: A HARLEKIN BÁB-
SZÍNHÁZ két előadása

31-én, 19 ó: A TEHETSÉGÉRT 
ALAPÍTVÁNY jótékonycélú bál-
ja

Február   2-án, 10 és 12 ó: Fil-
harmóniai előadás a középiskolá-
soknak

A Vágó Pál Helytörténeti Mú-
zeumban Úri Szabó Mária szol-
noki amatőr festő képei láthatók 
január hónapban. 

Honvisákné Mária tűzzománc 
képei és tárgyai ugyanitt megvá-
sárolhatók!

SZÜLETTEK:
Mezei Melissza Klaudia XI. 21.
Gyenes Mercédesz XI. 22.
Tóth Réka  XI. 23.
Mészáros Mónika XI. 28.
Kállai Márió Erik XI. 29.
Balázs Zsombor Attila XI. 30.
Kis Gábor Bence   XI. 30.
Pethő Nadin  XII. 8.

HÁZASSÁGKÖTÉS: 
Tóth Attila – Kökény Erzsébet   XI. 29.

ELHALÁLOZTAK:
Juhász Miklós  élt 49 évet Jászapáti lakos
Balajti Istvánné  élt 72 évet „
 Bódi Erzsébet
Szabari János Mihályné   élt 60 évet „
 Klock Julianna
Bódis Balázs  élt 53 évet „
Szalkári Kálmánné élt 77 évet „
 Szterák Ilona
Mihályi Károlyné élt 70 évet „
 Nyitrai Mária
Benkucs Zoltán  élt 48 évet „
Farkas Jánosné  élt 76 évet „
 Deli Mária
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A Városi Könyvtár januári 
programjai

Anyakönyvi hírekA Művelődési ház 
januári programajánlata

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk minden kedves rokonunknak, szomszédunknak, 

ismerősünknek és mindazoknak, akik 

FARKAS JÁNOSNÉ 
temetésén megjelentek,  koszorúikkal, virágaikkal, részvétnyilvánításukkal 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család, Jászapáti

Az ÁNTSZ Jászberényi Kistér-
ségi Intézete a közelmúltban fel-
mérést végzett a Jászsági közép-
iskolások körében. A felmérés a 
kábítószerek ismeretéről és fo-
gyasztásáról kérdezte a közép-
iskolába bekerülő 9. és a közép-
iskolát elhagyó 12. osztályos ta-
nulókat. A kérdőívet az összes 
középiskolás 40%-a töltötte ki. A 
kérdőív első négy kérdése a ká-
bítószerek hatásainak ismeretét, 
a további nyolc kérdése pedig, a 
kábítószer-fogyasztással kapcso-
latos személyes tapasztalatokat 
mérte fel.

Elgondolkodtató eredmények 
születtek az elemzést követően, 

amelyek közül most csak pár ke-
rül említésre. Néhányan- a tizen-
évesek közül-, a kábítószerezést 
üdítően boldog állapotnak tart-
ják. Tudják, hol juthatnak drog-
hoz, és egy napon belül képesek 
is beszerezni. Minden negyedik 
diák mondhatja el magáról, hogy 
már megkínálták kábítószerrel, 
és minden nyolcadik középisko-
lás pedig, hogy kipróbálta.

A középiskola fontos és megha-
tározó a gyermek életében. Sza-
badabbá, önállóbbá válik, és a 
kortárscsoportok jelentősége ki-
emelkedő lesz számára. A családi 
kapcsolatok, ha empátiával, sze-
retet-tel teljesek, iránymutatóak 

lehetnek a gyermeknek. Mindez-
zel párhuzamosan azonban na-
gyon fölerő-södik bennük a kor-
társcsoporthoz tartozás szükség-
lete. A kortársak között viszont 
sok gyermek téved ingoványos 
talajra (dohányzás, alkohol, ille-
gális drog, nemi úton terjedő fer-
tőző megbetegedés, és fi a-talkori 
terhesség-megszakítás). Kézen-
fekvő tehát, hogy a gyermekek 
egészség-fejlesztésének kerete-
in belül, a védőnők iskolai mun-
kája mellett, legyen egy jól kép-
zett csoport minden iskolában. 
Ezt a tervet tűzte ki célul a Jász-
ság 7 középiskolájában az ÁNTSZ 
Jászberényi Kistérségi Intézete. 

Kortársképzés indul, melynek vé-
geztével a gyermekek pontos is-
meretekkel fognak rendelkezni a 
drogok hatásairól, a Jász- Nagy-
kun Szolnok megyei drogmeg-
előzést végző szakemberek elér-
hetőségéről, a vészhelyzetek te-
endőiről. Remélhetőleg a képzés 
folyamatos lesz, és minden osz-
tályba jár majd olyan gyermek, 
aki képes lesz nemet mondani 
a drogra, és aki a megfelelő in-
formációk birtokában segítségül 
szolgálhat társai számára a drog 
kipróbálásának és használatának 
megelőzéséhez!

Dr. Sárközi Mária
kistérségi tisztifőorvos

A Jászapáti Rendőrőrs járőrei 
december 11-én nem minden-
napi, ám elismerésre méltó tet-
tüknek köszönhetően mentettek 
meg egy emberéletet. A két rend-
őr ugyanis szolgálatot látott el a 
településen, az esti órákban, ami-
kor egyikőjük arra lett fi gyelmes, 
hogy az egyik lakóház szobájá-
ban tűz ütött ki. Azonnal a hely-
színre siettek, illetve csatlako-
zott hozzájuk egy helyi polgár-
őr is, akinek segítségével a tüzet 
még a tűzoltók megérkezése előtt 
sikerült eloltaniuk. 

A járőrpár ezt követően be-
ment a házba, igaz többszöri ne-
kifutásra sikerült csak, hiszen a 
hatalmas füst akadályt jelentett. 
Végül vizes törölközővel az arcuk 
előtt térképezték fel a helyisége-
ket, s megérzésük jól működött, 
miszerint valaki bent tartózko-
dik. A kamrában meg is találták 

a ház lakóját, aki mozdulni sem 
tudott a körülötte lévő tárgyak-
tól, azok közé ugyanis beszorult. 
A rendőrök a bent rekedt férfi t ki-
szabadították és a közben meg-
érkező lánglovagok és mentősök 
is elvégezték feladataikat. Mivel 
a gyújtogatással kapcsolatosan 
bűncselekmény nem merült fel, 
így a tüzet feltehetőleg egy égő 
gyertya okozta, amelyet a tulaj-
donos világításra használt, mi-
vel áram nem volt. 

Kérjük, hogy akik gyertyát, 
csillagszórót használnak, soha 
ne hagyják felügyelet nélkül, hi-
szen egy pillanat is elég ahhoz, 
hogy a baj bekövetkezzen!

Budai Orsolya 
r. hadnagy

a Jászberényi 
Rendőrkapitányság 

sajtóreferense

A Rendészeti Szakközépisko-
la felnőttoktatás rendszerében, 
érettségire épülő két éves, nap-
pali tagozatú képzéssel rend-
őr szakképesítést biztosít, 
amely a Rendőrségen, hivatásos 
tiszthelyettesi munkakör betöl-
tésére jogosít. 

Az iskola korszerű szakmai is-
mereteket, idegen nyelvi, infor-
matikai és önvédelmi képzést, 
szakmai gyakorlati helyet, rend-
őr szakképzettséget, „B” kategó-
riájú gépjárművezetői engedély 
megszerzésére lehetőséget, diák-
igazolványt, ösztöndíjat, igény és 
lehetőség esetén tanulói szállást, 
étkezést, ruházati ellátást nyújt.

A tanulmányaikat sikeresen 
befejezőknek a Rendőrség állást 
ajánl fel!

Jelentkezhet, aki:
 magyar állampolgár
jelentkezés évében betöl-
ti 18. életévét, de 33 évesnél 
nem idősebb
cselekvőképes
rendelkezik állandó belföl-
di lakhellyel
büntetlen előéletű, kifogás-
talan életvitelű
sikeres érettségi vizsgát tett, 
illetve a képzés kezdetéig azt 
leteszi
vállalja, hogy hivatásos szol-
gálatra való alkalmasságát a 

•
•

•
•

•

•

•

jogszabályban előírt vizsgá-

latokkal megállapítsák

elfogadja egyes alkotmá-

nyos jogainak törvény sze-

rinti korlátozását

hozzájárul személyes adata-

inak kezeléséhez

vállalja a hivatásos szolgála-

tot a szakképzéssel járó kö-

vetelményeket és kötelezett-

ségeket, illetve az ország te-

rületén belül bármelyik 

rendőri szervnél való szol-

gálat teljesítését

befi zeti a 3000,-Ft jelentke-

zési adminisztrációs költ-

séget

Jelentkezési határidő:

2009. február 2.

A jelentkezők a Rendésze-

ti Szakközépiskola felvételéhez 

szükséges jelentkezési egység-

csomagokat személyesen átve-

hetik a Rendőrkapitányságon, a 

Hatvani út 1. szám alatt, illetve 

részletes tájékoztatás céljából ke-

ressék a Kapitányság személyze-

tisét, Vas Tamásné rendőr őrnagy 

asszonyt. 

Jászberényi Rendőrkapitányság

Budai Orsolya r. hadnagy

sajtóreferens

•

•

•

•

Harc a kábítószer-fogyasztás ellen
 Kortársképzés a Jászság középiskoláiban

Életmentő rendőrök 
Jászapátin

Érettségizett fiatalok 
figyelem!

Éj jel vagy nap pal, baj ban, gond ban

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

30/2182-834, éj jel: 30/5022-365

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

5. 14 óra Nyugdíjasklub
 7. 10. óra Cukorbetegek klubja
 10.  8. óra Csipkeverő kör
9. óra Játékdélelőtt
 12. 14.30  óra Minigyöngy szín-
ház
 14. 16. óra Élményklub
19. 14. óra Nyugdíjasklub
24.  9 óra  Játékdélelőtt

26. 14.30 óra Minigyöngy szín-
ház
február 2. 14. óra Nyugdíjasklub

Értesítjük régi és új vendégeinket, hogy 
a NŐI és a FÉRFI FODRÁSZOK 

a SZOLGÁLTATÓHÁZBÓL 
az ISTVÁN KIRÁLY ÚT. 5-szám alá költözködnek. 

A művelődési házzal szembe (a zöld patika és az ékszer bolt közé.) 

NYITÁS: január 5-én!

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket 
a szép megújult üzletünkben.

FÉRFI FODRÁSZOK 
KAZAI JÓZSEFNÉ  tel.: 06 30/ 859-82-40   

NAGY IVÁNNÉ tel.: 06 20/ 449-20-06

NŐI FODRÁSZ 
RÓZSAVÖLGYINÉ NAGY BEATRIX tel.:06 30/ 476-15-27

KOZMETIKUS, PEDIKŰRÖS, MAINKŰRÖS, 
MŰKÖRMÖS JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Értesítjük régi és új vendégeinket, hogy 

ÚJ HELYEN A FODRÁSZAT

urbán máté XII. 9.
Urbán Levente XII. 9.
Balmann Viktória XII. 11.
Rostás Attila Ágoston XII. 12.
Nagy Éva Bettina XII. 12.
Urbán Éva XII. 13.
Nagy Tímea XII. 16.















EMLÉKEZÉS

Miháli Jánosné 
(Kókai Erzsébet)

Halálának 7-dik évfordulójára

Hiába küzdöttél súlyos betegségeddel
A kegyetlen halál elvett tőlünk
Azóta is üres a házunk
Most már tudjuk hiába várunk
Végső otthonodban nyugalmat kívánunk
Nyugodjál békében

Férjed, szerető gyermekeid
Zsolt, Krisztián és felesége Renáta

Jászapáti, Rapi u. 10.


