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: Nagy sikerrel mutatkoztak be a Rácz Aladár zeneiskola diákjai (köztük 
a területi versenyek győztesei) és tanárai az idei tanév  Zenés könyvtári 

esték sorozatának nyitó előadásán. A  művészi élményért a hálás közönség 
vastapsban részesítette  a szólistákat és a zenekart valamint az őket 

felkészítő tanárokat.

A Jászapáti Római Katolikus Templom szekkófelújítása folytatódik
A Jászapáti Templomért Alapítvány, illetve a Jászapáti Római Katolikus Plébánia 

2009-ben nyújtott be támogatási kérelmet a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesületéhez, a  Természeti és kulturális örökség megőrzésére. (Teljes cikk a 9. 

oldalon.)
Bóna István fotója a www.jaszaatitemplom.hu internetes oldalról.25 éves a Jászapáti Városi Könyvtár nyugdíjasklubja. ( Cikk a 6. oldalon.)

Ünnepélyes megnyitó a gimnázium báljában, november 12-én. Az idei 
„évfolyamok találkozója” az iskola fennállásának századik évfordulójára rendezett 

ünnepségsorozat kezdetét is jelentette.

Az általános iskola diákjai a Nagy Vagy Vetélkedőn. (Cikkünk a 8. oldalon.)

A Familya Sc. tagjai az Erőemelő Magyar Bajnokságon. (Cikkünk a 8. oldalon.)

Képek a gimnázium 
nosztalgia-estjéről

(A Nagypál család fotói.)

Régi diákok a régi tablók alatt

Nosztalgia az iskolapadban

A IV.G. osztály zenekara újra 
a színpadon.  

(Írásunk az 5. oldalon.) 


Az idén 

meglepetésként 
újra színpadra 

álltak a régi 
diákzenekarok 

tagjai.  
A képen az Alma 
Máter együttes 

tagjai negyven éve 
érettségiztek, és 

aki velük énekelt, 
Nagypál Ágnes,  

jövőre fog.

A fiatalok nyitótánccal készültek

Évfolyamtalálkozó a centenárium 
jegyében. (cikk a 6. oldalon.)
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a Jászapáti Hírmondó októberi számá-
ban megjelent egy „számvetés” az évfordu-
ló kapcsán. ez a számvetés nem arról szólt, 
hogy hány megkezdett beruházást adott át 
határidőre az önkormányzat, arról sem, hogy 
hány új pályázatot nyert meg és hány új ál-
lást létesített, hányat szüntetett meg, arról 
sem, hogy hány embert bocsátott el állásá-
ból, illetve vett fel, de szólt arról, hogy a kép-
viselők hány képviselőtestületi ülésen jelen-
tek meg az elmúlt egy évben. a kimutatásból 
kiderült, hogy a baloldali képviselők csak az 
ülések 67-85%-án vettek részt. ez valóban 
feltűnő, sőt kevés. 

a kimutatás azonban nem tartalmazza 
azt a tényt, hogy a soros üléseken kívül nem 
egy hónapban további rendkívüli 3–5 ülés 
is volt, teljesen ad hoc jelleggel, péntek kivé-
telével minden munkanapon, sokszor sem-
miféle sürgősségi ok nélkül, aminek az is le-
hetett az oka, hogy tervezni még nem tanult 
meg az önkormányzat új vezetése, illetve ne-
héz helyzetbe kell hozni az ellenzéket, olyan 
időben tartva az üléseket, amikor a megjele-
nés szinte lehetetlen. 

Nem egy esetben előfordult, hogy az ülést 
megelőző délután fél 4 körül hívták össze a 
testületi ülést másnap reggel fél 8 vagy ép-
pen 8 órára, más esetben aznap reggel a dél-
után 15 órakor kezdődő ülésre. 

extrém eset volt, amikor  délután fél 3 - 3 
óra között telefonon hívták össze az ülést az-
nap délután fél 4-re, vagy amikor ugyanazon 
napra reggel 8-órára és délután fél 4-re is so-
ron kívüli ülést hívtak össze. Mivel általában 
nem azzal töltjük az időnket, hogy a képvise-
lőtestületi ülésre szóló telefonhívást várjuk, 
sokszor vidékre szólít hivatali vagy magánjel-
legű elfoglaltságunk, az ilyen módon összehí-
vott ülésen részt venni nem tudunk – a leg-
jobb akarattal sem. mindemellett a baloldal 
több képviselője nem Jászapátin dolgozik (a 
jelenlegi városvezetés hivatalba lépése után 
távozott vagy kényszerült távozásra). azon-
ban mi itt hajtjuk állomra a fejünket. higgye 
el Jászapáti lakossága, hogy szeretnénk részt 
venni az üléseken, sőt, szeretnénk, ha több-
ször is elfogadnák a véleményünket, de ha az 
eredetileg tervezett 9 ülés helyett 33 testületi 
ülést hív össze a polgármester úr, akkor kény-
telen szembesülni azzal, hogy a megjelenés 
akadályokba ütközhet. A munkahelyek nem 
tolerálják, a munkaidő védelme miatt nem 
tolerálhatják, hogy hetente több alkalommal 
is testületi-ülésre kell mennie a dolgozónak, 
sem a hirtelen jött bizottsági ülések miatti 
hiányzásokat. ha azt nézzük, hogy 9 helyett 
a legrosszabb esetben is 22 ülésen részt vet-
tünk, akkor már nem olyan rossz a helyzet. 
Tudjuk, senkit nem érdekel, hogy más tele-
püléseken hogy csinálják, de utánanéztünk, 
szinte minden településen megnőtt a rend-
kívüli ülések száma, azonban a kiértesítések 
nem előtte 1-2 nappal történnek meg. Azon-
ban azt tudni szokta a polgármester, hogy lesz 
a közeljövőben soron kívüli testületi ülés, s a 

soros ülésen bejelenti, hogy várhatóan mikor-
ra tervezik, hogy számítani lehessen rá. 

még nem szóltunk a munkahelyi akadá-
lyoztatásokról és az egyéb rendkívüli ese-
tekről (közeli hozzátartozók súlyos beteg-
sége, halálesetek, temetések, hivatalos vagy 
korábban lekötött családi hazai és külföldi 
utak, egyéb családi akadályoztatások, sza-
badságok). A testület egyetlen nőtagjának 
esete meggyőzően bizonyítja, miért vállalnak 
Magyarországon a nők olyan ritkán közéleti 
szerepet. A nagyon férfimentalitású testület 
a család évében is nehezen fogadja el, hogy 
egy nőnek vannak olyan családi kötelezettsé-
gei, amelyeknek meg kell felelnie (pl. unoka-
felügyelet a szülő vagy a gyermek betegsége 
esetén), míg a férfiak ilyen szerepet a hagyo-
mányos munkamegosztás miatt ritkábban 
vállalnak fel. ha bármelyikünk elvállal egy 
olyan jótékony vagy egyéb jellegű munkát, 
elfoglaltságot, aminek meghatározott idő-
ben eleget kell tennie, azt többnyire több hét-
tel, esetekben több hónappal korábban leköti, 
azt felmondani felelőtlenül egy vagy akár két 
nappal korábban bejelentett ülés miatt nem 
lehet, főleg, ha már több km-t utazott és visz-
sza sem tud érni az adott időpontra.

A kormánypárti képviselők közül hárman 
(polgármester, alpolgármesterek) hivatalból, 
mivel ez a munkájuk, ezért kapják a fizetésü-
ket, s ez így is van rendjén, előre tudják, mikor 
lesznek az ülések, tehát az ő elfoglaltságukhoz 
igazodnak azok még akkor is, amikor testüle-
ti határozat van arról, hogy rendkívüli ülést 
csak rendes munkaidőn kívül (17 órától) lehet 
tartani a munkaidő védelme miatt. A határo-
zat meghozatala (és ezen írás elkészülte) óta 
volt két ülés, mindkettőt reggel 8 órára hívta 
össze a polgármester úr, vagyis a munkaidő 
általános kezdetére – olyan napirenddel, ami 
nyugodtan várhatott volna a következő ren-
des ülésig illetve más módon is megoldható 
lett volna a feladat. A további két tag közül egy 
fő kötetlen munkaidőben dolgozik, így meg-
jelenését az üléseken könnyebben meg tud-
ja oldani, mint azok, akik nem maguk oszt-
ják be az idejüket. egy másik személy pedig 
nyugdíjas, akinek talán kevesebb a vidéki el-
foglaltsága. mindenesetre elismeréssel kons-
tatáljuk, hogy közülük többen minden ülésen 
részt tudtak venni, bár a függetlenített és fél-
függetlenített állások esetében (polgármes-
ter és alpolgármesterek) ez nem annyira di-
csőség, mint inkább kötelesség. Igaz, közülük 
a legtöbbet hiányzó is nagyon magas részvé-
teli aránnyal dicsekedhet. ezekhez minden-
képpen gratulálunk. 

de ahhoz, hogy mások is részt tudjanak 
venni az üléseken, a szándéknak meg kell 
változnia, lehetővé kell tenni, hogy minden-
ki részt tudjon venni, ezért rugalmasabbak-
nak és előre tervezhetőbbeknek kell lenniük 
a soron kívüli üléseknek is. 

Kijelentjük, hogy mi minden testületi ülé-
sen részt kívánunk venni, s eddig is szeret-
tünk volna részt venni. 

ha hiányzunk, annak rendkívüli okai van-

nak illetve voltak, s várhatóan lesznek. azt 

reméljük, hogy alaposabb tervezéssel, jobb 

előkészítéssel a rendkívüli ülések száma 

csökkenni fog, s az ülések munkaidő után-

ra helyezésével ez a probléma megoldódhat. 

Hogy még tovább növekedhessen aktivitá-

sunk, nagyon szívesen részt vállalnánk az 

eddiginél több esetben is az ülések előkészí-

tő munkájából, számunkra ugyanis a testü-

leti munka nem a szavazást, az ülésen való 

megjelenést, részvételt, hanem a probléma 

feltárását, megértését, elfogadását vagy vi-

tatását, a megoldás alternatíváinak kidolgo-

zását és a javaslatok megtételét, kérdések fel-

tételét és véleménynyilvánítások megfogal-

mazását jelenti. 

a stabilitás, a kiszámíthatóság, a tervsze-

rűség, a változásokat is feltételező állandó-

ság, a jövőbelátás elengedhetetlen jellemző-

je egy jól működő szervezetnek. 

Mi szeretnénk, ha a jászapáti képviselőtes-

tület jól működő szervezet lehetne példaérté-

kű szervezeti kultúrával. Mi ehhez partnerek 

vagyunk, de ehhez az kell, hogy partnereknek 

is tekintsenek bennünket. 

Többször elhangzott a választók részéről 

az utóbbi időkben - mi ugyan nem osztjuk 

ezt a véleményt -, de egyesekben felmerült 

az a gyanú, hogy  ez a rendszertelenség ta-

lán szándékos. 

Szerintünk Jászapáti érdeke az, hogy az 

ülések előre tervezettek, átgondoltak, az elő-

terjesztések tartalmilag és formailag is jól 

előkészítettek legyenek, s akkor még mindig 

előfordulhat, hogy munkavégzés vagy csalá-

di ok miatt egyes üléseken nem tudunk részt 

venni, főleg, ha többen egész éves, előre ter-

vezett program szerint dolgozunk, amit 24-

48 órával az ülés előtt felborítani, megváltoz-

tatni nem tudunk. 

A közös korrekt munkavégzéshez kérjük 

a Polgármester úr és helyettesei együttmű-

ködését, a rendkívüli, soron kívüli ülések 

időpontjára hozott határozatok betartását, a 

képviselői munka tervezhetőségének javítá-

sát. S annak elfogadását is, hogy rendkívüli 

esetben kénytelenek vagyunk hiányozni, de 

ezt nem szívesen tesszük.

Birkás Ferenc

Borics László

Kalmár Pálné

Urbán Csaba

Képviselőink aktivitása az eltelt időszakban A nyár folyamán formálódó 
felnőtt csapatunk terveit az 

augusztusi számunk „Gólhelyzet” 
című írásából ismerhették meg a 
Jász Újság olvasói. A bizakodást 
igazolták az elmúlt időszak ered-
ményei, a csapat a tabella élén zár-
ta az ősz idényt. A felnőttek egyet-
len mérkőzés kivételével győztesen 
vonulhattak le a pályáról, 51 góllal 
megterhelve az ellenfelek kapuit és 
csupán 5 gólt engedélyezve csatára-
iknak. az augusztusi beszámoló al-
kalmával megfeledkeztem az ifjú-
ságiakról, amiért akkor is elnézést 
kellene kérnem, ha most, a bajnok-
ság hajrájában nem vezetnék a ta-
bellát. Márpedig a fiataljaink el-
sők, így elmondhatjuk és a helyzet 
változatlanságban bízva le is írjuk, 
hogy a bajnoki tabella első helyeit 
Jászapáti csapatai foglalják el. 

a labdarúgó szakosztály példát-
lan sikere

Jászapáti történelmében nem 
valószínű, de negyven éve bizto-
san nem fordult elő az, hogy az ifjú-
sági és felnőtt csapat is az élen zárta 
az idényt. legutóbb 1989-ben  Pin-
tér István (Zsöle) irányításával a 
bajnokságot a felnőttek a második, 
az ifjúságiak az első helyen zárták, 
ráadásul az akkori sikerek idején a 
jászberényi mester egyedül látta el 
mindkét csapat edzői teendőit. 

Az idényzáró, Jászárokszállás el-
leni rangadóra készülve megelőle-
gezve mindkét együttes számára a 
sikert, imígyen fest az őszi elsők di-
csőségtáblája:

Szakosztályvezető Tajti Gábor, 
intéző Budai István, főrendező Bor-
dás lászló, gyúró Sóti lászló, szer-
táros besenyeiné Gaál Gabriella 
és Takács ferencné, gondnok Tó-
th Mihály és Burai Zsolt, pénztá-
ros bordás lászlóné. 

Az első csapat edzője Kotula 
László, labdarúgók Tajti József, 
Szabari László (kapusok), Tajti 
Zsolt, Kovács József, Kiskapusi Ba-
lázs, Csőke Bence, Menyhárt Dáni-
el, Somodi Krisztián (védők), Torba 
milán, Gazsó csaba, dragóner at-
tila, Vén Gábor, Illés Gergő, Busai 
Barna, Tajti Norbert (középpályá-
sok), bardi Gábor, Kotula lászló, 
Katona Rómeó (csatárok).

Az ifjúsági csapat edzője Bardi 
Gábor, labdarúgók Tajti Gábor (ka-
pus), birkás lászló, Pataki Tamás, 
Borics Dávid, Dósa Zoltán, Mihályi 
Márk, Káplár Tamás (védők), Bagi 
lászló, andrási Szabolcs, horvá-
th Zoltán, Szabari Martin, Csőke 
Szabolcs, Sás róbert, mengyi lász-
ló (csatárok).

A szakosztály fő szponzorai:
Urbán Miklós 
és Farkas János.

A rangadók rangadója
A hozzáértők a bajnokság első 

pillanatától a Nagyiván elleni, 10. 
fordulóra sorsolt mérkőzésre vár-
tak, mondván, ez a mérkőzés dön-
ti el Jászapáti javára az őszi idény 
kimenetelét. Eljött hát a nagy nap 
és közel 100 apáti drukker biztatá-
sa mellett a felnőttel iskoláztak fe-
gyelmezettségből, lelkesedésből, 
alázatból, nem mellesleg 11-es ki-
harcolásából és értékesítéséből. 
Kotula a büntetőterületen kétszer 
is megoldhatatlan feladat elé állí-
totta előbb a védőjét, majd a ka-
pust.

ezen a találkozón volt egy apáti 
focista a pályán, aki felsorakoztat-
ta a labdarúgó legpompázatosabb 
erényeit, új nevet vésve a legen-
dás teljesítők képzeletbeli táblá-
jára. A név Kovács Józsika, mert 
így használjuk és a „Kovács Jóska” 
már foglalt, éppen Józsika édes-
apjának dicsőségére és emlékére. 
Kovács Józsikára az ellenfél leg-
jobb csatárának őrzését bízta Ko-
tula edző. A feladat nehéz volt, az 
első tíz-tizenöt percben többször is 
veszélyes helyzetbe került fiatal vé-
dőnk, de nem adta fel, a társak tá-
mogatásával egyre inkább játékba 
lendült. A második félidőben pe-
dig az ellenfél folyamatos rohama-
it verte vissza földön és levegőben 
egyaránt. Számunka káprázatos, az 
ellenfélnek minden bizonnyal hi-
hetetlen volt, amikor a szűnni nem 
akaró támadások során a kapu elé 
belőtt labdákat egymás után négy-

szer-ötször is hárította hórihorgas 
védőnk. Magabiztos, sziklaszilárd 
játéka rendre tapsot és buzdítást 
váltott ki szurkolóinkból, egyúttal 
őrületbe kergette az ellendrukke-
reket és játékosokat. Józsika! Fér-
fimunka volt, mely felidézésétől is 
megborzong az ember. Gratulálunk 
és köszönjük!

„A Sztárok, a Sztárok, a 
Sztárok …”

A felnőtt keret sztárfocistái nem 
csak a mi fiataljaink, szurkolóink 
számára jelentenek élményt. dra-
góner attila, Kiskapusi balázs, vén 
Gábor, Kotula lászló, bardi Gábor 
játéka, jelenléte az ellenfelek szá-
mára is emlékezetes marad. meg-
lepő lelkesedéssel beszélt Szaka-
li Márk az Apáti elleni edzőmérkő-
zésről. Mondandójában többször 
hangsúlyozta, álmaiban nem re-
ménykedett abban, hogy olyan ki-
válóságokkal mérkőzzön meg, mint 
az általa „szentként” tisztelt dragó-
ner, Vén és a többiek. A kiválóságok 
jelenléte a mi fiataljainkra is ked-
vezően hatnak, szinte szárnyalnak, 
tekintet nélkül arra, hogy a felnőtt 
vagy az ifi kerethez tartoznak. Bar-
di Gabi egy csapásra megváltoztat-
ta az ifjúság hozzáállását, csapatot 
kovácsolt és a mezőnyt maguk mö-
gé utasítva feledtetik a nem is olyan 
régen elszenvedett kétszámjegyű 
vereségket is. Ifjú Mester! Fiata-
lok! Csak így tovább!

Nem mehetünk el szó nélkül az 
mellett, hogy a jól felépített csapat, 
az eredményes játék ellenére a né-
zőszám meg sem közelíti az évek-
kel ezelőtti sikeridőszakét. Nem 
tudtuk „eladni”, népszerűsíteni a 
kínálkozó lehetőséget. Reméljük, 
hogy ezen a téren sikeresebben fel-
készülünk a tavaszi rajtra és meg-
telik a lelátó, mert az igazi mérkő-
zésnek a néző, a hangulat nélkülöz-
hetetlen kelléke.

A bajnokság állása a Jászárok-
szállás elleni utolsó forduló előtt:

Felnőttek
1. Jászapáti 14 13   0   1   39 pont
  2. Nagyiván 14 10   2   2   32 

pont
3. Jászárokszállás 14   9   5   0   

32 pont
  4. Törökszentmiklós 14   8   3   

3   27 pont
5. Tiszafüred 14   7   2   5   23 

pont
  6. Martfű  14   7   2   5   23 pont
  7. Fegyvernek 14   6   4   4   22 

pont
8. Kisújszállás 14   6   3   5   21 

pont
9. Szajol 14   6   1   7   19 pont

10. Karcag14   5   4   5   19 pont
11. Besenyszög 14   5   3   6   18 

pont
12. Túrkeve 14   4   2   8   14 pont
13. Csépa 14   2   4   8   10 pont
14. Újszász 14   1   6   7     9 pont
15. Kunhegyes 14   1   1 12     4 

pont
16. Kunszentmárton 14   1   0 13     

3 pont

Ifjúságiak
1. Jászapáti 14 10   1   3   31 pont
2. Kunhegyes 14   8   5   1   29 

pont
3. Törökszentmiklós 14   9   2   3   

29 pont
4. Karcag 14   9   2   3   29 pont
5. Jászárokszállás 14   9   2   3   

29 pont
6. Szajol  14   9   0   5   27 pont
7. Martfű 14   7   2   5   23 pont
  8. Kisújszállás 14   5   4   5   19 

pont
9. Tiszafüred 14   5   3   6   18 

pont
10. Nagyiván 14   5   2   7   17 

pont
11. Csépa 14   4   3   7   15 pont
12. Fegyvernek 14   5   0   9   14 

pont
13. Besenyszög 14   5   1   8     9 

pont
14. Újszász 14   2   3   9     9 pont
15. Túrkeve 14   2   1 11     7 pont
16. Kunszentmárton 14   1   3 10     

6 pont

Diadal Jászárokszálláson
Az utolsó bajnoki forduló előtt 

már biztos volt felnőtt csapatunk 
őszi elsősége, de azért néhány kér-
dés még maradt a Jászárokszállás 
elleni mérkőzésre is. Például az, 
hogy az Árokszállásiak képesek-e 
megőrzik-e veretlenségüket vagy a 
mieink tudnak-e mozgósítani a sta-
tisztika, a tabella csinosításáért. a 
válaszokat megkaptuk. 

A jászsági rangadón kitűnő han-
gulatú és iramú mérkőzésen a csa-
patot elkísérő közönségünknek 
az utolsó pillanatig izgulnia kel-
lett, hiszen a vendéglátóink majd 
egy órán át vezettek, ám dragóner 
előbb a 88. majd a 91. percben meg-
villant és szertefoszlatta a hazai re-
ményeket, ennek arányában javít-
va az apáti szurkolók hangulatán. 
Egyik riválisunk, Nagyiván döntet-
lenezett Besenyszög ellen, így ki-
lencpontos előnnyel zárta az idényt 
Jászapáti. Sajnos az ifjúságiaknak 
nem sikerült a bravúr, négykettes 
vereségükkel lecsúsztak a tabel-
la éléről, de bízunk abban, hogy a 
tavaszi idényben visszaszerzik és 
megőrzik az elsőséget fiataljaink.

Illés Péter

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.

Lancost  Adidas  Errea  Kronos NikeUHL Sport  

„Gólhelyzetből”  
a tabellák élén!



Decemberi  
mustármag

A családi összetartozás imája!

Mottó: „ Bocsássatok meg egymásnak, 
ha valakinek panasza van a másik ellen. 
Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is 
bocsássatok meg egymásnak. Legfőkép-
pen pedig szeressétek egymást, mert ez a 
tökéletesség köteléke.” (Pál apostol)  

az idén, család évet hirdetett az egy-
ház, egész évben a különböző életszaka-
szok speciális problémáira kerestem a 
megfelelő imát. Sokszor szó esett a hi-
tünkben található vigaszról is. mindany-
nyian tudjuk, érezzük a családi össze-
tartozás fontosságát. Kifejezetten a lel-
ki oldalt hangsúlyoznám, úgy hogy senki 
rosszat ne feltételezzen rólam. mindig 
van kiért, miért keresni a családi békét. 
mikor éppen kinek van szükség imára, 
bátorításra. bárki miatt  lehetnek vesze-
kedések, konfliktusok.  Bármikor kerül-
het nehéz helyzetbe környezetünkben 
valaki. azokat is ideértve, akik kima-
radtak az idén: 

- a kistestvér érkezése, féltékenysé-
get szül

- óvodás, -iskolás gyerekek
- a kamaszok
- a gyerek- szülő ellentét éveken ke-

resztül      
- a fiatal felnőttek,
- a terhes,- és szülő nők 
- az anyagi gondok, apai gondok
- az anyák felelőssége
- minden munkavégzőnek szüksége le-

het felsőbb támogatásra.
- változásra, megoldásra várni, nem 

könnyű sokszor csak a legvégsőbb eset-
ben  merünk felé fordulni, pedig érde-
mes. Mert minél többször nyílik imára az 
ajkunk, annál nagyobb a bizalmunk ben-
ne, hogy rá merjük bízni az életünket.

ha mindenki neve imába van már fog-
lalva, a hálaadás sem maradhat el:

Köszönöm Istenem, hogy valaki értem 
is imádkozott.

 „Mikor a bűntől meggyötörten, a lel-
kem terheket hordozott. egyszer csak 
könnyebb lett a lelkem. Valaki értem 
imádkozott. valaki értem imádkozott, 
aki szeret… talán apám, anyám, felesé-
gem, talán más is, aki szeret, jó bará-
tom, vagy testvérem… én nem tudom, 
de áldom az istent, ki nékem megváltást 
hozott, és azt is, aki értem csak egyszer 
imádkozott!”

(A Búcsúzás című CD-ről)

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

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

Fax : 57-505-506 , e-mail: kiajb@jpauto.hu , web: www.jpauto.hu

4 999 000 Ft

Kedves Rejtvényfejtők!
a rejtvényben Pálfalvi Nándor 

Karácsony című rövid versének be-
fejező sorait fejthetik meg.

„Karácsony ünnepén az a kíván-
ságom

legyen boldog mindenki ezen  
a világon.

  itt is, ott is, mindenütt legyen 
olyan béke… folytatása a rejtvény  
vízsz. 1, 35 és 43 számú soraiban.  

vízsz.: 1. Beküldendő. A 
versike folytatásának első ré-
sze. 12. Na lám? 13. Tébolyodott, 
hibbant, kelekótya.  14. Becézett 
női név. 16. Szamár hang. 17. Előke-
lő, nemes, úri. 18. Munkaviszonyt  
megszüntet, de a tanuló is ezt te-
szi a leckével. 21. Hangtalan kiló!  
22. Róla egynemű betűi. 23. Czu-
czor Gergely írói álneve. 24. Kér-
dés személyre. (két szó) 26. Régi 
mesterség, művelői egyfajta építő-
ipari anyagot készítettek. 29. Szi-
getek, röviden. 31. Névelővel, élet.  
32. …tematika, a kérdezés művé-
szete, helyes módszere. 33. a nem 
bejelentett, alkalmi munka köz-
nyelvben elterjedt szóhasználattal.  
34. Vidám, jókedélyű. 35. Bekül-
dendő. A versike folytatásá-
nak második része.  37.  fákkal 
sűrűn beültetett terület. 38. Leó 
betűi keverve.  39. Leó betűi, kever-
ve. 40. Énekhang. 42. Azonos ma-
gánhangzók. 43.  Beküldendő. a 
versike folytatásának harma-
dik befejező része. 46. Tajvani 
kereskedelmi cég, lábbeliket for-

galmaz …. Enterprise Co. Ltd.  48. 
Magunk. 49. Igetörzshöz egymás 
után végződéseket kapcsol, hogy 
azt eset, személy vagy szám sze-
rint módosítsa 50. Postaforgalmi  
ügyintéző. 53.Szolmizációs hang.  
54. Mikszáth Kálmán (1847-1910) 
egyik műve.

függ.: 1. 1981-ben született 
svájci labdarúgó. (André), de egy 
szőrből készült divatos kiegészí-
tő is, mely melegen tartja a kezet. 
2. határozórag. 3. falatot a torkán 
lecsúsztat. 4. Létrehozott, alkotott, 
generált. 5. Menni készül! 6. Isko-
lád,  a diákok nyelvén. 7. végek nél-

kül elzár!  8. Jemen internetes leg-
felső szintű tartomány kódja, me-
lyet 1996-ban hoztak létre. 9. ritka 
férfinév. 10. Holland és luxembur-
gi gépkocsik jelzése. 11. füzetbe je-
gyez. 15. A görög abc kilencedik be-
tűje. 19.  Életét végig tengeti.  20.  
az osztó másik neve, akkor szokás 
ezt mondani, ha törtvonalat hasz-
nálunk osztásjelként és az osztás 
maradék nélküli. 21. Kérdés sze-
mélyre. (két szó) . 24. Egy fajta fém-
mel vonja be a felületet. 25. Főként 
gyermekek részére rendezett szüle-

tés vagy névnapi parti, összejöve-
tel. 26. Sziget a Földközi-tengerben, 
Szardínia partjaitól 1 km-re észak-
keletre. 27. az alsó légutak kezde-
tén, a garat alsó része előtt talál-
ható. biztosítja  a zavartalan nye-
lést és légvételt. 28. Paprikának is 
van. 30. finom sütemény, diós-lek-
város töltettel, tetején csoki bevo-
nattal. 33. Gombot kabátra rögzít.  
35. Állami bevétel. 36. Naplóba je-
gyez. 38. Becézett női név. 41. Kerti 
szerszámot használ. 43. Ömlesztett 
szemestermények tárolására épí-
tett berendezés. 44. Süt, perzsel. 5. 
Mutatószó többes számban. 

 47.  Hazai ásványvíz márkane-
ve, debrecenben termelik és palac-
kozzák. 48. Lehetőség, alkalom. 51. 
Tantál vegyjele. 52. oroszország 
leghosszabb folyója. ( 3650 km) .

Beküldendő: A vízszintes 1, 
35, 43  számú sorok megfej-
tése.

Az októberi rejtvény megfejtése: 
csepregi Éva, Tolnay Klári, Kepes 
andrás, bálint Ágnes, déry Tibor.

A megfejtéseket a Könyvtárba 
kérjük eljuttatni: 5130 Jászapáti, 
velemi út 2. – január 20-ig.

A helyes megfejtést beküldők 
között a NOVUM Kiadó ajándék 
könyvét sorsoltuk ki.

A könyvet átveheti a könyvtár-
ban: Farkas Renáta, Jászapáti.

Nagypál Istvánné 

Keresztrejtvény
Évszázadokkal ezelőtt a karácsony egy fontos 

vallási ünnep volt, amikor az istent dicsérték és 
ünnepelték a kis Jézus születését. Mára mind-
ez csak foltokban jelenik meg az ünnepen, mert 
más értékek vették át az alapeszme helyét.

ebben a rohanó világban, a felgyorsult életvi-
tel miatt, csak kevés szabadideje van az embe-
reknek. Így a szeretet ünnepe elég csekély időt 
ad arra, hogy elhagyjuk a mókuskereket, ami a 
mindennapjainkat hatja.

felmérések szerint a magyarok viszonya a 
karácsonyhoz, még mindig pozitív, ám a körül-
mények jelentősen megváltoztatták egykori ér-
telmét.  Miközben az ünnep veszített szakrális 
tartalmából, és inkább a monoton hétköznapok 
ellensúlyozása, a privát együttlét a cél, a kará-
csony modernizálódott is. egy másik felmérés 
szerint a karácsony az emberek döntő többsé-
ge számára szeretteikkel való együttlétet, talál-
kozást, összetartozást jelent, de ide sorolandók 
a karácsony ünnepi kellékei, a karácsonyfa, az 
ünnepi ételek és az ajándékozás is. emellett so-
kaknak hozzátartozik az ünnepekhez a pihenés, 
a szabadság eltöltése is.

Ám ezek a fiatalság szemében nem minden 
esetben jelennek meg. Már- már követelik az 
ajándékokat, vágynak az utazásra, avagy nem 
szentelnek elég időt az ünnepre, hanem bele-

bújnak a virtuális világukba, esetleg a have-
rokkal való szórakozást választják a családi 
együttlét helyett. 

De ha csak a szülőkre is pillantunk érthe-
tő a gyerekek viselkedése. Sok helyen az eltúl-
zott kényeztetés, valahol pedig csak a pénz hi-
ánya miatt képtelenek az emberek koncentrál-
ni egymásra. Az előkelőbb családok meglehet, 
hogy a munka miatt hagyják ki a szentestét, 
míg a döntő többségben lévő szegényebb réteg 
a megélhetés miatt. S még így is vannak embe-
rek, akik egyedül töltik ezt a szép ünnepet, hisz 
rokonok nélkül töltik el az éjszakát, vagy pedig 
hajléktalanként a hidegben fagyoskodnak tel-
jesen egyedül.

Pedig milyen szép is, amikor a család együtt 
díszíti fel az illatos fenyőfát, borítja színes fény-
be a házat, hallgatva a dallamos muzsikát, elme-
rülve a mézeskalács finom ízében.

ennek hiányát viszont csak azok érthetik 
meg, akik egyes egyedül tengnek a nagyvilág-
ban. Épp ezért fontos, hogy kellő tiszteletet ad-
junk ennek a gyönyörű eseménynek és ezért 
fontos az is, hogy ne felejtsük el: a családunk 
az életünk!

Boldog karácsonyt mindenkinek!
Lilianne.

A szeretet ünnepe tizenéves szemmel

TEAHÁZ
Pozitív hozzáállás-elsősorban 

saját magunkhoz   
és a világhoz.

a mindennapok során ezernyi élményt élünk 
át, millió dolog hat ránk, folyton „valakivé vá-
lunk”. Észre vehettünk, hogy ugyanaz az ese-
ményt különbözőképpen értékeljük mi és kör-
nyezetünk tagjai. Például: hasonló zenei ízlés-
sel rendelkező baráti társaság közösen kiválaszt 
egy koncertet, amire együtt ellátogatnak. Utólag 
mindenki tetszését nyilvánítja a zenekart ille-
tően, a társaság elégedett. Mégis egyikőjük ki-
emeli, hogy a büfében száraz volt a perec, vagy 
meleg a sör, illetve a dobosnak voltak már jobb 
napjai is. a társaság egy másik tagja viszont 
úgy emlékszik, aznap balzsamos nyári este volt 
és kellemes meglepetésként érte őt a jegykeze-
lő kedvessége, noha egyetért abban, hogy a sör 
volt már hűsítőbb. Valószínűleg az előbbi barát 
könnyebben észrevette aznap a negatív dolgo-
kat, míg az utóbbi a pozitívakra koncentrált, így 
több jól eső érzést élt át.

Carl Rogers (1902-1987), az elismert ameri-
kai pszichológus úgy tartotta, hogy az egyén nyi-
tott tud lenni saját érzései és a világ megtapasz-
talására. Értelemmel, kihívással izgalommal éli 
életét és a fájdalom, félelem is beilleszthető a 
célhoz vezető út állomásaiba. Az ilyen személy 
nem egy „bizonyos fajta” személy, hanem ez egy 
olyan működési mód, amit bárki magáévá tehet. 
ehhez szervesen kapcsolódik a pozitív hozzáál-
lás, az elfogadás és a mások felől jövő pozitív fi-
gyelem megtapasztalása. az emberi személyi-
ség nagyon összetett és bizonyos komponen-
sei befolyásolják, hogy általában hogyan látjuk 
az életet. Egy kis odafigyeléssel azonban köny-
nyen változtathatunk negatív beállítódásunkon. 
amikor szembe kerülünk egy problémával, nem 
mindegy hogyan közelítünk hozzá. Vannak, akik 
gyakran érzik úgy, hogy a hullámok összecsap-
nak a fejük fölött, nem képesek hozzáférni sa-
ját erőforrásaikhoz. Nem tudják hatékonyan és 

reálisan felmérni helyzetüket, passzív elszen-
vedők az élet drámájában. Azok a személyek, 
akik képesek megélni a kontrollt saját életük fe-
lett és nem a körülmények által sodródó áldoza-
toknak címkézik magukat, nagyobb eséllyel ta-
lálják meg a megoldást. Így lesz a kétségbeejtő 
problémából megoldandó feladat, az elszenve-
dőből cselekvőképes, hatékony ember.

Tudományos tények igazolják, hogy gondo-
latainknak nagyobb hatása van egészségünk-
re, életünkre, mint hittük. elménknek gyógyí-
tó hatalma van testünk fölött. Amikor ezt el tud-
juk fogadni és nyitottá válunk saját belső kreatív 
erőforrásainkból való merítkezésre, nagy válto-
zásokat tudunk létrehozni saját mindennapja-
inkban. ehhez nyújtanak segítséget a relaxációs 
gyakorlatok, a negatív gondolkodási sémák fel-
térképezése, az önbizalom fejlesztése. Tapasz-
talják meg gondolataik teremtő erejét!

(A lap következő számában a téma folyta-
tódik.)

Kollár Katalin

     Hintaló
Hintaló andalog
vén szájában csorba fog
úgy hívják: Cukrustu
üvegszeme szomorú

félig kitört piros szem
s azt nézi, hogy öregszem
régóta repít ez a
gyémántszőrű paripa.

Ez indult útra velem
egy karácsony éjjelén
kisántult és megkopott
akár le is szállhatok.   
Él, és ő is csak fanyar
októbervégi dél,
már szerelmet se vall,
de másról sem beszél.  
                                        Szuly Gyula 
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Tisztelt Vásárlóink!
Továbbra is a teljes  

tej- és tejtermék választékot kínáljuk!
 JászTeJ zRt.

Jászapáti, Juhász Máté út 3. Tel: 57/540-200, 540-201.
E-mail: jasztej@invitel.hu

POWER
Műszakikereskedés

Jász apá ti, Kos suth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565 

KESSE AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!

Aura-hitelkártyát is elfogadunk!

Arizona Steak House
5100 Jászberény, Serház u. 1.  

Tel: 06 57 412-042; 06 20 5170-173

Aranysas Étterem
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11. 

Tel: 06 57 402-189; 06 20 517-2705

Andrássy Thermál Hotel***
5130, Jászapáti, Gyöngyvirág út 24. 

Tel.: 06 57/540-580 

E-mail: thermal-jaszapati@vnet.hu

Andrássy  
Rendezvényház
5100 Jászberény, Rákóczi út. 59. 

Tel.: 06 70 4595-999

River Étterem és Bowling Club
5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 15. (Börtönudvar)

Tel:06 57 407-500 www.egyunkigyunk.hu

A jászberényi székhelyű JAZZ-STEAK 
Kft. négy étterem, egy szálloda, és egy ren-
dezvényház sikeres üzemeltetésével, vala-
mint több mint 10 év tapasztalattal a ven-
déglátásban garantálja, hogy megrendelői 
számára igényes, magas színvonalú szolgál-
tatást nyújt, legyen az bármely egységünk-
ben, vagy külső helyszínen.
Vállaljuk vállalati- és magánjellegű rendez-
vények, esküvők, fogadások, protokoll-ét-
kezések, többezer fős céges családi napok, 
konferenciák, tréningek teljes körű lebonyo-
lítását.

 Ön elképzeli,  
mi megvalósítjuk!

Vállaljuk: 
- lakó, kereskedelmi, és 
ipari épületek teljes körű 
építőipari tervezését
- meglévő épületek felújítási, 
korszerűsítési, bővítési 
terveinek  
  elkészítését
- beruházások lebonyolí-
tását
- kivitelezési munkák 
műszaki ellenőrzését
- pályázatokhoz szükséges  
  dokumentációk készítését
- részletes költségkalku-
lációk készítését
- építkezések felelős 
műszaki vezetését
- építmények statikai 
ellenőrzését

Bíró László
terület- és településfejlesz-
tési szakmérnök
független műszaki ellenőr, 
felelős műszaki vezető

ifj. Bíró László szerkezetépítő 
mérnök, statikus

Mobil: 06 /30 205-1191,  
06 /30 639-3565
E-mail: jaszepuletes@
gmail.com, Fax: 06/57 
655-264

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  és eredményekben gazdag új esztendőt kíván
a Jászárokszállás És Vidéke  Körzeti Takarékszövetkezet Kirendeltsége  minden 

kedves és leendő  Ügyfelének!

 Jászapáti Város Önkormány-
zata még 2009-ben nyújtott be 
támogatási kérelmet az Új Ma-
gyarország vidékfejlesztési Prog-
ram (ÚMVP) LEADER program 
keretében a vágó Pál emlékház 
felújítására a Jászsági Kistér-
ségi Helyi Közösség Egyesülete 
Természeti és kulturális örökség 
megőrzése célterületre. 

az épület a város egyik leghí-
resebb szülöttének, Vágó Pál fes-
tőművésznek a szülőháza. Az ön-
kormányzat a beruházáshoz több 
mint 4,2 millió forint támogatás-
ban részesült. a projekt során az 
emlékház komplex felújításának 
harmadik üteme valósult meg, az 
épület falszerkezeti hiányossá-
gai megszűntek és hosszú távon 
biztosítottá vált az épület állag-
megóvása is.

a felújított emlékházat ünne-
pélyes keretek között Kladiva 
imre, esperes-plébános, címze-
tes kanonok szentelte fel, majd 
Pócs János, polgármester mon-
dott ünnepi beszédet. 

A teljes felújítást követően Vá-
gó Pál szülőháza eredeti álla-
potában, élményekben gazdag 
programokkal várja a látogató-
kat. Szalkári rózsa, jászapáti fes-
tőművész felajánlásának köszön-
hetően rézcsöveket helyeztek el 
a kiállító teremben, ahová a jö-
vőbeni kiállítások képeit rögzí-
teni lehet. 

az emlékház két állandó és 
egy ideiglenes kiállításának ad 
helyet. az állandó kiállítás vágó 
Pál festőművész és Mihály Béla 
keramikus, látványtervező mű-
vész munkásságának állít emlé-
ket, melyben megjelennek a he-
lyi, illetve a jász hagyomány ele-
mei is. az újonnan átadott épület 
elsőként Kökény Gáborné gobe-
lin alkotásaival fogadta az érdek-
lődőket.

az emlékházban évenként ál-
talában 10-12 ideiglenes kiállítást 
szerveznek kortárs művészek al-
kotásaiból. itt kerül megrende-
zésre többek között a Jászapátiak 
baráti egyesülete által szervezett 
Jász Alkotók Köre (JAK) kiállítá-

sa is minden év júliusában. A JAK 
művészeti telep vezetője Szalkári 
Rózsa festőművész.

A Jászapáti Római Katolikus 
Templom szekkófelújítása 

A Jászsági Kistérségi He-
lyi Közösség Egyesülete telepü-
léseinek legfontosabb kulturá-
lis öröksége maga a „jász”-ság, 
ezért a történelmi hagyományok 
ápolására szükség van. a kéttor-
nyú jászapáti templom középkori 
műemlék. Az Egri Főegyházme-
gye második legnagyobb temp-
loma. Többször átalakították, 
mai formája 1833 óta változat-
lan. az egész templom hossza 62 
m, 3500 embert képes befogadni. 
A tornyok magassága 34 m. 

egyedülálló értéket képvisel 
az országban a vágó és Szirmai 
szekkó, mely az összefüggő or-
namentikával együtt rohamosan 
pusztul. E kultúrtörténeti érték 
megmentését, restaurálását tűz-
te ki célul a Plébánia és az alapít-
vány. A templom több mint ezer 
négyzetmétert kitevő mennyeze-
tét 1904-ben Szirmai Antal és Vá-
gó Pál festette ki. vágó Pál festet-
te ki a kereszthajó és a főkupola 
mennyezetét. a restaurálás veze-
tője Vágó Pál dédunokája, dr. Bó-
na István festőművész –restau-
rátor. a szekkó restaurálásának 
előfeltétele volt a tetőszerkeze-
tet javítása, mely 1999-ben való-
sult meg. Időközben több pályá-
zati forrás segítségével újították 
fel a karzatot, a két kereszthajót 
és a szentélyt, az oltárképeket, a 
szószéket, a főkupola két csege-
lyét, de a legnehezebb munka a 
középső kupola megmentése.A 
főkupolában található középkép 

címe: „A megváltás”. A csegelyek-
ben a négy evangélista szerepel, 
a kereszthajó két oldalsó boltme-
zejében virágokat hintő angyalok 
láthatók. Az egész középső kupo-
la egyszerre történő restaurálása 
nagyon nagy feladatot és jelen-
tős anyagi erőt igényelne. Éppen 
ezért a restaurátor javaslatára 
szakaszolták a munkákat. 

A Jászapáti Templomért Ala-
pítvány, illetve a Jászapáti Ró-
mai Katolikus Plébánia 2009-
ben nyújtott be támogatási kérel-
met a Jászsági Kistérségi Helyi 
Közösség Egyesületéhez, a  Ter-
mészeti és kulturális örökség 
megőrzésére. Mindkét szervezet 
támogatásban részesült. a kére-
lem két rész, a márk evangélista 
fölött, illetve a Máté evangélista 
fölött elhelyezkedő cikkely resta-
urálásáról szólt. ennek megfele-
lően 2011 őszén a középső kupola 
felének felújítása megtörtént. 

A Jászapáti Templomért Ala-
pítvány projektjének részeként 
elkészült a www.jaszapatitemp-
lom.hu weboldal is, valamint a 
projekt népszerűsítése történik 
meg szórólapok segítségével.

További célként a plébánia és 
az alapítvány a kiírásoknak meg-
felelően projektötletet nyújtott 
be a JKHK Egyesülethez, melyet 
a helyi bíráló bizottság mind-
két esetben támogatott. Így a két 
ügyfél újabb támogatási kérel-
meket nyújthatott be a középső 
kupola maradék két cikkelyének 
restaurálására is a leader má-
sodik körös kiírásában, a projekt 
folytatása érdekében.

Átadták a felújított Vágó Pál emlékházat
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Tisztelt Partnereink!
Cégünk integrátori tevékenység végzésével, 

 több évtizedes tapasztalatokra alapozva segíti az Ön 
mezőgazdasági munkáját a vetéstől az értékesítésig.

Hívjon minket!
Jászapáti 2000. Mg. ZRt.

57/440-156; 30/250-2822;
 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

A Centrum Jászapáti Kft.  
– a Jászapáti 2000. Mg. ZRt. cégcsoportjának tagja – továbbra is széles 

árukínálattal várja régi és új vásárlóit nemcsak a 

CENTRUM CBA ABC-ben 
(Jászapáti, Velemi E. út 5-7.; Tel.: 57/570-725), hanem a 

CBA CENTRUM STOP 
ABC Áruházban 

(Jászapáti, Kossuth L. út 2-8.)!

Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja! 

a mindennapok megoldása  
cba a CENTRUM CBA ABC melletti 

Papír-írószer Boltban
helyi jellegű termékek (hímzett terítők, kerámia tárgyak,  
csipkék, bőrdíszművek stb.) forgalmazását kezdtük meg!

egy-egy ünnep alkalmával gondoljon szeretteire és lepje meg 
őket a hagyományőrző termékek egyikével.

Évbúcsúztató  
teremfoci tornát  

rendezünk

A Mészáros Lőrinc Gimnázium 
és Szakképző Iskola tornacsarno-
kaiban 2011. december 29-én meg-
rendezésre kerül a iv. Évbúcsúzta-
tó Teremlabdarúgó torna. a torna 
programja: 8 órától csoportmérkő-
zések, 14.30 órától helyosztók, dön-
tők. Az érdeklődő csapatok Urbán 
Ferenc (30-597-46-51) vagy Velecz-
ki János (70-940-90-23) testnevelő 
tanárok telefonszámain jelentkez-
hetnek. minden játékost és szurko-
lót szeretettel várunk.

November 12-én buda-
pesten jártunk a „Nagy 

Vagy!” tévéműsor vetélkedőjén. 
A csapat mellett az iskolából töb-
ben jelentkeztek szurkolni is.

8 órakor érkeztünk meg bu-
daörsre, a verseny helyszínére. A 
versenyzők elmentek öltözködni, 
és fürdőruhát öltöttek magukra. 
A 9 fős csapat tagjai: Móczó Gá-
bor tanár bácsi, hegedüs viktó-
ria tanár néni, Antal József szülő, 
Szabariné Orosz Ágnes szülő, Ur-
bán Viktória, Urbán Ágota, Cső-
ke Luca, Katona Zoltán, Szabari 
Márk. A versenyzők csapata egy 

celebbel egészült ki, Kozmann 
György olimpiai bajnok kenus 
erősítette a jászapátiak csapatát. 
Mivel ők a második fordulóban 
szerepeltek, pihenhettek még egy 
kicsit, de azután teljes erővel ne-
kivágtak a versenynek, ami a vízi 
feladatokkal kezdődött. Nagyon 
jól szerepeltek, így a tabella ele-
jére kerültek. a verseny száraz-
földi részében sem került az első 
fordulóba a Jászapáti Általános 

és Alapfokú Művészeti iskola csa-
pata. Így az idő olykor várakozás-
sal telt, de mikor sorra kerültek, 
gőzerővel hajtottak ismét, mi pe-
dig nagyon szurkoltunk, szorítot-
tunk csapatunknak. meg is lett a 
felkészülés és a lelkes szurkolás 
eredménye, ugyanis első helyen 
végeztünk, így továbbjutottunk 
a következő, december 10-i meg-
mérettetésre.

a nap végén fáradtan, de nagy 
örömmel tértünk haza. Az adás 
december 4-én a TV2 csatorná-
ján volt látható. 

Pádár Nikolett 7. b. 

2011. 10. 07.-09. a pénteki nap négy ver-
senyzőnk mérte össze erejét a többiekkel, és 
mindenki maximális sikert aratott. Kirilla 
Szilvia két arannyal (ifi, junior) és egy női ifjú-
sági abszolút 3. hellyel lett gazdagabb, és ifjú-
sági országos csúcsot állított be guggolásban, 
majd felhúzásban pedig ifjúsági, junior, illet-
ve felnőtt országos csúcsot tudhat magáénak 
152,5kg-al! Kálé Csaba a felnőtteknél guggo-
lásban 2. fekvenyomásban 1. felhúzásban 2. 
összetettben 2. Bolyós Gábor a felnőttek kö-
zött, élete első versenyén az 5. helyen végzett. 
Somodi Vince első versenyén ifjúsági 1. helye-
zés, junior 1, helyezés és felnőtt 1. helyezést 
szerzett összetettben, illetve felnőtt guggo-

lásban 1. fekvenyomásban 2. felhúzásban 1.! 
A szombati napunk sem telt eseménytelenül! 
Béres Zsolt többszörös magyar bajnok guggo-
lásban 1. felhúzásban 2. illetve összetettben 
3. helyen végzett a felnőttek mezőnyében. 
Két országos csúcs kísérlete sajnos nem sike-
rült de csupán egy hajszál választotta el tőle! 
Juhász Attila is szépen verseny-
zett, jól felkészült, a 6. helyen végzett! 
Tóth Szabolcs nagy kihagyás után felkészült 
a versenyre és új egyéni csúcsokat állított fel 
magának. Ő a 10. helyen végzett! Dobóczi 
Balázs mint új versenyzőnk is ügyesen sze-
repelt, az 5. helyen fejezte be a szombati na-
pot! Vasárnapra is maradt még versenyzőnk! 

bolyós Tímea felhúzásban hozott egy ezüst-
érmet! Borbély Sándor a juniorok között a 3. 
helyen végzett első erőemelő versenyén! Ga-
valdik Zsolt már rutinosabb versenyző volt 
2. magyar bajnokságán a 2. helyen végzett! 
Urbán István technikai okok miatt guggo-
lásban nem jutott tovább! A Familya S.C. ju-
nior fiú csapata a 2. helyen végzett! És a férfi 
felnőtt csapatunk a 3. helyen végzett a közel 
20 csapatból! Gratulálunk minden verseny-
zőnek, eredményes felkészülést a következő 
versenyekre!  A felkészítést köszönjük Béres 
Zsoltnak! Az utazásban köszönjük Juhász At-
tila és Urbán István segítségét!

(Familya S.C)

XII. Női, Férfi Ifjúsági, Junior, Masters és Felnőtt Erőemelő Magyar Bajnokság

Jászapáti 
nagy vagy!

FOTO ILLATSZER
5130 Jászapáti, Velemi út 1. Tel./ Fax: 06 57/440-350

H-P: 9-12, 14-17. Szo: 9-12.

Gyógyhatású termékek 100%-os hidegen sajtolt olajok.
Eredeti indiai füstölők, olajok, szantál szappanok.

Gyógyító kristályok – karkötők, medálok marokkövek, fülbevalók.
Életmód, ezoterikus könyvek.

Sókerámia. 

AVON-termékek.
Női, férfi parfümök, díszcsomagok

Vegyszermentes termékek:
Sampon, balzsam, foly. Szappan, kéz- és testápoló, 

fogkrém, arckrém, szemránckrém, 
öblítő, mosószer, tisztítószer. – 

Próbálja ki méreg nélkül – érdemes!!!
Igazolványkép készítés

Digitális és analóg filmkidolgozás
webkamera, fül –fejhallgató, 

albumok, keretek, CD, DVD, audió, kamera és videó kazetták, 
diatartó, elemek, filmek, pendrive.

F.géptok, akkutöltő, vonalas telefon.

Bagi Bútorház Kft.
Jászapáti Petőfi út 5. Tel./Fax: 440-186.

Bútor Üzletházunkban:
Bronz vasárnap   5%
Ezüst vasárnap 10%
Arany vasárnap 15%

Élelmiszer üzletünkben: 
Mikulás csomagok és ajándék csomagok összeállítása kedvezményes 
áron. Öt gyártó által előállított kenyér és péksütemény közül választhat, 
korrekt áron. Ünnepekre: bejgli, zsúrkenyér rendelhető.
Büfénkben: 
Pizza, hamburger és hot-dog mellé ajándék tea, forró csoki, kávé jár!

További szolgáltatásaink:
              - egyedi bútorgyártás, - kerti bútorok készítése
              - épületüvegezés, képkeretezés, - nyílászárók utólagos szigetelése

Minden kedves régi és leendő új vásárlónknak  
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

harangszóval, és gyertyafény-
nyel vette kezdetét Kamilliánus 
jótékonysági est Jászapátin. Ezen 
az estén a harang hangja hív ve-
csernyére, a szív szava szólít a sze-
retetre és a találkozásra. 16 éve új-
ra, és újra találkozhatunk  a hívó 
szót meghalló apátiakkal, azok-
kal a barátainkkal, akik adni sze-
retnének, valami jót tenni, örö-
met szerezni. mert ennek az esté-
nek célja a betegek és az elesettek 
megsegítése, szeretettel.

minket a kamilliánus lelkület, 
a segítőszándék vezérel, hogy se-
gíteni tudjuk a  városunkban élő 
rászorulókat és ehhez nyújt anya-
gi támogatást a báli bevétel, ame-
lyen karácsonyi csomagokat vásá-
rolunk, ezek csomagolását, kiosz-
tását   is sok szervezés, önzetlen 
munka előzi meg.  Ezért szeretnék 
ilyen formában minden szpon-
zornak és támogató résztvevőnek  
külön köszönetet mondani. Nagy 
öröm a közösség számára, hogy 
a szervezésében lelkes fáradha-
tatlan segítőnk volt a rendezvény 
fővédnöke Borbás Ferenc, regná-
ló jászkapitány, és felesége bu-
dai valéria.

 az estet Kladiva imre kano-
nok- plébános nyitotta meg, és 
vele együtt mondtuk el az aszta-
li áldást. A vacsora után szép mű-
sorral köszöntöttük vendégein-
ket. a 2011-es év a családok éve. 
e gondolat jegyében, az embe-
ri élet fordulópontjaira figyelve 
állítottuk össze a programot. A 

táncfolyam a születéstől a házas-
ságkötésig kiemelte életünk áldá-
sosztó ünnepeit: keresztelés, első 
áldozás. A műsort a Hétszínvi-
rág Táncegyüttes, és a Kökörcsin 
gyermektánccsoport adta elő. A 
jelenetet a Jak Táncalapítvány, 
a Rokolya Varróműhely, és Taj-
ti Erzsébet készítette. A műsort 
szerkesztette, rendezte, és a ko-
reográfiát készítette Borics Lász-
ló művészeti vezető.  Egyházkö-
zségünk tagjai ezen az estén a fe-
hér asztal mellett jó hangulatban 
jótékonykodtak. 

A báli forgatagnak ezen az ősz-
behajló estén, egy olyan impo-
záns épület ad helyet, melyet an-
nak idején makovecz imre álmo-
dott meg. az építész rajzasztala 
megpihen. Pócs János polgármes-
ter úr a tiszteletadás gondolata-
it tolmácsolta, s gyertyagyújtás-
sal emlékeztünk az építészre, a 
teremben emelt oltárnál. Kicsit 
mi is átérezhettük a jelentősségét, 
hogy épp itt a jászságban egye-
dülállóan emelkedik ez az épü-
let. melynek hamarosan minden 
négyzetméterét, formáját betöl-
tötte a zene. Az emelkedő hangu-
lat, és tánc után a tombolasorso-
láson értékes nyeremények talál-
tak gazdára. aki bírta utána még 
mulathatott hajnalig.

Z. S.- né
a támogatóknak és a  jelen le-

vőknek köszönjük az adományu-
kat a város rászorulóinak továb-
bítjuk.

a gimnáziumi „évfolyamok talál-
kozóján” ebben az évben is kitaláltak 
valami meglepetést, valami újat. az 
újdonság az volt, ami tulajdonkép-
pen régi, hogy az iskola egykori di-
ákjai, akik valamikor zenéltek, újra 
összeálltak egy kis nosztalgiázásra. 
Két csapatot is láthatott a báli közön-
ség, a lelkes szervezők jóvoltából. Az 
egyik zenekar alma máter néven ala-
kult az ünnepi alkalomra, tagjai – a 
jászberényi vendég gitáros kivételé-
vel - egykori gimnazisták voltak: Ga-
zsó László, Fazekas József és Gabula 
Miklós, akik többféle formációban is 
játszottak anno, de most együtt. (Saj-
nos ez a korosztály már két zenész-
társat is elveszített: Zsidei Jánost és 
Földes Sándort.)

a másik nosztalgiázó csapat, a  
iv.G. zenekar, egy osztályzenekar 
volt, tagjai 1971-ben érettségiztek és 
hagyták abba a zenélést. 

Járvás István, az egyik volt osz-
tálytárs kezdeményezésére – akinek 
saját bevallása szerint ugyan botfüle 
van -, rávette társait, hogy a 40 éves 
érettségi találkozójukra próbálják 
meg újra a zenélést. 

A kis gondolkodási idő után hang-
szert ragadott a csapat, elkezdték a 
gyakorlást és újra játszottak együtt, 
de már nem csak az osztálytalálko-
zón. az iskola báljában, a századik 
tanév ünnepségsorozatának nyitó 
rendezvényén nagy sikerrel mutat-
koztak be. Sőt még a folytatáson is 
komolyan gondolkoznak…

Különös kegye a sorsnak, hogy 
mindannyian megérhették azt, hogy 
közösen emlékezzenek a diákzene-
karra és a diákévekre. Járvás István, 
mai szóval „menedzserként” így mu-
tatta be a rendezvényen az egykori 
osztályzenekart.

„az 1971-ben érettségizett iv.G. 
osztály osztályfőnöke Gajdics And-
rás tanár úr volt, akire a mai napig 
tisztelettel és megbecsüléssel gon-
dolunk mindannyian. 

az évfolyamon belül, ez a gépész 
osztály egy remek csapat volt, bizo-

nyítja ezt, a begyűjtött igazgatói és 
tantestületi megrovások nagy szá-
ma is. 

Ebben az osztályban volt négy fia-
talember, akik a tanulás mellett (he-
lyett) osztályzenekart alapítottak, 
klasszikus beat felállásban,  iv.G. né-
ven. ahhoz, hogy zenélni tudjanak, 
Gazsi András, Rózsavölgyi Zoltán, és 
Tajti János saját maguk készítették el 
első gitárjukat, mert az 1960-as évek 
végén nem volt más, csak a szándék. 
a negyedik tag, muntyán miklós pe-
dig ( aki Kőtelekről járt a  gimnázi-
umba), addig gyakorolta a dobolást a 
pad tetején, és minden más alkalmas 
helyen, míg egyszer csak megtanul-
ta, és azóta is folyamatosan dobol. 
Persze a négy fiú közös zenélésének 
voltak árnyoldalai is, legfőképpen fe-
leltetéskor. „ bezzeg, ha kevesebbet 
foglalkozna a nyenyerével, több idő 
jutna a tanulásra.” hangzott a bölcs 
tanári intelem, mindhiába.

Természetesen az érettségivel az 
ő esetükben nem csak a gimnáziumi 
éveknek lett vége, hanem az együtt 
zenélésnek is. a iv.G. zenekar tehát 
megszűnt, és azóta nem játszottak 
együtt az urak. a gitárokat eladták, 
vagy elajándékozták.  de mit tesz a 
nosztalgia? A 40 éves érettségi talál-
kozó tiszteletére a közös élmények 
felelevenítése érdekében meglepték 
a volt osztálytársakat az 1960-as 70-
es évek zenéjével. ehhez a produkci-
óhoz az egykori fiatalemberek, mai 
nagypapák, most új gitárokat vettek 
és a mai napig aktív dobosukkal újra 
összeálltak és próbákat tartottak.”

hogyan tovább? Tervük az, hogy 
keresnek egy korban hozzájuk illő 
dobost a városban, akivel kiegészít-
hetik a csapatot és folytathatják, ahol 
egykor abbahagyták. 

Mert „ a zene az kell!”
Sz-n

A Kamilliánus Bálról Nosztalgia zenekar

Árkedvezmény  minden termékünkre.
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Prog ram- 
ajánlatok
57-441-071

Önkormányzati képviselőként 
meghívót kaptam az idén meg-
újult (újra megnyílt) őszi Bu-
dapesti Nemzetközi vásárra. A 
meghívót a jászapáti fort-Kom 
Kft. képviselője, Gyenes Balázs 
küldte. 

Kíváncsi voltam milyen most a 
„fogyasztási javak” vására, mert 
úgy alakult, hogy utoljára diák-
ként jártam ott.

a megújulás valóban szembe-
tűnő volt, lépten-nyomon el akar-
tak adni valamit, vagy reklámot 
nyomtak a kezembe, invitáltak 
kóstolóra, árubemutatóra. Sok-
kal több kínálat volt szórakozta-
tó programokból is.

A kiállító standok között jól-
eső érzés volt ismerősre találni. 
a fort-Kom Kft. a bútorai bemu-

tatóját egy nagy szobányi terüle-
ten rendezte be. Gyenes balázs 
örömmel fogadott és kérdésem-
re elmondta, hogy sok ismerős-
sel, kollégával találkozott a vá-
sáron, az üzleti tárgyalásokkal is 
elégedett volt. a tapasztalatok és 
eszmecserék tekintetében min-
denképpen hasznosnak nevezte 
részvételét. A jövő terveiről szól-
va elmondta, hogy a városban lé-
vő üzletének néhány éven belül 
a bővítését tervezi. Megvásárol-
ta a Kossuth út sarkán lévő régi 
üzemépületet, és annak felújítá-
sával bemutatóterem és szaküz-
let kialakítását tervezi. Pályázata 
része a városközpont megújulá-
sát célzó tervnek, ami 2009-ben 
indult.

.Birkás Ferenc

2011. november 21-én tartotta a 
Városi Könyvtár Nyugdíjasklub-
ja fennállásának 25. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból ünnepi ren-
dezvényt tartottunk a volt Park 
Étteremben, ahová meghívtuk a 
jásziványi nyugdíjasklubot, társ-
közösségeink: Jóbarátság Nyug-
díjasklub, Művelődési ház nyug-
díjasklubja, egyesített Szociális 
intézmény,vakok-és Gyengénlá-
tók klubja, Honismereti Szakkör, 
Fehér Akác Idősotthon vezetőit, 
plébános urat, valamint a képvi-
selőtestületet, és a fennállásunk 
ideje alatti polgármestereinket, 
s működésünket segítő szponzo-
rainkat. Jelen volt a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Idősek Kul-
turális és Érdekvédelmi egyesü-
letének elnökasszonya is. Szép, 

megemlékező műsorral kedves-

kedtünk mindazoknak, akik el-

fogadták meghívásunkat.

Az ünnepi műsort követően kö-

zös vacsorával, majd az erre az 

alkalomra készült kiadvány át-

adásával folytattuk a zenés-tán-

cos befejezésig tartó negyedszá-

zadot felelevenítő jubileumi dél-

utánt.

Köszönjük minden előzetes tá-

mogatónknak a 700 közös együtt-

létünk könnyebbé tételét, s mind-

azoknak, akik e kedves, 25. jubi-

leumi rendezvény megvalósítását 

lehetővé tették.

Friczné Urbán Magdolna 
klubvezető

„Múlt nélkül nincs jövő, s men-
nél gazdagabb a múltad,

annál több fonálon kapaszkod-
hatsz a jövőbe”

Babits Mihály

eltelik lassan megint egy év. 
Egyik a másik után! Az apáti gim-
názium életében ez az év mégis kü-
lönleges, hiszen az idei, a 100. tan-
év. az iskolában készülve a cente-
náriumra, pár éve megrendeztük 
az első ún. „évfolyamok találkozó-
ját”, azzal a céllal, hogy újraélesz-
szük a kapcsolatot az alma mater 
és a mindenkori diákok között. Az 
első bált újabb követte, s hogy mi-
lyen sikeresen, azt jól példázza az a 
tény, hogy a vendégek száma meg-
duplázódott és - a résztvevők remé-
nyei szerint- lassan hagyománnyá 
válik a rendezvény.

az iskola diákjai most is lázasan 
készültek a jubileumi estre: az osz-
tályok projekteket készítettek az is-
kola történetéből, vagy éppen kör-
magyart tanultak meg nyitótánc-
ként. a régi diákok pedig egymást 
felkutatva adták tovább a találko-
zó hírét, azzal a hívó szóval: ismét 
színpadra állnak az egykori diák-
zenekarok.

Idén is november közepén, 12-én 
került megrendezésre a nosztalgia-
est, ahol a volt diákok élvezhették a 
sokféle élményt nyújtó programot: 
az iskola jelenlegi és volt tanulói ál-
tal összeállított műsorokat, kiállí-
tásokat, a hangfelvételeket, a ré-
gi filmeket, a nosztalgiafotózást, a 
teaházak adta bensőséges hangu-
latot, a különleges menüt és az ele-
gánsan tálalt vacsorát. 

az este folyamán az egykori di-
ákok a megidézett események ha-
tására felelevenítették a „régi ko-
rok hangulatát”, emlékeztek iskola-
éveikre, tanáriakra, diáktársaikra. 
egy fénykép erejéig sapkában és 
köpenyben az iskolapadban ülve 
újra gondtalan diáknak érezhet-
ték magukat.

felsorolni is nehéz mindazon 
személyeket, akik részt vállaltak a 
bál sikeres megrendezésében, tet-
tel, adománnyal, vagy csupán je-
lenlétükkel: Kiragadva néhányakat 
a sok közül: köszönet illeti Borbás 
Ferenc regnáló Jászkapitányt, a bál 
védnökét; az 1944-ben iskolánk-
ban érettségizett Tálas Ernő művé-
szurat, a Svéd Operaház énekesét; 
Kovács Ádámot, aki filmet forga-
tott „Időutazás” címmel; és a sok-
sok éneklő, zenélő diákot.

a találkozó a jubileumi év nyitó 
programja volt, amely áprilisban 
folytatódik a makó Pál Napok ke-
retében. ekkora szeretnénk megje-
lentetni a jubileumi évkönyvet,”100 
ÉVES AZ APÁTI GIMNÁZIUM” 
címmel, amelyre az előfizetőket 
várjuk dec. 10-ig. 

a megemlékezés keretében ter-
vezzük egy országzászló felállítását 
is, hogy összefogással létrehozzuk 
szellemi összetartozásunk jelké-
pét. a régiekért, magunkért és min-
denkiért, aki ebbe az intézménybe 
megkapta az útravalót az életre.

Köszönjük az évfolyamok ta-
lálkozóján mindenki megtiszte-
lő jelenlétét, támogatását és visz-
szavárjuk a jubileumi év további 
eseményeire minden kedves régi 
diákunkat!

Jászapáti, 2011. nov. 15.

Ózsváriné Pethő Adrienne
gimn. igh.
JNSZM Mészáros Lőrinc Gim-

názium Szakképző Iskola és Kol-
légium

az évfolyamok találkozójáról, a 
jubileumi év eseményeiről, az év-
könyv előfizetésről további infor-
mációk olvashatók: www.mlgsz.
sulinet.hu

Köszönjük a támogatást:
Andrássy Thermál Hotel Jásza-

páti; Apáti Hírmondó; az 1976-ban 
érettségizett IV.a osztály; az isko-
la főzőkonyhája, vendéglátó tanbá-
zisa, asztalos tanműhelye; Balaj-
ti Krisztina; Bankos István; Bátor 
István; Bertalan Lívia; Bódi Pál és 
Bódi Pálné; Bolyós Gyula; Bonbon 
Édesség cukrászat – Ádám Kriszti-
án; Borbás Pékség; Borzák Terézia; 
Bóta János; Bükki Hús Kft. ; Cső-
ke Edit; Deli Julianna; Dr. Farkas 
Ferenc; dr. Kalmár Pálné; dr. Ör-
dögné Gyurkó Katalin; dr. Rozsi 
Gáborné; dr. Emri Enikő; Farkas 
ferenc és farkasné besenyei má-
ria; Fehér Akác Idősek Otthona; 
Forgóné Berki Judit; Füle István 
és fia Kft. ; Gabula Miklós; Gazsi 
András és Gazsi Andrásné; Gojsza 
Márta; Gőzné Rusvai Júlia; Gulyás 
Róbert Valter; Halaj László és Tajti 
Erzsébet; Jáger Sándor; Járvás Ist-
ván; Jász Kürt; Jász Szó; Jász Új-
ság; Jászapáti Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola; Jászapáti 
Kamilliánus Közösség; Jászapá-
ti Önkormányzat - Borbás Zoltán; 
Jászapáti Sportegyesület és elnöke 
Pető Béla; Jászapátiak Baráti Egye-
sülete; Jász-Sütőház Kft.; Jásztánc 
Alapítvány; Jásztej ZRt.; Jászvi-

dék; Júlia Szépségszalon Ádámné 
Adorjányi Julianna; Kalmár Ro-
zália; Kiss Józsefné; Korsós Mik-
lós; Krizsai Pékség; Ladányi Hí-
rek; Lénárt Mihály és Lénártné 
Emri Ildikó; Mészáros Éva; Mol-
nárné Szikszai Klára és Szikszai 
Mária; Nagy Csaba; Nagy Ferenc 
és Nagy Ferencné; Nagy László és 
Nagy Lászlóné, Nagy Zsuzsanna, 
Nagypál Ágnes; Németné Mészáros 
Edina; Ózsváriné Pethő Adrienne, 
Pataki Emma és Gazsó László; Pócs 
János; Pócs Kertészet, Redemp-
tio újság; Régió-Kom Kft.; Sivadó-
né Farkas Rita; Szabari Katalin, 
Szabó Dénes; Szabó-Bálint József 
és Szabó-Bálint Katalin; Szalkári 
Rózsa, Szlávik Ferencné; Tajti Er-
zsébet Rokolya Varróműhely; Tóth 
Szilvia; Trió Tv; Új Néplap; Urbán 
és Társa Kft.; Bátor István; Urbán 
Gábor és Urbán Gáborné; Urbánné 
Pongó Andrea; UR-FA Kft. Urbán 
Miklós és  Farkas János; Végh Zol-
tánné; Zelenák Zoltánné, 10.a osz-
tály és Nagyné Lékó Henrietta; 10.b 
osztály és Sződi-Háfra Edina; 11.b 
osztály és Urbán Ilona; 12.b osz-
tály és Sándorné Bárdos Zsuzsan-
na; 5.a osztály és Kántorné Pataki 
Erika; 6.a osztály és Farkasné Be-
senyei Mária; 7.a osztály és Réz Ju-
dit; 9.b osztály és Gyenesné Gojsza 
Mónika; a Gimnázium Angol Nyel-
vi Munkaközössége, és még sok-
sok iskolai dolgozó és tanuló.

Jászapáti vállalkozó a BNV-n „…szemünk mindig ragyogjon!...”

Évfolyamtalálkozó a centenárium jegyében
Születtek:

budai bettina  2011. X. 17.
farkas Gyula  2011. X. 18.
Kállai alexandra  2011. X. 20. 
Gál boglárka  2011. X. 26.
balog Ádám dávid  2011. Xi. 3.
Grádt Laura Brigitta 2011. XI.. 4.
balog ferenc  2011. Xi.. 8.

Elhaláloztak:
(Jászapáti lakosok)

menyhárt lászló   élt 77 évet 
Tóth Józsefné   élt 80 évet  
Urbán Erzsébet
Berdó Jánosné   élt 68 évet 
     Gömöri Mária

Kislőrincz Bálint   élt 68 évet  
vágó istván         élt 79 évet  
Lányi Julianna   élt 78 évet  
Rusvai Jánosné   élt 85 évet  
    rusvai erzsébet

Nagy-Pál istván   élt 79 évet  
Tajti Jánosné   élt 83 évet  
fehér anna
Király József   élt 66 évet

A jászapáti művelődési ház 2011. decemberi programajánlata:

  2-án, 18 ó.: Az Év Sportolója díjak átadása 
           a Művészetek házában
  3-án, 15 ó.: JézUs a metrón a hittanosok előadása
5-én, 11 ó.: Mikulás műsor az óvodásoknak
15 ó:  A cKö mikulás délutánja
7-én, 9-12 ó.: Vegyesáru vásár
 17 ó: FŐZŐKLUB
9-én, 16 ó.:Mikulás-disco az iskolásoknak
10-én, 19 ó: béKebeli Kávéház zenés műsor a 
          Thermál hotel konferenciatermében
           Belépődíj: 1.200.- Ft
12-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
 14 ó: Mozgássérültek Adventi rendezvénye
13-án, 14 ó: Városi Nyugdíjas-Karácsony
14-én: 14 ó: Városi Nyugdíjas-Karácsony
15-én, 9-12 ó: Cipővásár
17-én, 19 ó: A Hétszínvirág Táncegyüttes évzáró műsora
18-án,    15 ó: A Rácz Aladár Zeneiskola hangversenye a
  Gimnázium dísztermében
20-án, 12 ó:  A mgzrt nyugdíjasainak Karácsonya
21-én, 10 ó: Az általános iskolások karácsonyi rendezvénye
 22-én, 9-12 ó: Vegyesáru vásár
Hétfőnként 17-19 óráig a Városi Vegyes Kar próbái

A Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben „Mánia”címmel 
Kökény Gáborné gobelin képei tekinthetők meg.
A könyvtár programjai decemberben.
2011.december 2.14,30 Minigyöngy
2011. december 3. 8,30 óra Játékdélelőtt
2011. december 5. 14 óra  Nyugdíjas klub
2011. december 7. 10 óra cukorbetegek klubja 
2011.december 9. 14,30 Minigyöngy
2011. december 12. rejtvényklub egyéni bajnokság díjazása csa-
patverseny
2011. december 14. 14 óra Vakok és csökkentlátók klubja
2011.december 16.14,30 Minigyöngy
2011. december 17. 8,30 óra Játékdélelőtt
2011. december 19. 14 óra  Nyugdíjas klub

Emlékezés TaJTI ISTVáN  halálának  
5. évfordulójára
Álmodtunk egy öregkort,
Gyönyörűt és szépet, De a kegyetlen sors,
Mindent összetépett. 
Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, Mely dolgozni vágyott.
Nélküled szomorú és Üres a házunk,
Nem hisszük el, hogy Téged már hiába várunk.
Feleséged és az egész család

Emlékezés AGÓCS RÓZSÁRA
Nem szűnik a fájdalom tíz év után sem.
Velünk vagy, a gyertya lángjában,  
a napfényes alkonyatban, 
a csillaggal teli égbolton.
Egy kis bögre, egy könyv, az ablakfüggöny lebbenése
vagy a ködös szürkeségen áttűnő napsütés -  
rád emlékeztet.
Gyermekeid, unokáid mosolyát helyetted is szeretjük.
Ott vagy az ő mozdulatukban, kacagásukban, szemük ragyogásában.
Már csak mi öregszünk, akik rád gondolunk.


