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SÖRFESZTIVÁL
a Városi Sportpályán

2005. június 10–11.

JÚNIUS 10.
19h: Megnyitó sörcsapolással, sörivó versennyel

20:30 óra: Megasztárok a színpadon
Fellépnek: Kandech Evelin, Acél Gergő, Mujahid Zoltán

22h V-Tech Együttes műsora
23– 01h Sörfesztivál-buli a Rock-Message Együttes 

közreműködésével

JÚNIUS 11.
8 óra Sörfesztivál Kupa műfüves labdarúgó torna

Információ: Nagypál Csaba: 30/900-3318, Tajti Gábor: 20/989-2860
19:30 óra: Fresh együttes műsora
21h az  Apostol Együttes műsora

22:30 óra Szabadtéri mozi
„Szemben a nappal” című akciófilm vetítése.

A rendezvényekre a belépés ingyenes.

Jászsági Randevú
2005. augusztus 19–20–21-én a Városi Sportpályán

A háromnapos rendezvényen könnyűzenei koncertek, néptánc, 

operett- és nótaműsor, valamint gyermekprogramok lesznek. 

20-án este operettgála és tűzijáték.


Könyvtár = 

ablak a világra


Meghívó

AZ ÜNNEPI 

KÖNYVHÉT 

MEGYEI MEGNYITÓ 

ÜNNEPSÉGÉRE

2005. június 2., csütörtök 14 
órára

Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ

(Jászapáti, Velemi E. út 2.)



Épül az új szennyvízhálózat  
Képek  

az építés 

munká- 

latairól
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A hagyományos Jászsági tűzoltóverseny 

megrendezésére az idén Jászberényben ke-

rült sor 2005. május 14-én, melyen a Jász-

apáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület négy 

csapattal vett részt három kategóriában két 

férfi, egy női és egy ifjúsági csapattal.

A legszorosabb kategória a férfiaké volt,

ahol 15 csapat nevezett, így érthető, hogy itt 

volt a legkiélezettebb küzdelem.

Férfi II. csapatunk 2. helyezést ért el, férfi

I. csapatunk sajnos 11. helyen végzett. 

Ifjúsági fiú kategóriában a fiúk biztonsá-

gos szereléssel végeztek az 1. helyen. 

Női kategóriában a lányok fantasztikus 

akaraterővel és izgalommal küzdöttek, 

melynek meg is lett az eredménye, hiszen a 

kismotor szerelésben, staféta váltó futásban 

és így az összetett idő eredményben is Jász-

sági csúcsot döntöttek. Így megérdemelten  

végeztek az I. helyen.

Itt szeretném megköszönni minden csa-

pat tagnak a lelkiismeretes munkát, amit a 

felkészülésen és a versenyen nyújtottak és 

gratulálok a csapatoknak az elért eredmé-

nyeikhez. Megköszönöm támogatóinknak 

az adományaikat, amellyel a verseny meg-

rendezéséhez  hozzájárultak. 
Miklós Vince   elnök

A Jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata Női csapatunk jászsági csúcsot döntött

www.jaszapati.hu

Vállalkozók! Szolgáltatók!

A város hivatalos honlapján (www.jaszapati.hu) versenysemlege-

sen szeretnénk megjelentetni minden vállalkozót, szolgáltatót. Az 

alapvető információkkal való megjelenést (név, cím, tevékenység) 

mindenki részére térítésmentesen biztosítjuk. Azonban lehetőség 

lesz a szolgáltatás bővebb bemutatására is. A honlap gyors aktua-

lizálása érdekében, elsősorban floppy lemezen, cd-n, elektronikus

levélben várjuk az Internetre szánt anyagokat.

Bekerülési árak: 

@ Gazdasági Társaságok: 5000 Ft/ év

@ Egyéni Vállalkozások: 3000 Ft/ év

@ Civil szervezeteknek ingyenes a megjelenés

Amennyiben a későbbiekben módosítani, frissíteni kívánják a 

honlapra felkerült anyagot, a regisztrációs díjat újra ki kell fizetni.

Részletes tájékoztatásért kérjük, szíveskedjenek felkeresni a Tou-

rinform irodát!

Tourinform, Tompa M. u. 2. Tel./Fax: 441-008

E-mail: jaszapati@tourinform.hu

Értesítjük a lakosságot, hogy 
2005. június 3-tól  2005. jú-
nius 30-ig TÜDŐSZŰRÉS 
lesz a Kossuth L. út 5. szám alatt 
lévő Pártok Háza melléképületé-
ben.

A rendelések időpontja:
Hétfő: 12–17h-ig
Kedd: 8–13h

Szerda: 12–17hig
Csütörtök: 8– 13 h-ig
Péntek: 8–13h -ig

A várakozás elkerülése ér-
dekében szíveskedjenek az ér-
tesítésen megjelölt időpontot 
betartani.

A tüdőszűrésen való megje-
lenés minden 30 éven felüli 
állampolgárnak kötelező a 
18/1998. (VI.3.) NM rendelet ér-
telmében, 14–30 éves kor közötti 
lakosok részére pedig ajánlott.

A szűrés elvégzéséhez beteg-
kártya bemutatása szüksé-
ges.

Felhívás tüdőszűrésre

Aratónap és főzőverseny
Július második szombatján ismét lesz Aratónap és kakaspörkölt-

főző verseny a Tanyamúzeumnál, a Jászapáti 2000 Mezőgazdasági 
Rt. telepén. 

A felnőtteket látványos programok, zenés, táncos műsorok, bor-
kóstoló várja a gyerekeket kézműves foglalkozások, lovas kocsikázás 
és sok móka. 

Délben mindenki finom kakaspörköltet ebédelhet - ha nem főz
magának, akkor vásárolhat.

Egész napos szórakozás a családnak, végül értékes nyeremények a 
tombolasorsoláson.

A főzőversenyre lehet jelentkezni a Művelődési Házban Urbán Pé-
ternénél. 

Mindenkit vár a rendezvény szervezője a Jászapátiak Baráti Egye-
sülete.
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MUSTÁ R M AG Június – Szent Iván hava
Kik a jó szellemek, az angyalok?

„Hittél mert láttál, Boldogok, akik nem látnak, mégis 

hisznek”. (Jn. 20,29)

Ezek a feltámadt Jézus, Tamás apostolhoz szóló szavai 

– miután megmutatta a hitetlenkedőnek sebeit. Sok helyzet-

ben még akkor sem hiszünk, ha látjuk a dolgokat, meg kell 

tapasztalnunk, hogy valóban igaz. A magyarázat, a példa-

mutatás sokat segíthet, sőt a belső figyelmeztető hang, egy jó

lelkiismeret is vezethet bennünket az életünk megtapaszta-

lásai során. A tanulás, az olvasás és keresztény hitünk iránti 

érdeklődés a következő lépcső, hogy felfogjuk a láthatatlan 

Isten jelenlétét, és az ő feltámadt fiát, Jézust is felismerhes-

sük a tanítások alapján. Vannak azonban más lények is kö-

rülöttünk a világban Pl. a jó szellemek, más néven angyalok, 

akik Isten hírnökei, a jó hírt ők vitték karácsonykor a pászto-

roknak, és a feltámadt Krisztust hirdették Húsvétkor a kősír-

nál. Pontosan nem úgy kell elképzelni, mint a festményeken 

szárnyak, hosszú haj vagy éppen mosolygós pufók gyermek 

képében. Hanem úgy, mint jó lélek, ami láthatatlan, de min-

denütt jelen van. 

Vannak gonosz lelkek is, akik a bűnre csábítanak, kí-

sértésbe ejtenek, ők is láthatatlanok, de őket nem érdemes 

követni. Van róluk elképzelés bőven, hogy milyen külsőt, 

alakot öltenek fel, a filmek segítségével teljes skáláját meg-

ismerhetjük a rossznak, a borzalmasnak, a félelmetesnek, a 

„halál civilizációjának”. Sajnos ezen nőnek fel a fiatalok, és

nem biztos, hogy helyre tudják tenni a látottakat. Főleg a gye-

rekekre veszélyes, romboló hatása felmérhető, igazolható. Ők 

csak akkor értik meg, ha elmagyarázzuk nekik, hogy nem kell 

félni tőlük, sem rosszat álmodni miattuk, hisz ez csak mese, 

kitaláció, de a jót és a tanulságot nem igen találjuk bennük, 

vagy csak elvonatkoztatva élvezhető.

Mesélünk-e nekik a gondviselésről, az őrangyalokról, a jó 

dolgok képviselőiről, az életünk példamutatásával segítjük-e 

fejlődésüket, biztosítjuk-e nyugalmukat, hithez való jogukat. 

,,A jóisten nem lehet mindenhol ott, ezért teremtette az őran-

gyalokat!” Amikor megkereszteltek bennünket, választottak 

nevet nekünk, és az azonos nevű szent lett az őrangyalunk. 

Ki-ki a saját életében tapasztalhatta már, van olyan, hogy a 

„gondviselés megvédte” valamitől. Mások egyszerűen „vélet-

lennek” hívják, de az ilyen szerencsés véletlenek sora el kell, 

hogy gondolkoztassa az embert.

Végezetül egy kedves esti imádság, amit a Nagymamám-

tól tanultam gyermekkoromban:

„Én Istenem, jó Istenem 

Becsukódik már a szemem; 

De a tied nyitva Atyám, 

kérlek szépen vigyázz reám!”

F.Á.

Ezt a hónapot a régi római 
naptárban egyesek szerint Ju-
piter feleségéről, Junóról, az 
anyák oltalmazójáról, mások 
szerint Lucius Junius Bru-
tusról, a királyokat elűző első 
római konzulról nevezték el. 
A hónap 24-e Szent Iván napja, 
ekkor leghosszabb a nappal és 
legrövidebb az éjszaka. Ezen az 
éjszakán Északon sok ország-
ban még ma is hatalmas mág-
lyák körül ünnepelnek, még át 
is ugorják a tüzet. Shakespeare 
is megörökíti e dátumot a híres 
„Szentivánéji álom”-ban. A nap 
22-én lép a Rák csillagképbe, és 
onnan ontja melegét az üdülők-
re és a szabadban dolgozókra. 

Régen hivatalosan június 29-én 
„Péter-Pálkor” zárták az iskolát, 
és ekkor pendült meg az aratók 
kaszája is.

Barczafalvi „Terméses” hó-
napja a franciáknál „messidor”, 
vagyis az „Aratás” nevet kap-
ta. Ebben a hónapban is van ok 
időjárási aggodalomra, mert 
ha június 8-án, vagyis Medárd 
napján esik, akkor negyven na-
pig zuhogni fog. Egyébként ezt 
az európai „monszunjelenséget” 
Cholnoky „fedezte fel”, illetve 
erősítette meg ezzel a nép ősi 
megfigyeléseinek igazát.

 TÉES

Június 5. a KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP 
...alkalmából tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a ZÖLD 

PONT Irodában tartandó programra.
Helyszín: Kossuth u. 2., időpont: 2005. június 6. 16:30 óra
Téma: A papírbetontól az egészséges táplálkozásig…
Avagy „Tetőtől talpig zölden”. Igény szerint kerékpártúra a Regio-

Kom Kft. telephelyére és ott a hulladékgyűjtés ,,utóéletének” meg-
tekintése.

Kérem, jelezze az alábbi telefonszámon részvételi szándékát mind-
két programra! tel.: 57/440-535

Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesület

2005. április 21-én Dr. TÓTH ALBERT főiskolai tanár, Al-
föld-kutató megtisztelte iskolánkat előadásával. Az elején a Kárpát-
medence vizes területeiről kezdett mesélni, azután diavetítőn gyö-
nyörű képeket mutatott. Mint kiderült, a tanár úr kiváló fotós is. A 
képekből nagyon sok új növényt ismerhettünk meg. A fotók levetíté-
se után ismétlő kérdéseket tett fel nekünk a tanár úr. 

A TERMÉSZETBÚVÁR folyóirat számait kapták azok a gyere-
kek, akik helyesen válaszoltak. Az előadás végén Mihályi Sándor-
né tanárnő kérésére Báthor Anett 6. b. osztályos tanuló elszavalta 
József Attila: Ezüst élet c. versét. Itt kerültek átadásra az Állatbarát 
mesepályázati emléklapok Csintalan Balázs és Farkas Berta-
lan 5. b. osztályos tanulók részére. Megköszöntük az előadást és el-
köszöntünk.

Írták: A Vágó Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói: 
Kimák Henriett és Nagypál Ágnes 5. b. osztályos tanulók.

A Föld Napja iskolánkban
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2005. április 23-án ünne-
pelte a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Fiatal Baloldal megala-
kulásának ötödik évfordulóját 
Jászapátin, a Thermál Hotelben. 
A rendezvényen a megyei FIB 
alapszervezetek tagjai vettek 
részt. A meghívott vendégekkel 
és előadókkal együtt összesen 
majd 180 fő volt jelen. 

Gulyás Adrienn, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei FIB elnöké-
nek köszöntőjét és a FIB megyei 
programterv ismertetését köve-
tően a jelenlevők különböző té-

mákban hallhattak előadásokat 
a meghívott előadóktól. Tokár 
István, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat elnöke, 
a megyei önkormányzat mű-
ködéséről, feladatairól beszélt. 
Zachar Ferenc, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei 2. számú 
választókerületi MSZP elnöke, a 
választókerületi társulások mű-

ködését ismertette. Iváncsik Im-
re, a Honvédelmi Minisztérium 
politikai államtitkára, az MSZP 
születőben lévő választási prog-
ramjáról tájékoztatott. 

A rendezvényen részt vett a 
megyei FIB testvérmegyéjéből, 
az erdélyi Hargita megyéből a 
Csík Terület Ifjúsági Tanácsá-
nak (CSTIT) delegációja is. Lő-
rincz Csilla, a CSTIT elnöke, az 
ifjúsági szervezet felépítéséről 
és működéséről tartott prezen-
tációt. Borboly Csaba, Hargita 
megye tanácsának alelnöke, a 
megyei tanács működésével és 
az ifjúság helyzetével és életével 
ismertetett meg bennünket. Sze-
keres Imre, az MSZP országos 
szervezetének elnökhelyettese, 

hazánk és az erdélyi magyarok 
kapcsolatáról beszélt a hallgató-
ságnak. 

Az előadásokat követően a 
vendégek társastánc bemutató 
keretében klasszikus és mo-
dern táncokat csodálhattak 
meg, mely nagy sikert aratott a 
fiatalok körében. A vacsora és a
születésnapi torta elfogyasztá-
sát követően jött a hajnalig tartó 
tánc, mulatság.

Urbán Csaba
a FIB városi elnöke, 

önkormányzati képviselő

Ötéves a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fiatal Baloldal

Jászapátin tartotta ünnepi ülését a FIB megyei szervezete

Az ünnepi ülés elnöksége

Dr. Tóth Albert nemcsak a magyar 
puszták, magyar földek pacsirtada-

lát szeretné megőrizni, s hallattatni a késői 
utódokkal, s a még meglevő „kunhalmokat”, 
látódombokat megmenteni, hanem a Föld 
ökológiáját, szépségét, élet-egyensúlyát 
– már amennyire ez tőle telik, ebben a glo-
balizációs kapitalista világban.

Ehhez mások is hozzáteszik a maguk 
munkáját, mondanivalóját, s „sok kicsi sok-
ra megy” alapon kiderül, hogy a vakon roha-
nás fékjét sokan tapossák, a Föld, a termé-
szet megóvása érdekében. A hozzászólások 
között elhangzott egy idézet egy sziu indián 
törzsfőnöktől, aki az Amerikát meghódító 
fehér emberekhez így szólt: 

Ha majd kivágtátok az utolsó fát,
Ha megöltétek az utolsó állatot, Ha kifog-

tátok az utolsó halat,
S ha kiszárítottátok az utolsó folyót s ta-

vat, Majd akkor jöttök rá, hogy
A PÉNZT NEM LEHET MEGENNI!
Ivóvízkészletünkkel kapcsolatban szó 

esett arról, hogy 10 évenként átlagosan 80 
cm-rel csökkent az ásott és fúrt kutak víz-
szintje az 1950-es évek óta. De legyen erre 
ékes példa a régen sok helyen működött, 
mára már megszűnt artézi kutak nemléte 

is, források kiszáradása. Soknak az emlé-
két helység- és földrajzi nevek őrzik ma már 
csak.

Megbeszélés tárgyát képezte a műanyag-
gyártás, az ózonlyuk növelő kemikália és 
mezőgazdaság, mint környezetpusztító té-
nyező.

Erre is akadt példabeszéd. Egy közülük: 
Cseh Károly fúrómester és csapata 1992. 
őszén meg akarta látogatni a szandai várat 
a Galga-menti kutak tisztítása közben, s en-
nek érdekében összespóroltak egy fél napot, 
s egy november eleji esős napon útnak in-
dultak, -kétoldali erdő között kanyargó úton 
– térkép nélkül. Már vagy 4 km-t megtettek, 
mikor megszólalt Cseh Károly: 

- Nemsokára lakott településhez érünk! 
Megindultak a találgatások, hogy honnan 

veszi?

 – Tán ismerős itt? 
– Nem, más!
– Zúgást hall? – Nem, más!
– Kutyaugatást? – Nem, más!
– Kakaskukorékolás? – Nem, más!
– Kiabálást, beszédet hall? – Nem, más!
– Füstszagot érez? – Nem, más!
– Kajaszagot fogott? – Nem, más!
– Trágyaszag van? – Nem, más!
Hosszas huzavona, rábeszélés után, még 

mielőtt kilyukadtak volna a többiek, „szabad 
a gazdát” játszott és kimondta:

- Hát nem veszitek észre, hogy egyre több 
a szemét, egyre sűrűbb és egyre nagyobbak 
a rakások?

- Egyébként mindjárt odaérünk – s mu-
tatta a mosógépek, hűtőgépek, sparheltek 
maradványait. – Ezeket rakták le legelőbb, 
mert nehéz volt. S úgy lőn! Ugyan nem falu 
volt, csak egy nagyobb major, ami tényleg 
kibukkant az útszéli erdő fái közül, de ti-
pikus magyar jellegzetesség. Vagy talán 
világjelenség? Mindenesetre: a találgatások 
kezdete óta másfél-két km-t gyalogoltak a te-
lepülésig (majorig). Megbízhatóbb támpont 
manapság, mint a fák északi mohos oldala. 
Nemde?

 Borsos János 

Gondolatok 
egy előadás 

után
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Képek a Tavaszindító Gazdanapokról és a Városi Majálisról
A Tavaszindító 
Gazdanapok 
és a Városi 

Majális 
az idén közös 
rendezvényen 

fogadta 
a látogatókat

A csinos mazsorettek és a Rácz Aladár Zeneiskola fúvósainak 
műsora nyitotta a Majálist

A Vágó Pál Zeneiskola diákjaitól nemcsak néptáncot,  
hanem rock-and-roll-t is láthatott a közönség

A fiatalok és idősebben kedvence az Irigy Hónaljmirigy volt

Mindkét napon nagy sikere volt a hatalmas, modern gépeknek 
a gyerekek körében

Régi emlékeket idéző veterán traktorok is megjelentek 
az idei kiállításon

A tavasz első díjugrató lovasversenye mindig 
a Gazdanapokon van

Az idén először, amatőr kettesfogatok is versenyeztek.
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A Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskola 
várja...

„Arany Trombita” I. Nemzetközi Fúvósfesztivál Kozy (Lengyel-

ország) – 2004. június 4-6.

Fúvószenekar – Ezüst Diploma helyezés, 

zenekarvezető: Horváth János

FERENCZI GYÖRGY ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY Buda-

pest, 2004. december 3–5.

I. korcsoport: Váradi László 2. oszt. zeneisk. – 1. helyezés

Felkészítő tanár: Réz Lóránt

Megyei Hegedűverseny: Törökszentmiklós, 2005. február 5.

I. korcsoport: Suki Tibor 3. oszt. zeneisk. – 1. helyezés

II. korcsoport: Bagi Arnold 4. oszt. zeneisk. – 2. helyezés

III. korcsoport: Tajti Hanna 5. oszt. zeneisk. – oklevél, felkészítő 

tanár: Káli Ildikó

V. korcsoport: Réz István 6. oszt. zeneisk. – oklevél felkészítő ta-

nár: Bernhardt Andrásné.

Megyei Fafúvósverseny, Mezőtúr, 2005. március 4.

Klarinét: Pintér Anikó 5. oszt. zeneisk. – 3. helyezés, 

szaxofon Budai Renáta 4. oszt. zeneisk. – oklevél, 

felkészítő tanár Káli Sándor.

Gratulálunk szép eredményeikhez!

Réz István ig.

Rácz Aladár Zeneiskola 2004/2005-ös 
tanévének versenyeredményei

...azon 6–22 éves korú diá-
kok jelentkezését, akik fontos-
nak tartják a személyre szabott 
zeneoktatást és kedvet éreznek 
képességeik fejlesztéséhez a ze-
neművészet terén is.

2005. szeptemberétől induló 
tanszakok: zongora, hegedű, fu-
rulya, fuvola, trombita, klarinét, 
szaxofon, kürt, tuba, harsona, 
szintetizátor (2 éves zongora-
tanulás után), népzene: citera, 

doromb, furulya, népzene elő-
képző.

Jelentkezni lehet: 2005. jú-
nius 8-án (szerdán) 15–18 óráig 
a Jászapáti Vágó Pál Ált. Isk. 
ének-zene tantermében.

Szeretettel várunk, légy egy 
olyan csapat tagja, ahol az 
együttmuzsikáláson kívül egyé-
nileg foglalkoznak Veled, hogy a 
hangszeres zene által Te is öröm-
re lelj!

Április 14-16-a között rendezték meg Szolnokon a „Megyénkbe 
hozzuk a világot” Utazási Kiállítást.

A három napos programsorozat nyitórendezvényeként turisztikai 
fórumot tartottak a Damjanich Múzeumban A turizmus lehetőségei 
Kelet-Magyarország felzárkózásában címmel. A fórumon előadást 
tartott többek között Pál Béla turizmusért felelős politikai államtit-
kár, dr. Halm Tamás a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökhelyettese és 
a témában érintett öt Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke.

Az idegenforgalmi vásáron Jászapáti 4 külföldi és 50 belföldi ki-
állító mellett mutatkozott be, akik az ország minden területéről kép-
viseltették magukat.

A rendezvény hivatalos megnyitójának színvonalát a Hétszínvirág 
Táncegyüttes és a Rokolya Varróműhely Tánc- és viseletbemutatója 
emelte.

Jászapáti a Szolnoki Turisztikai Napokon

A Rokolya Varróműhely munkái a szolnoki kiállításon.

A Jásztánc Alapítvány műsora

Május 19 – én délelőtt az 
 esős idő ellenére több 

mint 250 kisgyermek előtt adott 
színvonalas koncertet a Kolom-
pos  népzenei együttes, akik fő-
leg gyermekműsoraik kapcsán 
ismertek.

A jászapáti Óvoda szervezésé-
ben a Jászapáti Városi Kulturális 
Bizottság anyagi támogatásával, 
a Művelődési Ház biztosított he-
lyet a sikeres program számára.

A helyi óvodás és iskolás 
gyermekek mellett a jásziványi 
óvodások is részt vettek az elő-
adáson.

A zenekar tagjai a bemutatko-
zás után megismertették a népi 
hangszereket, megszólaltatták 
és „elővarázsoltak” belőlük kü-
lönböző állathangokat a gyer-

mekek nagy tetszésére.  A műsor 

tartalma a Furulyás Palkó nép-

mese feldolgozása volt, amely-

ben ismert népi gyermekdalokat 

is hallhattak, és közösen énekel-

hettek a résztvevők.

A mese eljátszása a gyermekek 

aktív közreműködésével történt, 

ami élményszerűvé tette az elő-

adást.

A jó hangulatról a zenekar 

tagjai, - közvetlen és gyermek 

közeli előadásmódjukkal – végig 

gondoskodtak. 

A vidám hangulat fokozódott, 

amikor a műsor végén a közös 

éneklés mellett táncolhattak is a 

gyerekek és a felnőttek.

BM

Gyermeknapi zenélés 
a Kolompos Együttessel
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A Városi Könyvtár június havi 
programajánlata

Anyakönyvi hírek

A Premier mozi júniusi műsora

Június 1. 10 óra – Cukorbetegek klubja

Június 2–8 óra – Ünnepi könyvhét

Június 6. 14:30  óra – Énképző ifjúsági klub (irodalmi vetélkedő kö-

zépiskolásoknak)

Június 8. 16:30 óra – Élményklub (Bordás Anna)

Június 13. 15 óra – Nyugdíjasklub

Június 20. 15 óra – Rejtvényfejtő klub

Június 20. 16:20 óra – Városi rejtvényfejtő verseny

június 27. 15 óra   Nyugdíjasklub

június 29. 10 óra – Vakok és csökkentlátók klubja

Meghívó

A jászapáti rejtvényfejtő klub 20. születésnapján rendezett klub-

foglalkozásra és az azt követő városi rejtvényfejtő 

versenyre. Helyszín: jászapáti városi könyvtár

Időpontja: 2005. június 20-án 15 óra (a verseny 16 órakor kezdődik)

Városi kulturális programok 
júniusban

2005. VI. 1–7. Miniatűr akvarellek kiállítása -   
Pásztor Barnabásné festőművész kiállítása

2005. VI. 3. Shakespeare: Szentivánéji álom -  Dráma 
tanszakosavizsgaelőadása a Vágó Pál Iskolában

2005. VI. 5.  „Táncra, lábam” – évzáró néptáncműsor a 
Művelődési Házban

2005. VI. 6. Megemlékezés Vágó Pál születésének 152. évforduló-
járól – a Vágó Pál Iskolában.

2005. VI. 8. Élményklub –  a Könyvtárban.
2005. VI. 10. István király Nap – Sport és kulturális programok. 

Az iskola szeretettel vár felnőtteket, szülőket és nyugdíjasokat.
2005. VI. 15. „Kezdődik a vakáció” Úszóverseny – Általános 

iskolások részére a Strandon
2005. VI. 20. Városi Rejtvényfejtő-verseny – Városi Könyvtár 
2005. VI. 25. Antikvitás kupa – felnőtt labdarúgás – a Városi 

Sportpályán
2005. VI. 27.–VII. 8. Jász Alkotók Körének Alkotótábora – 
A Jászságból elszármazott művészek a 2 hetes tábor ideje alatt 

oktatják a gyermekeket. A tábor a művészek és gyermekek 
munkáinak kiállításával zárul. 

(Bővebb információ Urbán Ilonától kérhető:440-555.)

Jászberényben május 8-án 

avatják fel a Jász emlékművet, 

mely jászkapitányt ábrázol dísz-

öltözetben. Az emlékmű meg-

valósítását az elszármazottakat 

tömörítő Jászok Egyesülete jóté-

kony célú könyvárverés szerve-

zésével támogatta. 

Az árverésre április 29-én, 

pénteken került sor Budapesten, 

kiemelkedő érdeklődéssel. Az 

aukció eredményeként a Jászok 

Egyesülete a közeljövőben 200 

ezer forintot utal át a szoborál-

lítást kezdeményező jászberényi 

Városvédő és szépítő Egyesület-

nek.

A Jászok Egyesülete ezúton 

mond köszönetet mindazoknak, 

akik a könyvárveréshez könyve-

ket ajánlottak fel: 

Jászberényből Bóna Antal-

né, Csikós Pál Szilveszter, id. 

Szalóki Imre, Kaplár Fehér Bé-

láné, Keszthelyi Zsolt, László 

Miklósné és László Mária Eleo-

nóra, Mátics Béla, néhai Szán-

tai József testnevelő családja, 

özv. Kiss Zoltánné, Streitmann 

András, Streitmann Andrásné, 

Szappanos Kálmán, Szatmári 

Tamás, Szécsi Zoltánné, Tóth 

József, Vinczéné Szabó Erika. 

Jászapátiból Kalmár Pálné dr., 

Mészáros Lőrinc Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

Könyvtára, Mihá Jánosné. Sze-

gedről Boros Zsuzsanna. Bu-

dapestről dr. Dobos László, dr. 

Gócza Emese, Gosztony Ernő, 

Koszka Szilveszterné, László 

Márta. Tökölről Budainé Szal-

kári Rózsa.

Az egyesület külön köszö-

netet mond az árverés sikere 

érdekében végzett fáradozá-

sáért Jászberényből Hortiné 

dr. Bathó Edit múzeumigaz-

gatónak és munkatársainak, 

valamint Miklós István vállal-

kozónak, Solymárról Horváth 

Gábor antikváriusnak. Jászok 

Egyesülete Ügyvivői Testülete 

1537 Budapest 114 Rb. 367.

Drótposta: info@jaszokegye-

sulete.hu

Honlap: www.jaszokegyesu-

lete.hu

3–4. Lemony Snicket - A balszerencse áradása
Szinkronizált amerikai családi vígjáték.
Főszereplő : Jim Carrey, Meryl Streep
Rendezte : Brad Silberling
10–11. Robotok
Szinkronizált amerikai animációs film.
17–18. Constantine, a démonvadász
Amerikai film.
Főszereplő : Keanu Reeves, Rachel Weisz
Rendezte : Francis Lawrence
24–25. Elektra – Amerikai akciófilm. Főszereplő : Jennifer Garner
Júl.: 1–2. Star Wars - A shithek támadása – Szinkronizált ame-
rikai film.
Főszereplő : Ewan McGregor, Natalie Portman
Rendezte : George Lucas

Születtek:
Antal Netti  IV. 20.
Sós-Benke János  IV. 25.
Farkas László Levente V. 4.
Kállai Virág Vanessza V. .11.
Illés Dávid  V. 14.
Ballman Bernadett V. 15.
Tóth Dorina  V. 18.

Házasságkötés:  
Kocsis Sándor - Urbán Anikó IV. 23.
Ádám Ferenc - Pelczhoffer Mónika  V. 14.

Elhaláloztak:
Szabari István  élt 75 évet Jászapáti lakos
Nagypál Miklós  élt 72 évet „
Budai Sándor  élt 61 évet „
Mészáros Dezsőné élt 90 évet  „
    Bozsó Borbála
Kovács Károlyné  élt 92 évet  „
    Deli Margit
Radics Istvánné  élt 68 évet  „
    Király Rozália
Besenyei János  élt 79 évet „

Tájékoztató a jótékonysági 
könyvárverés eredményéről
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 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 

Kedvenc Büfé
JÁSZAPÁTI, TÉL U. 10.

szeretettel várja 2005. évben is szórakozni, 
kikapcsolódni vágyó kedves vendégeit.

Szolgáltatásaink:
Minőségi áruk, mérsékelt árak, játék gép, zenegép, Dart, 

Cso-csó, lengőteke;
Kislétszámú családi rendezvényre 

terem- és eszközhasználatot biztosítunk. 
 

Jöjjön el, legyen a vendégünk!

STÍLUS MASSZÁZS
  Alakformálás, 

stresszcsomók fellazítása, 
reumatikus panaszok enyhítése 

és megelőzése,  sportgyúrás.

Időhiányosoknál – indokolt esetben, időpont egyeztetéssel 
otthonában – tapasztalattal, gyakorlattal

Bende Ferencné masszőr
06-20/4280-555

TAVASZI ÁRZUHANÁS!
Akcióink 10–20% engedménnyel!
TERRANOVA hőszigetelő rendszer, ingyen 7 cm Nikecellel.

Laminált parketták ajándék alátét fóliával.

1890 Ft/m2 pattintós.

Csempék, padlólapok nagy választékban.

 I. osztályú már 1280 Ft/m2-től.

Komplett fürdőszoba vásárlása esetén engedmény.

FRÜHWALD-térburkolók, 

járdaszegők több színben, formában.

PVC padlók 2–4 m szélességben, új színekben.

Építőanyagok alaptól a tetőig.

Zsalukövek, téglák, cserepek, fenyő fűrészáru 

bő választékban, méretben.

Kevert beton, kiszállítással is!


Építkezés, felújítás előtt keresse meg telepeinket!

Május 1. Már hosszú évek óta ez a nap egyet je-

lent a város sakkozói számára a sakk-majálissal. 

Ezúttal is összegyűltünk, hogy megvívjuk a májusi 

„csatát”. Reggel 9-órakor 19-en vágtunk neki a hét 

fordulóból álló versenynek. Örvendetes, hogy jó 

néhány fiatal próbált szerencsét.

A versenyt végül Ábel Károly nyerte (JVSE), 

második Dunkl János (JVSE), a harmadik helye-

zett, álljon itt nagybetűvel a neve: ÁDÁM CSABA 

11 éves (Jászapáti Sport Club) fiatal versenyzője.

Ez az eredmény, amennyire váratlan, annyira ör-

vendetes. A nagyobb meglepetés csak azért nem 

következett be, mert a JVSC másik ifjú titánja KO-

CSIS Dániel, 10 éves, két partiját elhamarkodta, 

így nem került a dobogósak közé. A jövőre nézve 

ez mindenesetre biztató jel. Azt jelenti, hogy van 

jövője a sakknak Jászapátiban. Csak így tovább 

fiatalok! Szeretnék köszönetet mondani az Önkor-

mányzatnak a versenyhez nyújtott támogatásért.

Itt szeretném bejelenteni, hogy 2005. június 

18-án 9 órai kezdettel ismét lehetőségük lesz a 

sakkozóknak, hogy legyőzzék az előző verseny he-

lyezettjeit. 

A verseny helyszíne a Horgásztanya Vendéglő 

(szúnyogos). A verseny 7 fordulós Svájci-rend-

szerben kerül lebonyolításra. A nevezési díj 

500.-Ft/fő. Az első hat helyezettet díjazzuk. A 

legfiatalabb versenyző is ajándékot kap. Minden-

kit szeretettel vár a Sakk-szakosztály nevében: 

Dunkl János szakosztályvezető

A Jászapáti Sportklub sportegyesület fia-

tal sakkozóinak további eredményei:

2005. IV. 2-án a Debrecenben rendezett tehet-

ségkutató versenyen Kocsis Dániel (10 éves) 23 

versenyző közül első lett, Ádám Csaba szintén 

megnyerte a 12 évesek korosztályos versenyét 

Nyitrai Gabriella 6.lett. 

Szolnok, Diákolimpia elődöntő verseny: Oláh 

Petra 2., így idén nem jutott be az országos dön-

tőbe.  

Kunmadaras: V. 7. serd-ifi. Megyebajnokságon

Kocsis Dániel legyőzve korosztálya legjobbjait el-

ső, Ádám Csaba 6. Oláh Petra első a lányok között.

Újszász Pünkösd Kupa felnőtt verseny, 11 nagy-

mester részvételével az „A” csoportban. A „B” cso-

portban Ádám Csaba 3 pont, Mihályi 2 p., Kocsis 

2,5 p.  szerzett. Ez a verseny sikerülhetett volna 

jobban is, játékukat sokszor a kapkodás, türelmet-

lenség jellemezte. 

A Klub 11 sakkozó gyereket nevel, közülük 4 óvo-

dás korú, 6-7 évesek. Foglalkozások ideje: kedd-

csütörtök 14.30-18.30-ig, szombat de. 9-12.30-ig, 

plusz a pótfoglalkozások. A szakosztály szeretettel 

várja az ifjú jelentkezőket.
Czifra László 

Tel.: 442-610 

Nevezési felhívás a 
VI. Tölgyes Kupa 
általános iskolás 
úszóversenyre

Időpont: 2005. június 10. pén-

tek 9 óra.

Korcsoportok, versenytávok:

6-8 éves: 1 hossz (20m) fiú-

lány

8-10 éves: 2 hossz (40 m) fú-

lány

10-12 éves: 2 hossz (40 m) fiú-

lány

12-14 éves: 2 hossz (40 m) fiú-

lány

Nevezni lehet az általános- és 

gimnáziumi testnevelőknél, va-

lamint

Nagypál Csaba, tel: 06/30-

900-3318.

Lencse Péter, tel: 57/540-

110/118 és 440-338. a Polgár-

mesteri Hivatal 21. sz irodája. 

(Jászapáti, Velemi út 2.)

Nevezni a nevezési lap meg-

küldésével 2005. június 2-ig 

(csütörtök) lehet.

SA K K-majá l i s
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POWER
MŰSZA KI KE RES KE DÉS
Jász apá ti, Kos suth L. út 7.

Tel./fax: 57 540-565

A K C I Ó S  A J Á N L A T U N K :

YAMADA HáziMozi (6x30 Watt) ....................24.990 Ft

ZANUSSI hűtőgép (19/5) ...............................59.990 Ft

FAGOR hűtőgép (150 L) .................................39.990 Ft

WHIRLPOOL 5108 mosógép (1000 AA) ......69.990 Ft

WHIRLPOOL 2288 mosógép (800 AA) ........64.990 Ft

LG MIKRO (19 L) ............................................ 11.990 Ft

SAMSUNG 63 TXT  Plano sztereo televízió ......59.990 Ft

ORION DVD-lejátszó ....................................... 12.990 Ft

AURA-hitelkártya el fo ga dá sa!

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: 2005. június 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 TD CI 
gépkocsival. Nyáron 
hűvös - télen meleg 
klímájú autóban 
kényelmes 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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Keresztrejtvény

BE VEZE TŐ AKCIÓS ÁR AK :

Személyautók (már 0% befizetéssel elvihetők!)
KIA Picanto: 1.799.900 Ft-tól

KIA Rio: 1.999.900 Ft-tól
KIA Cerato: 2.999.900 Ft-tól

Terepjárók már 10% befizetéssel elvihetők!
KIA Sportage: 5.499.000 Ft-tól
KIA Sorento: 7.999.900 Ft-tól

Platós teherautók
KIA 2500 (3 személyes): 2.999.000 Ft+ÁFA-tól,

KIA 2500 (6 személyes, dupla kabinos):
3.1999.000 Ft+ÁFA-tól.

Egyéb szolgáltatásaink:
 Teljeskörű hitelügyintézés, biztosítások kötése,

általános szerviz

Megnyitottunk!

A  m e g y e  e l s ő ,  h i v a t a l o s  m á r k a k e r e s k e d é s e  J á s z b e r é n y b e n !

A részletekről érdeklődjön személyesen vagy telefonon:

Jász Plasztik Autócentrum Kft.
Jászberény, Jákóhalmi út 11.

 57/505-505

A meglepetés erejével...

Kedves Rejtvényfejtők !
A múlt hónapban technikai 

okok miatt a rejtvényábra hibásan 
jelent meg (hiányoztak a fekete 
négyzetek). Ez  nehezítette  a rejt-
vény megfejtését, amiért utólag 
is minden rejtvényfejtőtől szíves 
elnézést kérünk. Hibánkat szeret-
nénk korrigálni, most ugyanazt a 
rejtvényt fejthetik meg, remélem 
már hibátlanul megjelent ábrával.

Május első vasárnapja Anyák 
Napja. Ebből az alkalomból Falu 
Tamás: Anyád című gyönyörű 
versét  idézem. 

„ Aki jó volt hozzád, az volt az 
anyád,

minden pillanatban gondolt ő 
reád.

Ha sorsod megvadult, s látta, 
hogy elüt,

félre tolt az útból, s elé ő feküdt.
Aki jó volt hozzád, az volt az 

anyád,
ha fáztál a lelkét terítette rád.
Átvette terhedet, hogy azt ne te 

vidd,
simogatta sebed, sírta köny-

nyeid.
Hogyha megbántottad-mért 

bántottad őt?
Nem sírt ő sohasem a szemed 

előtt.
nem hangzott ajkáról soha- so-

ha vád,
folytatása a rejtvény vissz.1, 15 

és függ 1 soraiban. 

VÍZSZINTES: 1. Beküldendő. 
A vers idézet folytatásának első 
része. 12. Kapkodva, nehezen lé-

legzik. 13. Női név becézve. 15. 
Beküldendő. A vers folytatásának 
második része. 17. Török gépko-
csik jelzése. 18. Kalória, rövidítve. 
19. Nem ehető, mérgező gomba. 
22. Vég nélkül tud! 23. Padlás-
feljáró kelléke! 26. Európa Kupa. 
27. Szemet gyönyörködtető, üde, 
változatos kellemes vidék, táj. 29. 
Hangtalanul túr! 30. Tüzet éleszt. 
32. Pénzintézettel kapcsolatos. 

33. Állóvíz, névelővel. 35. A Félté-
kenység című regény írója. (Jurij) 
37. Vízi madár. 38. Rövid, kis ka-
bátok. 40. Indulatszó, duplázva. 
42. Tantál vegyjele. 43. Elveszti 
az eszméletét. 44. Csány határai! 
45. Izraeli bank. 47. Nem egynemű 
betűi. 48. Bánat, szomorúság. 51. 
Igen, angolul. 53. Délután, rövi-
dítve. 54. Van ilyen zenekar is. 57. 
A mesékben gyakran szereplő ta-

lajművelő eszköz pár.  60. Idegen 
női név.  61. Kortárs színész. 

FÜGGŐLEGES 1. Bekülden-
dő. A vers folytatásának harmadik 
része. 2. Kálium, jód és oxigén 
vegyjele. 3. Jelentése érint, ma már 
kissé régiesnek hat. 4. Testrész. 5. 
Több irányban futók. 6. Határozó 
rag. 7. Árasztók. 8. ….li, a  kenyér 
vége, sarka. 9. Satu mássalhangzói 
. 10. Hangtalan Zitek. 11.  Énekes-
nő, a Pa Dö Dő duó egyik tagja.   14. 
Hitoktató. (görög eredetű szó) 16. 
Lakó egyik fele. 20. Határátkelő-
hely a magyar- horvát határnál. 
21. Háztartási kisgép márkaneve. 
24. Okos, eszes. 25. Hangtalan 
rés! 28. Férfi ruha darab. 31. Orosz 
repülőgépek betű jele. 32. Régi 
horvát ezüstpénz, a kuna elődje. 
34. Rendben! 36. Ételízesítő. 39. 
Félkör része. 41. Ottó fele! 44. Me-
rő. 46. Egyes állatok fej dísze! 49. 
Holland város, sajtjáról híres. 50. 
Római katolikus. 52. Számos. 55. 
E napi. 56. A tetejére, választékos. 
58. Kicsinyítő képző.  59. Argon 
vegyjele.

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

Az áprilisi rejtvény megfejtése:  
Szántó Judit, Szépség koldusa, 
Etelka.

A CBA vásárlási utalványát 
nyerte: Susztár Miklósné, Jász-
apáti.

Nagypál Istvánné
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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.

ÚSZÁSOKTATÁS
indul a Jászapáti Strandon 

2005. június 27-től és július 25-tól 
kéthetes kurzusokban, óvodás-, diák- és felnőttcsoportok részére 

GULYÁS LÁSZLÓ és URBÁN FERENC testnevelők vezetésével.

Úszni tudóknak további úszásnemek elsajátítása, 
edzés- és teljesítménynövelés.

Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 
20 óra után a 441-898-as telefonszámon lehet.

A Budapest Körcsarnokban került 
megrendezésre a Magyar Zen Bu Kan Kem-
po Sportszervezet talán legrangosabb ver-
senye, a „Felnőtt Országos Bajnokság. Itt a 
Sportszervezet 18 klubjának közel 200 ver-
senyzője állt rajthoz és mérte össze tudását 
formagyakorlat, fegyveres formagyakorlat, 
szinkron formagyakorlat, önvédelem, há-

rom pontos küzdelem, földharc, B-viadal 
(,,kesztyűs” B2 kategóriás full-contact), A-
viadal (kesztyűs „a” kategoriás full-contact) 
és viadal (pusztakezes ful-contact) verseny-
számokban, minősítés és súlykategóriás 
megosztásban.

A rangos vetélkedőn a Jászapáti Kígyó 
Dojo Harcművészeti Sportegyesület Nagy 

Hinst István Renshi (6 Danos Jitsu ás 2 Da-
nos Kempo) Mester vezetésével 7 versenyzőt 
nevezett a versenybe, és az igényes‚ minden 
erőt próbára tevő mezőnyben 3 bajnoki cí-
met‚ 7 ezüst érmet és 1 bronz érmet gyűjtött 
be az alábbiak szerint:

Országos felnőtt bajnokok:
Fegyveres formagyakorlat női haladó 

kategória
ANDRÁSI JUDIT, I. hely 
Önvédelem női középhaladó kateg: 

TAKÁCS HEDVIG, I. hely
Formagyakorlat férfi haladó kateg: 

NAGY ATTILA, I. hely 
FORMAGYAKORLAT: 

férfi haladó kateg : 
Szöllősi Tamás, III. hely

 FEGYVERES FORMAGYAKORLAT : 
női haladó kateg.: Takács Hedvig, II. hely

férfi kezdő kateg.: Kocsis Zoltán, II. hely 
férfi haladó kateg.: Kocza István, II. hely

ÖNVÉDELEM 
férfi haladó kateg.: Nagy Attila, II. hely

FÖLDHARC: 
 női középhaladó kateg.:  
Andrási Judit, II. hely

férfi mester kateg.: Nagy Attila, II. hely
STOP SEMI CONTACT: 

férfi kezdő kateg.: Kocsis Zoltán, II. hely

Nagy Hinst István
Kígyó Dojo HSE-elnök, vezetőedző

Kempo Felnőtt Országos Bajnokság

A Jászapáti Kígyó Dojo 
Harcművészeti Sportegyesület 

felnőtt versenyzői

A Familya SC. Beszámo- 
 lója az idei év Felnőtt 

Női-Férfi Erőemelő Magyar Baj-
nokságáról, amit Orosházán 
rendeztek meg április 22-23-án. 
A klubunk 4 versenyzőnkkel indult 
a megmérettetésen: Béres Csillával, 
Béres Zsolttal, Serleg Zoltánnal és 
Juhász Attilával. Két versenyzőnk-
nek is fogyasztaniuk kellett, ugyanis 
nem értek volna be a testsúly kategó-
riájukba. Csillának és Zsoltnak sike-
rült ezt a problémát is megoldania. 
Csilla a 60 kg-os súlycsoportban 
indult. 

A papírforma szerint dobogós 
esélyekkel rendelkezett. Ez be is 
igazolódott, hisz a III. helyen vég-
zett junior kora ellenére a felnőttek 
között. Guggolása 120 kg, fekve-

nyomása 85 kg, felhúzása 125 kg: az 
összetett eredménye pedig 330 kg. 
Majd folytatódott a verseny a férfiak-
kal. A 67,5 kg-ban két versenyzőnk 
is érdekelt volt: Zsolt és Zoli is egy 
súlycsoportban indult. A két fiúnak
sikerült kihozni a maximumot ma-
gukból, az elvártnál is jobb helyen 
végeztek. 

Zsoltról tudtuk, hogy nagyon 
erős, és ezt be is bizonyította, hiszen 
a következő gyakorlatokat sikere-
sen végrehajtotta: guggolása 192,5 
kg, fekvenyomása 120 kg, felhúzása 
202,5 kg, összetett gyakorlata: 515 
kg. Így, a II. helyen ünnepelhettük őt. 
Zoli pedig a nyomában tudott 
maradni és a III. helyen vég-

zett. Guggolása 165 kg, fekve-
nyomása 90 kg, felhúzása 180 
kg, összetett eredménye 435 kg. 

Végezetül Juhász Attiláért szorít-
hattunk. A 82,5 kg-osok között nem 
akármilyen ellenfelekkel mérhette 
össze tudását. A 14 induló közül a 
VIII. helyen zárta a versenyt: gug-
golása 197,5 kg, fekvenyomása 135 
kg, felhúzása 215 kg, összetett ered-
ménye: 547,5 kg.

Tehát bátran kijelenthetem, 
hogy a felnőttek között is bármi-
kor a dobogókra tudunk állni. 
A következő megmérettetésünk 
májusban az Ifi-Junior Erőemelő
Magyar Bajnokság lesz, ahol már 8 
versenyzővel indulunk. Bízok ben-
ne, hogy hasonló sikereket érünk el 
ezen a versenyen is.

Béres Zsolt klubvezető

ERŐEMELŐ HÍREK

Béres Csilla 
felhúzás-gyakorlata 125 kg-al
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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 ,  t e l . :  5 7 / 4 4 0 - 3 5 3
EGÉSZ ÉVBE N NYITVA :  
Április 16-tól június 10-ig:  
 hétköznap 9-től 18 óráig, 
 hétvégén 8-tól 18 óráig.
Június 11-től augusztus 20-ig:  
 hétköznap 9-től 19 óráig, 
 hétvégén 8-tól 19 óráig.
Augusztus 21-től szeptember 30-ig:  
 hétköznap 9-től 18 óráig,  
 hétvégén 8-tól 18 óráig.
Október 1-től április 15-ig: 8–16 óráig.

A strandfürdőben nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz van, 
melynek összes ásványianyag-tartalma 1110 mg/liter, hőmérséklete: 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, fagyál-
lók, olajok (MOL, Shell), vasanyagok, csavarok, szögek, flex-korong-

ok, 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!

A család örömére, kedvére, 
friss Jásztej-terméket tegyen terítékére! 

J Á S Z T E J  –  Jászapáti, Juhász Máté út 3.

Telefon és fax: 57/ 540-200; 57/ 540-201

Szemészeti 
magán-szakrendelés

RENDELÉSI IDŐ: 
kedd: 15–20 óráig
szerda: 9–13 óráig

csütörtök: 15–20 óráig

Sérülés vagy hirtelen látásromlás esetén a rendelési időn kívül 
is segítek, de kérem, hogy előtte az időpontot 

telefonon egyeztessük: 540-770 vagy 440-804.

UTASI JÁNOSNÉ DR. GARAY BORBÁLA


