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Meghívó az Augusztus 20-i városi ünnepségre

Aranyérmes 
polgárőr

Több éves kimagasló munkájának elismeré-
seként, az Országos Polgárőr Nap alkalmából, 
július 3-án, a Polgárőr Érdemkereszt arany foko-
zata kitüntetést vehette át Nagy László, a helyi 
Polgárőrség titkára. 

Nagy László vállalkozó, az alapítás – 1998 -  óta 
tagja a  Polgárőr Szövetségnek. Három évig a me-
gyei szövetség elnökségének is tagja volt, jelenleg 
a Megyei Ellenőrző Bizottság tagja. 

A polgárőr munkája, hogy hétvégeken, éjjel-
nappal, hóban, sárban és kánikulában figyelje az
utcákat, a lakások vagy rendezvények biztonsá-
gát. Munkája csapatmunka és észrevétlen marad, 
ha eredményes. Ezért vallja a kitüntetésről, hogy 
szerinte az elismerés a helyi csapatnak is szól.A kitüntetett Nagy László polgárőr

Sportnap a Vágó Pál 
Általános Iskolában 
A tanulmányi versenyekről a 9. oldalon 
olvashatnak.

10 óra: Ünnepi szentmise
11 óra: Városi ünnepség az István király parkban (rossz idő esetén a Művelődési Házban.)

Ünnepi beszédet mond dr. Farkas Ferenc nyugalmazott főiskolai tanár, 
a 2004. évi Jászságért Díj kitüntetettje.

A „Jászapáti Városért” kitüntetés átadása.
Az új kenyér megszentelése.

Az ünnepségen közreműködik az Egyházi Énekkar és a Rácz Aladár Zeneiskola fúvósai.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

Önt és kedves családját a

JÁSZSÁGI RANDEVÚ
valamennyi programjára

2004. augusztus 19-20-21-én
Jászapátira a Városi Sportpályára.

Az egyes mûsornapokra jegyek
és kedvezményes árú bérletek

elõvételben is válthatók Jászapátin
a könyvtárban és a mûvelõdési házban.

A bérleteket vásárlóknak
az adott programra ülõhelyet biztosítunk!

Mindenkit szeretettel várnak
és jó szórakozást kívánnak 
a rendezvény szervezõi:
JÁSZAPÁTI VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA,
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS

MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
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A fogyasztóvédelem helyzetéről

A Nyíl utca 
lakói  
az önkormányzattal 

összefogva, társadalmi 

munkában építették 

meg az utcai járdát. 

Ez a munka segítség 

az önkormányzatnak 

és jó az utca lakóinak 

is. A munkákban részt 

vettek : Ádám Ferenc, 

Nagy László, ifj. Nagy 

László, Kovács József, 

Berdó Tamás, Nagypál 

Sándor, Antal József, 

Donkó Ferenc, Andrási 

Attila, Gömöri Zoltán, 

Kiss Attila, Pallagi 

Zoltán, Kimák Tibor, 

Hudák István,  

ifj. Hudák István,  

Ballagó Gyula. 

Országos napilap is foglalkozott az orvosi rendelőnk 
építkezésének késéséről, pedig azok, aki erről 
nyilatkoztak, információt is gyűjthettek volna. Az alapozás 
későbbi kezdésének oka, hogy a kivitelező javaslatára, 
a tervezettől eltérő alapozás készült, amit újabb  
talajmechanikai vizsgálat és statikai számítás előzött meg. 
A fúrt cölöp-alapozással sokkal kevesebb földmunka és 
bedolgozott beton vált szükségessé, mint az eredeti terven. 
(A képen látható.) Júliusban a mélyalapozás már elkészült, a 
lábazattal folytatódik a munka.

A gimnázium épülete most leginkább egy földrengés 
utáni állapothoz hasonlít. A látvány azt jelenti, hogy a felújítási 
munkák a tervezett ütemben haladnak.  

Az Országos Fogyasztóvédel-
mi Egyesület Jászapáti Városi 
Szervezete minden rendelkezésre 
álló lehetőséget felhasználva – a 
helyi önkormányzat segítségét is 
igénybe véve – igyekezett a fo-
gyasztók minél szélesebb körében 
a Fogyasztóvédelmi 
Törvényt ismertet-
ni, annak érdekében, 
hogy szükség esetén 
tudjanak élni jogaikkal. 
A fogyasztóvédelem 
ma már nem csak a ke-
reskedelem területére 
terjed ki, hanem a köz-
szolgáltatások, a pénz-
ügy és az úgynevezett 
humán szolgáltatások 
területére is.

Napjaink fogyasztó-
védelmi problémáinak 
kétharmada a közszol-
gáltatások területén jelentkezik, 
a fogyasztó ki van szolgáltatva a 
közszolgáltatóknak. A fogyasz-
tónak nincs választási lehetősége 
a szolgáltatóval való szerződés-
kötés során, és nincs választása 
sem a szolgáltatás minőségére, 

sem annak díjára, ugyanakkor 
kénytelen azt igénybe venni. 
A fogyasztóvédelmi egyesület 
városunkban már 20 éve tevé-
kenykedik a lakosság, a fogyasztók 
szolgálatában, úgy ítéljük meg, 
hogy sikerrel.

Munkánk során fő 
feladatunknak tekint-
jük a megelőző munkát. 
Most – különösen az 
Európai Uniós csat-
lakozásunk kapcsán 
– lehetőséget kell biz-
tosítani, hogy a fo-
gyasztók érdekei ne 
szenvedjenek csorbát. 
Az Európai Unió ál-
tal elfogadott alapvető 
fogyasztói jog, hogy 
érdekeit képviseljék. 
Városunk Önkormány-

zatától munkánkhoz egyesüle-
tünk minden szükséges segítséget 
megkapott, köszönet érte. Kér-
jük, hogy a fogyasztók érdekében 
végzett munkánkhoz továbbra is 
nyújtsanak segítséget.

Vágó Pál elnök



A fogyasztó-
védelem 

ma  
már 

nem csak 
a kereskedelem 

területére 
terjed ki...
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MUSTÁRMAG 
,,Mostan színes tintákról 

álmodom” 
A színek forradalma, a másság elfogadásáról beszél, a 

másság, az kincs, és hiába mondjuk a feketére, hogy fehér, 
soha nem lesz az! A növényvilág, a természet színes, az 
egész világ sajnos túl színes is, szinte alig van tiszta szín kö-
rülöttünk, minden árnyalatokban pompázik, az augusztu-
si forróság délibábjában pedig fejük tetejére állnak a dolgok. 
,,Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat. Valaki 
felcicomázta a tüskebokrokat is,” (Írja Mécs László: Tava-
szi Zsoltárában) Hát ezek hiányoznak most a forróságban, 
a tiszta színek, a virágok pompája, az igazság! És az ősi tu-
dás, az élet igazságairól, hogy ami zöld, az zöld, és ha meg-
érik, vörös vagy sárga lesz. A gabona, az alma, mind zöld 
még fiatal korában, de megváltozik a színe, ha megérik.

- Az emberek elnevezték a színeket, a saját tulajdon-
ságaikkal ruházták fel, mint ártatlanság, hűség, remény. 
De mi jogon hívják a sárgát az irigység színének, hiszen 
az a napfényé, az arany csillogásé, a boldogságé, a meg-
érett gabonáé. Az a szín, amit sokan világítónak, fénynek 
is mondanak.

- Nekem, személy szerint, a zöld a kedven szí-
nem, mert ez a természet színe és a nyugalo-
mé, természetesen a többi is tetszik, az egész szín-
paletta, de nekem a zöld az első, a „rét szép füve”. 
- Jelképesek is lehetnek a színek, országok zászlóiban, al-
kalmi ruha színében sok mindent kifejezhetnek. Gyászt, 
boldogságot, összetartozást, hitet! De soha ne vegyünk fel 
kifelé mutatásból álarcot „ál-színt”.

A színház is egyfajta másság kifejeződése, mást mutat, 
mint a valóság, de nagyon hasonló a mi lényegünkhöz, a 
színes emberi mivoltunkhoz, jelmezek forgatagához, mert 
minden felvonásban másik ruhában lép színre a művésznő, 
és más a jelleme is egy kicsit. „Színház az egész világ” – 
mondotta Shakespeare, és igaza is volt, de csak a színekkel 
kapcsolatban, hogy az a jó, ha változatos körülöttünk a világ. 
Nehéz befejezni, ez pedig csak egy egyszerű téma volt, a 
színpaletta igazán gazdag, van még miből választani, a be-
fejezéshez pedig most egy valódi jászapáti idézet Dr. Rusvay 
Lajos  nemrég megjelent Jászapáti története c. könyvéből, a 
ruházkodásra való utalással zárom soraim.

,,A lányok…, s csak felfűsülik a hátul leeresztett s 
különféle SZÍNŰ szalagokkal befont hajat, a végén meg 
nagy szalagos bokrot hagyva viselnek.”

F.Á.

A kamilliánus lelkiséggel 
Jászberényben ismerkedtünk  
meg,  ahol az Anton atyával va-
ló találkozás meghatározó volt. A 
hétköznapok során munkánkat 
addig is  az empátia, a segítőszán-
dék, motiválta, s  Miklós atya elő-
adása után többen is csatlakozni 
kívántak  ehhez a szellemiséghez. 

Közösségünk  Bereczkei 
Miklós akkori káplán  segítsé-
gével és Földes Menyhért apát 
úr támogatásával 1994.  augusz-
tusában alakult meg  18 fővel. 
Tagjaink  aktív és nyugdíjas peda-
gógusok,  hitoktató, gyógyszerész,  
ápolónő, mezőgazdasági dolgozó, 
kereskedő, nyugdíjas hölgyek, 
akik felajánlják segítségüket a rá-
szorulóknak, szociálpedagógus. 

A kamilliánus munkára P. 
Dr. Anton Gots, kamilliánus 
rendfőnök  készített fel bennün-
ket a Dobogókői lelkigyakorlatok 
alkalmával. 

Névadónk: Lisieux-i Kis 
Szent  Teréz.

Feladatunk: az egyedülő álló 
idős , beteg emberek segítése,  gon-
dozása, ápolása. Nagycsaládosok 
segítése, mozgássérültek számára 
az esélyegyenlőség  javítása. Köz-
reműködésünkkel alakult meg a 
Mozgássérült Csoport a városunk-
ban. Munkánk mentálhigiénés 
program is egyben  a lelki segítség 
nyújtás által. Programok szerve-
zése az idősek számára: Érdemes 
Élni ! A fiatalokat  a másság el-
fogadására motiváljuk: 1996-ban 
Gyermekrajz-pályázat, a  ka-
rácsonyi   szeretetcsomagokba 
a gyermekek rajzoltak üdvöz-
lő lapokat. 

Kulturális programok: László 
Anna - Tűzzománc kiállítás. 
Kamilliánus kezdeményezés a 
Szent István király ünnep egy-
házi és városi  szervezése. 

Ruhagyűjtést és osztást  
szerveztünk több alkalommal  a 
rászoruló családok számára. Uk-
rajnába a nagy árvíz idején egy 
kamion szállítmányt küldtünk, 
melyet a munkácsi püspök atya 
vett át. 

Fontos számunkra az embertár-
saink egészsége, ezért szerveztük 
az Egészségesen az új évez-
redbe! három napos egészségügyi 
fórumot. 

Több éve működik városunk-
ban a Hangos híradó a gyengén 
látók számára. 

A kézzel foghatóbb találkozás 
reményében indítottuk el szerény 
újságunkat Lelki Gyöngyök  
címmel, mely havonta jelent meg 
lelki töltekezést, bibliai ismerete-
inket bővítve. Jelenleg nem tudjuk 
finanszírozni a megjelenését.

Kereszténységünk 2000. évi, 
s államiságunk 1000 éves évfor-
dulójára vallástörténeti kiállítást 
szerveztünk: Nyissátok ki a ka-
pukat!  címmel. Könyvek, imád-
ságok, tárgyak, városunkban szol-
gáló atyák, a városunkból elszár-
mazott papok életútja. A városban 
működött, működő társulatok 
egyletek 1600. – napjainkig. 

Minden munkánkat az idősek 
segítségével szervezzük, segítve a 
hasznosnak lenni érzését! 

Legszebb munkánk a legszebb 
és legnagyobb ünnepeinkhez kap-
csolódnak:  szeretet csomagot 
készítünk. Fárasztó, de egyben a 
legcsodálatosabb munka is. Ön-
zetlenül örömet, meglepetést 
okozni az idős embereknek. Soha 
még olyan „gazdagon „nem áll-
tunk a saját családi karácsonyfánk 
mellett, mert az idősek szeretete 
volt a legnagyobb ajándék szá-
munkra.  

Két hetente, vagy amikor 
egy kis időnk adódik látogatjuk, 
segítjük az Idősek Otthoná-
ban élő néniket, bácsikat. Egyik 
kamilliánus tagunk ápolónő az 
intézményben, aki imaórákat,  fel-
olvasást, zenehallgatást szervez a 
bent lakó időseknek. 

Az évek során újabb tagokkal 
bővült csoportunk, akik vállalták 
Szent Kamill szellemiségét. 

Mi, kamilliánusok ezután is 
együtt akarunk dolgozni, együtt 
szeretnénk maradni, közösségünk 
nyitott az új tagok számára. Hisz-
szük, hogy a betegek általunk is 
gyógyulnak testben és lélekben. 
Ebből fakad örömünk és erőnk! 
A mi kamilliánus életünk egy 
életforma. Nehéz a hétköznapok 
során , de nincs erősebb annál aki 
mindig tud adni, akinek van ideje  
mosolyogni, segíteni . 

A kamilliánus fogadalom  során 
a piros kereszt , melyet ruhánk-
ra tűzünk mutatja a szolgálat vál-
lalását.  

10 éves a Kis Szent Teréz Kamilliánus 
Közösség 1994– 2004.
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A jászok évszázadokon keresztül 
élték a befogadott népek autonó-
miáját, ám I. Lipót eladta a Jászkun 
Kerületet a német lovagrendnek. 
A jászok és kunok 1745-ben köz-
adakozásból összegyűjtött pénzen 
váltották meg szabadságukat Má-
ria Teréziától, amire ma is mindig 
büszkén emlékeznek. A jászok ösz-
szetartását példaként több szónok 
is követendő példaként említette. 
A Magyarok Világszövetségének 
elnöke szerint például „a jászok 
összefogása jó példa a magyarság 
számára, miként kell összetartania 
a nemzetnek”.

Jászladányba az ország minden 
tájáról érkeztek a jász települések 
képviselői, illetve elszármazott 
jászok. Városunkat kerékpáros 
fiatalok, a nyugdíjasklubok, a
Hétszínvirág Táncegyüttes és a 
Muskátli Népdalkör képviselte, 
László Péter alpolgármester veze-
tésével.

Jász-Nagykun-Szolnok megyén  
kívül Bács-Kiskun, Fejér, Tolna 
és Pest megyéből is érkeztek ven-
dégek, akik ezúttal már nemcsak 
Lehel kürtjének hangját, hanem 
a Jász Himnuszt, Gaál Áron szer-
zeményét is hallhatták az ösz-
szejövetelen.  Beszédet mondott 
Jászladányon Lomniczi Zoltán, a 
Legfelsőbb Bíróság elnöke is, aki 

kun ősökkel büszkélkedhet, de 
felelevenítette gyermekkorának 
jászsági élményeit Szekeres Imre, a 
Miniszterelnöki Hivatal politikai 
államtitkára is. 

A hagyományokhoz híven meg-
választották a jászok új kapitányát 
is. A kapitányi jelképeket Tamás 
Zoltántól Gubicz István örökölte. 
Az új kapitány elmondta: folya-
matos párbeszédet szorgalmaz a 
térség polgármesterei között és 
közös pályázatok, projektek meg-
fogalmazására ösztönzi a jászsági 
településeket. Idén is sor került a 
Jászok Egyesülete által alapított 
„Jászságért díj” átadására is, amit 
ezúttal Farkas Ferenc, nyugal-
mazott főiskolai tanár vehetett át 
Dobos Lászlótól, az egyesület el-
nökétől. A hivatalos ceremónián 
túl a Jászok X. Világtalálkozója 
három napos szórakozást is kínált 
az érdeklődőknek. Nemcsak folk-
lór műsorok és kiállítások, hanem 
sportprogramok, koncertek, vásár 
és természetesen finom ízek csalo-
gatták a vendégeket. 

( forrás: TRIÓ TV)

Az új jászkapitány: Gubicz István

Jászok 
Világtalálkozója 

Jubileumi „világtalálkozót” rendeztek július 2-4. között 

a jászok. A helyben maradott és elszármazott jászok 10. 

randevújának Jászladány adott otthont. 

JÁSZSÁGI RANDEVÚ
2004. AUGUSZTUS 19–21.

A Városi Sportpályán (Eső esetén a Művelődési Házban)

PROGRAMOK:
Augusztus 19., (csütörtök)
16 óra: ,,Jászviseletek régen és ma” 

A Rokolya Varróműhely kiállításának megnyitója a Vágó Pál 
Múzeumban. A kiállítást megnyitja: Hortiné Dr. Bathó Edit a Jász 
Múzeum igazgatója.

18 óra: Motoros felvonulás a város területén. Motorosok gyü-
lekezője a Főtéren. A felvonulás útvonala: Petőfi S. út - Szabadság
u.- Lehel u. - Táncsics u. - Damjanich u. - Gyöngyvirág u.

19:30 óra: STREET FIGHTER bemutató Kovács Krisztiánnal.
20:30 óra: A NOX EGYÜTTES műsora
21 óra: Iszapbirkózó bajnokság (selejtezők)
22 óra: A FRESH EGYÜTTES műsora
23 óra: ANITA és a táncosok
24 óra: FENYŐ MIKLÓS és a JAMPI ANGYALOK
01 óra: SZABADTÉRI FILMVETÍTÉS: WAS, amerikai 

film. Belépődíj: 800,- Ft.

Augusztus 20., (péntek)
14 óra Történelmi játszóház Szent István korából 
 a Vágó Pál Múzeum udvarán.
15 óra Rácz Aladár Zeneiskola fúvósainak műsora
15.30 óra: KOMÁR LÁSZLÓ és MUKI szaxofonon
16:30 óra: MISTEEQ SEVEN TSE bemutatója
18 óra ,,KARIKÁRA NÓTÁRA CSÍKTÓL A JÁSZSÁGIG” 

Néptáncműsor erdélyi és jászapáti táncosokkal.
20 óra: OPERETT- ÉS NÓTAMŰSOR
Fellépnek: - Bozsó József - Sztreda Kisztina, - Csák József - Te-

remi Trixi, - Rezsnák Miklós - Nagy Ibolya, - Kovács Péter - Szabó 
Krisztina, - Bozsó József - Kóródi Anikó, - Agócsné Balogh Móni-
ka, - Domoszlai Sándor, Kisér: Dobsa Sándor és Együttese

Házigazdák: Juhász Dolly és dr. Szamek Tamás
23 óra TŰZIJÁTÉK a Panna tónál. Belépődíj: 500 Ft

Augusztus 21., (szombat)
10 óra UR-FA KUPA - ÖREGFIÚK MŰFÜVES LABDA-

RÚGÓ TORNA. Az Újpest, a Ferencváros, a Törekvés és a Képvi-
selők csapatainak közreműködésével.

10:30 óra: FRIKANDÓ-KUPA súlyemelő verseny előselejte-
zők. A műsorváltoztatás jogát a rendezőség fenntartja!

Az egyes műsornapokra jegyek és kedvezményes árú bérletek 
elővételben is válthatók Jászapátin a könyvtárban és a művelődési 
házban. Belépőjegy aug. 19-re: 800  Ft, aug. 20-ra: 500 Ft, 14 éven 
aluli gyermekeknek 200  Ft/nap, Bérlet: aug. 19-20-ra: 1.000  Ft. A 
bérletet vásárlóknak az ülőhely biztosított.

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
Gazdasági Minisztérium, Dr. Szekeres Imre
Ford Jászberény Nesztor - Terjéki Kft.
HAJLÉK ÉPÍTŐIPARI KFT. Szolnok
Jászapátiak Baráti Egyesülete, Jászapáti 2000 MGRT.
Centrum Kft. Jászapáti, Jásztej Rt. Jászapáti
Local Security Jászapáti, Lóczi Miklós Jászapáti
MÁV FKG Kft. Jászkisér
MOBILITÁS Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
 Jászapáti Polgárõrség, Polyduct Rt. Nádudvar, 
 Jászapáti Városi Rendõrség, UR-FA Kft.
Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ Jászapáti
Városi Önkormányzat Jászapáti, Városi Sportegyesület
 Jászapáti Városüzemeltetõ Kft.
Köszönet azoknak a támogatóknak is, akik e kiadvány 

megjelenése után segítették a rendezvény létrejöttét!
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JAK-
alkotótábor

Június 28-án, immár 9. alka-

lommal nyitotta meg kapuit a Jász 

Alkotók Körének tábora. A JAK 

táborban több település művész-

emberei mellett ifjú tehetségek is 

elsajátíthatták a festészet különféle 

csínját-bínját. 

- A tábor lényege, hogy a Jász-

apátiból elszármazott amatőr 

képzőművészek másfél hétre ösz-

szegyűlnek és utcáról utcára járva  

megörökítik a szép dolgokat vagy 

műteremben alkotnak. Absztrakt 

alkotások nemigen készülnek, hi-

szen amatőrök vagyunk, nekünk 

nem ez a hivatásunk, de amikor 

ecsetet vehetünk a kezünkbe, az 

ünnep számunkra –mondta el 

Szabari Zoltán, táborvezető.  

Jászapátira Budapestről, Rajká-

ról, Zuglóból, Jászágóról, Heves-

ről, Tökölről, Miskolcról, vala-

mint Egerből is érkeztek alkotók.

- Foglalkozásom és szenvedé-

lyem is a festészet, amelyről itt 

még többet tanulhatok -mondta a 

meghívott alkotók egyike, az orosz 

származású, Pókos Szvetlana, akit 

leginkább a településen található 

magastetős épületek ihlettek al-

kotásra. 

A táborban kis létszámmal, ám 

annál nagyobb kedvvel és aktivi-

tással vesznek részt mind a felnőtt, 

mind a gyermek alkotók. A fia-

talok a környező középiskolákból 

jönnek. Az elkészült képeket az al-

kotók saját maguk bírálják el és így 

választják ki minden évben azokat 

a legjobban sikerült képeket, ame-

lyek a táborzáró alkalmával egy 

kiállítás keretében most is felke-

rültek a Vágó Pál Múzeum falára. 

(forrás: Trió TV)

Először 1945-ben láthattam Rusvai  
 Erzsébet tanár úrnőt, aki akkor 

vagy akkortájt kezdett tanítani a jászapá-
ti gimnáziumban, és több munkatársával 
együtt lehetővé tette, 
hogy a kötelező órák 
jelentős részét meg-
tarthassák, hiszen 
a tanárok nagyobb része még nem je-
lenhetett meg katonai szolgálat miatt. 
Jászapáti szülötte volt, a neves Rusvai család 
sarja. Egyházi iskolában tanult, majd mate-
matika-fizika szakos tanár lett, és egész ta-
nári pályáját a híres-neves jász gimnázium-
ban töltötte. 

Sokunknak tanára volt, nekem is. Ma-
tematikát és fizikát is tanított. Csendes, de 
határozott modorával igazán eredményesen 
foglalkozott azokkal, akiknek volt affini-
tásuk szaktárgyaihoz, de azokhoz is nagy-
nagy türelme volt, akik nehezebben ragad-
ták meg a két alapozó tárgy konzekvenciáit.

Rusvai Pötyikének, Pötyike néninek 
nevezték diákjai, és aligha akadt olyan, aki 

rosszallóan szólt volna róla. Szerencsémre 
tizenhat éven át munkatársa, kollégája lehet-
tem, és újfent tapasztalhattam lelki finomsá-
gát, segíteni akarását. Igazi kollegina volt, 

aki csendesen, halkan 
nyilvánított megalapo-
zott véleményt. Család-
hoz való ragaszkodását 

azzal bizonyította, hogy fiútestvérének se-
gített gyermeke nevelésében. Nyugdíjba 
vonulása után még évekig tanított a főváros 
egyik iskolájában.

Két éve múlt, hogy utoljára beszélget-
tünk. Megtisztelte jelenlétével ötvenéves 
találkozónkat. Kedvesen, mosolyogva idézte 
velünk kapcsolatos emlékeit. És június 27-én 
elment Rusvai Erzsébet tanár úrnő, Rusvai 
Pötyike, Pötyike néni, Pötyike. Utolsó útjá-
ra elkíséri tanítványainak becsülő, megörö-
kítő emlékezete, és bizonyos, hogy őrzünk 
egy-egy vonást, egy-egy gesztust tanári sze-
mélyiségéből. Nyugodjék békében…

Farkas Ferenc

Pötyike elment
(1921-2004)

Nagyszülők 

és unokák tábora

Az idén 10. alkalommal rendez-

ték meg városunkban a Nagyszü-

lők és Unokák Hagyományőrző 

Táborát. A népszerű nyári tábort 

kezdetekben a könyvtárban, há-

rom éve pedig a Művelődési Ház-

ban tartják. 

A jubileumi tábor is érdekes 

programokkal várta a mintegy 100 

gyermeket, akik gyöngyfűzés-

sel, bőrművességgel, fafaragással, 

sókerámia-mintázással, selyem-

festéssel, sőt még babakészítéssel is 

foglalkoztak –tájékoztatott Balláné 

Szabó Ilona táborvezető. 

(forrás:  Trió TV) 

A JAK-
táborban 
diákok is 
tanulhattak 
a 
művészektől

A fafaragók munkában.
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Aratóünnep
A július második hétvégéje Jászapátin az aratás ünnepe. Ebben 

az évben a búza betakarításának megkezdését is jelentette ez a nap. 
A kézi rendvágás, marokszedés és gabonakeresztek készítése, fel-
elevenítette a kenyérnek való gabonával való foglalatosság nehéz 
munkáját. A mai aratópárok közül sokan, fiatal korukban még 
részt vettek a kézi aratásban, amit ezen a napon néhány órában 
megidéztek.

Az ünnephez hozzá tartozik a főzőverseny is, ahol bográcsban, 
szabad tűzön, kakaspörköltet kell a versenyzőknek készíteni. A 
tizenhét versenyző csapat népes baráti társaságot hozott magá-
val, így a verseny után az étel gyorsan elfogyott. A szakértő zsűri 
a „Két tyúkom tavalyi” csapatot ítélte a legjobbnak, akik a har-
mincezer forintos fődíjat elvihették, de mindenki nyert, egy jó 
szórakozást e remek nyári ünnepen. 

A nap folyamán régi kézműves mesterségekkel ismerkedhet-
tek a gyerekek, a felnőttek citeramuzsikát és népdalokat hallgat-
hattak, helyi néptáncosoknak tapsolhattak és  borkóstoláson ve-
hettek részt. Végül tombola-sorsolás is volt, ahol egy élő birkát 
vihetett el a vendég tisztenyői csapat. A rendezvény szervezője, a 
Jászapátiak Baráti Egyesülete a tombola bevételét a Jászapáti törté-
nete képekben című könyv megjelentetéséhez használja fel. 

A rendezvény délután ugyan véget ért, de este egy káprázatos 
tűzijáték zárta az ünnepet a Panna-tónál.   

Sz-n

Az aratópárok felvonulása az aratókoszorúval

Szorgalmasak a marokszedők, gyűlnek a kévék, magasodnak 
a csomók

A gyerekek a fészer alatt kézügyességüket tehették próbára

Bográcsban  kézül a jó kakas- 
pörkölt

Aratókoszorú fogadta  
a vendégeket  
a rendezvényen
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A Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ augusztus havi programja

2. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 14:30 óra Szünidei mini gyöngyszínház (könyvtár)
3. 10-12 óra Szünidei versböngészde (könyvtár)
4. 10 óra Cukorbetegek klubja (könyvtár)
5. 9 óra Cipővásár (műv. ház)
 9-12 óra Szünidei kötelezők röviden (könyvtár)
6. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
10. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 10-12 óra Szünidei versböngészde (könyvtár)
11. 8 óra Használtruha vásár (műv. ház)
12. 9-12 óra Szünidei kötelezők röviden (könyvtár)
13. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
16. 14:30 óra Szünidei mini gyöngyszínház (könyvtár)
17. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 10-12 óra Szünidei versböngészde (könyvtár)
19. 9-12 óra Szünidei kötelezők röviden (könyvtár) 
23. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
24. 10-12 óra Szünidei versböngészde (könyvtár)
25. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 10 óra Vakok és csökkentlátók klubja (könyvtár)
26. 8 óra Használtruha vásár (műv. ház)
 10-12 óra Szünidei kötelezők (könyvtár)
30. 9 óra Vegyesáru vásár (műv. ház)
 14:30 óra Szünidei mini gyöngyszínház (könyvtár)
31. 9 óra Paplanvásár (műv. ház)
 9-12 óra Szünidei versböngészde (könyvtár)
Szeptember 1. 10 óra Cukorbetegek klubja (könyvtár)
Szeptember 6. 15 óra Nyugdíjas klub (könyvtár)

A Premier Mozi augusztus havi műsora
6-7. UNDERWORLD – amerikai thriller.  
13-14. HOLNAPUTÁN – amerikai katasztrófafilm.
20-21. TITKOS ABLAK – amerikai thriller.  
27 – 28. HARRY POTTER  
ÉS AZ AZKABAN FOGOLY  
 Szinkronizált amerikai film.

Jászapáti – 
szerencsés csillagzat alatt
A jászapáti lottózóban majd 14 millió forintot fizettek ki a

boldog nyertesek számára ebben az évben. Ebből a tényből is 
látszik, hogy a szerencse nem kerüli el a város lottózóját. Akad 
olyan nyertes is, aki mindössze 100 Ft kockáztatásával 100 000 
Ft nyert a Szerencsejáték Rt. legkedveltebb sorsjegyén, a Black 
Jack-en. 

Fortuna Istenasszony azonban nem csak készpénzzel jutal-
mazza rendíthetetlen híveit, hanem tárgynyereményekkel is 
megajándékozza őket. „Fókuszban a Szerencse” fantázianevű 
akciónkban például Bollók Jánosné egy Panasonic típusú digitá-
lis kamerát nyert, így most már biztosan felkészülten mehet 
nyaralni szeretteivel. A hazai játékszervező időről-időre autó és 
pénznyeremény-dömpinggel áll elő, hogy vásárlásra ösztönöz-
ze játékosait, fogadóit. Nem volt ez másképpen július második 
hetében sem, amikor is egy szerencsés időpontban játékba kül-
dött JOKER szelvénnyel 2 és fél millió forinttal lett gazdagabb 
az egyik játékos, tulajdonképpen szó szerint egyik pillanatról a 
másikra. A nyertes szelvényt 2004. július 6-án, 15 óra 17 perc-
kor küldték játékba. 

A nyertes pénznyereményéért augusztus 10-ig jelentkezhet 
a lottózóban. A szerencsés, extra nyereményekkel kecsegtető 
hét e hónapban sem marad el, hiszen augusztus 9-13-ig gazdag, 
naponta változó nyeremények csalogatnak mindenkit a lottó-
zóba. Az akció részleteiről, a részvételi feltételekről érdeklőd-
jön augusztus elejétől a lottózóban!     

LOTTÓZÓ – Jászapáti, István Király u. 3.
Nyitva: Hétfő - kedd: 8 - 17. szerda: 8 – 17:30

csütörtök - péntek: 8 - 17., szombat. 7 –13 .

(X)

SZÜLETTEK:
Pónker Antónia VI. 21.
Pónker Vanessza VI. 21.
Köteles Zsanett VI. 23.
Mazur Dominik VI. 23.
Farkas Patrícia VI .25.
Lestil Cintia Erika VI. 28.
Mihályi Ágnes  VI. 28.
Gólya Stefánia VI. 30.
Farkas Evelin VI. 30.
Rostás Dávid VII. 1.
Banya József István VII. 2.
Tolmács Roland  VII. 5.
Morvai Mirjam  VII. 10.
Szente Henriett Zsanett VII. 12.
Kocsis Hédi VII. 14.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Nagy Ferenc – Mihályi Judit 2004. VI .26.
Jász László – Horváth Judit  2004. VI .26.
Bódi Attila – Bodor Andrea 2004. VII. 10.
Balázs Attila Sándor – Nagy Marianna 
 2004. VII. 16.
Varga Zoltán – Káli Annamária 
 2004. VII. 17.

ELHALÁLOZTAK:
Rusvai  Erzsébet élt 83 évet    Jászapáti lakos
Berki Vincéné, élt 78 évet   “
 Demeter Róza
Bárdos Istvánn‚ élt 87 évet  “
 Kalmár Anna
Berente József, élt 81 évet  “
Molnár Gábor, élt 90 évet  “

Anyakönyvi hírek

MEZEI FERENC
1910–2004.

52 évet éltél úgy, hogy volt egy lányod is.
Nyugodj békében.

     Andrea

Hétvégi orvosi ügyelet Jászapátin
Augusztus 1.  Dr. Völgyi István
7-8.   Dr. Pál István, 
14-15.   Dr. Deák Lehel 
20.   Dr. Deák Lehel, 
21-22.   Dr. Viktor Ludmilla 
28-29.   Dr. Szabó Ágnes,
Szeptember 4-5.  Dr. Völgyi István
Az orvosi rendelő telefonszáma: 57/440-057  
Az ügyeletes orvos telefonszáma: 06-20/ 935-8793. 
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POWER
MŰSZA KI KE RES KE DÉS ÉS 

SZER VIZ
Jász apá ti, Kos suth L. út 7.
Tel./fax: 06 57 540-565

A K  C I  Ó S  A J Á N  L A  T U N K  B Ó L :

PANASONIC AK410 (MP3) hifi ...................... 69.990,-

SONY 220 (MP3) hifi  .....................................59.990,-

WHIRLPOOL 2287 mosógép (800 A) ............ 69.990,-

SONY WEGA 72 TXT TV ............................. 119.990,-

ORION 72 TXT TV .........................................69.990,-

LG MIKRO (19L) ............................................14.990,-

MORA 4 égős tűzhely ....................................44.990,-

LG DVD+VIDEO kombo .................................49.990,-

LG  NO FROST hűtőgép 217/86 .................. 119.990,-

AURA-hitelkártya el fo ga dá sa!
Minőség-megbízhatóság:

            Jászberény
H I V A T A L O S  M Á R K A K E R E S K E D Õ

Nagykátai u. 25. Tel.: 515-230, 515-234.

100 éves a Ford!
Jubileumi akciók!

Ford Ka      1.999.000.-
Ford Fiesta 2.195.000.-
Ford Focus 2.749.000.-
Ford Fusion 2.699.000.-

Ford Transit Connect 2.399.000 +ÁFA
Ford Ranger 3.999.000 +ÁFA

Ford Mondeo 4.999.000.-

Teljeskörű szerviz, hitel 20 %-tól,
használt autó beszámítása is lehetséges.

Je lent kez zen mo tor ke rék pár-,
sze mély gép-ko csi-, 
segédmotorkerékpár-, 
trak tor ve ze tői tan fo lya munk ra!
          Si ke res el mé le ti vizs ga ese tén 
          50% és 100% tan fo lyam díj ked vez mény. 
Tan fo lyam in dul: 2004.augusztus hónapban. 

T Á  J É  K O Z  TA  T Á S  É S  J E  L E N T  K E  Z É S : 
BIR KÁS FE RENC gép jár mű ve ze tő-szak ok ta tó nál
Tel.: 57/440-727; 30/915-9978,
a Mű ve lő dé si Ház ban: Urbán Péternénél,
a könyvesboltban: Tajti Miklósnál.

Oktatás korszerű,
FORD FIESTA TDCI 
gépkocsival. Nyáron 
hűvös - télen meleg 
klímájú autóban kényel-
mes körülmények között 
gyakorolhat. Könnyű 
kormánykezelés 
(szervo), biztonságos 
járműben gyorsan vezetői engedélyt szerezhet. 

MEZEI BÉLA iskolavezető

Ne várjon holnapig! Még ma hívjon és tájékozódjon a 
lehetőségekről!
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
OKÉV-szám: 05-0136-03

Local Security Kft.
Jász apá ti, Velemi E. u. 4-6.

Tel.:57/440-516, 57/441-167.
Mo bil: 30/4-965-963, 70/3-121-566.

- Elekt ro ni kus va gyon vé del mi rend sze rek 
ter ve zé se, ki vi te le zé se, kar ban tar tá sa

Elekt ro ni kus
va gyon vé de lem:

Elekt ro ni kus va gyon vé del mi rend-
sze rek ter ve zé se,  

  ki vi te le zé se, kar ban tar tá sa.

Tűz jel ző és au to ma ta tűz ol tó 
rend sze rek ter ve zé se,  

  ki épí té se, kar ban tar tá sa.

Be lép te tő és mun ka idő nyil ván tar-
tó rend sze rek  

  te le pí té se, üze mel te té se.

Ob jek tu mok, te lep he lyek kül té ri 
vé del me ra da ros és 
  lé ze res tech ni ká val.

24 órás rá di ós táv fel ügye le ti 
szol gál ta tás:

ál lan dó ké szen lé ti ak ció cso port 
és tech ni kai szol gá lat.

Ka me rás meg fi gye lő-
rend sze rek:

- Kül té ri és bel té ri vi deó
meg fi gye lő és kép rög zí tő 

  rend sze rek ter ve zé se, te le pí té-
se: ma gán há zak,  

  üz le tek, te lep he lyek vé del mé re.
Vi de ós táv fel ügye le ti

rend sze rek és tér fi gye lő  
   rend sze rek ter ve zé se, ki épí té-

se, fel ügye le te.
Vi de ós és di gi tá lis adat rög zí tés, 
rej tett vezetéknélküli rend sze rek 

te le pí té se, kar ban tar tá sa.

Élő erős vé de lem:
Te lep he lyek, ipa ri ob jek tu mok, 

áru há zak élő-erős,
   fegy ve res vé del me.  

Por ta szol gá lat, épü let ta ka rí tás.                                      
Sze mély- és pénz kí sé ret, ma gán-

nyo mo zás.

BIZ TON SÁG EL ÉR HE TŐ 
ÁRON!
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A tanév során számos tanulmá-
nyi versenyen vettek részt isko-
lánk tanulói.

Iskolánk tehetséggondozó pe-
dagógiai munkájának köszönhető-
en nagyon sok tanuló kapcsolódott 
be a különböző szintű tanulmányi 
versenybe. A szülőkre háruló ne-
vezési, részvételi díjakat a Tehet-
séges Gyermekeinkért Alapítvány 
részben vagy egészben átvállal-
ta, ezzel is segítve a tanulókat. A 
nevezési díjakra fordított összeg 
megközelíti a 100 ezer forintot.

A legtöbb esetben gondoskod-
tunk a tanulók és kísérők utaztatá-
sáról, szállításáról is. Erre mintegy 
116 ezer forintot fordítottunk.

A következő tantárgyi verse-
nyeken vettek részt tanulóink:

(Részletek az iskola összeállításá-
ból. Szerk. )

Neumann János 
Matematika Verseny

Iskolánkból részt vett: 5 tanuló, 
közülük Pongó Tamás a 2. helye-
zést ért el.

Zrínyi Ilona Matematika 
Verseny

Az iskola tanulói közül részt vett 
43 fő; közülük Mihályi Éva Laura 
érte el a legjobb helyezést, 370 ver-
senyző közül a 11. lett.

Felkészítő tanárok: Hudák 
Istvánné és Béres Gábor.

Neumann Fizika Verseny 
Öt tanuló vett részt iskolánkból 

a versenyen Pongó Tamás a dön-
tőben a 8. helyezést érte el.

Felkészítő tanárok: Hudák 
Istvánné és Sántáné Mihályi Má-
ria.

JNKSZ megyei 
katasztrófa-védelmi 

rajzpályázat:
Borics Kitti 6.o. tanuló   

1. helyezés
Utasi Krisztina 6.o. tanuló  

3. helyezés
Felkészítő tanárok: Kántorné 

Pataki Erika, Bolyós Magdolna 
Donkóné Birkás Zsuzsanna

Neumann János 
Számítástechnikai Verseny

Pongó Tamás    I. forduló 3.; és 
II. forduló 7. helyezés

Felkészítő tanár: Donkóné Bir-
kás Zsuzsanna

„Mi is tudunk muzsikálni” 
megyei ének-zene verseny 

1. helyezés
Csapattagok: Kálmán Lilla, 

Rácz Róbert, Mihályi Éva Lau-
ra, Donkó Zsanaett, Pintér Ani-
kó, Veréb Viktória, Járvás Laura, 
Nagy Andrea, Pongó Tamás, 
Báthor László

Éneklő Ifjúság szolnoki  
csoport verseny:

A Pacsirta Kórus ARANY mi-
nősítést kapott.

Jászsági atlétikai verseny
Pintér Anikó 100 méteren 4. 

helyezés
Medve Dóra 200 méteren 4. 

helyezés

„Ki mester a két keréken” 
kerékpáros versenyen 7. 

helyezést ért el     az iskolai 
csapat.

Felkészítő tanár: Bartók Zsu-
zsanna

Katasztrófavédelmi 
vetélkedő:

5. helyezést ért el egyik csapa-
tunk. Tagjai voltak: Karkus Kál-
mán, Donkó Zsombor, Báthor 
László, Oláh Dániel 

Felkészítő tanár: Barnabás Imre
Ebben a tanévben a városi képvi-

selő testület kezdeményezésére és 
az Oktatási és Kulturális Bizottság 
szervezésében a tehetséggondozás-
nak egy új formáját valósíthattuk 
meg az iskolában. Nálunk Tudo-
mányos Diákkör néven lett ismert 
és népszerű a tanulók körében. A 
szervezés kezdetén 147 felső ta-
gozatos gyermek kapcsolódott be 
a  18 diákkörök munkájába, ame-
lyek tantárgyakhoz kapcsolódtak 
ugyan, de azokon túl is felölelték 
az egyes műveltségi területek széles 
lehetőségét, kínálatát. A diákkö-
rök öt hónapon keresztül működ-
tek. A tanulók csoportos és egyé-
ni felkészítésben vehettek részt. 
Végső feladatuk az volt, hogy egy 
olyan munkát adjanak ki a kezük-
ből, amely egyéni témaválasztású, 
önálló kutatómunkán alapszik, 
tükrözi a felhasznált szakirodalom 
ismeretét, de  megjelenik benne az 
egyéni véleményalkotás is. 

A tanulmányi verseny igen si-
keres volt, hiszen 123 tanuló nyúj-

tott be diákköri dolgozatot. A bí-
ráló bizottság javaslata alapján mű-
veltségi területenként 1. 2. 3. díjat 
osztottunk ki, a legeredményesebb 
diákköri tagok pedig külön díjban 
részesültek. Közülük külön is em-
lítésre méltó: Ferencsik Viktória, 
Tajti Evelin, Urbán Nikolett, De-
meter Réka, Nagy Beáta neve.

A diákköri munkába 25 kolléga 
kapcsolódott be,

 
A Művészeti Iskola társas-

tánc tanszakának eredmé-
nyei.

Északkelet-magyarországi 
régiós táncverseny   -   

Nyíregyháza
7. helyezés
A csoport tagjai: Báthor László 

– Pádár Nóra
Pongó Tamás – Nagy Andrea
Gyenes Szabolcs – Veréb Vik-

tória
Varga Dávid – Nagy Mariann
Mihályi Dániel – Fehér Krisz-

tina Eszter
Rusvai Tamás - Borics Kitti 
Rácz Róbert – Kálmán Lilla

Csetlik-botlik táncverseny      
Szolnok

Rácz Róbert – Kálmán Lilla 
2. helyezés

Báthor László  -  Pádár Nóra 
4. helyezés

Nagy Andrea  -  Pongó Tamás 
6. helyezés

A 2003/2004-es tanévben isko-
lánk legkiválóbb diákjai a követke-
ző díjakat vehették át.

Vágó Pál-díjban részesült:    
Báthor László  és Veréb 
Viktória  8. o. tanuló

UNITED HUNGARIAN 
FUND – „Az idegen nyelv terüle-
tén elért eredményes  munkájáért” 
nevű díjat  az idén: 

Ferencsik Viktória: 7. o. 
Karkus Kálmán: 8. o 
Medve Dóra: 7. o 
Pásztor Fanni: 8.o. tanulók kap-

ták.
A Dr. Szekeres Imre által alapí-

tott
„A legjobb humán érdeklő-

désű tanulónak”  díjat  Donkó 
Zsombor (8.o). 

„A legjobb reál érdeklődésű 
tanulónak” díjat  Pongó Tamás 
(8 o.) kapta.

Járvás István által alapított :

„A művészeti iskola legered-

ményesebb tanulója” díjat az 

idei tanévben:

Nagy Andrea és Rusvai Adrien 

8.o. tanulónak ítélte oda a nevelő-

testület

Versenyeredmények

2003/2004-es tanévben az alsó 

tagozaton

Az Ószőlősi Matematika 
Régiós Versenyen 

élmezőnyben teljesítettek:

Nyitrai Gergő  3.b  IV., Sütő 

Klaudia 3.b  VII., 

Magyar Ervin 4.b  V. helyezett 

lett.

A Mátyás Tudósai Megyei 
Matematika Versenyen  

jeleskedtek:

Nyitrai Gergő        3.b       IV., 

Magyar Ervin    4.b       VI. hely

Felkészítő nevelők: Bartus 

Sándorné , Karácsonyné Lázár 

Eszter és Kalmár Istvánné. 

Kis nyelvész országos 
tanulmányi versenyen:

Tajti Tímea 3.a 93%os , Bolyós 

Marianna 3.c és Bakki Ádám 3.a 

92%os,  Bugyi Renáta 3.c o.  91%-

os , Oláh Petra és Ádám Fruzsina 

3.c osztályos tanulók. 90%-os tel-

jesítmény értek el.

Alma Mater nyelvtan verse-

nyen Bolyós Marianna kiemel-

kedően jól teljesített.  A több száz 

versenyző közül 9. helyezett lett.

A Suli-Hód nyelvtan 
versenyen Csintalan Balázs 

országos 1. helyezett.

A versenyekre felkészítő ne-

velők: Kovács Gyuláné, Nagy 

Sándorné, Pagonyi Lászlóné. 

A 2003/2004.  évi tanév versenyeredményei 
a Vágó Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában
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Éjjel vagy nappal, bajban, gondban

SE GÍTSÉG KÉR HE TŐ!
A polgárőrség telefonszáma: 

éjjel-nappal 30/ 2182-834, éjjel: 30/ 5022-365, 

A jászapáti ügyeletes rendőr telefonszáma:  

30/ 981-7660

ELAD-LAK
ingatlanközvetítő iroda

Jászapátin a Kossuth L. u. 3. alatt
SZOL GÁL TA TÁ SA INK:
ingatlan-értékbecslés,
ingatlan-adásvétel 
közvetítése,
ingatlan-csere,
ingatlan bérbeadása.

 TÉBA TÜZÉP és  
Lakásfelszerelési Áruház
Jászberény, Nagykátai út. T: 57/415-242, 57/415-006.  
Jászapáti, István király út 49. 57/441-003, 60/301-693 

A Jász Expo után is keresse akcióinkat!
Csempe- és padlólap-vásár.

TERRANOVA hőszigetelő nemesvakolat,
most ingyen polisztirol lappal.

Fenyő fűrészáruk, 
Laminált bútorlapok,

Bel- és kültéri csemperagasztók,
Aljzat-kiegyenlítők,

Nyílászárók,
PVC-szőnyegek.

Műanyag kerti bútorok több színben.

KÉSZBETON – KISZÁLLÍTÁSSAL!
Nálunk az alaptól a tetőig mindent megtalál.

Érdeklődjön telepeinken.

TI-LA SPORT
Jászapáti, István király út 15/a.
Egész évben BUDMIL és egyéb ruházati termékek

Sportfelszerelések, sporteszközök 

és sportcipők — közületeknek is.

Ny.: H-P: 13-17, Szo: 8-12.

Keresztrejvény

Kedves  Rejtvényfejtők!
Augusztus 19-21. között ismét 

megrendezésre kerül városunkban 
a Jászsági Randevú néven ismert 
közkedvelt szórakoztató program. 

A rejtvény beküldendő megfej-
tései a fenti rendezvényhez kapc-
solódnak.

VÍZSZINTES 1.  Beküldendő: 
Az első nap egyik  eseménye 
lesz. 12. Értékesítésre kerül. 13.  
Teli torokból harsogja. 14. Gaz-
dasági Válság.   15. Hétvégi pi-
henés, szórakozás, üdülés. 17. Koc-
sonyás, deformálható szerkezetű 
kolloid rendszer.   19. Orosz gép-
kocsi márka. 21. Hasonló, röviden. 
23. Libahang. 24. Talajlazító kerti 
szerszám. 25. Lám. 26. Vigyáz rá, 
felügyeli. 29. Becézett Tóbiás. 31. 
Mindenkinek van egy… (Hatva-
nas évek egyik népszerű slágere 
volt) 32. Határozórag. 34.  Sátrakkal 
borított terület.   36. Kora tavasszal 
nyíló, apró lila virágú növény. 39.  
Végek nélkül botló! 40. Hiányo-
san illik! 41. Rangjelző előtag. 42. 
Tüzet szünteté. 44. Igavonásra is 
használt,  patás házi állat.  45. Vég 
nélküli akár! 46. Házőrző kutya.  
48.  Stíbium (antimon) és oxigén 
vegyjele. 50. Ritka férfinév. 51.
Mária egyik becézése. 53. Fino-
mak, aromásak. 55. Rügy két széle! 
56. Iskolai bútordarab.  58. Kaszpi-
tengerhez nem túl messze fekvő 
tóval kapcsolatos.     

FÜGGŐLEGES 1. Észrevesz.   
2. Írásos szöveget megértett. 3. 
Tantál vegyjele.  4. Régi, korhadt 
fának lehet.  5. Király, franciául.  
6. Kenyeret vág.  7. Beküldendő.  

Az egyik fellépő énekes neve.   
8.  Vége, angolul.  9. Logaritmus 
röviden.  10. Vidám, jókedvű.  16. 
Beküldendő.  Augusztus 20-án 
ennek a művésznek a műsora is 
látható lesz.  18. Lángol.  20. Ha-
jigáló.   22. Mutatószó.   27.  Fogoly.  
28. Teherautó márka.  30. Intéző 
Bizottság.  33. Ismételő, megszer-
zett tudást felelevenítő. 35. Injek-
cióz.  37. Sertés lakhely.   38.  Ollóval 
alulról vág be.  39.  Beküldendő.   
Közkedvelt program a máso-
dik napon. 43. A földszintre.    45.  
Ezüst vegyjele.  47. Szóösszetételek 
előtagjaként a vele összetett foga-
lom kettősségét jelöli. 49. Angol 
zenei irányzat, népzenei elemekkel 
is keveredő stílus. 50. Nyersszínű, 
a fehérítetlen vászon színéhez ha-
sonló. 52.  Névelővel, kiejtett betű.  
53. ,,Fia” arab nevekben az atya 
neve elé teszik. 54. Spanyol, osz-
trák és máltai gépkocsik jelzése. 57. 
Földet forgat. 59. Avas egyik fele!

Beküldendő:  Vízsz. 1, függ. 7, 
16, és 39 számú sorok megfejtése.

A megfejtéseket szeptember 
20-ig a Könyvtár címére kérjük 
eljuttatni.

A júniusi rejtvény megfejté-
se: Lengyelország, Málta, tőke, 
szolgáltatások, Litvánia, személy-
ek, áru. A CBA 500 forintos vásár-
lási utalványát nyerte: Szabari Pál, 
Jászapáti.

Nagypál Istvánné
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Május 1-2 között rendezték 
meg a Felnőtt Erőemelő Magyar 
Bajnokságot Lipóton. Itt indult 
először, élete első versenyén Serleg 
Zoltán, aki remekül megállta a he-
lyét, az igen kemény mezőnyben. 
67,5 kg-ban szerepelt, és a hetedik 
helyen fejezte be a versenyt 380-as 
összetett eredményével. Szintén 
ebben a testsúly kategóriában ver-
senyzett Béres Zsolt is, a legruti-
nosabb hazai versenyzőnk. Gug-
golása 175 kg, fekvenyomása 120 
kg, felhúzása 200 kg volt, összetett 
eredménye 495 kg. Ezzel az ered-
ménnyel a 4. helyezést érte el. A 
harmadik versenyzőnk a 82,5 kg-
os Juhász Attila 10. helyen végzett 
515 kg-os összetett gyakorlatával.

Következő megmérettetésün-
ket, az Ifi Junior Erőemelő Ma-
gyar Bajnokságot május 21-22-én, 
Barcson rendezték meg. Két új 
versenyzőt neveztünk: Gutai Jó-
zsefet ifi kategóriában, aki a 75 kg-
osok között indult, és 4. helyezést 
ért el 357,5 kg-os összetett gyakor-
latával, valamint Ádám Viktort, 
aki az ifi 90 kg-osok között az 1.
helyen végzett. 

Régi versenyzőnk közül Bé-
res Csilla a 60 kg-ban szerepelt, 
és ő is a dobogó legfelső fokán 
állt. Így megszerezte az Euró-
pa Bajnokságon való indulás jo-
gát is. Végül Juhász Attila 82,5 

kg-osok között az 525 kg-os ösz-
szetett gyakorlatával (guggolás 
190 kg, fekvenyomás 135 kg, fel-
húzás 200 kg) 4. helyezést ért el. 
Az utolsó versenyünk az első félév-
ben a Masters Erőemelő Magyar 
Bajnokság volt május 29-én Veszp-
rémben. Két versenyzőnk indult: 
Pagonyi Lászlóné, aki szintén új 
versenyzőnk és Pagonyi László, 
aki már „öreg rókának számít”. 
Remekül megállták a helyüket, 
hiszen mind a ketten az 1. helyen 
végeztek. 

Külön kiemelném Márti-
ka néni eredményét, aki 50 éves 
kora ellenére igen szép súlyokat 
mozgatott meg: guggolása 70 kg, 
fekvenyomása 45 kg, felhúzása 100 
kg, az összetett eredménye 215 kg. 
Reméljük, hogy legújabb verseny-
zőink is folytatják az elkezdett si-
kereket.  Béres Zsolt klubvezető

ERŐEMELŐ FELHÍVÁS! 
Szeptembertől szívesen várunk 
olyan 15 éven felüli fiúk, lányok
jelentkezését, akik szeretnék ki-
próbálni az erőemelő sportágat, és 
később, tehetségtől függően, ver-
senyeken is indulnának. 

Jelentkezési határidő: szep-
tember 20. Jelentkezni le-
het: Béres Zsolt klubvezetőnél 
Tel.: 06-20 /473-85-61 (este 18 óra 
után)

A FAMILYA SC 
ERŐEMELŐ HÍREI

VI. Judo Senior-Mester 
Világbajnokság 2004.

Június  11-én az önkormányzat  
Ifjúsági, Sport- és Külkapcsolat-
ok Bizottsága ismét megrendezte 
a Tölgyes Amatőr Úszóversenyt 
mell-és gyorsúszásban. Az egy-
re népszerűbb nyári vetélkedés 
nemcsak Jászapáti apraja-nagyját 
mozgatta meg, hiszen Hevesről 
és Budapestről is voltak nevezők. 
A helyezetteknek járó érmeket és 
okleveleket Nagypál Csaba, a bi-
zottság elnöke adta át. A lányok 
mezőnyében aranyérmesek voltak: 
Nagy Babett, Utasi Dominika, 
Pásztor Annamária, Ádám Van-
da, Ádám Nikolett, Nagy Krisz-

tina, Nagy Adrienn. A fiúk közül
Tóth László, Batki Bálint, Nejkov 
Georg, Balmann Márton, Jámbor 
Péter, Csibrány János, Jurányi 
Ádám, Rusvai Tamás és Molnár 
Dániel értek elsőként a célba. 

A női mezőny győztesei: Ve-
rő Klára, Bartók Zsuzsanna és 
Borbás Katalin; a férfiaknál pedig
Vágó Viktor, Veréb László, And-
rási László és Illés Péter állhatott 
a dobogó legfelső fokára. A vegyes 
váltóban a Vágó csapat végzett 
az élen, míg a családi váltóban a 
Pongó család győzedelmeskedett. 

(forrás: Trió TV)

Bécs 2004. VI. 30.–VII. 4. között a „BÉCSI MATSUME BUDO 
CENTER”-ben került megrendezésre a VI. Judo Senior-Mester Világ-
bajnokság, melyen 40 nemzet 1200 versenyzője mérte össze tudását, for-
magyakorlat és küzdelmi versenyszámokban.

A Jászapáti Kígyó Dojo HSE mester-vezetőedzője, NAGY HINST 
ISTVÁN Renshi (Ju-Jitsu 5 Dan, Judo 2 Dan) a Magyar Senior Judo 
Club színeiben képviselte hazánkat, az M5 – 90 kg küzdelmi verseny-
kategóriában, melyen az összesített eredmények alapján a 9. helyezést 
érte el.

A versenykategória, mely szokatlan, igen kemény és felerősödött 
mezőnyt képviselt (32 versenyző), erős selejtező mérkőzésekkel kezdő-
dött, melyen NAGY HINST ISTVÁN bár kikapott pontozással len-
gyel ellenfelétől, az olimpiai visszasorsolásos rendszerben a vigaszágon 
előnyerés után legyőzve angol ellenfelét, a japán versenyzővel mérhette 
össze tudását, aki pontozásos győzelmével egy mérkőzés távlatával fosz-
totta meg a lehetőséget a 3. helyért való küzdelemben.

Nagy Hinst István 
Kígyó Dojo HSE Jászapáti mester-vezetőedző

Äntikvitás Kupa műfüves kispályás labdarúgó torna
Már harmadik alkalommal került megrendezésre Birkás 
Nándor támogatásával az Äntikvitás Kupa labdarúgó torna. Az 
érdekessége az idén az volt, hogy most a júniusban átadott 
műfüves  pályán rendezték meg. A 11 csapat küzdelméből a 
Lestaktika (fotónkon) csapata szerezte meg az első helyet, 
megelőzve a Viktorio Pizzéria és az Azzurro Pizzéria csapatait. 
A torna legjobb kapusa Árvai József (Dermesztő), gólkirálya 
Donnert Richárd (Azzurro Pizzéria) lett.

Amatőr úszóverseny
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szállás, étterem, söröző, bár
EGÉSZ ÉVBEN A VENDÉGEK SZOLGÁLATÁBAN 

Telefon és fax: 57/ 442-500
Húsbolt: 70/ 33-98-024

Fr
ika

nd
ó Fogadó

Keresse fel rendszeresen 
ABC-áruházainkat, ha

JÓT, JÓ ÁRON
szeretne vásárolni!

Kéthetente több mint 150 féle terméket kínálunk 
akciós áron, figyelje  

hirdetéseinket, olvassa szórólapunkat!
Keresse 

COOP MÁRKATERMÉKEINKET!
Jó minőség, kedvező ár 
és még NYERHET IS !

A nyeremény akcióban való részvétel 
feltételeirõl az akciós szórólapunk tájékoztat.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Új és használt számítógépek, számítógép-kiegészítők,

számítógépek javítása, karbantartása

BIZTONSÁGTECHNIKA
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek, lakásriasztók, 
videós megfigyelőrendszerek, 

beléptetőrendszerek, 
autóriasztók, tervezése, telepítése, 

karbantartása
KÁLMÁN ZSOLT 

30 985-5629, 540-465TÖLGYES STRANDFÜRDÕ 
J á s z a p á t i ,  5 7 / 4 4 0 - 3 5 3 .

EGÉSZ ÉVBEN NYITVA:  
Április 16-tól június 10-ig: hétköznap 9-tõl 18 óráig, 

hétvégén 8-tól 18 óráig.
Június 11-tõl - augusztus 20-ig: hétköznap 9-tõl 19 óráig, 

hétvégén 8-tól 19 óráig.
Augusztus 21-tõl -szeptember 30-ig: hétköznap 9-tõl 18 óráig,  

hétvégén 8-tól 18 óráig.
Október 1-tõl április 15-ig: minden nap 8-16 óráig.

A strandfürdõben 
nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz van, 

melynek összes ásványianyag-tartalma 1110 mg/liter, 
hõmérséklete: 49 Co 

T I S Z T E L T  V Á S Á R L Ó I N K !
A Jászapáti 2000. Mg. Rt. Centrum Jászapáti Kft. 

kereskedelmi egységeinek ajánlata:

AGRO CENTRUM
B E V Á S Á R L Ó K Ö Z P O N T

Összetett és mono mûtrágyák jó minõségben, kedvezõ áron 
kaphatók. Továbbá: gépalkatrészek, eszközök, szerszámok, 

fagyállók, olajok (MOL, Shell), vasanyagok, csavarok, szögek, 
flex-korongok, stb. Tel.: 57/441-158 Fax: 57/441-163

CENTRUM ABC
Megnövelt eladótérrel, megújult árukínálattal, gyors  

kiszolgálással várjuk Önt. Olcsó árainkra a CBA garancia!
Az ABC udvarában

CENTRUM TÁP-TAKARMÁNY
Nagykátai tápok, koncentrátumok, ill. szemestermények 

kedvező áron kaphatók. Tel.: 57/441-168

CENTRUM RUHÁZAT
Felöltöztetjük Önt és kedves családját

Virág, ill. Magiszter-M papír-írószerek, irodai kellékek 
forgalmazása  
Tel.: 441/168

Kedves Vásárló!

Hogy elégedett legyen, 
Jásztejet vegyen!

J Á S Z T E J  –  Jászapáti, Juhász Máté út 3.
Telefon és fax: 57/ 540-200; 57/ 540-220


