
Jászfényszaru város lapja

2005. május 16. évfolyam 5. számÁra: 77,– Ft

Felavatták a megbékélés emlékmûvét

Akik megjárták a Nagy Háborút

Gyõriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Tusák Éva, a Frankl család
leszármazottja

Jászfényszarun 1989 nyarán Kiss József
tanár úr sorra kereste fel azokat a családokat,
hozzátartozókat, akik csak halálhírét
hallották szeretett katonfiuknak, kedve-
süknek, szomszédjuknak. Az adatok feldol-
gozása után – még abban az esztendõben –
egy fo tóa lbum készül t  az  á r ta t lan
áldozatokról, s egy emlékmûvet állítottak a
város fõterén, ahol mindenki olvashatja azok
nevét, akik soha nem térhettek vissza szülõ-
falujukba.

Május elsõ hetében Európa-szerte emlé-
keztek – gyõztesek és vesztesek – a II.
világháború befejezésének 60. évfordulójára.
Közösen emlékeztek. Egy szörnyûséges
háború befejezése olyan pillanat, amire
többen vágynak, mint folytatni kívánnák.
Az ítélet meghozatala – ki, miben volt felelõs
vagy felelõtlen, és további ezernyi kérdés
megválaszolása – a történelem feladata, s
ugye, jól tudjuk a mondást: A történelem az
élet tanítómestere. Figyeljünk a tanítóra!

Jászfényszaru Képviselõ-testülete 2004-
ben határozatot hozott a megbékélés
emlékmûvének felállítására, amelynek
idõpontjául 2005. május 7-ét határozták
meg. Erre az idõpontra a mûvelõdési ház
elõtti szovjet emlékmûvet alakították át oly
módon, hogy az ezentúl – nemzetiségi
hovatartozástól függetlenül – mindazok
emlékét szimbolizálja, akik katonaként
Jászfényszaru közigazgatási területén haltak
meg a II. világháború idején. Az emlékmû
felállításának költségeit az önkormányzat és
a „Jászfényszaruért” Alapítvány biztosí-
totta. A tervezés és egy bronz alkotóelem
megalkotása Szabó Imrefia Béla munkája, a
kivitelezést Tóásó Tibor kõszobrász
végezte.

Május 7-én került sor az emlékmû ünne-
pélyes felavatására. Az avatási ceremóniát
megelõzõen a képviselõ-testület tagjai és a
meghívott vendégek koszorút helyeztek el
a zsidóáldozatok kegyhelyénél, valamint a
szovjet katonák és Hanzséros Gyula magyar
hõsi halott sírjánál az Alsó-temetõben.
Ezután került sor a Szabadság téren 16 évvel
ezelõtt felállított emlékmûnél a háború
jászfényszarui áldozati elõtti fõhajtásra.
Miután Erdei Gábor elõadásában meghall-
gattuk a Himnuszt Gyõriné dr. Czeglédi
Márta polgármester emlékezett azokra, akik
katonaként a harctéren, vagy vallásuk okán
a koncentrációs táborokban oktalan halálukat

lelték. „Azok a fiatalemberek, akik a katona-
ládával bevonultak, úgy hitték, mind haza-
térnek. Bizony, megélték a háború borzalmait
és ma már a hazatértekbõl is kevesen
lehetnek köztünk. A 60. évfordulóra elhívtuk

azokat az idõs embereket, akik a háborút,
oly sokuk a fogolytáborokat is megjárva
tényleg hazatértek, hogy együtt emlékez-
zünk.” A polgármesterasszony felidézte,

(Folytatás a 2. oldalon)
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Felavatták a megbékélés emlékmûvét
(Folytatás az 1. oldalról)
mit hallott azokról a napokról, amikor
Jászfényszarura hírek jöttek a közös
sírokról ,  a  hidegrõl ,  az  éhségrõl  s
mindazokról a borzalmas tettekrõl, amikre
csak háborúban képes az ember. Jász-
fényszarut nagy veszteség érte.  Az
emlékköveken 224 jászfényszarui neve
olvasható, fiatal katonák,
s szinte teljes zsidó-
családok nevei. Áldozatok
valamennyien és ártat-
lanok, így emlékszik egy
túlélõ, amit nincs okunk
vitatni. „60 év - tanuljuk
történelembõl, õrizzük a
családi történeteket, em-
lékeket,  az elsárgult
katonafényképeket szép,
fiatal, reményteljes ma-
gyar katonafiúkról. Itt
pedig 16 éve gyújthatunk
gyertyát az emlékükre.
Jászfényszaru lakosainak
nevében tiszteletünket
kifejezve gyújtom meg a
gyertyát .  Isten áldja
emléküket.”

A rendezvényre meghí-
vást kapott Tusák  Éva, aki
Dabason él. Édesanyját
Frankl Ilonának hívták,
aki Jászfényszarun szü-
letett. Nagyszülei és nagy-
bátyja – vidám természetû
iparos családként ismerték
õket Jászfényszarun – sok
más zsidócsaláddal együtt
az Auschwitz-i halál-
táborban, gázkamrában
pusztultak el, sírjuk nincs.
Az unoka háláját fejezte
ki a város önkormány-
zatának, amiért Halottak
napján mél tó  módon
emlékezhetnek elhunyt
szeretteikre a temetõben
a zsidómártírok márvány
emlékmûvénél és a fõtéren
található emlékmûre is
minden zsidó áldozat nevét felírták.

Az elesett hõsökért Csõke György címze-
tes esperes plébános mondott imát. A közös
imádság után pedig a II. világháborúban
szolgált volt katonák elhunyt bajtársaikért,
valamint hozzátartozók egy-egy szál élõ
virágot helyeztek az emlékmûhöz állított
vázákba. Jászfényszaru lakossága nevében
a jászfényszarui áldozatok emlékére Gyõri
János alpolgármester, Berényi Ferenc
önkormányzati képviselõ és Tusák Éva
helyezett el koszorút, majd a cserkészcsapat
tagjai meggyújtották a kegyeleti mécseseket.

Az ünnepi rendezvény a mûvelõdési ház
elõtti téren, a megbékélés emlékmûvének
helyszínén folytatódott. Lovászné Török
Magdolna  önkormányzati  képviselõ
köszöntötte a meghívott vendégeket, s a

megjelent érdeklõdõket. Az ünnepséget
jelenlétével megtisztelte dr. Gedei József
országgyûlési képviselõ, Zachar Ferenc
bizottsági elnök, a Megyei Közgyûlés
képviseletében, Horthiné dr. Bathó Edit, a
Jász Múzeum igazgatója, Gubicz István
jászkapitány.

Csomor Csilla színmûvész, városunk

szülötte adott elõ részletet Babits Mihály
Húsvét elõtt címû versébõl, majd Gyõriné
dr. Czeglédi Márta polgármester ismertette
az emlékmû létesítésére alkotott képviselõ-
testületi határozatot.

Horváth Lajos fõtanácsos, a HM Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó
és Katonai Hagyományõrzõ Iroda iroda-
vezetõje ünnepi megemlékezésében beszélt
a háború borzalmairól, amely háború
nemcsak Európát, de az egész világot lángba
borította. „Nincs olyan helye a Földnek, ahol
ne siratnának halottakat. Minden egyes
katonát elsirattak, akármelyik oldalon harcolt
is, minden egyes katonát hazavárt valaki.
Ha mi ezt végre megértjük – és külön
köszönöm Jászfényszarunak, hogy itt ilyen
emlékmû kerül leleplezésre – akkor elve-
tettük a magvát egy olyan korszaknak,

amelyben kevesebb esélye lesz a gyûlölet-
nek, a haragnak, a szembenállásnak mint
eddig.” Különös, torokszorító érzés volt hal-
lani Mezei Mária hangján a Mondd, hol van
a sok vírág címû sanzont, s megrendítõ, szép
ünnepi mûsort szerkesztett Kovács  And-
rásné erre az alkalomra, amelyet Bordásné
Kovács Katalin, Kun Zsolt, Ocskó Sós

Csaba és Tóth Anglika – a
Fortuna Együttes tagjai –
adtak elõ.

Az emlékmûvet a le-
leplezés után Urbán Imre
ezredes, katolikus tábori
esperes szentelte fel, majd
az Evangélium tanításából
idézett. A közös imádság
után a kegyelet koszorúit
helyezték el az emlékmû-
nél Gyõriné dr. Czeglédi
Márta polgármester az
önkormányzat, Mészáros
László címzetes fõjegyzõ
a „Jászfényszaruért” Ala-
pítvány kuratóriumi elnök-
sége nevében továbbá ko-
szorút helyeztek el Hor-
váth Lajos és Tusák Éva, a
békében felnövekvõ nem-
zedék nevében Bordás
Borbála, Karizs Evelin,
Petõ Zoltán, Varga Pál és
Zsámboki Sándor .  A z
ava tás i  ce remónia  az
Európai Unió Himnu-
szával zárult, amelyet az
ünnepségen közremûködõ
Budapesti Helyõrségi
Zenekar adott elõ, vezé-
nyelt Baczkó István.

A május 7-ei rendezvény
helyszínein a FÉBE Szûcs
Mihály Huszárbandérium
tagjai álltak díszõrséget
korhû magyar katonai
egyenruhában. A zenei
háttéranyag összeállítását
a Petõfi Mûvelõdési Ház és
a Városi Könyvtár vállalta,
a hangtechnikát Harnos

Miklós és Kiss János kezelte. A rendezvény
helyszíneinek rendezésében a Gamesz
dolgozói vették ki részüket.

A nap eseményeinek igen érdekes, fontos
része volt az a kamarakiállítás, amelyen I.
és II. világháborús emléktárgyakat, köny-
veket, térképeket, röpiratokat láthattunk. A
Petõ Zoltán által szerkesztett kiállítást
Babucs Zoltán hadtörténész nyitotta meg,
akinek beszédébõl egy mondatot idézünk:
„A mi szent kötelességünk, hogy tovább-
adjuk ezeket az emlékeket utódainknak,
elmeséljük azt, hogy mit is tettek apáink,
nagyapáink, õseink annak idején, hogy ez a
sokat szenvedett kis ország maradhasson
itt Európa közepén.”

Szöveg: Sugár Istvánné
Fotók: Rohoska
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A falugazdász tájékoztatójaA Jászkapitány-
szobor avatásán Tisztelt Gazdálkodók! A területalapú

támogatás igénylése a 2004-2005 gazdasági
évre május 17-i határidõvel véget ért. Június
10-ig azonban – munkanaponként 1 % támo-
gatás csökkenéssel – beadhatják igényüket
azok a termelõk, akiknek valamilyen oknál
fogva elmaradt a kérelem benyújtása,
illetõleg ezen idõszak alatt jutottak olyan
földterülethez, amelyet saját maguk
kívánnak megmûvelni és eddig támogatási
igényük még nem volt.

Fontos megemlítenem, - hiszen a csa-
padékos idõjárás és a belvízre hajlamos
területek ezt indokolják – hogy a beadott
kérelemhez képest bármilyen változás,
amely elháríthatatlan körülmény miatt
hatással van a terület lefedettségének
változásaira – „vis maior”-ként – bejelentés
köteles a helyszín ellenõrzése megkezdéséig
(a helyszín ellenõrzésérõl a földhasználó
írásban értesítést kap). Az ellenõrzés
megkezdése után a beadott kérelem nem
módosítható és a be nem jelentett változást
az MVH szankcionálhatja. A kiegészítõ
nemzeti támogatások egyik – július folya-
mán igényelhetõ – területe az anyatehén
tartás támogatása. A támogatásnak ezt a
fajtáját azok az állattartók igényelhetik, akik

-gondoskodtak a szarvasmarha ENAR
jelölésérõl

- az apaállat az állattenyésztési törvény-
ben foglaltaknak megfelel

- hústípusú vagy magyar tarka terméke-
nyítõ anyagot használnak

- a tenyészetben jellemzõen hústermelés
céljára tartanak borjakat

- állatlétszámuk legalább három anyaállat
(tehén vagy júliusban a nyolc hónap vem-
hességi idõt meghaladó üszõ).

A húsmarha értékesítés után járó támo-
gatás igényelhetõsége változatlan, megfelel
a tavalyi gyakorlatnak. Külön kérelmet
beadni (K 5700 nyomtatványon) csak annak

kell, aki ezt az elmúlt évben nem tette meg.
A kérelem beadásának meg kell elõznie az
értékesítést. A támogatás igényléséhez szük-
séges nyomtatványok fogadóóráimon hoz-
záférhetõk lesznek (anyaállat támogatásra
július második hetétõl).

Tisztelt részarány tulajdonnal rendel-
kezõk! 2002. évtõl – minden március 31-ig
történõ bejelentéssel (ez a határidõ a kö-
vetkezõ évekre is érvényes) – lehetõség nyílt
a részarány tulajdon kimérésének igény-
lésére. Ebben az évben a kormány 63/2005.
(IV. 8.) számú rendelete szabályozta le a
kimérés gyakorlati megvalósíthatóságát.
Ugyanakkor a rendelet elõnyben részesíti
azokat, akik a Földhivatalnál kimérésre már
bejelentett részarány tulajdonukat – re-
gisztrált termelõként – saját maguk mûvelik
vagy földjüket – 2005. december 31-ével
lejáró bérleti szerzõdés után – mûvelni
kívánják. A földmûvelõ részarány tulajdo-
nosoknak a „soronkívüliség” igényét 2005.
június 15-ig egy formanyomtatványon be
kell jelenteni a területi Földhivatalhoz.
Formanyomtatványt és bõvebb felvilágo-
sítást a fogadóórákon tudok adni minden
érdeklõdõnek ill. a falugazdász hirdetõtáb-
láján minden napszakban elolvasható a
Földhivatal tájékoztatója.

Tisztelt Ügyfeleim! Többen tapasztalhat-
ták már, hogy a falugazdász fogadóórája
(létszámunk csökkenése miatt) szerda
délutánra korlátozódott. Néha – központi
rendezvény, továbbképzés vagy szabadság
miatt – a szerda délutáni fogadóóra is elma-
rad. Igyekszem ezeket a kieséseket még azon
a héten, pénteken a délelõtti órákban pótolni.

Az esetleges változást minden esetben
jelezni kívánom a falugazdász iroda hirdetõ
tábláján. Hosszabb távollét június utolsó és
július elsõ hetében várható. Megértésüket
köszönöm.                            Tiborcz Zoltán

falugazdász

„Dicsekednék fûnek, fának...”
A József Attila Emlékév jegyében a Drá-

mapedagógiai Mûhely a város napjához
kapcsolódóan pódiumot rendezett a Város-
háza házasságkötõ termében.

Az elsõ részben legifjabb színészünk,
Erdei Gábor és a pusztamonostori Petõ
Edina, mûvészeti iskolánk tehetséges zene-
tanára József Attila emlékmûsorának be-
mutatóját láthatta a termet zsúfolásig
megtöltõ közönség. A József Attila életútját
végigkísérõ, igazi színházi élményt adó
produkció Gábor különleges személyiségén
átszûrõdve adott képet nagy költõnk
érzéseirõl, hitvallásáról, egyéni tragédiájáról.
Petõ Edina mûvészi zongorajátéka jól
kiegészítette a szövegek drámai hatását. A
Berze Lászlóné által készített képes, zenés
prezentáció méltó aláfestést, keretet adott a
mûsornak. A színházi hatást erõsítette a
Boda Krisztián által kezelt fénytechnika. A
második rész nagy sikert aratott, több
országos verseny döntõjén sikerrel szereplõ
vendégelõadója, Ézsiás László – aki sok

József Attila mûsort hallott az évforduló
alkalmából – különösen elismeréssel szólt a
fiatal mûvészek elõadásáról. A produkció
rendhagyó irodalom órának készült, ezért
jó szívvel ajánljuk minden iskolának.

A pódium második részében Ézsiás Lász-
ló, Bordásné Kovács Katalin, Kompolthy
József, Tóth Angelika, Bordás Júlia és Lo-
vász Nóra versmondók tolmácsolták ked-
venc verseiket. Kovács Tímea mûvészeti
iskolás növendékei mozgás etüdöt mutattak
be, végezetül pedig Jáger János osztotta meg
a közönséggel kedvenc dalait.

A bensõséges hangulatú rendezvény méltó
emléket állított József Attilának és a magyar
költészet nagyjainak, melyhez a szervezõk
munkáján túl nagyban hozzájárult a helyi
önkormányzat támogatása is.

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a Nemzeti
Kulturális Alapprogram is támogatásra
méltónak ítélte a „Dicsekednék fûnek, fának”
címû elõadás tájolását.

Katinka

Május 8-án vasárnap délelõtt kettõs
évforduló megünneplésére gyûltek össze
Jászberény és a jász települések érdeklõdõ
lakosai. A jászberényi hivatásos tûzoltóság
megalakulásának 110. évfordulójára és a 260
évvel ezelõtt kihirdetett redemptióra (ön-
megváltásra) emlékeztek ezen a napon.

A fõtemplomban megtartott szentmise
után az ünneplõ sokadalom a Városháza elé
vonult. A menet elején a Jászberényi, a végén
a FÉBE Szûcs Mihály Huszárbandérium
tagjai lovagoltak.

Az ünnepség kezdetét a jászkürt hangja
jelezte, majd öt kórus több mint százötven
tagja énekelte el a jász himnuszt. Dr. Magyar
Levente, Jászberény polgármestere köszön-
tõjében hangsúlyozta, az összefogás, az
együttmûködés vezethet sikerre ma is úgy,
mint régen. Az ünnepség fõvédnöke,
Habsburg György rendkívüli és megha-
talmazott nagykövet ünnepi beszédében
kiemelte, a Habsburgokat mindig tisztelték
a jászok, mert õk voltak legfõbb bíráik a
régmúltban. A Jászság gazdag tradícióinak
újjáélesztése, a kulturális sokszínûség olyan
érték, mely Európa számára is nagyon
fontos. Ünnepi mûsorként a jászfényszarui
Fortuna Együttes tíz tagja korhû öltözetben
történelmi életképet mutatott be nagy siker-
rel, amelyet Kovács  Andrásné rendezett. Ezt
követõen Bolla János, a Jászberényi Város-
védõ és Szépítõ Egyesület elnöke ismertette
a Jászkapitány-szobor megvalósulásának
történetét. Az egyesület gyûjtötte össze azt
a 16 millió forintot, amelybe a szobor és
környezetének kialakítása került. Számos
természetbeni felajánlás is történt. Szót
kapott a szobor alkotója, a Karcagon élõ
Györgyfi Sándor Munkácsy-, Mednyánsz-
ky- és Szervátiusz-díjas szobrászmûvész is.
Az adományozók nevében Takács János,
az Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója
elmondta, hogy örömmel támogatták 2 millió
forinttal a városvédõk kezdeményezését,
mert az emlékmû jelkép, az elõdõk méltó
tetteit példázza a ma élõk és a jövõ
nemzedéke számára. Az ünneplõk a fõtér
keleti végén álló szoborhoz vonultak. A
felszentelést követõen lehullott a lepel.
Gyõriné dr. Czeglédi Márta, a Jász Önkor-
mányzatok Szövetsége elnöke, dr. Magyar
Levente, Bolla János é s  Gubicz István
jászkapitány együtt adták át a szobrot a
Jászság közönségének.

A 2 tonna súlyú szobor talapzata egy 12
tonnás kõtömb, amely egy 7 méter átmérõjû
kör közepére került. A köralakzat 18 cik-
kelybõl áll, jelképezve a jász településeket.
A talapzatot ezen települések bronzból
készült címerei díszítik. A kapitány jobb
kezében a jászok örökbecsû ereklyéjét, a
jászkürtöt tartja.

A szobor felállításához Jászfényszaru
Város Önkormányzata 120.000 forinttal, a
Fényszaruiak Baráti Egyesülete 20.000
forinttal, néhány magán és jogi személy
kisebb összeggel járult hozzá.

Tóth Tibor
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5 éves a Mûvészeti Iskola

A születésnapi csokoládétorta körül

2005. április 23-án, szombaton, egész
napos rendezvénnyel ünnepelte fenn-
állásának 5. évfordulóját Jászfényszaru
Mûvészeti Iskolája. Az esemény alkal-
mából Szakmai Napot rendeztek, melyre
a térség iskolái és óvodái, illetve a
különféle mûvészeti ágak képviselõi
kaptak meghívást. A rendezvény célja
az volt, hogy bepillantást nyújtsanak a
Mûvészeti Iskola hétköznapjaiba a
délelõtti játszóházban, a bemutató
órákon és a délutáni szakmai beszél-
getés során. Valamint az, hogy meg-
osszák ünnepélyes perceiket vendé-
geikkel az esti gálán.

A program 9 órakor a Kisiskola torna-
termében kezdõdött. Anyák napi játszó-
házzal várták a gyerekeket a meghívott
vendégoktatók, és az Általános Iskola,
valamint a Mûvészeti Iskola Képzõ- és
Iparmûvészeti ágának pedagógusai. A
tanévenként 4-5 alkalommal megrende-
zett eseményt mindig nagy érdek-
lõdéssel várják a gyerekek. Most 12
asztalnál készíthettek különféle kedves
ajándékokat modern és újabb keletû
technikák segítségével a közelgõ jeles
nap alkalmából a „kis alkotók”. Voltak
itt virágok papírból, szalvétából és ne-
mezbõl, szívecskék kartonból és száraz-
virágból, tavasztündérek tojástartóból.
Díszítettek mécses-tartókat és hûtõ-
mágnest, festettek üvegeket. Apró ke-
zek formázták a levegõn száradó gyur-
mából a képeket. Bõrbõl kulcstartók és
mini képek, egyszerû zokniból babák
készültek.

A munka után vagy közben pihenni
vágyókat egy kis tízóraival várták, a
játszani vágyókat pedig a Néptánc

tanszak pedagógusa népi játékokkal
várta az udvaron. Az egyik tanteremben
a Színmûvészeti ág drámajátékaival
ismerkedhettek.

A vendégek még a Színmûvészeti ág
és a Balett tanszak munkájába is bepil-
lantást nyerhettek egy-egy bemutató
foglalkozás keretében.

Rövid ebédszünet után Szakmai Kon-
ferenciára hívták az érdeklõdõket a Mû-
vészeti Iskola pedagógusai, ahol mind
a négy mûvészeti ág valamennyi tan-
szaka bemutatkozott, majd a vendégek
is szóltak néhány szót saját iskoláikról.
Szóba kerültek még közös gondjaik és
problémáik, a mûvészeti oktatás jövõje.

A nap záróeseményének, a tanítvá-
nyok gálamûsorának a jászfényszarui
Petõfi Mûvelõdési Ház adott otthont.
A 17 órakor kezdõdõ mûsorban felléptek
a Zenemûvészeti, a Táncmûvészeti és a
Színmûvészeti ágat képviselõ cso-
portok. A Képzõ- és Iparmûvészeti ág
az öt év alatt elkészült munkákból
rendezett kiállítást, valamint a díszletet
biztosította a rendezvényhez. A kétórás
gálamûsor nagy sikert aratott. A gyer-
mekekkel együtt fellépõ tanárok, a
mûsorblokkok közötti kivetített fény-
képek, a fináléra felvonuló közel 300
gyerek közös énekes produkciója mind-
mind meghitt perceket szerzett a je-
lenlévõknek.

Az est fénypontjaként igazi születés-
naphoz méltóan együtt fogyasztottuk
el a hatalmas csokoládétortát.

Fülünkben még mindig ott zenél a
mûsorzáró dal utolsó sora: „Össze-
tartozunk!”.

A Mûvészeti Iskola pedagógusai

Augusztus elsõ hetében terveink szerint
Zakliczyn (Lengyelország), Cerknicza
(Szlovénia), Bors (Románia) és a helyi
általános iskola tanulóinak részvételével
nyelvi tábort szervezünk. A program rész-
ben a gyerekek meglévõ nyelvi ismereteinek
aktiválásáról és természetesen újak szer-
zésérõl szól, részben sport és kézmûves
foglalkozásokból, kirándulásokból áll majd.
Helyszíne az Általános Iskola. A résztvevõk
száma kb. 70 fõ, melynek fele a vendég.
Reményeink szerint ezt a tábort újabbak
követik, és akkor a mi diákjaink lesznek a
vendégek.

Ezen terveinket önkormányzati támo-
gatásból, pályázati pénzekbõl próbáljuk
megvalósítani, de sajnos a teljes fedezet
egyelõre nem áll rendelkezésünkre. Ezért
szeretnénk kérni mindazokat,  akik
fontosnak tartják, hogy ezáltal is motiváljuk
gyerekeinket a nyelvtanulásra, segítsünk
nekik barátokat szerezni külföldön is, meg-
tanítsuk, hogyan nyithatnak a nagyvilágra,
támogassák programunkat.

Köszönettel:
A tábor szervezõi

Nagy érdeklõdésre tartott számot a Petõfi
Mûvelõdési Házban május 6-án megren-
dezett grafológiai témájú elõadás. A Be-
dekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság és a
Grafológiabarátok Országos Egyesülete
közös szervezésében az érdeklõdõk a szep-
temberben indítandó Grafológia Szabad-
egyetem bevezetõ elõadásán vehettek részt.
Lehoczkiné Gonda Ágnes grafológus szak-
értõ, az egyesület elnöke beavatta az érdek-
lõdõket a kézírás elemzésének alapjaiba,
majd Földesi Éva jászfényszarui grafológus
a rajzelemzésben rejlõ lehetõségekrõl beszélt
a hallgatóságnak. Szeptembertõl a Grafológia
Szabadegyetem ismeretterjesztõ elõadás
sorozat formájában kínál lehetõséget azok
számára, akik többet szeretnének tudni a
grafológiáról.

A Népfõiskolai Társaság és a Grafológia-
barátok Országos Egyesülete hosszú távú
együttmûködésének elsõ lépését szeptem-
bertõl a grafológia tanfolyam, a pedagógusok
részére szervezett akkreditált pedagógiai
grafológiai képzés követheti. Ezen túlme-
nõen a régiófejlesztés jegyében kidolgozás
alatt áll a Budapesten már jól mûködõ
ingyenes „munkanélküli” tanácsadás, va-
lamint a „krízis” tanácsadás helyi meg-
valósítása is, amely az életvezetésében meg-
ingatott munkatársak, családok számára kínál
hatékony segítséget.

Nemzetközi angol
nyelvtábor

Jászfényszarun

A Népfõiskolai
Társaság híreibõl
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Tamus István kiállítása Jászfényszarun

Fotók: Rohoska

A városnapi majális fotóalbumából

2005. május 1–május 15.
Május 1-jén, a város napján képzõmû-

vészeti kiállítás nyílt a mûvelõdési házban.
A megjelenteket az önkormányzat és a
FÉBE nevében Tóth Tibor köszöntötte, aki
nagy készséggel szorgalmazta, szervezte a
városnapi rendezvényt.

Olyan mûvész alkotásait ismerhettük
meg, aki bár Debrecenben született, debre-
cenivé vált, mégis egy kicsit jászfényszarui
maradt. Szülei, nagyszülei tanyájához gyer-
mekkori emlékei fûzik, érett fõvel pedig
fontossá váltak számára gyökerei, egyre
inkább visszahúzta a szíve Fényszarura.
Ezeket a megállapításokat dr. Selmeczi
Lászlótól, a Debreceni Déri Múzeum igaz-
gatójától hallottuk, aki a kiállítás meg-
nyitóján ismertette a rendkívül szerény, ám
igen tehetséges mûvész, Tamus István
életútját, akinek munkásságát nagy becsben
tartják szülõvárosában. A Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképzõ Fõiskola szak-
csoportvezetõ tanáraként negyedszázada
szervezi, irányítja az intézmény hallgatóinak
rajzoktatását és vizuális nevelését. Több
országos mûvészeti egyesület tagja, a XIX.
és XX. századi debreceni grafikai hagyomá-
nyokra alapozva, azok felújításaként 2000-
ben létrehozta a Grafikusmûvészek Ajtósi
Dürer Egyesületét. Alkotásai szerepelnek
nemcsak debreceni, de minden jelentõsebb
országos grafikai és akvarell tárlaton, s
Lengyelország, Románia, Belgium, Né-
metország és Svédország után most Jász-

fényszaru mûvé-
szetszeretõ közön-
sége is megismerked-
hetett Tamus István
kitûnõ rajzaival,
akvarelljeivel. Dr.
Selmeczi László
„sorvezetõjébõl”
idézünk még egy
részletet: „Vala-
mennyi, munkás-
ságát elemzõ mû-
kritikus egyetértett
abban, hogy mûvé-
szi arculatát legin-
kább az egységgé
ötvözõdött kettõs-
ség, filozófiai mûszóval ellentétpár jellemzi.
Az egyik oldal komor tónusú, sokszor
tragikumot sejtetõ világ, balladisztikus
szomorúság, meditáció és olykor talán
rezignáció, hosszan élezett és aprólékosan
kidolgozott feszültséggel, amelynek
feloldásához az egyszeri tekintet nem elég.
A másik oldal az életörömöt, a derû
dallamait, az idill líráját, a szépségek õsi
forrásvidékét idézi fel.” A Jászfényszarun
bemutatott  alkotások szemlélõi jól
érzékelhették ezt a kettõsséget, a mûvész
tollrajzai, rézkarcai, kõnyomatai mellett
számos derûs akvarellben is gyönyör-
ködhettünk.

A megnyitó ünnepségen közremûködött

Magda Gábor zenetanár, akinek gitáron
elõadott muzsikája, egy kortárs orosz
zeneszerzõ Románca, kiváló hivogató volt
a szemlélõdésre a változatos technikákkal
készült mûalkotások között.

Tamus István köszönetet mondott a
fogadtatásért, beszélt a közönségnek csa-
ládjáról, a Fényszaruhoz fûzõdõ emlékeirõl.
A mûvész a kiállítás alkalmából két alkotását
adományozta a városnak. A Sétány címû
akvarell a Polgármesteri Hivatalba, a Nem-
zedékek címû kõrajz a Petõfi Mûvelõdési
Házba került.

Szöveg: Sugár Istvánné
Fotó: Rohoska

Dr. Selmeczi László, Tóth Tibor, Magda Gábor, Tamus István
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

A Napsugár Gyermekszínpad sikere

SZÜLETTEK:
Baráth Koppány László (Lénárt Olga), Borbély Levente (Balogh

Beáta), Ézsiás Martin (Török Tímea), Nyers Milán (Takács
Krisztina), Mészáros Hanna Zorka (Órás Enikõ), Sõregi István
(Házi Ilona).

HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK:
Cserháti Vencel (77 é.), Marton Gyula (79 é.), Szabó Imre (91 é.).

Áprilisi anyakönyvi hírek

Felhívás
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete ez évben Jászfényszaruhoz

és a Jászsághoz kötõdõ nyomdai meghívókból kiállítást tervez.
A meghívók a helytörténet hiteles dokumentumai. Kérjük azokat,
akik rendelkeznek ilyen meghívókkal (az 1900-1970 közötti évekbõl)
és szívesen kölcsönadnák a kiállításra eredetiben vagy fénymásolat
formájában, segítsék teljesebbé, érdekesebbé tenni leendõ helytörténeti
anyagunkat. A meghívókat július 29-ig várjuk a Városi Könyvtárba
vagy a 422-871-es telefonra jelezve szívesen érte megyünk.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2005. augusztus 20-án
(szombaton) délután az 1975 és 1987 között született felsõfokú
tanulmányokat folytatott vagy folytató fényszarui fiataloknak
találkozót szervez. A találkozó célja, hogy a városból elkerült
fiatalok tudjanak egymásról, és a település elõtt álló feladatokról. A
találkozón a résztvevõk a városfejlesztésrõl, a civil életrõl kapnak
helyi ismereteket, és néhány fiatal saját eddigi szakmai eredmé-
nyeirõl ad tájékoztatást.

Kérjük az érintett fiatalokat, hogy a találkozóra részvételi szándé-
kukat július 29-ig Petõ Zoltánnak a 30/678-7610 vagy Tóth Tibornak
a 30/853-8935 mobil telefonszámon vagy a Teleházban (mûvelõdési
ház) található jelentkezési lap kitöltésével jelezzék. A részletes
programot augusztus 10-ig megküldjük a jelentkezõknek.

Jelentkezz, várunk, töltsünk el együtt egy délutánt Jászfény-
szaruért.                                                                  FÉBE elnöksége

A mûvészeti iskola 5. esztendeje tiszteletére a Napsugár
Gyermekszínpad március 14-én részt vett a Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó Feszitvál megyei találkozóján,
Fegyverneken. A Napsugarak két produkcióval is megmérették
magukat. A jászsági és kunsági mondókákból, legény-leány
csúfolókból szerkesztett népi játék, a FÉRHÕ KÉNE MÖNNI,
Ezüst minõsítést kapott. A Luca napi népszokások, hagyományok
felújítása, benne két népmese improvizácós dramatizálása pedig
Arany minõsítéssel térhetett haza.

A több mint 20 színjátszó csoportból hárman képviselhették
Jász-Nagykun-Szolnok megyét május 14-én a regionális fesztiválon,
Békéscsabán.

A zsûri és a közönség értékelése alapján a Napsugarak Fegyverneken
és Békéscsabán is nagy sikert arattak. Mindkét mezõnyben kiemelték
a színjátszó csoport magas szintû, hagyományörökítõ tevékenységét,
tiszta, kifejezõ színpadi beszédét, és a produkció esztétikus, stílusos
jelmezeit. Dicsérték a színjátszók tehetségét, figurateremtõ készségét,
játékbiztonságát, és a színpadon magabiztosan játszó generációk
együttmûködését. A zsûri hangsúlyozta és kiemelte a 40 fõbõl álló
színjátszó közösség tevékenységét és magas szintû értékrendszerét.
Követendõ példának állította a felnõtt- és a gyermek színjátszók
együttes szereplését.

Az országos gálamûsorba a Napsugarak ugyan nem kaptak
meghívást, én mégis büszke vagyok rájuk, mert nagyszerûen
teljesítettek a megyei találkozón és a regionális fesztiválon is. Külön
örömmel tölt el, hogy a Debrecenbe továbbjutó három csoportból
kettõnek a vezetõje az én tanítványom volt.

Mindezek a sikerek és élmények nem gazdagíthatták volna a
Napsugár és a Fortuna színjátszóit, ha az Általános Iskola és
Kooperatív Mûvészeti Alapiskola nem tette volna lehetõvé a
fesztiválokon való részvételt.                                       Rozika néni

Amíg a szót kiejted „ANYÁM”, addig nem érzed az élet viharát.
Amíg van, ki megfogja kezed, addig úgy érzed, mindenki szeret.

De mikor hiába mondod „ANYÁM” amikor szeretettõl üres a szobád,
akkor tudod meg, mi az élet, s mostohának érzed léted.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MARTON GYULA

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

Felesége és családja

Emlékezés
HORNYÁK ANTAL

halálának 33. évfordulóján.
„Az idõ elmúlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz fájó emléked.

Tudjuk, hogy a csillagok között
a legfényesebb továbbra is Te leszel,

utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel.”

Szeretõ feleséged, lányod és családja

Emlékezés
BARÁTH LUKÁCS

halálának 7. évfordulójára.

„Az élet elmúlik,
De az emlékek élnek,

s míg élünk, õrizzük õket.”

Soha nem feledõ feleséged, lányod, võd,
fiad, menyed, unokáid, dédunokáid

Fájó szívvel emlékezünk
ZSÁMBOKI MIKLÓS

halálának 5. évfordulójára.
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, de Õ nincs már.

Az idõ elszállhat, múlhatnak az évek,
míg élünk velünk lesz fájó emléked.”

Szeretõ családja

Szeretõ családod

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Emlékezés
HORVÁTH KÁROLY halálának 1. évfordulójára.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
CSERHÁTI VENCEL

temetési szertartásán megjelentek, sírjára virágot,
koszorút hoztak, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Emlékezés
CSERHÁTI VENCELNÉ Kovács Ilona halálának

3. évfordulójára.

Szeretõ családja
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Kör.Kép címû mûsorában minden szomba-
ton 9.00, 14.00, 19.00 és 23.00 órakor.
Ismétlés hétfõn 9.00 órakor.

Körzeti Képes Krónika
JÁSZFÉNYSZARUI TUDÓSÍTÁSOK

a Fûtéstechnikai és Vas-Mûszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.

Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071

Szemüveges van a családban?
Nézzen be a FEDO OPTIKÁBA!

A Fotósbolt hírei

AJÁNDÉK KUCKÓ

Kínálat: Dísz és illatgyertyák, fürdõolaj –
Samponok, parfümök, rúzs, szemfesték –
Kaspók, vázák, fûszertartók – Üvegfesték,
naptárak, órák – Üveg, fém, fa képkeretek –
Kosarak, tálcák kovácsoltvas díszítéssel,
díszcsomagolók – Társasjátékok, babák, autók –
Száraz, élõ, cserepes virág – Koszorúra rendelést
felveszünk.  Szeretettel várok minden érdeklõdõt!

Pótáné Marika

APRÓHIRDETÉSEK
Akác, hárs, selyemfû, facélia és vegyes virág-

méz termelõi áron télen, nyáron folyamatosan
kapható. Edényt hozzon magával. Csúz Lajos
Jászfényszaru, Aradi út 1. (Tüzépnél). Tel.: 423-
122.

Jászfényszaru  Ady Endre út 49. szám alatt
jó állapotú sátortetõs, kertes családi ház eladó.
Érdeklõdni: Gyõri, 06/57/410-737

Eladó  kis parasztház nagy kerttel Jászfény-
szaru Kozma u. 18. sz. alatt. Konyhában víz
van. Érdeklõdni: 06/30/465-9340

Lakóház  szálláshelynek kiadó. Érdeklõd-
ni telefonon: 06/20/450-5086

Idõs férfi eltartót keres. Érdeklõdni a szer-
kesztõségben.

A nagy iskolánál a falatozó helyén.
Jászfényszaru, Szabadság u. 32.

06/30/544-9341

GÁZBOJLER AKCIÓ!

Családi fotók, gyereksorok, minõségi amatõr fi lmkidolgozás,Családi fotók, gyereksorok, minõségi amatõr fi lmkidolgozás,
fényképezõgépek, f i lmek.fényképezõgépek, f i lmek.
Kamerakazetták, fotó elemek és akkumulátorok. CD-k, CD és DVD boxok.Kamerakazetták, fotó elemek és akkumulátorok. CD-k, CD és DVD boxok.
Audio és Video kazetták. Képkeretezés, sírváza betétek, virágvázák.Audio és Video kazetták. Képkeretezés, sírváza betétek, virágvázák.
Koszorúk, sírcsokrok megrendelhetõk.Koszorúk, sírcsokrok megrendelhetõk.

Jászfényszaru, Szabadság út 49. Tel.: 57/423-353.
Nyitva:Nyitva: Hétfõtõl  péntekig 13-18 óráig.

Szombaton 9-12 óráig.

Jászfényszaru, Szabadság út 69.

ÚJ!ÚJ!
DigitálisDigitálisképkidolgozás!

képkidolgozás!

AKCIÓ!
Szemüvegkeretek 20%-os kedvezménnyel
kaphatók!

Megérkeztek az új napszemüvegek!

GYERMEKBIRODALOM
Telefon: 57/423-350

Jászfényszaru központi helyén, a
Fotó üzlettel szembeni (fõ útról

nyíló) kis utcában található.
Nyitva:

H-P: 8.00–19.00 ó.
Sz: 8.00–13.00 ó.

V: 9–12.00 ó.
Lányka tavaszi sztreccs pólók: 1300,– Ft-tól, fehér blúzok: 1450,– Ft,
fekete szoknyák: 1300,– Ft, csíkos ujjatlan blúzok: 2100,– Ft helyett 1680,– Ft.
Fiú vászon halásznadrágok: 3150,– Ft helyett 2550,– Ft-ért.
Fiú koptatott farmer ingek: 2300,– Ft-tól, kockás ingek: 1540,–  Ft-tól.
Szabadidõ nadrágok (110-es méretig) 100 % pamut: 1550,– Ft
Bébi bodyk: 800,– Ft-tól, rugik: 1600,– Ft-tól.
Baby Clean vastag 72 db-os törlõkendõ: 450,– Ft
Baby bruin vékony 240 db-os törlõkendõ: 690,– Ft
Libero 46 db-os mini pelenka: 1650,– Ft
Pampers óriás jumbo csomag: 3900,– Ft
Huggies 8–14 kg-ig 62 db-os maxi pelenka: 2800,– Ft. AKCIÓS!
Egyes elõzõ évi árukészletünkre 30 %-os árengedmény!

Építkezõk figyelmébe!

Nézzen be hozzánk! Érd.: 06/30/293-38-34
Nyitva tartás:

H-P:9.00-12.00, 14.00-17.00 óráig. SZ:
9.00-12.00 óráig.

Computeres szemvizsgálat
minden második szerdán
10–13 óráig.

Bejelentkezés személyesen vagy
telefonon!.

Apróhirdetés:                          15 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás

Egyszerû keretben:        15,- Ft/szó
Dekoratív keretben:      30,- Ft/szó

Vállalkozói szavas
hirdetés:                                 40,- Ft/szó
Vállalkozói keretes
hirdetés:          40,- Ft/hasábmilliméter
Politikai hirdetés:                30,- Ft/szó

A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák.

HIRDETÉSI
DÍJAINK

Hirdetések feladása a
szerkesztõségben.

Cím: Városi Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. l.

Tel.: 57/422-265

KF-125 KN                             63.900 Ft
FÉG HT 120L KN                     57.500 Ft
FÉG HT 80L KN                      51.500 Ft

Vaillant 17/1 átfolyós gázmelegítõ   31.900 Ft
WESTEN falikazánok -6% kedvezménnyel.
Celsius szeneskazán 25 kW-os     119.152 Ft
SPLIT KLÍMA 2,6 kW-os                  48.630 Ft
SPLIT KLÍMA 3,5 kW-os                  51.130 Ft
WC csésze lapos alsós                    6.880 Ft
Mosdó 56x45-ös                              6.220 Ft
WC tartály víztakarékos                    3.580 Ft
O/ 110 PVC csõ 2m/szál                       770 Ft

á

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
A házhozszállítás térítésmentes!

Nyitva:
H-P: 8.00-17.00 ó. Sz: 8.00-12.00 ó.

Építési fenyõ fûrészáru, valamint zsaludeszka nagy választékban
kedvezõ áron kapható.

JÁSZFÉNY Kft.
Jászfényszaru, Szabadság út 144.
Nyitva: H-P-ig 8-15 óráig,

szombaton kiszolgálás 8-12 óráig igény alapján.
Tel.: 57/422-930/13, 30/461-3720

ÚJ!

Erdélyi, székelyföldi körutazás!
2005. július 25-30-ig.

Részvételi díj: 41.900,- Ft/fõ
Utazás luxus autóbusszal.

Teljes ellátás összkomfortos családi
házaknál, Zetelakán.

Érd.: Varsányiné 37/344-706 telefonon

Ismerd meg a történelmi
Magyarországot!

Vasanyag minden méretben és típu1sban!
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Ügyeletek júniusban
Orvosi ügyelet és készenlét

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
jún. 01–03-ig: Dr.  Kocsis András

(Hunyadi út 1/A), jún. 04-10-ig: Dr. Kiss
József (Deák F. u. 1.), jún. 11-12-ig: Dr.
Kocsis András (Hunyadi u. 1/A), jún. 13-
19-ig: Dr. Palencsár Csaba (Ságvári E. u. 8.),
jún. 20-24-ig: Dr. Kiss József (Deák F. út
1.), jún. 25-26-ig Dr. Kocsis András (Hunyadi
u. 1/A) jún. 27-júl. 1-ig: Dr. Palencsár Csaba
(Ságvári E. u. 8.) júl. 2-3-ig: Dr. Kiséry Péter
(Deák F. út 1.)

Az ügyeleti szolgálat baleset vagy életve-
szély esetén vehetõ igénybe.

Közérdekû telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06/30/9-150-600
Mentõk: 104
Tûzoltóság: 105
Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06/30/9-745-690
Rendõrség (Jászberény): 107
Rendõrõrs (Jászfényszaru): 422-138

és a mobil 06-70/330-7626
TIGÁZ hibabejelentés: 06/28/430-488
Falugazdász: 06/30/312-8959
Szennyvízügyelet: 423-938 (munkaidõben)

Mobil: 06-30/450-0847

Készenlét a vízmûnél
Hibabejelentés munkaidõben a 57/ 422-

631-es, munkaidõn túl a 06/30/275-3350-
es telefonszámon.

Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út
Tel.: 522-460

Készenlétes telefon: 422-868
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 8.30–12.00

óráig, 15.00–19.00 óráig, június 4-én és 18-
án 8.00-12.00 óráig.

Polgármesteri fogadóóra

Kleopátra Patika
Szabadság út 40. Tel.: 424-046

Készenlétes telefon: 06/30/244-1456
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 8-18.30 óráig

és minden szombaton 8-12 óráig.
A gyógyszertárakban készenlét szombaton

12.00–19.00 óráig, vasárnap 8.00–19.00 óráig
van, amely csak sürgõs esetben vehetõ
igénybe.

Eladó néhai Gazdag Fábiánné háza

Megalakul a HONSZ jászfényszarui
csoportja

S p o r t

Néhai Gazdag Fábiánné végrendeletében a Szociális Gondozási Központra hagyta ápolása
és gondozása okán értékeit. Jászfényszaru Önkormányzata a Kossuth L. út 50. sz. alatti
ingatlan értékesítéséhez hozzájárult. Tekintve, hogy az ingatlan után nagy az érdeklõdés,
az értékesítés pályázat keretében történik.

2005. június 20-án 16.00 óráig lehet zárt borítékban postai úton vagy személyesen
leadni a vételi ajánlatot a Polgármesteri Hivatal titkárságára lehet leadni (emelet 1. szoba).

Induló ár: 2.000.000.- Ft.
A nyertes az lehet, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, azonos összegû ajánlat esetén az

részesül elõnyben, aki kiskorú gyermeket nevel, illetve esetlegesen önkormányzatunk
valamely intézményének kinevezett dolgozója.

Az eredményhirdetés idõpontja a pályázat benyújtását követõ önkormányzati ülés.
Az ellenértéket az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül kell

megfizetni, mely egyben a birtokbaadás idõpontja is.
Az ingatlan megtekintésére 2005. június 15-16-17. napokon kerülhet sor, a Gondozási

Központ vezetõje Kiss Jánosnéval történt elõzetes idõpont egyeztetés alapján. (Tel: 57/
522-148)

Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

2005. június 17-én 18.00–20.00 óráig fogadóórát tartok a Mûvelõdési Házban.
Ugyanezen a napon 8.00 órától 14.00 óráig várom a Polgármesteri Hivatalban azokat,

akik szeretnének felkeresni.                                 Gyõriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Értesítem betegeimet, hogy június 3-tól 10-ig szabadság miatt dr. Tóth Zoltán
helyettesít saját rendelõjében.                                                      Dr. Palencsár Csaba

Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége (HONSZ)
jászfényszarui csoportja 2005. június 8-án (szerdán) 10 órakor tartja alakuló ülését a
mûvelõdési ház földszinti termében. Az alakuló ülésre minden helyi hadirokkantat,
hadiözvegyet, volt hadiárvát és hadigyámoltat tisztelettel várnak a szervezõk.

Javult labdarúgó csapatunk mérlege az utóbbi négy mérkõzésen, helyezése azonban
változatlanul 13. a mezõnyben.

A Megyei I. osztályú bajnokságban hátralévõ három mérkõzésbõl kettõ hazai pályán
zajlik, Martfû illetve Jánoshida csapatai ellen játszanak focistáink.

Eredmények:
Kunszentmárton – Jászfényszaru 5:0
Jászfényszaru – Tiszafüred 2:1
Szajol – Jászfényszaru 2:2
Kunhegyes – Jászfényszaru 2:2

Focinaptár
29. forduló június   4. szombat 17.00 óra Berekfürdõ – Jászfényszaru
30. forduló június 11. szombat 17.00 óra Jászfényszaru – Jánoshida
Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt mérkõzések elõtt 2 órával kezdõdnek.

Június 24. péntek
13.00 Ünnepélyes megnyitó a szabadidõ-

parkban
14.30 Kiállítások megnyitója a Faluházban
17.00 Jászok-Kunok polgármestereinek

labdarúgó találkozója
21.00 LORD-koncert
Június 25. szombat
  9.00 Jászok fõpapi szentmiséje
10.30 Jász települések felvonulása
11.30 Díszünnepség

18.00 Motoros felvonulás
21.00 Hevesi Tamás koncertje
23.00 Kormorán-koncert
Június 26. vasárnap
11.00 Ünnepi szentmise és búcsúi kör-

menet
15.00 Barátságos labdarúgó-mérkõzés

Jánoshida helybeliek és Jánoshida
„idegenlégiósai” között

17.00 Jánoshida SE-20 év alatti Magyar
Válogatott barátságos mérkõzés

XI. Jász világtalálkozó – Jánoshida, 2005. június 24-25-26.


