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A gimnáziumi hagyományos Makó Pál Diáknapokon az idén a Hit Éve 
jegyében zajlottak az események. Képünk az Időutazás a magyar szentekkel 

című vetélkedőn készült. A Jászol Család Egyesület közreműködésével, 
Utasiné dr. Garay Borbála vezetésével valósult meg a magyar szentek életét 

interaktív formában bemutató program.

Rejtvényfejtőink megyei sikere. (Részleteket a 11. oldalon találnak.)

Egészségnap az iskolában. Zumba. (Cikkünk a 2. oldalon.)

Általános iskolások társastánc bemutatója. (Írásunk a 8. oldalon.)

Kék fogak. A helyes fogmosást tanulták játékos formában 
a védőnő Erzsike nénivel.

A sok mozgás után egészséges ételeket kóstoltak a gyerekek  
a rendezvény támogatóinak jóvoltából.

2. oldal:  Óvodából iskolába
3. oldal:  Mustármag – Valóban feltámadt?
                    TEAHÁZ- Lelkünk titkai- A játék
5. oldal: Jubileumi műsorral készülnek 
                    a néptáncosok
                    Előfizetési felhívás
6. oldal: Elismerés a Meteorológiai
                   Világnapon
                   Kiemelt feladatuknak tekintik 
                   a tehetséggondozást
                  Megtalálták az erdélyi katona lányát
7. oldal: Rendezvények.  
                   Anyakönyvi hírek
8 oldal: Tánc és egyéb művészetek 
                  (nem csak) alapfokon
9. oldal: Hagyományos mesterségek:  
                   a bőrműves
10. oldal: Rejtvény
11. oldal: Jászapáti rejtvényfejtők 
                    megyei sikereKoszorúk a szobornál

 Iskolák és helyi egyesületek képviselői emlékeztek  
a 165 éve történtekre.

Március 15. Hóhelyzet fogadta az ünneplőket a Petőfi szobornál.

Lengyel és erdélyi vendégekkel együtt köszöntöttük a nemzeti ünnepet.

A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola színjátszó körének előadásában az 1848-

as események alakjai elevenedtek meg. Az 
előadást Fekete Viktória, Urbán Béláné és Kissné 

Sörös Gertrúd tanárnők közreműködésével 
állították színpadra. 



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.
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Lancost  Adidas  Errea  Kronos NikeUHL Sport  

Nemsokára elsősök lesznek a 
kis óvodásokból. Az iskolai ta-
nulmányok megkezdése megha-
tározó fordulat a kisgyermek és 
családja életében. Megváltozik 
alaptevékenységük, a játékot a 
tanulás váltja fel. Ezzel együtt 
sok minden más is módosul: új 
környezetbe kerülnek, új felnőt-
tek, pajtások veszik körül őket, 
napirendjük és a felnőttek elvá-
rásai is átalakulnak.

Intézményünk nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy az iskolába lé-
pés könnyed, szorongásmentes 
legyen és a kisgyermek örömmel, 
tele kíváncsisággal kezdje meg 
első osztályos tanulmányait.

Fontosnak tartottuk, hogy 
változatos, életkori szintjüknek 
megfelelő programokat tervez-
zünk az év során a nagycsopor-
tos óvodásoknak, mert a tanu-
láshoz való hozzáállás meghatá-
rozó tényezője az első találkozás 
az iskolával.

Nálunk az a szokás, hogy a szü-
lők is elkísérik őket, nemcsak az 
óvó nénikkel jönnek. A szülők is 
látni szeretnék, hogy milyen az 
iskola belső élete, hogyan foglal-
koznak a tanítók az iskolás kis-
diákokkal.

 A nevelés alapvetően BIZAL-
MI KÉRDÉS. Csak együtt tu-
dunk sikereket elérni és kiegyen-
súlyozott, minden iránt érdeklő-
dő gyermekeket  nevelni.

Ennek érdekében már novem-
berben kapcsolatba léptünk a 
gyerekekkel. Karácsonyi képes-
lapkészítő versenyre biztattuk 
őket, amit decemberben egy ün-
nepélyes díjátadó követett. Már 
ekkor elkezdődött az ismerke-
dés. Beléphettek az iskola épü-
letébe, láthatták a másodikosak 
karácsonyi műsorát, először ta-
lálkozhattak leendő elsős taní-
tóikkal.

Januárban az I. Téli Ovi-Suli 
Olimpia újabb ismerkedési lehe-
tőséget biztosított. Iskolai sport-

mezekbe öltözhettek. A harma-
dikosok téli sportokat bemuta-
tó előadása után saját maguk is 
megmutathatták ügyességüket 
a következő tanév elsős nevelő-
inek irányításával.

Március 1-én és 14-én iskola 
előkészítő foglalkozásokon ve-
hettek részt a nagycsoportosok. 
Ezeken a szülők ismét betekin-
tést nyerhettek a képességfej-
lesztés folyamatába. Láthatták, 
hogy játékos formában hogyan 
lehet elérni, hogy a gyermekek 
tanuláshoz szükséges képességei 
kialakuljanak és a tevékenységek 
végzésében sikeresek legyenek.

Március 22-én részt vehetnek 
Egészségnapi programunkon.

Húsvét előtt az óvó nénikkel 
látogatnak el az óvodások a mos-
tani elsősök óráira.

Április 5-én meglepetés prog-
rammal várjuk a leendő elsősö-
ket és szüleiket.

Ezeknek a foglalkozásoknak 
az elsődleges célja többek között 

az óvodások tudásvágyának fel-
keltése, szorongásuk leküzdése, 
önbizalmuk erősítése, az isko-
lai élet és a leendő tanítóik meg-
ismerése.

Igyekszünk ezeken a szemé-
lyes találkozásokon minden tájé-
koztatást megadni az iskolakez-
déssel kapcsolatban. Érdeklőd-
ve várjuk a Szülők észrevételeit, 
kéréseit, kérdéseit. Lehetősége-
inkhez mérten próbálunk ezek-
nek maximálisan eleget tenni.

„Az álmok egy tanítóval kezdődnek,
Aki hisz benned, aki noszogat,
Ösztökél és felsegít 
a következő lépcsőfokra.”

(Dan Rather)
Őszintén kívánunk minden 

Kisgyermeknek és Családjának 
örömteli iskolakezdést!

 Jászapáti Általános és Alapfo-
kú Művészeti iskola alsós mun-
kaközössége

“Az egészség nem minden, de 
egészség nélkül minden semmi.” 

(kínai mondás)

 A Jászapáti Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola március 
22-én, a Víz Világnapján ren-
dezte meg a már hagyománnyá 
vált tavaszi egészségnapját, az 
ARCADIA Reklám Kft. támoga-
tásával. Idén is több helyszínen 
és különböző időpontokban zaj-
lottak a programjaink. Az egyik 
alsós épületünkben már délelőtt 
elkezdődtek a játékos vetélke-
dőkkel és ügyességi feladatok-
kal színesített foglalkozások, me-
lyek mind az egészséges életmó-
dot népszerűsítették.

Délután két helyszínen is foly-
tatódott az élményekben gazdag 
programsorozat. A 48-as iskola 
épületében a nagycsoportos óvo-
dásoknak szerveztünk egészség-
napot, akik négy állomáson játé-
kos formában ismerkedhettek az 
egészséges életmóddal. Iskolánk-
ban kiemelt szerepet kap a sport 
és az egészséges életmódra ne-
velés, hisz nem lehet elég korán 
elkezdeni az egészségnevelést. 
A kicsik játszva tanultak a kör-

nyezet és egészségtudatos élet-
vezetésről: diavetítést láthattak 
a kipufogógáz környezetszeny-
nyező hatásairól, mesébe ágyaz-
va, játékosan tisztíthattak levegőt 
szappanbuborék kaszabolással, 
egészséges és egészségtelen táp-
lálékokat válogattak digitálistáb-
la használatával, és természete-
sen mozogtak, zenére tornáztak, 
részt vehettek „kertészképzésen” 
és váltóversenyen is. Pihenéskép-
pen pedig hasznos testápolási ta-
nácsokat kaptak az ovisok.

A Művészetek Házában a fia-
talabb és idősebb korosztály szá-
mára is egyaránt kínáltunk érde-
kes és tartalmas elfoglaltságot. 
Utasi László iskolaigazgató meg-
nyitója után a hangulatot és a jó 
erőnlétet Mihályiné Keresztesi 
Anett és Urbánné Pongó Andrea 
zenés tornája alapozta meg.  Majd 
pihenésképpen mindenki számá-
ra hasznos fogápolási tanácsok-
ról hallgathattunk meg előadást.  
A fogápolási praktikák után tát-
va maradt a szánk a Space Jam 
Break tánccsoport bemutatója 
láttán.

Az egészségnap második fele 
is aktívan telt, bővelkedett tes-

ti és szellemi táplálékban. Ki le-
hetett próbálni a szobakerékpá-
rozást, könyvtári könyvekben le-
hetett nyomozni az egészséges 
élet titkai után, valamint a meg-
szerzett tudás alapján egy totót 
is kitölthettek a résztvevők. Le-
hetőség volt ingyenes méz, tea, 
tök- és napraforgómag, tej és tej-
termékek valamint egészséges 
és finom, teljes kiőrlésű pékáruk 
és cukrászsütemények, müzlik 
kóstolására is. A jelenlévők az 
ingyenes szűrővizsgálatokon el-
lenőriztethették vérnyomásukat, 
vércukorszintjüket és megtud-
hatták a testzsír tömegüket is.

Ez a rendezvény nemcsak az 
egészséges életmódot: a rendsze-
res testmozgást és az egészséges 
és tudatos táplálkozást népsze-
rűsíti, hanem lehetőséget teremt 
arra, hogy hidat építve a korosz-
tályok közé, a generációk talál-
kozhassanak egymással. Kiváló 
lehetőséget biztosít a program ar-
ra is, hogy ápoljuk kapcsolatain-
kat a helyi civil szervezetekkel, az 
egészségügyi dolgozókkal és ve-
lük együttműködve tegyük érté-
kesebbé ezt az eseményt.

Sokak lelkiismeretes munkájá-
ra volt szükség, hogy ez a projekt 
megvalósulhasson, de ahhoz, 
hogy immáron negyedik alka-
lommal is sikeres legyen elen-
gedhetetlen a támogatók önzet-
len felajánlása.  Ezúton is köszön-
jük valamennyiük segítségét.

Reméljük, hogy az egészség-
megőrzés jegyében a kicsik és a 
nagyok is egyaránt kellemesen 
és tartalmasan tölthették el ve-
lünk ezt a délutánt.

TÁMOGATÓINK NÉVSORA  
ARCADIA REKLÁM KFT, 

BERENTE ÉVA SUPERMAG, 
CBA, EUROCORN, JÁSZ LÁSZ-
LÓ-JÁSZ SAJTOS TALLÉR, 
JÁSZINVEST ZRT., JÁSZ-SÜ-
TŐHÁZ KFT,  JÁSZTEJ ZRT., 
KEREPESINÉ BAKOS KRISZ-
TINA, LUDÁNYI MÉHÉSZET, 
PÁDÁR CUKRÁSZDA, ROCHE 
ÉS 77 ELEKTRONICA KFT, UR-
BÁN ATTILA ÉS NEJE, URBÁN 
MÉHÉSZET, VÁROSI KÖNYV-
TÁR, VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT,  
ZÖLDPATIKA-OPTIKA 

  
  

  

 
 

Jászapáti rejtvényfejtők megyei sikere 
Jászapátin a Rejtvényfejtő 

klub közel 30 éve alakult a Városi 
Könyvtárban Gulyásné Csintó 
Etelka vezetésével. Az alapító ta-
gok közül mára hárman marad-
tak, akik jelenleg is szorgalmasan 
látogatják kéthetente a hétfői klub-
foglalkozásokat. Az elmúlt évek, 
mondhatni évtizedek során cse-
rélődtek a tagok, voltak kilépők, il-
letve csatlakoztak hozzánk új belé-
pők is. Egy-egy foglalkozás alkal-
mával 15-18 fő szokott megjelenni 
a jelenleg 25 fős kis csapatból. Min-
denki akkor vesz részt, amikor ráér 
és kedvet is érez ahhoz, hogy a hét-
fő délutánjából két órát rászánjon 
erre a hasznos, elmét mozgató, tu-
dást fejlesztő szabadidős tevékeny-
ségre. A tagok összetétele kor, nem 
és foglalkozás szerint nagyon vál-
tozó, talán mi nők vagyunk több-
ségben. Legidősebb rejtvényfej-
tőnk elmúlt 80 éves, legfiatalabb 
még főiskolára jár. Többségünk 
már nyugdíjas, de köszönhetően a 
rejtvényfejtésnek, szellemileg na-
gyon aktív. Mi sem bizonyítja ezt 

jobban, mint a március 2-án Szan-
daszőlősön első ízben megrende-
zett megyei rejtvényfejtő verseny, 
ahonnan szép eredményekkel tér-
hettünk haza. A csapat összetartá-
sát tükrözi, hogy Etelka hívó sza-
vára 16-an buszra ültünk és részt 
vettünk a versenyen, amin közel 50 
fő jelent meg a megye több telepü-
léséről. A jászapáti rejtvényfejtők 
szépen szerepeltek, sikerült a 2. és 
a 3. és 4. helyet megszerezni, de az 
első 10 helyezettbe is több klubtár-
sunk került.

2.  helyezett lett 
Nagypál Istvánné 
3.  Hubai Jánosné 
4. Bódis Lászlóné lett, mindhár-

munk rejtvénye 0 hibapontos lett, 
csak a leadási idő döntött a helye-
zések sorrendjénél. 

Sajnos anyagi lehetőségeink 
nagyon behatárolják a versenye-
ken való részvételt. A megyében  
Martfű rendez országos versenyt, 
a többi ROE ( Rejtvényfejtők Or-
szágos Egyesülete) által szervezett 
verseny az ország távoli megyéi-

ben kerül megrendezésre, így oda 
a közlekedés nehézsége, a magas 
üzemanyag és utazási költségek 
miatt nem jutunk el. A klubba járó 
tagok havi tagdíjat fizetnek, ebből, 
illetve ez idáig az Önkormányzat 
által biztosított minimális támo-
gatásból gazdálkodtunk. Egy ide-
je már hozzájárulunk a rejtvények 
fénymásolásának költségéhez is.  

A témánál maradva megraga-
dom az alkalmat és szeretném az 
újság olvasóinak, a rejtvénykedve-
lőknek felhívni a figyelmét egy jó 
kis internetes weblapra.

A www.rejtvenyjatek.hu oldal a 
rejtvényfejtés szerelmeseinek ké-
szült és január közepén indult in-
gyenesen játszható játék. Regiszt-
ráció nélkül gyakorlásképpen ki 
lehet próbálni a skandináv típu-
sú rejtvényeket, és ha valakit ra-
bul ejt ez a fajta rejtvényfejtés ak-
kor regisztrálás után élesben is 
próbára teheti tudását, ekkor már 
karrierjátékot játszik. Különbö-
ző tapasztalati szintek vannak, az 
abszolút kezdőtől jelenleg a leg-

magasabb szint ( a 17.) a szakma 
tanítója. Különböző szinteken fel-
jebb jutni a fejtett rejtvények után 
kapott pontszámok alapján lehet. 
Ezen kívül a legjobb megfejtők 
virtuális arany, ezüst és bronzér-
met gyűjthetnek, amit a rendszer 
szintén számol. Emellett extra kár-
tyákra is szert lehet tenni, ami sok 
esetben segíti, de van, amikor gá-
tolja a fejtőt. 

A rejtvényjáték – Súgóban egy-
értelmű és pontos leírás van a játék 
menetére és mindenre, amit szük-
séges tudni a fejtés során. Jelenleg 
több mint 600 regisztrált fejtője 
van, a számuk napról napra gya-
rapodik. Akinek van internet hoz-
záférési lehetősége sok szeretettel 
ajánlom. Saját tapasztalatom alap-
ján mondhatom, hogy az elmúlt 
hetek játéka során sok új ismeret-
re tettem szert. Azért is jó, mert ha 
valahol elakadunk, nem kell kü-
lönböző lexikonokat elővenni, ke-
resgélni, egy kattintás és a Google 
általában segít mindenben.   

                                     Nagypál Istvánné                                                                  

Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
ÓVODÁBÓL-ISKOLÁBA
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Kedves Rejtvényfejtők!
Az e havi rejtvény megfejtése a 

múlt században Jászapátin élő és 
dolgozó ismert személyek neve, 
akikkel az idősebbek talán még 
találkozhattak akár munkájuk, 
akár tanításuk kapcsán.

Vízsz. 1. Beküldendő. Zongo-
ratanárnő volt Jászapátin, az 
1960-70-es években sokakat ta-
nított zongorázni és kedveltet-
te meg e hangszer szeretetét. ( 
1911-1990-ig élt. 12. Jótékonyko-
dás, bőkezűség, nagylelkűség. 13. 
Kipp ikerszava! 15. Tellúr és kén 
vegyjele. 16. Kicsinyítőképző. 17. 
Nemzetközi szabvány rövidíté-
se. 18. Latin é betű. 19. Kipróbá-
lás után hosszabb folyamatként 
kialakult függőség valamire, va-
lami után. 21. Hirtelen mozdulat-
tal nyúl utána. 22. Ilona becézve. 
23. Nézd csak! 24. Páholy része! 
25. Állóvíz. 28. E nap. 29. Jászai 
Mari díjas színművész, rendező. 
Édesapja is színész volt. ( Áron) 
30. Hangtalanul tol! 32. Kedve-
lő, szívlelő, rokonszenvező. 35. 
Azonos betűk. 36. Római szá-
mok, összegük 1002. 37. Díjté-
tel, költség, tarifa. 38. Hangtalan 
réce! 40. Zebu egynemű betűi. 
41. Kripton vegyjele. ,44. Ázsiá-
ban van! 46. Becézett női név. 47. 

A német és a nemzetközi mun-
kásmozgalom kimagasló vezető-
je volt. ( 1886-1944. Ernst.) 49. 
Rum vége! 50. Az olasz Rádió és 
Televízió rövidítése. í51. Fóka vé-
ge 52. Usti … Labem, város Cseh-
országban, az Elba partján. 53. 
Női név. 55. Régen a módosabb, 
úri családoknál így is nevezték a 
háztartásbeli kisegítő személy-
zetet. 58. Beküldendő. Jászapá-
tin élő és dolgozó kékfestő volt, 
a Népművészet mestere” kitün-
tető cím birtokosa. ( 1896-1977) 
Édesapjától tanulta és örökölte a 
szakma szeretetét. . 

Függ. 1. Hazafiság, hazaszere-
tet, hazafias érzelem. ( görög ere-
detű szó) 2. Eszményi cél, példa-
kép. 3. Fékez, visszavesz a tem-
póból. 4. Cakó mássalhangzói! 
5. Keservesen sír. 6. Nem azok. 
7. Igekötő. 8. Kötőszó, kettőzve. 
9. A Nyugatrómai Birodalom bu-
kásáig tartó időszakból való. 10. 
Sürgető szócska. 11. Rendszeres, 
többnyire havi pénzsegély, tá-
mogatás. 14. Beküldendő. Jász-
apátin élt tanító.( 1906- 1976) 
Ő vezette a levente zenekart, a 
szájharmonika zenekart, a sza-
lonzenekart, amellyel kísérték a 

zenés színdarabokat. A Jászság-
ban, mint idegenvezető is tevé-
kenykedett. 20. Kerti munkát vé-
gez. 23. Nemzeti Alap Tanterv. 
26. Csont latinul. 27. Bírósági 
ügy. 28. Bátorkodik. 31. Egy faj-
ta szárnyas belső része, ami drá-
ga csemegének számít. 33. Ajtó 
fontos része. 34. Strázsa. 39. Rit-
ka magyaros eredetű férfinév, de 
vármegye neve is volt. 41. Az ud-
varra tesz. 42. Költői indulatszó. 
43. Olele….., sportrendezvénye-
ken is énekelt dalban szereplő töl-
telékszó. 45. Lábait gyorsan sze-
dő. 47. Mi se, …. ( két szó) 48. Hor-
dó jelzője lehet. 54. Határozó rag. 
56. Zloty rövidítve. 57. Gén egy-
nemű betűi. 

Beküldendő: A vízszintes 1, 58, 
és a függ. 14.. számú sorok meg-
fejtése.

A februári rejtvény megfejté-
se: Bálint, Mátyás, Zsuzsanna, 
Balázs.

A megfejtéseket a Könyvtár cí-
mére kérjük eljuttatni, 2013. má-
jus 20-ig.

A nyertesek között ajándék 
könyvet sorsoltunk ki., amit át-
vehet a könyvtárban: Járvás Ist-
vánné, Jászapáti.

Nagypál Istvánné
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VALÓBAN FÖLTÁMADT?

Játszani jó, még felnőttként 
is. Felpezsdít, kikapcsol, ellazít. 
Gyermekkorban azonban sokkal 
többet jelent, mint szórakozási 
lehetőséget. Nagyon sok fontos, 
alapvető készséget a játékon, ját-
száson keresztül tanulunk meg 
és alakítunk ki, észrevétlenül. 
Célja tehát, bizonyos funkciók 
begyakorlása, a kreativitás ki-
bontakoztatása, feszültségek le-
vezetése. Általában a gyermek 
minden tevékenysége játékká 
válhat. A gyakorló anyukák-és 
a fejlődéslélektani tapasztalatok 
is alátámasztják, hogy a babák 
egészen korán elkezdenek játsza-
ni. Például nézik a mozgó kezü-
ket, élvezettel veszik szájukba az 
eléjük kerülő tárgyakat, ismétel-
getnek egy-egy újonnan megta-
nult mozgássort, vagy hangokat. 
Később következik a mászással, 
járással kapcsolatos próbálko-

zások sorozata. Mindez segíti az 
úgynevezett érzékszervi-mozgá-
sos összerendeződés folyamatát, 
melynek során megtanulja a nyú-
lást, fogást, a tárgyak egymáshoz 
és magához való viszonyát, a ve-
lük való manipulációt. Kialakítja 
saját mozgásának koordinálását, 
az egyensúlyozást és mindeköz-
ben örül, felszabadult és siker-
élményt él át. Ez az „én csinál-
tam, én okoztam” érzése. A babá-
kat veleszületett belső erő hajtja 
ezen tevékenységek elvégzése fe-
lé, amivel együtt jár idegrendsze-
rük és izomzatuk fejlődése. Ezek 
az érési folyamatok teszik kivi-
telezhetővé az életkornak meg-
felelő értelmi feladatok, moz-
gássorok kivitelezését. Később 
megváltozik a játékok jellege és 
témája. Egyre érdekesebbé vá-
lik a felnőttek, vagy a környeze-
tükben látott helyzetek utánzása. 

Lehet mozisat, katonásat, mun-
kába menőset játszani. Formáz-
hat homokból tortát, de már tud-
ja a gyermek, hogy a „játék torta” 
nem ehető és azt is, hogy ő valójá-
ban nem cukrász, hanem egy ovis 
vagy iskolás gyermek, aki cukrá-
szosat játszik. Ebben az időszak-
ban egyre nagyobb hangsúlyt kap 
a közös, társakkal folytatott já-
ték. Begyakorolják az együttmű-
ködést, megismerik a szabályo-
kat, kipróbálják csoporton belüli 
szerepüket, fejlesztik társas-szo-
ciális készségeiket. Megtapasz-
talják hogyan tudnak részt venni 
egy-egy feladatban, hogyan tud-
ják érvényesíteni akaratukat, 
vagy éppen alkalmazkodni. Le-
hetőségük nyílik az otthon látott, 
tanult mozzanatokat eljátszani. 
Ez is egy nagyon fontos eleme a 
játéknak mint olyannak. A gyer-
mekek sokszor nem tudják meg-
fogalmazni mi történt velünk, de 
eljátszani el tudják, önkéntelenül 

is. A gyermek játékából vagy já-
ték közbeni viselkedéséből szá-
mos dologra lehet következtet-
ni. Ezért, mikor egy gyermek va-
lamilyen okból pszichológussal 
találkozik, a szakember beszél-
getés mellett pl. babázni, rajzolni, 
építeti fog kis paciensével. Sza-
vakkal a szülő tudja elmondani 
a problémát, de a gyermek bel-
ső világa a játékon keresztül je-
lenik meg. A konfliktus, vagy a 
félelmet okozó helyzet eljátszá-
sával csökken a gyermekben a 
feszültség és a pszichológus se-
gítségével átformálhatóvá, fel-
dolgozhatóvá, kevésbé félelme-
tessé válik a helyzet. Ezért, ha 
úgy látják, gyermeküknek segít-
ségre van szüksége, keressenek 
fel egy gyermekpszichológust, 
akivel gyermeke „játszva” meg-
oldhatja azt, ami a szívét nyomja.

Szabó-Kollár Katalin

A játék

Meg nem fakult emlékeinket 
dédelgetve őrizzük. Van, amit 
az ember nem felejt, jóleső érzés 
azokat felemlegetni. - Gyönyö-
rű-szép Húsvéti reggel köszön-
tött reánk. Máriapócs főutcáján 
a „latin Templom” felé tapostam 
a pedált, Szentmisére igyekez-
vén. Újmisés voltam akkor. Ün-
neplőruhás férfiak, nők ballag-
tak a Szentmisére, ki a görög-ki 
a latin Istenházába.  Odakiáltot-
tak nekem: „Föltámadt Krisz-
tus!” Hisszük és valljuk! - vála-
szoltam. Akkor a jó hívek leszál-
lítottak a kerékpárról és  oktatni 
kezdtek mondván: Itt Húsvét-
kor nem „Dicsértessékkel” kö-
szönünk, hanem így: „Feltámadt 
Krisztus!” És ezt kell rá válaszol-
ni: „Valóban föltámadt!”

Rég volt. Azóta oly sokat és 
annyit változott a világ. Mi idő-
sebbek tudjuk és látjuk:  nem is 
előnyére alakult át sok minden. 
Napjainkban is még felhangzik 
olykor ezen ősi köszöntés, mely 
egyébiránt keresztényi hitünk 
legfőbb tétele. Ámde úgy tűnik, 
hogy a szavak utáni felkiáltó-
jel sajnálatosan kérdőjellé tor-
zult: Valóban? Feltámadt?- Már-
pedig azon az illatos, harmatos 
húsvéti reggelen olyan vidáman 
zengett, mint egy diadalmasan 
harsogó Alleluja örömkiáltás! 

Polgári naptárainkban Hús-
vét kettős ünnep. A Római Mi-
sekönyvünk viszont ötven na-
pig - Pünküsdig-tartó, ujjongó 
örömmel teli, egyetlen Ünnep-
ként ajánlja a Húsvétot ünne-
pelni.

Az Evangéliumot olvasva, 
kozmetikázás nélküli, pergő, 
riporter stílusban leírt szöve-
gekből szerezhetünk tudomást 
a húsvéti eseményekről. Tetten 
érhető az idegesség, a kapkodás. 
Húsvét hajnalán még összetört, 
álmatlan, reményvesztett ta-
nítványokat találunk. Számuk-
ra mindennek vége... Kora reg-
gel aztán felröppen a hír: A sír 
üres! A hatalmas többmázsás kő 
elmozdul. Az ijedt őrök felug-
rálnak. A balzsamozásra indu-
ló asszonyok szaladgálni kezde-
nek. Az egymás után érkező hi-
hetetlen híreknek az apostolok 
még nem tudnak hinni. Aztán 
ők is nyugtalankodni kezdenek. 
Péter és János kiszaladnak Jé-
zus  kősírjához.”Terepszemlét „ 
tartanak és feltűnik nekik a sír-
ban gondosan összehajtogatott 
gyolcs és kendő. Ha Jézus testét 
elrabolták volna, nem lett volna 
idő e lepleknek a hirtelen össze-
hajtogatására. - Ősi latin ének: 
Ez az a nap, melyet Maga az Úr 

rendezett nekünk! Ujjongjunk 
és örvendezzünk! Alleluja!

Amennyiben szabad megje-
gyezni: Jézusunk bölcsen „prog-
ramozta” feltámadásának idő-
pontját: tavaszra. 

Tavasz – ébredés – fény – il-
lat – virágok - feltámadó termé-
szet – fiatalság – szerelem – élet 
- ÉLŐ KRISZTUS!  Márpedig-
hogyha az Apostolok és Evan-
gélisták egy sort sem írtak vol-
na le a húsvéti eseményekről, 
akkor is tudnánk, hogy „in illo 
tempore”, abban az időben, va-
lamilyen hallatlan eseménynek 
történnie kellett. Krisztus fel-
támadását követően, a történé-
sekbe hála Istennek belesodró-
dó apostolok el sem tudták kép-
zelni, hogy a Mester, Jézus, él! 
Eleinte azt hiszik, hogy „fantaz-
ma”, kísértet. Mária azt gondol-
ja, mikor az illatos keneteket vi-
szi a sziklasírhoz, hogy a kertész. 
Az emmauszi tanítványok ab-
ban a hiszemben vannak, hogy 
az országúton egy vándorral ta-
lálkoztak. Tamás apostol korsze-
rű kételkedése, egyenesen köz-
mondásossá lett: „tamáskodik.” 
A Szűzanyát kivéve, Jézus bará-
tai, apostolai, mind bizonyta-
lankodnak.

Mindazonáltal, hogyha az 
evangélisták, apostolok egy sort 

sem jegyeztek volna fel a húsvé-
ti eseményekről-akkor is tud-
nánk, hogy valami rendkívüli 
történt. Íme a bizonyítékok: A 
zsidók a szombatot ünnepelték 
és most ez a kőkemény ünnep, a 
sabbath, átadta helyét a hét első 
napjának: és ez a Dominica. Mi 
úgy mondjuk, hogy vasárnap. 
Az Úr Feltámadásának Napja. 
Újabb bizonyíték: itt van Jézus 
Egyháza! Itt a kereszténység! A 
Föltámadt Krisztus küldte apos-
tolait: Menjetek az egész világ-
ra! Hirdessétek az Evangéliu-
mot, az Örömhírt! Egy álomért, 
egy fantáziáért, képzelgésért 
a józanul gondolkodó aposto-
lok, bizony egy lépést sem tet-
tek volna! A folytatás, mind erő-
sebb dokumentáció. Vértanúk 
tízezrei adják oda földi életüket 
nem egy meséért, nem egy kép-
zelgésért, hanem az Élő Krisztus 
születendő Egyházáért!  Krisz-
tus Egyháza: „Fluctuat, s ed non 
mergitur!” Így olvassuk a régi 
krónikákban: Mindig viharban 
van, de nem merül el! 

 Szentképeken is láthatjuk, 
ám tudjuk: a valóságban is Jé-
zus Krisztus áll a kormánynál és 
isteni hatalmával vigyázza azt!

  Feltámadt Krisztus! Valóban 
feltámadott!

Pataky Vidor
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Tisztelt Vásárló!

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

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

árukínálattal várja  
régi és új vásárlóit nemcsak a 

CENTRUM ABC-ben 
(Jászapáti, Dr. Szlovencsák út 5-7.; Tel.: 57/540-165), hanem a 

Áruházban (Jászapáti, Kossuth L. út 2-8.)! Tel.: 57/540-726

Amire egy háztartásnak szüksége lehet, nálunk megtalálja! 

 A CENTRUM ABC melletti 

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.

Tisztelt Partnereink!
Cégünk integrátori tevékenység végzésével 

 több évtizedes tapasztalatra alapozva segíti az Ön 
mezőgazdasági tevékenységét vetéstől az értékesítésig.

Hívjon minket!
Jászapáti 2000. Mg. ZRt.

57/440-516; 57/540-810, 30/488-0032;
 www.jaszapatimgzrt.hu

 

Műtrágyák, vetőmagok, vegyszerek,  
munkagépek és alkatrészek, csapágyak,  

hidraulika csövek, gumiáruk, vas- acéláruk, fóliák. 

Tel.: 57/441-158, fax: 441-163

Hagyományos mesterségek – a bőrműves
Törőcsik Ildikó bőrművesként 

végzett 2001-ben, és az iskola be-
fejezése óta bőr tárgyak készíté-
sével foglalkozik. A munkái a ha-
gyományokhoz hűen kézzel ké-
szülnek, az elkészített munkák 
alapanyaga főként a marhabőr. 
Egy kávé mellett beszélgettünk 
a már-már kihalóban lévő régi 
mesterségről.

Miért épp a bőrműves szak-
mát választotta? 

Eredetileg nem ezt választot-
tam, csak később ismerkedtem 
meg vele. Az általános iskola után 
grafikus szerettem volna lenni, de 
nem vettek fel Szegedre. Nem is 
bántam, mert nem igazán szeret-
tem volna 14 évesen olyan mesz-
szire elkerülni. A gimnáziumba 
jártam, amikor Mihályi Sándor-
né tanárnőtől kaptam egy újság-
cikket, ami szerint Gyulán van 
egy népfőiskola, ahol tűzzománc 
készítő képzést folytatnak - tud-
ta, hogy rajz és kézműves érdek-
lődésem van. Nekem nagyon tet-
szett, sikerült, felvettek. Édes-
apám nem nagyon örül, inkább 
valami „kézzelfogható” szakmát 
szeretett volna. Elvégeztem a 
képzést, de a színekkel nem bol-
dogultam, sohasem lett olyan, 
amilyet szerettem volna. Köz-
ben bejártam a bőrművesekhez, 
a szakkörbe is, ami nagyon meg-
tetszett. A következő évben csak 
3 éves képzés indult,így Mart-
fűn elvégeztem a bőrdíszműves 
képzést,majd vissza mentem az 
utolsó évre Gyulára a gyakorlati 
oktatásra. Így 3 év alatt megsze-
reztem a bőrdíszműves,és bőr-
műves képesítést is. Nagypapám 

egyébként cipész volt de még kis-
gyermek voltam, mikor meghalt, 
ezért sajnos már nem tanulhat-
tam tőle, mégis úgy gondolom, 
hogy tovább viszem az Ő öröksé-
gét valamilyen formában. A mai 
napig azt a varróárat használom, 
ami az övé volt.,,.

Meg lehet élni ma ebből a szak-
mából?

Nem mertem még igazán meg-
próbálni. Kellene hozzá egy mű-
hely, amit majd szeretnék ha-
marosan megvalósítani. Van-
nak olyan felkérések, amihez jó 
lenne egy varrógép is, mert min-
dent kézzel csinálok és az nagyon 
időigényes. Most még csak hobbi 
szintű a dolog, munkahely mel-
lett.

Vannak megrendelések? Mi-
lyen használati vagy dísztárgya-
kat készít? 

Elég változatosak az igények, a 
kis kulcstartótól az övtáskáig szé-

les a paletta, de készítettem már 
bocskort és javítottam motoros 
csizmát is. Van már egy olyan ku-
lacsom is, ami a Népi Iparművé-
szeti tanács „B” kategóriás minő-
sítését nyerte el.

Hol kaphatók vagy hogyan 
rendelhetők meg a termékei? 

A helyi termékek üzletében új-
ra lesznek majd megvásárolha-
tó munkáim. Karkötők, csatok, 
pénztárca, tolltartó stb.

Kézműves táborokban, isko-
lai és városi rendezvényeken 

gyakran látni a gyerekek köré-
ben. Szívesen foglalkozik velük?

Fontosnak tartom a hagyo-
mányok ápolását, és azt, hogy a 
bőrműves szakma ne tűnjön el 
végleg a palettáról. A foglalko-
zásokon igyekszem átadni a jö-
vő nemzedékének a szakma for-
télyait, akik még ilyen korban fo-
gékonyak az újra, és könnyen le 
lehet kötni őket játékos foglal-
kozásokkal. Nekem is sokat kell 
még tanulnom, fejleszteni a tu-
dásomat, megismerni apró fogá-
sokat. Talán azok vannak előny-
ben, akik a szakmát a szüleiktől, 
nagyszüleiktől leshetik el, abban 
a környezetben nőnek fel, szinte 
már otthon magukba szívják a tu-
dást az anyatejjel. A mai gyerekek 
túl sok időt töltenek a számítógép 
vagy a TV előtt. Azt veszem észre, 
hogy a kultúrára most nincs igé-
nye az embereknek. Egyre job-
ban rabjai lesznek a tv valóságs-
how-inak, a közönséges, igény-
telen műsorokon szórakoznak és 
az a baj, hogy a gyerekek is. Lá-
tom az Internet közösségi olda-
lakon, hogy egyre agresszívab-
bak egymással..

Ildikó teli van feladatokkal és 
tervekkel, de munka mellet nem 
könnyű a kedvenc szakmájára, a 
bőrművességre időt szakítania. 
Egyébként sincs könnyű helyzet-
ben ma az, aki a hagyományos 
értékek megőrzésén fáradozik. 

Sz-n

EGY  SZÁZALÉK  FELHASZNÁLÁSA
A Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány megköszöni azt a támogatást, amelyet iskolánknak nyújtot-

tak a 2010. évi befizetett adók 1 %-ának felajánlásával.

A befolyt 279 235,- Ft-ot:

- szolfézs tanár 10. havi bére 139 618,- Ft

- hangszerfelújítás, alkatrész 44 930,- Ft

- kották 11 900,- Ft

- tanulók versenyeztetése 37 087,- Ft

- PC javítás, patron 45 700,- Ft

értékben használtuk fel.

Alapítványunk továbbra is várja az adózók személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlását, mely-
lyel zeneiskolánk működését segítik.

 RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószámunk: 18827147-1-16

Kedves Lakosok!

Hamarosan  
megkezdem  

vállalkozóként 

a házi  
segítségnyújtást, 

idősek gondozását,  
ápolását.

Előzetes információ:
Kálé Elemér

06-30/2337-943

Törőcsik Ildikó munkái
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A Jászapáti Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola a 
2012/2013-as tanévben is sike-
resen megkezdte, illetve folytat-
ta művészeti képzéseit. Az első 
félév során megszerzett és elsa-
játított ismeretek, valamint a fél-
éves munka eredményességét bi-
zonyítva, 2013. február 28-án a 
Gyermek-, és Társastánc tansza-
kos tanulóink a Páyer Antal Mű-
velődési Házban megtartották 
táncbemutatójukat.

A bemutató első műsorszámát 
az alsó tagozatos diákok Előkép-
zős csoportja adta, akik a társa-
sági táncok közül a Country, va-
lamint Blues táncokat mutattak 
be. A modern táncok közül pe-
dig az Angol-keringőt és a Cha-
cha-cha-t. A gyermekek számá-
ra különösen fontos és izgalom-
mal teli esemény volt a bemutató, 
hiszen a nézőtéren ülő szülők-
nek, ismerősöknek büszkén mu-
tathatták meg az eddig tanult is-
mereteket, a helyes tánctartást 
és a stílusnak megfelelő tánclé-
péseket, fordulásokat.

A Haladó csoport tagjai kicsi-
vel rutinosabban léptek a szín-
padra, hiszen a táncpárok már 
többször vettek részt különböző 
szervezésű versenyeken. Az idei 
tanév legjelentősebb eredmé-
nye, a Szolnokon megrendezett 
Mikulás- kupához köthető, ahol 
Bolyós Boglárka és Béres Kristóf 
József páros Standard táncok-
ban döntős, valamint Latin-ame-
rikai táncokban I. helyezést ért el 
Junior I.-es korosztályban. Ta-
nulóink műsorát Fekete Dorina 
és Ballók Bence vendégtáncosok 
bemutatója zárta. Ők a D- ifjúsá-
gi kategória országos döntősei, 
emellett a 2012/2013-as év Ke-
let-Magyarország Területi bajno-
kai Latin-amerikai táncokban. 
A táncospár műsora nemcsak az 

előadás hangulatát fokozta, ha-
nem az iskola tanulói számára 
pozitív példát mutatott a jövőben 
elérhető eredményeket illetően.

Az esemény után a művésze-
ti iskola tagozatvezetőjével Végh 
Fruzsina tanítónővel beszélget-
tünk - aki az iskolában működő 
két tanszakot fogja össze.

- Milyen művészeti ágakkal 
találkozhatnak a gyerekek az is-
kolában?

Az iskola két tanszakkal műkö-
dik. Van a Kézműves és Társas-
tánc tanszak, ami két egymás-
ra épülő tagozatból áll. Előkép-
zőből, ami 2 évet foglal magába, 
és az Alapfokú képzésből, ami 
6 tanévet jelent. Tanulmányait 
mindenki az elvégzett tanév vé-
gén bizonyítvánnyal zárja.

A Kézműves tanszak Előkép-
zős tagozatán a tanulók a Vizuá-
lis alapismeretek tantárggyal is-
merkedhetnek meg. Ennek lénye-
ge, hogy a gyerekek kreativitását 
fejlesztjük, nyitottá tesszük őket 
a művészetek befogadására, kéz-
ügyességüket, a helyes eszköz-
használatot erősítjük.

 Alapfokú tagozaton van a 
Rajz-festés- mintázás tantárgy. 
Különböző festészeti, grafikai, 
mintázási eljárásokkal ismer-
kedhetnek meg a tanulók. Olyan 
eszközökkel és technikával dol-
gozhatnak, ami az általános ok-
tatásban folyó rajzórákon nem 
valósulnak meg. Itt már nagyobb 
szerepet kap a művészi látásmód. 
A tanszakon folyó munka ered-
ményessége nagyban köszönhető 
a kisebb létszámú csoportoknak, 
és annak, hogy a diákok érdek-
lődnek a képzőművészet iránt, fo-
gékonyak a művészetekre.

A Társastánc tanszaknak is 
ilyen a szerkezete. 2 év Előképző+ 
6 év Alapfokú képzés. Püspöki 

Dávid a táncoktató az iskolában. 
Ő társastáncot oktat mindkét ta-
gozaton.  Az előképzőn az életkori 
sajátosságoknak megfelelő tánc-
lépéseket, társastánc alapjait sa-
játítják el a gyerekek, pl.: helyes 
tánctartást, és a ritmusfejlesztés 
kerül előtérbe.

A nagyok pedig fokozatosan 
nehezedő koreográfiákkal ismer-
kednek meg a Standard, Latin- 
amerikai táncok terén.

 - Milyen formában tanulják 
a művészeteket? Délutáni szak-
körökön?

Mind a két tanszakon a tanórák 
délután vannak. Az órák megtar-
tásánál mindig figyelembe vesz-
szük, hogy a gyerekeknek megfe-
leljen az időpont, így pl. alsó tago-
zaton a napközis tevékenységbe, a 
gyerekek órarendjéhez alkalmaz-
kodva építjük be.

 - A táncbemutatón a kicsik 
egész sokan szerepeltek, a felső-
sök szégyenlősebbek?

Idén több első osztályos tanu-
ló iratkozott be táncra, mint fel-
sős tanuló. A felsős tanulók közül 
többen kimaradtak az idei évben, 
mert már a továbbtanulásra kon-

centrálnak inkább. A kezdeti ne-
hézségek ellenére most már stabil 
tanulói létszám alakult ki.

- A színpadon ügyesen mozog-
tak a gyerekek, tapsot is bőség-
gel kaptak. Mennyire volt elége-
dett az oktató és az iskola a be-
mutatóval? 

Szerencsére csak pozitív véle-
ményeket hallottam. Tervezzük 
az év végi táncbemutatót is.  A 
résztvevők és a közönség magas 
színvonalúnak, sikeresnek ítél-
ték meg a bemutatót, amely vé-
lemény valamennyiünknek erőt 
ad a folytatáshoz. 

Nem cél a versenytáncosok ne-
velése, a tánc csak eszköz a gyere-
kek képességeinek megismerésé-
re és fejlesztésére, végső soron az 
önbizalom, önfegyelem erősítésé-
re. A csapat közös munkája ne-
kik még csak játék, észre sem ve-
szik, ezzel mennyi minden mást 
is tanulnak. 

A beszélgetés végén sok sikert 
kívántam a fiatal tanítónőnek a 
művészeti nevelés nehéz mun-
kájához.

Sz-n

Tánc és más művészetek (nem csak) alapfokon

Közeledik az év egyik legszebb ünnepe: 

az Anyák napja!
Lepje meg édesanyját egy illatos tavaszi csokorral, egy gyönyörű elegáns 
cserepes virággal, vagy egyéb dekoratív lakásdísszel!

Hamarosan itt a Ballagás (május 3-4.)

Rendelje meg üzletünkben különleges, egyedi, vagy akár egyszerűbb virág-
csokrát! Ballagási kiegészítők széles választékával várom kedves vásárlóimat:

Sasvári Edina virágkötő, tel.: 06 30/83-23-175

Jászapátin a néptánc tanítás-
nak, hagyományőrzésnek több 
évtizedes múltja van. A néptánc 
tanítás szervezett formája 1978 
októberében indult, amikor meg-
alakult a Jászapáti Szövetkeze-
ti Néptáncegyüttes. A néptánc-
együttesben táncoló fiatalok és 
szüleik kezdeményezésére hoz-
ták létre a Jásztánc Alapítványt 
1995-ben. Az alapítvány célja és 
feladata a magyar tánc- és zenei 
folklór hagyományainak felkuta-
tása, népviseletek, néphagyomá-
nyok megőrzése, összegyűjtése és 
megismertetése a gyerekekkel, fi-
atalokkal, érdeklődő felnőttek-
kel. Munkájuk során előtérbe ke-
rülnek a Jászság értékei, amely-
lyel az itt élők identitástudatát 
erősítik. A néptánc és ének ta-
nulás mellett kézműves foglal-
kozások színesítik az alapítvány 
tevékenységét, amelyen keresztül 
szeretnék bemutatni a jász nép-
művészet jellegzetességeit. 

A Jásztánc Alapítvány 2013-
ban különböző korosztályokban 
több csoportot is működtet: Öreg 
Táncosok Köre (35-50 évesek, 20 
fő), Hétszínvirág Táncegyüttes 
(18-30 évesek, 30 fő), Kökörcsin 
Együttes (10-14 évesek, 20 fő), 
Bokréta Együttes (6-9 évesek, 30 

fő) Cibri-Cibri (baba-mama ját-
szó, 30 fő). 

A Jásztánc Alapítvány gyakran 
kapcsolódik táncházak, koncer-
tek szervezésével más kulturális 
csoportok programjaihoz. Szo-
ros munka és szakmai kapcsola-
tot alakítottak ki a Jászság Népi 

Együttessel, a Jász Múzeummal 
és a budapesti Hagyományok Há-
zával. Jászapátin együttműköd-
nek a Honismereti Szakkörrel, 
Kamilliánus Családközösséggel, 
Jászol Családegyesülettel, Jász-
apátiak Baráti Egyesületével. Ha-
táron túli magyar kapcsolatokat 

alakítottak ki Csíkmenasággal, 
Kéménddel a kézművesség, nép-
tánc, népzene és népviselet köl-
csönös megismerésére, hagyo-
mányok ápolására. 

A Jásztánc Alapítványt támo-
gatja a helyi önkormányzat, a tér-
ség vállalkozásai, kulturális és 
oktatási intézményei. 2013. jú-
liusában szeretnék megrendezni 
a nyári Jásztánc tábort, a VIII. 
Hagyományos szakmák – Szak-
mai hagyományok elnevezésű 
programsorozatot. A néptánco-
sok idén a 35 éves évfordulóra 
„Tánccal a táncért” című jubile-
umi műsorral készülnek a közön-
ség nagy örömére, október 18-án 
és 19-én a jászapáti Pájer Antal 
Művelődési Házban.

Jásztánc Alapítvány

Székhely: 5130 Jászapáti, 
István király út 8.

Közhasznúsági fokozata: 
Közhasznú

Képviselője: 
Tajti Erzsébet megbízott elnök

Adószám: 18825798-1-16
Honlap: www.jaszsarok.hu

E-mail: tajtibobe@gmail.com 

Az alapítvány gyűjti az adó 1%-
át és támogatókat keres jubileumi 
műsora megrendezéséhez.

Évek óta egymással összefog-
va többen is munkálkodunk Pájer 
Antal életművének föltárásán. Ez 
a XIX. századi, irodalomtörténeti 
jelentőségű, a magyar vallásos lí-
ra történetében újat hozó papköl-
tő lelkipásztori és költői pályájá-
nak leghosszabb idejét, az utolsó 
húsz esztendőt Jászapátin töltöt-
te, itt nyugszanak hamvai is. A 
jászapáti Római Katolikus Plé-
bánia és a helyi Városi Könyvtár 
közreműködésével kötetek sorát 
jelentettük meg, amelyek közzé-
tették Pájer Antal ismert és isme-
retlen, kéziratokban, korabeli fo-
lyóiratok sárguló lapjain kallódó 
világi és egyházi verseit, prédiká-
cióit. Az egyházi költészet Pető-
fije címmel kiadtunk egy kismo-
nográfiát is, amely kijelöli Pájer 

Antal helyét és jelentőségét iro-
dalmunk történetében.

 Most egy nemrég elkészült 
könyv vár kiadásra, amely új mű-
fajjal és dokumentumokkal gaz-
dagítja a papköltő életművét. Dr. 
Lisztóczky László irodalomtör-
ténész, nyugalmazott főiskolai 
tanár összegyűjtötte Pájer Antal 
leveleit, amelyek közül a legérté-
kesebbeket és a legfontosabbakat 
kötetbe foglalta. A Függelékben 
közli Pájer Antal legjelentősebb 
prózai művét, a korabeli magyar 
líráról írt tanulmányát is. A levél-
gyűjteményhez előszót és jegy-
zeteket írt. A levelek címzettjei 
között olyan nagy nevek szere-
pelnek, mint Jókai Mór, Toldy Fe-
renc, Szilágyi Sándor, Szász Ká-
roly, Szvorényi József, Tárkányi 
Béla és Mindszenty Gedeon, to-

vábbá két egri érsek, Bartakovics 
Béla és Samassa József. Ebben az 
összeállításban látnak napvilá-
got először azok a levelek is, ame-
lyek Pájer Antal 1858-as, a bé-
csi császári udvarhoz továbbított 
ügynöki följelentését és annak 
kivizsgálását dokumentálják. A 
leveleknek körülbelül a fele Jász-
apátin keletkezett, ezek számos 
helytörténeti kuriózumot tar-
talmaznak. A levélgyűjteményt 
Kladiva Imre plébános és Dolhai 
Lajos, az egri Hittudományi Fő-
iskola rektora lektorálta.

Köztudott, hogy napjainkban 
milyen nehéz anyagi forrást ta-
lálni ilyen kiadványok nyom-
dai költségeire. Ezért arra kér-
jük Jászapáti irodalomkedvelő 
és hagyománytisztelő polgára-
it, azokat is, akik itt születtek, de 

a sorsuk más tájakra szólította 

őket, hogy előfizetésükkel járul-

janak hozzá a Pájer Antal válo-

gatott levelei című kötet megje-

lenéséhez. A könyv dedikált pél-

dányaihoz így kedvezményesen, 

2500 forint helyett 1500 forintért 

juthatnak hozzá. Előfizetésre je-

lentkezés a Plébánián és a Városi 

Könyvtárban lehetséges.

Az előfizetők nevét a kötet vé-

gén föltüntetjük.

Előfizetési határidő: 

2013. június 30.

Kladiva Imre s.k.

Kökény Gábor s.k.

Dr. Lisztóczky László s.k.

plébános  VKMK. ig. 

irodalomtörténész

Pájer Antal válogatott levelei – előfizetési  felhívás



Születtek:

Rapi Alexander  II. 07.
Lányi Liliána  II. 10.
Kovács Luca Sára  II. 13. 
Tóth László Zoltán II. 13.
Inges Lelle  II. 14.
Csortos Péter   II. 14.
Miháli Kira Vivien II. 17.
Mihályi Luca     II. 20.
Benkucs Hanna Panka II. 23.
Farkas Tilda  II. 23.
Tóth Dorka       II. 25.
Farkas Hermina Mária II. 27.
Völgyi István  II. 28.
Tóth Enikő  III. 06.
Kállai Barbara  III. 07.

Házasságkötés:

Tóth Ferenc – Farkas Hajnalka III. 09.

Elhaláloztak:

Nagy Lászlóné   élt 43 évet  Jászapáti lakos 
       Nagy Éva  
Tóth László  élt 63 évet „
Mihályi Kálmánné élt 80 évet „
   Nagy Margit 
Rácz Pál      élt 45 évet  „
Nagy-Szép Istvánné élt 63 évet                      (volt Jászapáti lakos)
   Farkas Mária 
Anderka Jánosné  élt 87 évet  Jászapáti lakos
   Tóth Anna
Nagypál Sándorné élt 86 évet „
   Kökény Mária
Bodnár Józsefné   élt 97 évet  „
   Berki Borbála
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mo tor ke rék pár-, sze mély gépko csi-,  
segédmotor-kerékpár-, 
trak tor ve ze tői tan fo lya mainkra!
SZERVEZÜNK „C” ÉS  
„C+E” KATEGÓRIÁKAT IS.
Sikeres elméleti vizsga esetén 50% 
és 10% vizsgadíj kedvezmény
Tanfolyam indul: április hónapban.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS JELENTKEZÉS:

BIRKÁS FERENC gépjárművezető-szakoktatónál:
Jászapáti, Mező utca 6.
06-57/658-371, 06-30/915-9978.

BIRKÁS PÉTER gépjárművezető-szakoktatónál:
Jászszentandrás, Bem utca 10.
06-30/500-9980

Az oktatás korszerű FORD FIESTA TD CI gépkocsival, nyáron hűvös, 
télen meleg klímájú autóban, kényelmes körülmények között folyik. 
Könnyű kormánykezelés (szervo).
„Biztonságos járműben, gyorsan vezetői engedélyt szerezhet.”
APÁTI kártyával rendelkezők az elméleti képzésből 5% kedvezményben 
részesülnek. Ne várjon holnapig, még ma hívjon és tájékozódjon a 
lehetőségekről!                                           
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
OKÉV-szám: 05-0136-03   MEZEI BÉLA iskolavezető

A Városi könyvtár programajánlata

6-án: 16 ó: Jótékonysági műsor 
CSŐKE NIKOLETT megsegítésé-
re.  Belépődíj: 1.000 Ft

07-én,  15 ó: A Városi Vegyes Kar 
koncertje a Rk.Templomban

15-én,  9-12 ó. Vegyesáru vásár
20-án,  9-12ó: „Tavaszi Zsongás” 

– az óvodások délelőttje
16 ó: A Rácz Aladár Zeneiskola 

koncertje
23-án,  8-12 ó: Vegyesáru vásár.
27-én,  16 ó. KI MIT TUD? – kul-

turális bemutató az általános és kö-
zépiskolás diákok közreműködé-
sével.

Május elsején Családi Majális

Rendszeres foglalkozások:
Aerobic (péntekenként: 19-

20.00) műv.háza
Asszonytorna (hétfő és csütör-

tök: 18.30-19.30) műv.háza
Babatorna (hétfő: 10-11 ó.) 

műv.háza
Cserhaj roma tánccsoport 

(csütörtök: 17-18 ó.) P.A. műv.ház
Dúdoló (csütörtökönként: 16-17 

ó.) műv.háza
Ezoterikus foglalkozás (kedd: 

18-20 ó.) P.A. műv.ház
Gyermek-néptánc (kedd és pén-

tek: 16-18.30) műv.háza

Hétszínvirág Táncegyüttes 

(szombat: 15-18 ó. és vasárnap: 9-12 

ó.) műv.háza

Művészeti iskolai foglalkozások 

(hétfőnként: 14-17 ó.) műv.háza

Nyugdíjas klub (kedd: 14-16 ó.) 

műv.háza

Városi Vegyeskar (hétfőnként: 

17-19 ó.) P.A. műv.ház

Zumba (szerdánként: 17.30-

18.30) műv.háza

A Vágó Pál Helytörténeti Gyűj-

teményben DANCÁK ISTVÁN és D 

KOVÁCS  JÚLIA kiállítása tekint-

hető meg április 9-től.

A Helytörténeti Gyűjtemény hét-

főtől – péntekig naponta 9-12 és 14-

17 óráig látogatható. Belépődíj:  400 

Ft, gyerekeknek és nyugdíjasoknak:  

200 Ft. 

Szombaton és vasárnap szün-

nap. (előzetes telefonos bejelent-

kezés alapján ekkor is lehetséges)

3. 10 ó  Cukorbeteg klubja
5.  15 ó  Minigyöngy
6.   9  ó  Játékdélelőtt
7.   15 ó  Nyugdíjasklub
12. 15 ó  Minigyöngy
15. 15 ó  Rejtvényfejtő klub
        16 ó  Rejtvényfejtő verseny 
19. 15 ó  Minigyöngy
20. 9 ó  Csipkeverő kör
        9 ó  Játékdélelőtt

22.   15 ó  Nyugdíjasklub 
24.   
14 ó  Vakok és gyengénlátók klubja 
26.  15 ó  Minigyöngy
29.   15 ó  Rejtvényfejtő klub 
           16 ó  Rejtvényfejtő verseny

Május  3  15 ó  Minigyöngy
9 ó  Játékdélelőtt
6.  15 ó  Nyugdíjasklub

A jászapáti Pájer Antal művelődési ház  
áprilisi programajánlata:

 

 

Társadalmi meteorológiai 
észlelőként végzett lelkiismere-
tes munkájáért a Meteorológiai 
Világnap alkalmából, elismerő 
oklevelet kapott dr. Kalmár Pál, 
nyugalmazott főiskolai docens. 

A díjat a Vidékfejlesztési 
miniszter adta át.

41 évig végezte ezt a nagy lekö-
töttséget és pontosságot kívánó, 
anyagilag nem dotált tevékeny-
séget egy olyan cél érdekében, 
aminek a hasznát a kisebb és a 
nagyobb közösség látta, mert az 
ő adatai is bekerültek az orszá-
gos mérési hálózat eredménye-
ibe, hogy pontosabbak legyenek 
az előrejelzések és a feldolgozha-
tó adatok. Mindig ugyanabban 
az időben kellett mérni, napon-
ta többször és telefonon jelenteni 
akkor is, amikor még nem volt sa-
ját telefonja. Ezt a mobiltelefonok 
korában elképzelni is lehetetlen.

Ő ma is folyamatosan végzi 
a méréseket magánszorgalom-

ból, pedig a kézi mérések hivata-
losan már megszűntek, ugyan-
akkor néha megkérdik, esetleg 
mért-e, mert az automata állo-
mások nem mindig megbízható-
ak illetve a csapadék állagát sem 
tudják rögzíteni. Ilyenkor jól jön 
az „öreg” a háznál….

A korábbi években a Jász Új-
ságban is olvashattak beszámo-
lót a tanár úrtól a Jászapátin 
mért időjárási adatokról.

Gratulálunk, és jó egészséget 
kívánunk a pihenő évekhez!

Sz-n

A Tehetséges Gyermekeinkért 
Alapítványt 1992-ben hozta létre 
a Vágó Pál Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola és az intéz-
mény szülői munkaközössége. 
Az alapítvány legfőbb – ügyin-
téző és képviseleti – szerve a ku-
ratórium. 

A Tehetséges Gyermekeinkért 
Alapítvány célja többek 

között a kiemelkedő 
képességű tanulók többirányú 

tehetségének fejlesztése, 
támogatja a különböző 

pályázatokon, versenyeken 
való részvételt, elősegíti a 

hátrányos helyzetű tehetséges 
gyermekek oktatását.

 Több, például nyelvi, művé-
szeti, zenei, természet- és tár-
sadalomtudományi területen 
programokkal, rendezvényekkel 
segítik a tanulók tehetséggon-
dozását. 2012-ben nagy sikerrel 

szervezték meg az álarcos bált, 

amelyre a diákok és a pedagógu-

sok színes műsorral készültek. A 

bálon tanulmányi eredményeik, 

sportban és művészetekben elért 

sikereik alapján díjazták a tanu-

lókat. Minden tanév végén a pe-

dagógusok értékelése alapján ju-

talomkönyveket, valamint több 

díjat (Vágó Pál díj, nyelvi díjak, 

humán és reál díjak, művésze-

ti díj) is kiosztanak az iskola di-

ákjai között.
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A második világháború borzal-
mai mély nyomot hagytak az ese-
ményeket átélő emberek lelkében. 
A háború tragédiáira ma is sok kör-
nyezetünkben élő idős ember em-
lékszik. A lakiteleki Apor Vilmos 
Közéleti Kollégium keretei között 
megalakult Innen és Túl Project-
csoport tagjai, Járvás Judit, Perey 
Simon Nadinka, Rizmajer Borbála 
és Tóth Gábor 2012-ben ismerked-
tek meg a jászapáti Nyitrai Lász-
ló második világháborús történe-
tével. A fiatalok március elsején 
a Jászapátiak Baráti Egyesületé-
nek szervezésében tartottak elő-
adást kutatásaikról és kiderült, 
hogyan jutottak el Nyitrai Lász-
ló történetén keresztül Csíksze-
redába. Nyitrai László videofel-
vételen felidézte a megrázó ese-
ményeket. 1944. november elején 
érte el a front Jászapátit. Nyitrai 
László az édesapjával és testvéré-
vel a Járvás tanyán tartózkodott 
a nagyapjánál, amikor négy erdé-
lyi katona betért hozzájuk pihen-
ni. A katonák megadták magukat 
az oroszoknak, akik elvették, sár-
ba taposták az erdélyi katonák ira-
tait, majd az istállóban az egyik 
orosz katona géppisztollyal meg-
gyilkolta a négy magyar katonát. 
Az előadáson Járvás Judit, a ku-
tatás jászapáti vezetője elmond-
ta, hogy Nyitrai László történetén 
keresztül indultak el és tanulmá-
nyozták azt a négy katonai igazol-
ványt, leveleket, amelyeket a szol-
noki levéltárban találtak. Négy ka-
tona, Vitális Ferenc, Varga András, 
Lakatos Lajos és Kászony Jozif 

után kezdtek el a fiatalok kutat-
ni, amely során megállapították, 
hogy a Nyitrai László történetében 
megölt katonák és az iratok, do-
kumentumok tulajdonosai ugyan-
azok a személyek lehetnek. Erre a 
feltételezésre utalt például, hogy a 
levéltári iratok sarasak voltak, az 
orosz katonák sárba taposták az 
erdélyi katonák iratait. A levéltár-
ban is négy katonát találtak a ku-
tatók és Nyitrai László is négy ka-
tonára emlékezett. A fiatalok elő-
ször Vitalis Ferenc családja után 
kezdtek kutatni, hosszú nyomo-
zás után eljutottak Csíkszeredá-
ba, ahol megtalálták Vitalis Ferenc 
lányát, Muszlinger Ilonát. A tragi-
kusan elhunyt katona lánya kisko-
ra óta semmit nem tudott az édes-
apjáról. Meghatódottság, döbbent 
csend volt a telefonban, amikor ér-
tesítették Muszlinger Ilonát a tör-
téntekről. Édesanyjával és test-
vérével mindig hazavárták Vitalis 
Ferencet a háborúból. A katona 
lánya hálásan megköszönte a fia-
taloknak, hogy visszaadták neki 
az édesapját. A kutatást segítet-
te Szabóné Nagy Enikő, jászapáti 
tanárnő, aki Csíkszeredából szár-
mazik, Daczó Katalin újságíró és 
Járvás István. 

Az Innen és Túl Projectcsoport 
tagjai szeretnék folytatni a kuta-
tást a többi katona után is és meg-
találni hozzátartozóikat. Munká-
juk célja többek között a generá-
cióik közötti hídépítés, felhívni a 
fiatalok figyelmét a múlt értékeik-
re, a helyi narratív hagyomány el-
mesélésére, rögzítésére. Illés Anita

Megtalálták az egyik tragikusan elhunyt 
erdélyi katona lányát

Miniszteri elismerés

Kiemelkedő feladatuknak tekintik 

a tehetséggondozást
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