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Vicemajster Slovenska Lukáš Jasenský
bol v Kecskeméte šiesty

2.–4. júla 2004 sa motoká-
rové majstrovstvá Slovenska
prelomili do druhej polovice
šampionátu. Lukáš Jasenský
z Veľkých Túroviec zastupo-

val náš región aj na týchto pre-
tekoch v maďarskom meste
Kecskemét. Jazdilo tu 16 jazd-
cov z Európy – z Maďarska,
Česka, Poľska, Slovenska a

Mesto Šahy

usporiada

Šahanský jarmok

17.–18. september 2004

Otváracia doba
Mestskej knižnice v Šahách

/Od 1. septembra 2004/
Pondelok zatvorené
Utorok 13.00 – 17.00 
Streda-štvrtok 8.30 – 11.30   13.00 – 17.00
Piatok 13.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 12.00

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 
1. augusta 2004 v ranných hodinách nás navždy opustila po
dlhej a ťažkej chorobe vo veku 87 rokov nám blízka a milo-
vaná teta

Irena Kučerová.
Smútiaca rodina chce touto cestou poďakovať pánovi pri-

márovi a celému personálu chirurgického oddelenia šahan-
skej nemocnice za obetavú zdravotnú starostlivosť.

Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť nám
blízkou osobou na jej poslednej ceste.

Smútiaca rodina

JESENNÁ AKCIA!!!
/september, október/

KADERNÍCTVO BEATRIC
PATAIOVEJ

MLÁDEžNÍCKA 2/B, ŠAHY
Dámsky strih – umývanie, fúkanie: 135 Sk
Detský strih – dve deti spolu: 45 Sk
Bonus: sladké prekvapenie pre deti a posedenie   

pri káve
Otvorené: pondelok–piatok: 10.00 – 18.00

sobota: 9.00 – 12.00
Tel.: 0907-688274

Volili delegátov 
na okresnú konferenciu

Vedenie Miestnej organi-
zácie Strany maďarskej koalí-
cie v Šahách zvolalo na 24.
aug. 2004 členskú schôdzu, na
ktorej zvolili nasledujúcich
delegátov na okresnú konfe-
renciu: Dezider Pálfy, Dezider

Orbán, Zsolt Bóna a Milan
Gál. Náhradným delegátom je
Pavel Korpás.

V diskusii sa hovorilo o ak-
tuálnych problémoch strany a
mesta.

/korpás/

Rakúska – a zvádzali tvrdé sú-
boje o body do celkového u-
miestnenia. Lukáš sa v tejto
silnej konkurencii európskych
jazdcov umiestnil na peknom
šiestom mieste, ku ktorému
mu gratulujeme. Vyhral domá-
ci pretekár Antonfeld z Kecs-
kemétu, ktorý dokonale využil
domáce prostredie.

Lukáš sa celkovo nachádza
na siedmom mieste majstrov-
stiev Slovenska, kde sú bodo-
vaní aj jazdci z Európy, a je
tretí zo Slovákov /celkove jaz-
dí 23 jazdcov/. Jeho cieľom je
umiestniť sa v tomto ťažkom
prvom roku vo veľkej triede
/ICA-J/ do piateho miesta v cel-
kovom umiestnení v seriáli

majstrovstiev Slovenska, k čo-
mu mu prajeme veľa úspechov
a držíme mu palce v ďalších
súbojoch.

Výsledky, ktoré Lukáš do-
sahuje, sú zásluhou aj všetkých
sponzorov, ktorí prispievajú na
finančne náročné tréningy a
preteky. Poďakovanie patrí:
BALTRANS, MORGEN Slo-
vakia, KERAMIK STUDIO,
AVIA DIOSI, TOMDUS –
sklo, porcelán, Gejza Csomor,
SIMOL TEAM, REMOTUR,
H+H Umnipo, Reštaurácia
BIETA, LY-vital, Mlyny a pe-
kárne u Sleziakov, stolárstvo
BAMET Hrkovce.

-pj-


