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bevonattal és aerofix-szel ragasztva. Sólyom-típusú volt és még 
mindig megvan a szárnya. Honnan jutott eszedbe a modellezõ 
klub? Én már azt hittem, elfelejtettek bennünket. Mindannyiunk 
nevében köszönöm az érdeklõdésed!”

Apavári György több évtizedes sportszövetségi 
tevékenységéért kétszer kapott kormánykitüntetést, 
amelyekkel elismerték kiváló munkáját. Gyuri bácsi a egy országos összevetésen már csak a részvétel is.
VIZGÉP-nél kezdett, mint forgácsoló, majd ezután Úgy gondolom, hogy egy város méretét nem az határozza 
negyedszázadig a Szakmunkásképzõ Intézetben oktatta a jövõ meg, hogy a térképen mekkora terjedelemben jelölik, hanem az, 
esztergályosait, marósait nyugdíjba vonulásáig. hogy a szívekben mekkora helyet foglal el. 

Többször elhangzott a beszélgetések során, hogy „nagyobb 
településekhez képest” milyen kiemelkedõ eredmény volt egy- Simai János

Szilágyi Lajos: „Úgy indultam neki a modellezésnek, hogy 
talán egyszer, ha majd megnövök, akkor a nagy repülõgép 
tervezõk, úgymint Szergej Iljusin (IL-18, IL-96) vagy legalább 
Andrej Tupoljev (TU-104, TU-114) nyomdokaiba fogok lépni. 
Négyévnyi fúrás-faragás, reszelés, csiszolás és fûrészelés után 
azonban rájöttem, hogy messze még az idõ, míg belõlem nagy 
tervezõ válik. Ma földhöz ragadtabb dolgokat tervezek. A 
Magyarországon megtalálható számítógép vezérelt forgácsoló 
gépek programjait. Igaz, azok nem szállnak fel, de jól 
mûködnek. Mai szakmámban is hasznát veszem annak a négy 
évnek, türelmesebbé váltam, talán ha anno, ha már lett volna 
számítógép, akkor a Gulyagyep felett az én gépeim hasítanák 
ma is az égboltot.” 

Egy közösség fél évszázada…
Szeptember elsõ napja kiemelt eseményként van jelen városi Október elsején a mûvelõdési Központban megrendezésre 

programjaink sorában. Az idõsek köszöntése jelent ünnepi kerülõ Városi Idõsek Napja alkalmából a szép korúak 
alkalmat ekkor. Nem jelentheti persze ez azt, hogy  az idõs köszöntése egyben az 50 éves helyi közösség jubileuma is lesz. 
emberekkel való törõdés, irányukban megnyilvánuló tolerancia Ezen a napon felhõtlen szórakozásra hívjuk a város idõskorú 
csak ezen a napon él. Fontos, hogy minden nap figyelem és lakosságát, idõseket ellátó intézményeit és közösségeit.
szeretet vegye õket körül családban, közösségben vagy éppen 
az õket ellátó intézményekben. Az általuk megélt tapasztalatok, A délután programja:
események több tekintetben is forrásul szolgálnak a felnövekvõ 14.00 Szabó András polgármester ünnepi köszöntõje
generációknak. A generációk közötti kapcsolatok erõsítését a Az Általános Iskola zeneiskolai tagozatának mûsora
kultúra számos formája szolgálja. A közösséghez való tartozás Gyermeklakodalom a Zádor úti óvoda mûsora
jelentheti a biztonságot, figyelmet, érdeklõdést és Vendég közösségek mûsorai
gondoskodást ebben a korban. Jelenti a tehetség, a tudás a 16.30 Karcagi Nagy Zoltán és Andi zenés mûsora
tapasztalat megmutatását, önmaguk és mások számára az Kiállítások:
örömteli együtt töltött alkalmakat.  50 év fotói dokumentumai Nyugdíjas klub életébõl

Lelkes, elszánt emberek ezért fogtak össze 1964-ben és Kézimunka kiállítás
szervezték meg Oláh Miklós vezetésével a Nyugdíjas klubot, A délután során egy közös uzsonnával vendégeljük meg a 
mely napjainkig megszakítás nélkül mûködõ, leg régebbi résztvevõket.
közössége városunknak. Szentpéteriné Lévai Mária

HÉTFÕ 15.00-17.00 Szövés (október 6. az elsõ foglalkozás)
16.30-19.00 Dalma Dance Club
15.00-17.00 Rajz (október 6. az elsõ foglalkozás)

KEDD 14.00-16.30 Mazsorett
16.45-17.30 Oviangol
18.15-19.30 Zumba
14.00-18.00 Kártya klub

SZERDA 13.30-19.30 Néptánc oktatás
15.00-17.00 Foltvarrás
15.00-17.00 Varró kör
17.00-18.30 Búzavirág népdalkör
17.00-19.00 Szélcsengõ kórus

CSÜTÖRTÖK 14.00-18.00 Kártya klub
PÉNTEK 13.30-21.00 Néptánc oktatás

14.00-16.00 Design kör
16.00-19.00 Citera
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