Vágyak és ösztönök

Fókuszban az egészség

Győztek hokicsapataink

Szász János rendező legújabb
filmje kapcsán járt nálunk
Hegedűs D. Géza főszereplővel.
Írás a 10. oldalon

E havi mellékletünkben a testi-lelki
egészségről és a mozgás fejlődéséről
olvashatnak.
Cikkek a 9. oldalon

A Warriors és a Jászberény HC
is sikerrel játszotta legutóbbi
meccsét.
Tudósítás a 12. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 05. szám (XXX./05.)

Gondolatok az
iskolaérettségről

Újság

2018. február 1.

Jászberény város lapja

Vitafórum a négyes körzetben

Bizonyára sok szülő számára okoz
dilemmát, hogy hatéves gyermekét
beültesse-e az iskolapadba, vagy egy
évet még az óvoda játékokkal teli falai
között tölthesse. Egyáltalán honnan
tudhatja biztosan, hogy gyermeke
érett az iskolakezdésre? Többek között ezen kérdésre adott választ Barna
Nelli klinikai gyermek-szakpszichológus előadása és számos hasznos tanáccsal látta el a jelenlévőket.

Már hagyomány, hogy városunk keresztény felekezetei is csatlakoznak a
nemzetközi ökumenikus imahéthez,
melyet idén január 21 és 28. között
rendeztek. Az imahét kiemelt témája a
társadalmi igazság és a kegyelmes szeretet hangsúlyozása, valamint az üldözött keresztyénekkel való szolidaritás.
Gergely Csilla

gergely
A január 23-i, keddi előadáson a
legnagyobbak, a Csillag csoport otthonos szobájában gyűltek össze az érdeklődő szülők és óvónők az Angyalkert
Óvodában. Az iskolaérettségig vezető
útról Barna Nelli klinikai gyermekszakpszichológus osztotta meg gondolatait, aki a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének munkatársaként számos gyakorlati tanáccsal is
szolgált.
A szakember a témát annak törvényi hátterétől közelítette meg, amely a
következőképpen fogalmaz: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, legkésőbb az azt követő évben
tankötelessé válik.
folytatás a 3. oldalon 

A 4. számú választókerület lakóit invitálta múlt szerdán körzetbejárásra és
fórumra a kerület képviselője, Tamás
Zoltán. A Gazdakör székházától délután fél négykor a Rácz utca irányába
indult a bejárás, melyhez a hivatal dolgozói és képviselők csatlakoztak.
Kárpáti Márta
Tamás Zoltán képviselő bőségesre szabta a körzet szemrevételezésének
idejét, mert panaszos csatlakozók híján
gyorsan véget ért a séta. Így mindös�-

A rajz szeretetét kell megtanítani
A Hamza Múzeum és Jász Galéria
idén is folytatja a nagysikerű műhelymunkát, amit szombat délután
már 14. alkalommal rendeztek meg.
A Műhelytitkaink sorozat kiállítójaként és a foglalkozás vezetőjeként
Telek Béla művésztanárt, városunk
díszpolgárát köszönthettük.
Szabó Lilla
Farkas Edit múzeumigazgató örömmel köszöntötte Szabó Tamás polgármestert, Hajnal-Nagy Gábor alpol-

gármestert és Telek Béla tanár urat,
valamint a közönség soraiban ülőket. A
Hamza házaspár egykori otthona ismét
megtelt a művészet kedvelőivel, akik
közül sokan barátként köszöntötték
a 81 éves Béla bácsit. Ráhangolódásként a társművészet kulturális élvezetét Móczó Árpád hozta el hegedűjátékával. Az év első műhelymunkáján az
olajpasztell-technika csínját-bínját sajátították el az alkotni vágyók, melynek történelmi múltját Kerekné Mihalik Judit ismertette.
folytatás a 11. oldalon 

sze a hivatalos jelen lévőknek tudta
bemutatni a bejárás során felmerülő
néhány problémát úgy mint a Rácz, a
Rozmaring és szabadság úton tapasztalható csapadékelvezetési gondot.
Megszemléltük a Fazekas utca tavaly
előtt felújított útburkolatát és az ott kialakított parkolókat, amelyek rendezvények idején – Bercsényi úti mézvásár, sportesemények, koncertek –nagy
kihasználtságúak.
Jó háromnegyed órát várakoztunk
immár a székház melegét kihasználva,
mire megérkeztek az első lakók, majd

Szabó Tamás polgármester és HajnalNagy Gábor alpolgármester s öt órakor
Tamás Zoltán beszámolójával elkezdődött a fórum. A képviselő elmondta,
hogy az elmúlt évben a Start közmunkaprogram keretében 207 méter járdaszakasz felújítását sikerült elvégezni a
körzetben. Ezek a Határ, az Ibolya és
a Fazekas utcákra vonatkoztak. Vállalkozói kivitelezésben a Bérkocsis, Rózsa,
Fazekas, Liliom, Molnár, Ibolya, Bolyai, Sarok, Bárány és Varga utcákban
készültek új járdaszakaszok.
folytatás a 2. oldalon 

Keresztény hitű emberek, főként katolikus és református testvérek gyűltek össze
január 24-én, szerdán délután a Szent István Házban, ahol Mező István református
lelkész és felesége, Mező Istvánné segédlelkész szolgáltak. Az ökumenikus imahétre
kiadott tájékoztatót Mező István olvasta
fel, melyet idén a Karib-térségben élő
keresztény testvérek állítottak össze, akik
a modernkori rabszolgaság problémájára
hívták fel a figyelmet.
folytatás a 3. oldalon 

Kosaras nap az Apponyiban

A Debrecen elleni győzelem után
másnap január 27-én szombaton, természetesen jókedvűen érkeztek a kosárlabda csapat játékosai a Bajcsy Zsilinszky úti iskola tornatermébe, ahol
a Kosársuli játékosai, azok szülei és a
sport iránt érdeklődők vártak rájuk.
Ács Tibor

A Kosarasnap megrendezésével a
Kosársuli és a Jászberényi KSE vezetésének kettős célja volt. Egyrészt hogy „testközelbe” hozza a példaképeket, vagyis a
felnőtt csapat tagjait a kosaras palántákkal. Valamint az, hogy egy hangulatos,
vidám nap keretében avassák fel a tavaly
ősszel elkészült tornaterem új sportparketta borítását. Mindezt szem előtt tartva
nagyszerű programon vett részt a kosarasok apraja-nagyja. Volt itt minden: zsákoló- és dobóverseny, különleges mérkőzések, pl. a minik a nagyok ellen, vagy az
utánpótlás szintén a felnőtt csapat ellen.
A Kosársuli nagy létszámot képvisel, hiszen 178 gyerek kosárlabdázik, nap-mint
nap. Az idei szezonban 13 csapatuk sze-

repelt a megyei-, regionális- és országos
bajnokságokban. A felkészítés és versenyeztetés feltételeit folyamatosan fejlesztik, mind a szakmai munkában, mind az
eszközök- és a teremfeltételek folyamatos
javításával.
- Célunk, hogy növeljük sportolóink számát, és a tehetségeinknek további
lehetőségeket biztosítsunk a fejlődésre.
Folyamatosan bővítjük az iskolai kapcsolatokat annak érdekében, hogy a kosár-

1.290 Ft/m -től
2

labda oktatás minél több iskolai foglalkozáson jelen legyen. Városunk vezetésével,
a támogatóinkkal, sportolóinkkal és a
gyerekek szüleinek támogatásával azon
dolgozunk, hogy mindenki jól érezze
magát rendszerünkben, és megmaradjon
a korábbi években felépített kosárlabda
bázis Jászberényben. 2011-től a TAO-s
rendszer megjelenésével nagy lehetőség
nyílt a teremfeltételek javítására.
folytatás a 3. oldalon 

Fotó: Gémesi Balázs

95 féle laminált padló készleten!
Jászberény, Nagykátai u. 3.
T.: +36-20/409-4896 www.diego.hu

Reménység és
gyógyulás

Függöny varrás
ingyen szegéssel!

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Új adózási szabályok
január elsejétől – 2. rész
Az önkormányzati adóztatást érintően 2018. január 1-től három új
törvény lépett hatályba és módosult
a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény. Az új – az adózás rendjéről
szóló, az adóigazgatási rendtartásról
szóló és az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról
szóló - törvények egyszerűsítik az
egyes eljárásokat és csökkentik a
bürokráciát. Jelen összefoglaló célja, hogy átfogó képet adjon a helyi
adózásra vonatkozó új szabályokról
a teljesség igénye nélkül.
Az adóigazgatási rendtartásról
szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) az
adóigazgatási eljárásban alkalmazandó
azon általános eljárási szabályokat foglalja össze, amelyeket eddig más törvények szabályoztak. A törvény rögzíti
a hatáskör és illetékesség vizsgálatára
vonatkozó szabályt, a nyelvhasználatra,
a kizárásra, az adatok zárt kezelésére, a
kiskorú, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott
nagykorú, valamint a fogyatékossággal
élő személy eljárási védelmére vonatkozó szabályokat, továbbá a kérelem vis�szautasítására, az ügyintézési határidőre, az igazolási kérelemre, a döntésre,
az eljárás megszüntetésére, valamint a
semmisségre vonatkozó szabályokat is.
Az Air. tartalmazza továbbá a tényállás
tisztázása körében a tanúra, a szemlére,
a szakértőre, a tolmácsra, és a tárgyalásra vonatkozó rendelkezéseket, az adóigazgatási eljárásokra vonatkozó egyes
alapelveket, a képviseletet és a kézbesítés, a biztosítási intézkedés, az ellenőrzés, a jogorvoslat, az eljárási költség
szabályait.
Az ellenőrzésekre vonatkozó szabályozás két ellenőrzési típust nevesít.
Az ellenőrzés egyik típusa az ellenőrzéssel lezárt időszakot keletkeztető adóellenőrzés. Ez az ellenőrzés a korábbi
bevallások utólagos ellenőrzésének felel
meg. Továbbá az adóellenőrzés lehet ellenőrzéssel lezárt időszakot nem keletkeztető jogkövetési vizsgálat, amelynek
keretében az adóhatóság ellenőrizheti,
hogy az adózó eleget tett-e egyes adókötelezettségeinek, adatokat gyűjthet

a bevallásban szereplő adatok, tények,
körülmények valóságtartalmának, ezek
hitelességének megállapítása érdekében, továbbá vizsgálhatja a gazdasági
események valódiságát, és adatokat
gyűjthet a becslési adatbázishoz. E két
ellenőrzési típus mellett a törvény nevesíti az ismételt ellenőrzést és a felülellenőrzést. Új szabályként jelenik meg
a törvényben egy ellenőrzési határidő,
mely szerint az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 365 napot.
Az adóhatóság döntéseivel szembeni fellebbezés, mint rendes jogorvoslati forma továbbra is biztosított.
Lényeges változás azonban, hogy a
fellebbezésben, illetve a fellebbezés
alapján indult eljárásban nem lehet
olyan új tényt állítani, illetve olyan új
bizonyítékot előadni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú döntés
meghozatala előtt tudomása volt, azonban azt az adóhatóság felhívása ellenére
nem terjesztette elő. Kedvező változás
az adózók számára, hogy igazolási kérelem nélkül előterjesztett elkésett fellebbezés benyújtása esetén az elsőfokú
adóhatóságnak minden esetben igazolási kérelem benyújtására kell felhívnia
az adózót.

Vitafórum a négyes körzetben

 folytatás az 1. oldalról
Közvilágítás fejlesztés címén a Molnár utcába telepítettek egy új lámpaoszlopot. Kilencmillió forint összegben
újították fel az útburkolatot a Rácz
utcában. A kivitelezéshez csatlakozott
a csapadékvíz-elvezető és az ivóvízhálózat rekonstrukciója is. Ugyancsak
csapadékvíz építésre került sor a Festő
utcában és a Kalap utcában. Huszonhat darab szomorúfűz csemetét ültettek el a Zagyva sétány körzetet érintő
szakaszán. Az öreg, balesetveszélyes fákat gallyazták, illetve kivágták. Szintén
gallyaztak lakóházak előtt az Árpád,
Bolyai, Fazekas, Varga, Dózsa György
utcákban. Közlekedési táblákat helyeztek ki forgalmi rend módosítások okán
a Koszorú és a Réhely utca sarkán behajtani tilos táblák, a Margit, Fazekas,
Tót utcánál és a Rozmaring utcát keresztező kisebb utcák sarkainál a lakók
kérésére elsőbbségadás kötelező táblákat helyeztek ki. A képviselő hozzátette
a fejlesztések a lehetőségekhez mérten
folytatódnak idén is, remény szerint a
körzetlakókkal együttműködve és azok
megelégedésére.

Az új közigazgatási perrendtartásról
szóló törvényben foglalt szabályozási
elvekkel összhangban továbbá az adóeljárásokat érintően is bővül a bírósági
felülvizsgálat lehetősége a közigazgatási per lehetőségével.
Mind az Air., mind az új Art. vonatkozásában főszabály, hogy a törvények rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt
eljárásokban, illetve a hatálybalépést
követően esedékessé váló kötelezettségekre kell alkalmazni. Ha azonban
a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az
adózóra összességében kevésbé terhes
bírság-, illetve pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb
az elkövetéskor hatályos törvényben
meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.
Következő lapszámban folytatjuk.

Jászberény Városi Önkormányzat

pályázatot hirdet

az alábbi önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására
A pályázatra kiírt lakás címe: Jászberény, Faiskola utca 5. fsz. 5.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 33 m2
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 13.563 Ft/hó
A pályázatra kiírt lakás címe: Jászberény, Faiskola utca 5. II. em. 1.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 33 m2
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 13.563 Ft/hó
A pályázatra kiírt lakás címe: Jászberény, Faiskola utca 5. II. em. 3.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 33 m2
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 13.563 Ft/hó
A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek Jászberény Város honlapján
(www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18.I./33. iroda, tel.:
57/505-799).

2018. február 1.

A hozzászólások sorát egy a város
egészét érintő probléma felvetése nyitotta, mely hosszas polémiát eredményezett. A választópolgár a fürdő helyzetéről érdeklődött, kifogásolta, hogy
míg más, akár kisebb településeken sikerült színvonalas gyógyvizes fürdőket
kialakítani városunkban mindez nem
valósult még meg. Szabó Tamás polgármester válaszában kifejtette, hogy
a hitelfelvételi célok között százmilliós keretösszeggel szerepel a termálkút
fejlesztése. Ez a beruházás a turisztikai,
gyógyturisztikai fejlesztések alap kritériuma. Ezt megelőzően nem volt a
városnak elegendő pénze az ez irányú
tervek megvalósításához, ugyanis a turizmust célzó uniós pályázatok mintegy

facebook.com/
berenycafe

Apróhirdetés
Eladó ráfutófékes utánfutó. Engedélyezett terhelhetés 490 kg. Ár: 220 ezer Ft.
Érdeklődni a 06/30-853-0003

Emlékezünk
Harsányiné
Kocza
Annamária
halálának
9. évfordulójára.
Engesztelő szentmise:
február 4-én délelőtt 10 óra,
Nagytemplom.

tíz éve lezárultak, s az akkori városvezetés nem használta ki a lehetőségeket, a
későbbiekben pedig hiányzott a megfelelő számú vendégéjszaka prezentálása a pályázati pénzek megnyitásához.
Jelenleg a két strand sport célú fejlesztése tervezett, amelyek ugyancsak pályázati forrásból valósulnak majd meg.
Hajnal-Nagy Gábor kiegészítésképp
hozzátette, a jelenlegi kút mélysége
nem elég a megfelelő ásványi anyag kinyeréséhez. A fent említett beruházás
során ezer méter mélységig lefúrnak,
s az onnan előtörő víz már megfelel a
gyógyvízzé nyilvánítás kritériumának,
amely megalapozza a további fejlesztési
lépéseket a gyógyturizmus irányába.
A következő felvetés szintén a város egészét érintő probléma volt. A
Thököly úton a járda rossz minőségére
hívta fel a figyelmet az egyik lakó. A
polgármester elmondta, hogy a belvárosban több helyszínen díszburkolatú
járdát építenek, s ennek egyik eleme
éppen az említett út lesz. A város szépítését szintén a négymilliárdos hitel
fedezi, s ennek része az utak, járdák,
kerékpárutak, csapadékvíz-elvezetők
megépítése. A megvalósítás időszaka a
következő három év lesz. Alvári Csaba
főépítész hozzáfűzte, hogy a lakó által
javasolt „tűzoltómunkában” elvégzett
járdarekonstrukció a szépen megtervezett és kivitelezett építkezések helyett
nem vezet eredményre, sőt mint az előző tapasztalatok mutatják, végül sokkal
nagyobb költséggel járnak. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy
a közmunkában készült járdaszakaszok
jó minőségűek, de várják az eddigiekhez hasonlóan a lakók együttműködését például a frissen betonozott
járdaszakaszok locsolásában, hiszen a

minőség és tartósság közös érdekünk.
A következő felvetés már közelebbi
helyszínekre kalauzolta a körzet lakóit.
A Honvéd utcába sebességkorlátozó
táblát kért a lakó az ellopottak helyére.
Szabó Tamás felhívta a figyelmet, hogy
az ilyen eseteket azonnal jelentsék, ne
várják meg vele a fórumokat! Visszatérő probléma városszerte a látást akadályozó utcai növényzet. A polgármester
nyomatékosan kérte a jelenlévőket és a
városüzemeltetési iroda vezetőjét, hogy
szüntessék meg az ez irányú problémákat és a balesetmentes kilátást biztosító
növényekkel helyettesítsék a terebélyes
bokrokat, tujákat az utak mentén. Az
évben lehullott első hó takarítási üteme
ismét felháborodást váltott ki a városlakókból. A közintézmények előtti járdák
és a közutak állapotát is kifogásolták.
Szabó Tamás ismét hangsúlyozta, hogy
a hó eltakarításnak meg van az ütemterve, a városüzemeltetés munkatársai
ennek értelmében végzik a feladatukat,
de az állami utak rendben tartása nem
a feladatuk, bár gyakran besegítenek
a takarításban ott is, amennyiben kapacitásuk engedi. A közintézmények
és magánházak járdáinak takarítása a
tulajdonos, illetve üzemeltető feladata.
Szintén egy városlakó hívta fel a
figyelmet a kórház udvarán és kerítése
mellett található öreg fák balesetveszélyes mivoltára. A Zagyva állapota is
ismét terítékre került. A polgármester
elmondta, hogy a folyó vízelvezetésével
évek óta küzdenek, most határozott
tervek készültek, melyek a vízügy bevonásával közreműködve meg fogják
oldani a problémát.
A meglehetősen vitásra sikerült fórum végül a kedélyek megnyugtatásával hét óra után ért véget.

Emlékezés

Köszönetünket fejezzük ki
mindazon rokonoknak,
barátoknak, kollegáknak,
diákoknak és ismerősöknek,
akik szeretett Édesanyánk

Mizsei Béla

halálának 17. évfordulójára
és felesége

Mizsei Béláné
Tábi Mária
halálának 26. évfordulójára.
Szerető családjuk

Emlékezünk

Kemenesi
Lászlóné
(Békési Margit)

halálának
5. évfordulójára.
„Míg éltél szerettünk,
míg élünk nem feledünk.”
Szerető családod

SZÉLESI EDIT

(1954-2018)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Székely Mihály
Kórusnak a búcsúdalért.
„Amikor Isten látta,
Hogy az út túl hosszú,
A domb túl meredek,
A légzés túl nehéz lett,
Átölelt és azt mondta:
gyere haza.”

Város
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Kosaras nap az Apponyiban

Fotó: Gémesi Balázs
 folytatás az 1. oldalról
A JKSE, a Kosársuli összefogva Jászberény Város Önkormányzatával és a
jászberényi vállalkozókkal, közösen igyekeztünk kihasználni ezt a lehetőséget.
Ennek eredményeképpen megvalósult az utóbbi időben a Bercsényi úti
játékcsarnokban az öltöző felújítás, vizesblokk bővítés, világítási rendszerfejlesztés, parkettacsere, lelátók beépítése,
fűtéskorszerűsítés és épületbővítés.
Az említett együttműködés keretében
épülhetett meg a Nagyboldogasszony
Iskola új tornaterme is, melyet szintén
az MKOSZ támogatott. 2017 őszén
pedig, új korszerű palánkokat és szivacsfalat kapott a Rákóczi úti iskola
tornaterme, valamint az év végén sike-

rült sportparkettára kicserélnünk, szintén a Rákóczi úti és az Apponyi iskola
tornatermeit – monda el Hőgye István a
Kosársuli ügyvezetője.
- Amikor ezelőtt néhány évvel bekapcsolódtunk ebbe a projektbe, annak
elsődleges célja az volt, hogy az iskolai
mindennapos testnevelést, a diáksportot, az utánpótlásnevelést segítsük.
Ez persze találkozott több sportággal,
jelen esetben itt a kosárlabdával az
utánpótlásnevelés terén, sőt a profi kosárlabdával is. Véleményem szerint ez a
legjobb konstelláció, amikor az érdekek
így együtt vannak és találkoznak, ebből
lesz a legjobb eredmény. Természetesen
ebben az ügyben tesszük továbbra is a
magunk dolgát. – ezt a nyilatkozatot

már Szabó Tamástól, városunk polgármesterétől hallottuk, aki Hajnal-Nagy
Gábor alpolgármester társaságában látogatott el a sportrendezvényre.
Természetesen a továbbiakban is
marad a jól bevált hármas együttműködés és a TAO támogatás keretében,
június végéig az alábbi munkák elvégzését tervezik Hőgye Istvánék: világításkorszerűsítés és öltözők felújítása
(Apponyi Iskola); világításkorszerűsítés, tetőfelújítás, kültéri kondigépek,
eredményjelző és LED reklámfalak,
(Bercsényi Iskola); kosárliget (Sportpálya utca); kosárpálya felújítás (Szántai
kert), valamint új multifunkcionális
csarnokberuházás (Huszárlaktanya térsége).

Reménység és gyógyulás
 folytatás az 1. oldalról
Az ajánlások közül Mező Istvánné János evangéliumának igéjét (Jn
14, 25-27.) magyarázta, reménység és
gyógyulás címmel:
„Elmondom ezeket nektek, amíg
veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a
Szentlélek, akit az én nevemben küld az
Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én
mondtam nektek. Békességet hagyok
nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan
a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, ne is csüggedjen.”
Az igerész alapján szólt a vigasztalás és a békesség témájáról. Nemcsak
Jézus tanítványainak, a megmaradt
tizenegynek volt szüksége vigasztalásra
a búcsú órájában, hanem mindan�nyian vigasztalásra szoruló emberek
vagyunk, hiszen mindannyiunknak
vannak nyomorúságai, nehézségei,
keserűségei. Hogyan és mi módon
kaphatunk vigasztalást? Az emberi
szó kevés. A vigasz az, amikor a földi
veszteségből örök nyereség lesz. Erre a
vigasztalásra egyedül Isten képes. Ezért
ígéri Jézus a vigasztaló Szentlelket, akiről azt mondja, hogy mindenre megtanít és eszünkbe juttatja azt, amit ő
mondott, tanított erre az életre és az
örök életre vonatkozóan.
A másik fontos üzenet ebből a sza-

kaszból az ő hagyatéka és az ő békessége.
Elküldi az ő Szentlelkét és békességét,
amely körülményektől független, belülről fakadó erő. Ez a békesség elsősorban
Istennel való megbékélés, amelynek következménye sorsunkkal, egymással és
önmagunkkal való békesség.
Reményik Sándor Békesség Istentől című versében a következőképpen
írja le Isten békéjét: „Örök hullámzás
a víz felszíne. / De lent a mélyben
háborítatlanul / Pihen a tenger s az
ember szíve, / Hadd hullámozzék a víz
felszíne. / Békesség Istentől.” Ez Isten

ajándéka a számunkra.
Másnap, január 25-én, csütörtökön délután a Református Gyülekezeti
Házban találkoztak a testvérek, ahol
Szántó József apátplébános és Taczman
András diakónus szolgáltak. Szántó
atya szentbeszédében Jézus Krisztus
életéről elmélkedett, aki rövid földi
léte során megtanította mindazt, ami
ahhoz kell, hogy üdvözöljünk. Az Igét
hirdető Jézus az Atya akaratát teljesíti
és elhozza Isten országát. Ehhez azonban nyitott szívekre van szükség!
Manapság azonban egyre több a
zárlatos szív, fejére fordult a világ értékrendje, amiből a sok szenvedés következik. Széthulló családok, csere-bere
párkapcsolatok, fél nemzetnyi abortusz
– sorolta a negatív példákat Szántó
atya. Ezt éri el az Istentől távolodó tendencia. Nem tudhatjuk, mikor jön el
az utolsó óra, ezért is van égető szükség
a változásra: „Tartsatok bűnbánatot és
higgyetek az Evangéliumban!” A történelem során is volt példa a megújulásra:
a háború után a leigázott települések is
újjáépültek, de ez az építkezés elsősorban az emberek lelkében kezdődött. „
El ne tévesszük a célt, hogy mindnyájan hazaérkezzünk!”
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3. oldal

Gondolatok az iskolaérettségről
 folytatás az 1. oldalról
Az a gyermek, akinek esetében azt
a szakértői bizottság javasolja, további
egy nevelési évig az óvodában részesül
ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé…” Barna Nelli saját tapasztalata szerint ma átlagosan 6,5-7 évesen
kezdik a csemeték az első osztályt, míg
évekkel ezelőtt természetes volt, hogy a
hatodik életév betöltésével mentek iskolába.
A szakember szerint az iskolaérett
gyermek tud uralkodni az érzelmein és
tud figyelni a másikra. Ezek azért alapvető kritériumok, mert az iskolában
már a tanulás lesz a fő tevékenységi forma, nem a játék. Szintén nagyon fontos a testi fejlettség: a jó fizikai erőnlét
a többkilós iskolatáska cipeléséhez, a
fogváltás, a kéztő és ujjpercek csonto-

tanító nénit és nem intézményt választani, hiszen a jó szülő-pedagógus kapcsolat a gyermek fejlődését segíti.
Ha nem tudnak dönteni a felől,
hogy érett-e a gyermek az iskolára, a
szülő és a pedagógus is kérheti az erre
irányuló vizsgálatot. A szakszolgálat
szakemberei által használt Kanizsa-féle
iskolaérettségi vizsgálat öt területet vesz
górcső alá: a mozgásfejlettséget, a nyelvi fejlettséget, a kognitív fejletséget, a
számolást és az adaptív viselkedést. A
vizsgálat egyértelmű választ ad arra,
hogy a gyermek érett az iskolakezdésre, vagy sem. A Jászberényi Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársai általában
márciusban végzik ezeket a vizsgálatokat, melyről bővebb információt a
Nagytemplom utcai intézményben
tudnak nyújtani.

Fotó: Angyalkert Óvoda
sodása, a kialakult jobb- vagy balkezesség és a megfelelő ceruzafogás. Az iskolaérett gyermek értelmi képességei közt
szerepel a saját test ismerete, a szem-kéz
koordináció, a térérzékelés, az emlékezet, a figyelem, a gondolkodás és az
auditív észlelés is. Az iskolaérett gyermek szociális fejlettségét mutatja, hogy
érdeklődik az iskola iránt, önálló, van
feladat- és szabálytudata, érzelmei kiegyensúlyozottak, tűri a monotonitást,
képes társas kapcsolatok kialakítására,
alkalmazkodásra és el tudja viselni a
kudarcokat.
Mindezen képességek, fejlettségi szintek kialakulásában igen fontos
szerepet játszik a szülő és a pedagógus
kapcsolata a gyermekkel és egymással
is egyaránt. Ezért érdemes elsősorban

Barna Nelli véleménye szerint a
legfontosabb, amit a szülők tehetnek
gyermekeik egészségéért, hogy minőségi és elegendő mennyiségű időt töltenek velük. Persze a munka, a háztartás,
a különórák mellett nem egyszerű feladat, de elengedhetetlen a gyermekek
egészséges fejlődése érdekében. Hiszen
a családban tanulják meg az alapvető
viselkedési mintákat, amit a bébiszitternek használt tévéből és számítógépből soha nem tanulhatnak meg.
Kutatások igazolják, hogy az életre való
alkalmasság körülbelül 80%-ban függ
a gyermek érzelmi intelligenciájától
(EQ), ezért is van központi szerepe a
sok játéknak, a meseolvasásnak és a
közös családi programoknak az óvodás
gyermekek fejlődésében.
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Nyílt kérdések a képviselőhöz
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A biztonságra nem kár költeni
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője kedden délelőtt reagált Budai Lóránt jobbikos képviselő kérdéssorára, melyet a párt pénteki sajtótájékoztatóján nyílt levél formájában tett
fel a parlament helyi képviselőjének.

bízik jobban az iráni forradalmi gárdában és a magyar „Isten engem úgy
segéljen” helyett miért esküszik török
nyelven Allahra a muszlimok rendezvényén?

– Azt szeretném javasolni, hogy
bárki, aki sokallja a bevándorlás elleni
küzdelemre fordított összegeket, menjen el azokba az országokba, ahol nem
tudták a migránsáradatot megállíta-

Ugyan a választ már tudjuk –
mondta Pócs János –, hiszen a Jobbik
pénzért és hatalomért mindenre képes.
Ennek szomorú példája a nyílt levél,
melyben szintén a pénz dominál, az ország biztonságát figyelmen kívül hagyva. Ezt követően kifejtette, hogy a kormány migránsellenes programjával több
százezer bevándorló letelepedését akadályozta meg. Azokban az országokban,
ahol elmaradtak a biztonsági intézkedések, nőtt a terrorcselekmények száma is.

ni. Menjenek oda, azoknak az embereknek a hozzátartozóihoz, akik odavesztek egy-egy terrorcselekményben
– részletezte Pócs János.
Végül elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy ha valamire nem kár költeni, az Magyarország keresztény hitének, hagyományainak védelme, ami
az emberekről és a gyermekeinkről
szól. Ha ezeket az elveket képviseli a
Jobbik, akkor támogassa a Stop Soros
programot.

szabó

Budai Lóránt, a Jobbik jászsági országgyűlési képviselőjelöltje sajtótájékoztatót tartott január 26-án, a
párt helyi irodájában az „Orbán kvótával” kapcsolatosan. A eseményen
a közösségi oldalán nyílt levélben
már feltett kérdéseit ismételte meg
és tette fel Pócs János kormánypárti
országgyűlési képviselőnek címezve.
demeter
Budai Lóránt és a Jobbik szerint a
kormány migráns ügyben becsapta az
embereket, mivel kommunikációjuk és
programjuk ellenére teljesítette a migránskvótát. A kormány három éven
keresztül titokban 2300 bevándorlót
telepített az országba. Az Orbán-kormány több tízmilliárd forint értékben
folytatott harcot kampányai során a
migráció ellen – kezdte sajtótájékoztatóját Budai Lóránt.
A letelepedési kötvényeknek köszönhetően további húszezer bevándorló érkezett az országunkba. Az is

112 hírek

Vezetés közben lett rosszul. Január
27-én, szombaton villanyoszlopnak csapódott egy kisteherautó Jászfényszarun,
az Eötvös Lóránt utcában. A jászberényi
hivatásos tűzoltók végezték a műszaki
mentést és értesítették az áramszolgáltató
szakembereit. A mentők megállapítása
szerint a jármű vezetője rosszul lett és
meghalt, azért csapódott az autó az oszlopnak.
Közúti baleset. Január 28-án, vasárnap kora hajnalban árokba sodródott
egy személyautó Jászberény és Pusztamonostor között. Az autó vezetője el tudta
hagyni a járművet. A személyautót a hivatásos tűzoltók vontatták ki az árokból.
Hat sérült a karambolban. Egy
kamion és egy kisbusz karambolozott
január 22-én, hétfőn 13 óra 30 perc
körül a 32-es főút 14-es kilométerénél,
Pusztamonostor közelében. Az ütközés
következtében a kisbusz az árokba csapódott. A jászberényi hivatásos tűzoltók
áramtalanították a járműveket és végzik
a műszaki mentést. A kisbusz utasai közül hatan megsérültek, őket a mentők
ellátják. A mentés idejére a főút érintett
szakaszát lezárták.
Több autó is árokba csúszott. Az
első riasztás január 21-én, vasárnap délelőtt érkezett. Jásztelek és Alattyán között
csúszott árokba egy autó, amit a jászberényi hivatásos tűzoltók vontattak ki
onnan. Sérült nem volt. Nem sokkal ez
után, Jászberény és Jásztelek között is hasonló baleset történt, a járműben ketten
ültek, egyikük sem sérült meg. A kocsit
ugyancsak a jászberényi hivatásos tűzoltók vontatták vissza az útra. Jászalsószentgyörgyi önkéntes tűzoltók segítettek egy
Szászbereknél bajba került autón vasárnap délután. A 32-es főútról sodródott
le a jármű, amit vontatókötéllel állítottak
vissza az útra. Sérült nem volt.

napvilágot látott, hogy nemcsak itt
vannak ezek az emberek, hanem lakhatási támogatást is kapnak. Sőt! A
magyar európai uniós képviselők megszavaztak egy olyan törvényt, melynek
köszönhetően az állam segíti ezeket az
embereket, a velük foglalkozó szervezeteket – állította a térség jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje.
Véleménye szerint a Brüsszel elleni
harc nem más, mint politikai marketingfogás, és éppen ezért a nyilvánosság
erejét kihasználva a térség országgyűlési
képviselőjének is föltette kérdéseit, lehazugozva a megkérdezettet: Tudomása
van-e arról Országgyűlési Képviselő Úrnak, hogy az elmúlt időszakban a Jászság területére hány, és milyen országból
érkező bevándorló érkezett? Kell-e félnünk a bevándorlással együtt járó terrorizmustól választókerületünkben?
A sajtótájékoztató végén kérdésekre
válaszolva elhangzott: ezt a kampányt a
Jobbik az ország mind a 106 választókörzetében elindította, ezeket a kérdéseket mindenütt felteszi.
Álló jármű gyulladt ki. Senki sem
sérült meg abban a tűzben, ami egy parkoló jármű motorterében lobbant fel január 20-án, szombaton Jászberényben, a
Som utcában. A tüzet a jászberényi hivatásos tűzoltók oltották el, a kocsi eleje
teljesen kiégett.
Telefont rabolt. A 21 éves férfi január 15-én 15 óra körül Jászapáti egyik
utcáján odalépett egy férfihoz, hirtelen
kikapta kezéből annak mobiltelefonját
és futni kezdett. A sértett a támadó után
szaladt, aki ekkor felkapott egy botot és
azzal fenyegetőzött, majd elszaladt. A
rendőrök adatgyűjtést követően rövid
időn belül azonosították és pár órán belül
elfogták a férfit, az időközben értékesített mobiltelefont lefoglalták, majd tulajdonosának visszaadták. A Jászberényi
Rendőrkapitányság rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indított eljárást a jászapáti lakos ellen.
Kigyulladt egy madárház Jászberényben. Tűz keletkezett egy madárházként használt melléképületben január
15-én, hétfőn délelőtt a jászberényi Szűcs
utcában. A tűzhöz a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik egy vízsugárral
rövid időn belül eloltották a lángokat. Elsődleges információk szerint az eset során
senki sem sérült meg, a házban élő mintegy száznegyven papagájból körülbelül
ötven elpusztult.
Lángra kapott egy családi ház
Jászapátin. Teljes terjedelmében égett
egy körülbelül nyolcvan négyzetméteres
alapterületű családi ház január 15-én,
hétfőn délelőtt a jászapáti Alkotmány
utcában. A tűzhöz a jászberényi hivatásos, a jászkiséri önkormányzati és a jászapáti önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik
közös erővel, több oldalról támadva,
négy vízsugárral oltották el a lángokat,
majd megkezdték az épület átszellőztetését és átvizsgálását. Elsődleges információk szerint az eset során senki sem
sérült meg.

Budai Lóránt múlt heti sajtótájékoztatójában fogalmazta meg, hogy az
Orbán-kormány a bevándorlóellenes
politikája ellenére teljesítette a migránskvótát, így mintegy 2300 bevándorlót telepített az országba. Pócs János
a jászberényiek és a jászságiakra való tekintettel reagált a vádakra, melyben kifejtette, hogy eddig sem és a jövőben
sem támogatja a betelepítést.
– Ígérem, hogy amíg én vagyok az
országgyűlési képviselő, egyetlen egy
bevándorló, vagy migráns sem fog érkezni Jászberénybe és a Jászságba – fogalmazott, majd azzal folytatta, hogy
nyílt levelet nem neki, hanem a jobbik elnökének, Vona Gábornak kellene
írni. A képviselő szerint ebben a levélben kell megfogalmazni azt is, hogyha
a párt valóban migránsellenes, akkor
miért nem támogatták a kötelező betelepülést megakadályozó alkotmánymódosítást?
Valamint fel kellene tenni többek
között azt a kérdést is, hogy a párt elnöke a magyar választók helyett miért

Emlékezés Csikó Péter harangozóra
Január első napjaiban kísérték utol
só útjára Csikó Péter bácsit a jászberényi Szent Imre temetőben. Családtagok, ismerősök búcsúztak a
Főtemplom sokak által tisztelt harangozójától. Megható pillanat volt
a szertartás kezdetén, amikor felvételről megcsendült Főtemplom nagy
harangja. Nem véletlenül, hiszen Péter bácsi 40 évig állt az egyház szolgálatában.
Az újerdei tanyavilágban született 1934-ben. Vallásos családban nőtt fel. Édesanyja minden
este szenteltvízzel hintette meg
gyermekeit, így kívánva nekik
jó éjszakát. A család a homoki
templomba és a Szelei úti iskolakápolnába járt szentmisére. Kamasz- és ifjúkora emlékezetes eseménye volt a hajnali mise, vagy a
nagyböjti időszakban megtartott
ferences barátok prezentálta prédikációk. Ez utóbbiakra mindig
pénteken került sor, melyre nagy
számban mentek a tanyán élő hívek. Felejthetetlen volt számára a
betlehemezés, melyet szívesen fogadtak a tanyavilágban élők. Bár
alig volt az évnek olyan időszaka,
amikor nem történt valamilyen
emlékezetes esemény. Életre szóló
élmény volt számára a Mátraverebélyi búcsú. Négy alkalommal
volt részese a gyalogosan megtett hos�szú útnak. Útközben minden keresztnél megálltak, imádkoztak, bementek
minden templomba. Részt vettek a
búcsúi szentmiséken, de megismerkedtek a kegyhely környékével is. Ezen
alkalmakkor megszokhatták, hogyan
kell viselkedni ismerős és ismeretlen
felnőttek között. Megismerték a vallási közösségeket, átélhették az együttlét
örömét, fegyelmét. Külterületi iskolában tanulta a betűvetést. Fiatalon a
környékbeli gazdáknál dolgozott napszámban, legtöbbet a szőlőművelésben
tevékenykedett a családdal együtt. Abban az időben a munka összeverbuválta
a fiatalokat és az időseket.

1954-ben vonult be a katonasághoz, két évet töltött le a tüzérségnél.
1958-ban rájuk köszöntött a tsz világ,
mellyel szétesett a korábbi, a munka és
a hitélet által meghatározott életforma.
Embert próbára tevő évek voltak azok.
1967 tavaszán Bozóky János plébános
úr hívó szavára Jászberény főtemplomába jött harangozónak, s az év május
20-án megkezdte az egyházi szolgálatot. Ez újabb változást jelentett életében, fel kellett adni a tanyai életet, be

kellett költözni a városba. 36 éven át
naponta 4-kor kelt, s öt órakor már
megszólaltatta a nagyharangot, s tette
ezt még minden mise előtt háromszor.
Nem volt egyszerű napjában többször
felmenni a toronyba. Az ezredfordulót
követően azonban ezt a feladatot kiváltotta a villamos üzemelés. 1992-től
sekrestyés lett. Tajti Lajos atya hathatós rávezetésével megszerezte a gépjárművezetői jogosítványt. Ezt követően
számos alkalommal, autóval vitte az
atyákat misére, lelkigyakorlatra, beteglátogatásra, temetésre. Nem volt ritka
a vasárnapi 100 km-es út az egyház
szolgálatában. Ilyen alkalmakkor a felesége vagy a gyerekei helyettesítették

a templomi feladatok ellátásában. Lakásában van egy sarok, ahol a felmenői
és a szentek képei láthatók. Péter bácsi
szerető férj és példás családapa volt.
2017. november 19-én ünnepelték
házasságkötésük 60. évfordulóját a Barátok templomában, ahol annak idején
összeházasodtak. Hat gyermeket neveltek fel, közülük egy fiú sajnos röviddel
az ünnepi esemény után elhunyt.
Élete szép emléke a Fatimai zarándoklat, melyen 60 éves korában vehetett részt. Itt alakult ki benne az a
belső lelki motiváltság, mely szerinte elkerülhetetlenül szükséges
a kiegyensúlyozott élethez.
Péter bácsi minden napja
összefonódott az egyházi szolgálattal. Sekrestyésként pedig a
szentmisék és az egyéb egyházi
események alapos ismerője, átélője volt. Ettől a munkától őt
semmi sem tudta eltántorítani.
Nem csoda, hogy 2008 utolsó
vasárnapján nagy szeretettel és
tisztelettel búcsúztatták az atyák,
az egyházi képviselőtestület tagjai
és sok vele együtt tevékenykedő
hívő. Azonban kedves kápolnáját, a Rozália kápolnát haláláig
gondozta. Szinte utolsó pillanatig
napirenden részt vett szentmiséken. Derű és elégedettség jellemezte megjelenését és beszédét.
Szolgálatáért a KÉSZ jászberényi
csoportja 2014-ben Szent Rozália díjban részesítette. Legyen áldott az emléke!
Szabó Jánosné
Besze György:

A vén harangozó
(részlet)

„Én Uram, áldott jó Istenem:
derék szolgádért esedezem!
Ki éltében annyit fáradott,
oltárod körül munkálkodott
s hordott palástot, füstölőt;
emeld magadhoz mennybe őt.”

Lakodalom

2018. február 1.

Esküvők éjszakája

Idén negyedszer rendezték meg az
Esküvők és Utazások éjszakáját január 19-én, pénteken, az Aranysas
Rendezvényházban, ahol ez alkalommal 16 szolgáltató várta a nagy
esemény előtt álló párokat.
kazsimér

A népszerű esküvői kiállítások
titka a változatos igények felvonultatásában rejlik, melyből ezen a rendezvényen sem volt hiány.
A szervezők már egészen a bejárattól fogták a látványtól megilletődött
házasulandók kezét, és vezették őket
végig a polgári szertartás főbb lépésein
át, egészen a jó hangulatú lakodalom
lebonyolításáig.
A Jászberényi Anyakönyvi Hivatal
munkatársai készséggel segítettek eligazodni a formális teendők, a szükséges dokumentumok útvesztőjében.
Az esküvőszervezők külföldi mintára
már itthon is leveszik a párokról a
szervezés terhét, kezdődhet a helyszín
kiválasztása, amely az időpont után
talán a legfontosabb. Ha már tudjuk
ezt a két fontos támpontot, jöhet a
vendégek meghívása. A kiállításon

ültetőkártyák, menükártyák és köszönőajándékok is bemutatásra kerültek.
De megismerhettük a friss dekorációs
trendeket – vintage kellékeket, modern geometriai formákat -, betekinthettünk a fény - és vizuáltechnikai
effektek világába és felfedezhettük az
új generációs fotózás élményét is. Az
esküvő fénypontja egyértelműen a
menyasszony és a vőlegény öltözéke,
ugyanakkor legalább ennyire fontos a
frizura, a könnyálló smink és a csokor,
melyet ma már tartós gyöngyökből és
különféle anyagokból is készíttethetünk.
A párok mindemellett tortákat
kóstolhattak, vidám vőfélyekkel beszélgethettek, és akár közös életük első
kalandos napjait is megszervezhették
egy utazási iroda jóvoltából. A kiállításon több mint harminc pár vett
részt, akik ha regisztráltak, értékes
ajándékokkal gazdagodhattak a tombolasorsoláson.
A nyeremények a kiállítók felajánlásaiból gyűltek össze, így a szerencsések ingyenes ruhabérlési lehetőséggel, nászutas tanácsadással vagy
jegyesfotózással térhettek haza a mozgalmas eseményről.
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lyamatosan érkeztek az Aranylakodalom
helyszínére, a Szikra Galéria és Étterembe. A szülők távollétében a két testvér,
Judit és József fogadta a vendégeket.
Baráth Károly, az est fotósa, aki 50
évvel ezelőtt készítette az esküvői fotókat, az érkezés után az 50 évvel ezelőtti,
életnagyságban kinyomtatott portréjuk
mellé állította a kedves vendégeket, és
itt készültek az érkezési fotók.

A múltidézés után jött a jelen, az
unokák Szabó Ferenc, Gyémántlakodalmi köszöntő című művének, a
gyermekek által „átköltött”, Aranylakodalmi köszöntőjét szavalták el, a
nagyszülők, és a jelenlévők szeme sem
maradt szárazon.
A felszolgálók által körbekínált
pezsgőspoharak kézbevétele után, a
jelenlévők legidősebbike, a 84 éves
Montvai István unokatestvér pohárköszöntője hangzott el. A meghatódott
ünnepeltek közül a feleség, Julianna
asszony mondott köszönetet a megje-

17,45-kor az egyik unoka, Patrik
ment a nagyszülőkért, akik arról tudtak, hogy az egyik gyermekük otthonában, szűk családi körben lesz megünnepelve az évforduló. 18 óra előtt három
perccel megérkeztek a Szikra Galéria
éttermébe, ahol a megjelent vendégeket meghatódva köszöntötték. Velük is
elkészült a saját, 50 évvel ezelőtti képmásukkal a közös fotó, majd kezdetét
vette az ünnepség.
Először Judit, az idősebb testvér két
korabeli, aznapi újságból olvasott fel egykét rövid hírt, cikkek címeit idézte, majd
„rátalált” mindkét újságban a házasságkötésről szóló hírre, amelyet beleszerkesztettek, és eredeti állapotában újranyomtattak erre az alkalomra. Ez után József,
a „kisebbik” testvér felidézte az elmúlt ötven év fontosabb pillanatait, a jeles családi eseményeket. Előadása közben sokszor
humorral, és sztorik felidézésével próbálta oldani a szülők meghatódottságát.

lenteknek, és a szervezőknek.
Közös fotózás után ajándékok átadása történt, majd kezdetét vette a vacsora. A vacsora után, az ünnepi torta
tálalása előtt a gyermekek ajándéka is
átadásra került: egy fotókönyv, amely
kronológiai sorrendben lett megszerkesztve: az ünnepeltek szüleinek esküvői fotóitól kezdve, gyermekkori,
fiatalkori képeik, amelyet az esküvői
fotók követtek, azután sorban a család,
a gyerekek, majd az unokák életéből
egy-egy jelesebb pillanata volt megörökítve. Ezen kívül az est valamen�nyi résztvevőjéről benne volt egy fotó,
mely az ünnepeltekkel együtt készült
korábban, volt olyan, amely már több,
mint húsz évvel ezelőtt. A fotókönyv
utolsó oldalát valamennyi jelenlévő
aláírta, így vált teljessé az emlék.
Az estet felejthetetlen jó hangulatú beszélgetés, régi emlékek felidézése
zárta.

2018. január 20-án, percre pontosan 50 évvel a házasságkötésük után a család, a rokonok és barátok jelenlétében ünnepelte meg a jeles évfordulót Pesti
József és kedves felesége, Nyilas Julianna.
m. t.
Az Aranylakodalom szervezése már
hetekkel korábban elkezdődött. A családtagok, rokonok teljes titokban, az
ünnepeltek tudta nélkül meglepetést
szerveztek. A vendégek 17 óra után fo-
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Medveles
Február 2. péntek 10 óra
Csalogassuk elő együtt barna medvéinket
"barlangjukból" és jósoljuk meg segítségükkel,
hogy mikor köszönthet be az idei tavasz.
Jászberényi Állat- és Növénykert
Utolsó Óra programsorozat
Február 2. péntek 20 óra
A Hagyományok Háza szeretné a lehető legtöbb
ember számára elérhetővé tenni az Utolsó Óra
gyűjtés megismertetését. Ennek keretében, Árendás Péter szakmai vezetésével a belső-mezőségi
Mocs falu zenekara és a Gézsa zenekar koncertje
várja az érdeklődő közönséget. Az estét fergeteges
táncház zárja.
Jászság Népi Együttes székháza
Klubkoncert – Redbreast Wilson and
Juke Joint Revival
Február 2. péntek 21 óra

Egyedülálló, az egyik legélvezetesebb Hill Country előadás lesz a „Swampside Crawl” lemezbemutató koncert. „Redbreast” Wilson olyan kön�nyedséggel és higgadtsággal uralja a színpadot,
akárcsak a Mississippi Delta legendás zenészei.
Lehel Film-Színház
Esküvőkiállitás
Február 3. szombat 9 óra
Sólyom Hotel
Méhészbál
Február 3. szombat 19 óra
A Szatmári László Jászsági Méhészegyesület bálja.
Aranysas Rendezvényház
Gazdabál
Február 3. szombat 19 óra
A Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre tartja
bálját.
Déryné Rendezvényház

Kiállítás zárása előtti utolsó tárlatvezetés
Február 3. szombat 15 óra

A Thorma János Emlékkiállításon zárás előtti
utolsó tárlatvezetés részese lehet. A kiállítás
különlegessége, hogy egyszerre ennyi Thorma
festmény még nem volt látható Jászberényben.
Szikra Galéria
Romain Gary (Émile Ajar)
Salamon király szorong
Február 4. vasárnap 19 óra
Salomon Rubinstein,a visszavonult nadrágkirály,
aki a konfekcióiparban szerzett vagyonából ajándékküldő és lelkisegély-szolgálatot finanszíroz,
sőt álmatlan éjszakáin maga is odaül a telefonhoz, enyhíteni halálfélelmét, illetve tagadni
annak elkerülhetetlenségét.
Lehel Film-Színház
Super Bowl
Február 4. vasárnap 23 óra

A Vikings csapatának új stadionjából látható élő
közvetítés az amerikai futball döntőjéről.
Lehel Film- Színház
Gróf Apponyi Albert emlékmise
Február 8. csütörtök 18 óra
Gróf Apponyi Albert városunk díszpolgára, aki
52 éven át volt aranydiplomás országgyűlési képviselője, halála (1933. február 7.) évfordulóján
misével emlékezik a KÉSZ Jászberényi szervezete.
Főtemplom

Februári
sportprogramok
Február 3. szombat 12 óra
Műfüves labdarúgópálya
Előkészületi labdarúgó mérkőzés: Jászberényi
FC - Kecskemét

Február 14. szerda 13 óra
Műfüves labdarúgópálya
Előkészületi labdarúgó mérkőzés: Jászberényi
FC – Érsekújvár

Február 3. szombat 18 óra
Bercsényi úti játékcsarnok
NBI A kosárlabda mérkőzés: JP-Auto Jászberényi KSE – Pécsi VSK

Február 17-18. szombat - vasárnap
Fedett műjégpálya
Jász Kupa, nemzetközi rövidpályás gyorskorcsolya verseny

Február 4. vasárnap 18 óra
Bercsényi úti Játékcsarnok
Női röplabda Extraliga: Jászberényi RK Nyíregyháza

Február 17. szombat 11 óra
Műfüves labdarúgópálya
Előkészületi labdarúgó mérkőzés: Jászberényi
FC – Eger

Február 10. szombat 18 óra
Bercsényi úti Játékcsarnok
Női röplabda Extraliga: Jászberényi RK – Vasas Óbuda

Február 18. vasárnap 10 óra
Ifjúsági Ház
Sakk NB II. Erkel csoport: Jászberényi Sakk
Kör – Szigetszentmiklós

Február 11. vasárnap 18 óra
Bercsényi úti játékcsarnok
NBI A kosárlabda mérkőzés: JP-Auto Jászberényi KSE – Szolnoki Olaj KK

Február 23. péntek 19 óra
Bercsényi úti Játékcsarnok
Női röplabda Extraliga: Jászberényi RK – Békéscsaba

Február 14. szerda 19 óra
Bercsényi úti Játékcsarnok
Női röplabda Magyar Kupa: Jászberényi RK –
Békéscsaba

Január 27. szombat 18 óra
Bercsényi úti játékcsarnok
NBI A kosárlabda mérkőzés: JP-Auto Jászberényi KSE – Debreceni EAC

Autótolvajok
Február 8. csütörtök 18.30 óra

A hónap műtárgya Gy. Riba János Halászok a téli folyónál
Február 13. kedd 17 óra
Gy. Riba János tájképfestészetén a természet iránti vonzódás látható, kedvelt témái: a jászsági táj,
a Zagyva-part, erdőrészletek. A hónap műtárgya
sorozatában kiválasztott alkotását a festő lánya,
Maleticsné dr. Riba Magdolna mutatja be a
képzőművészetet kedvelő közönségnek.
Szikra Galéria

A Zentai Magyar Kamaraszínház mutatja be
vígjátékát, melynek szereplői természetesen
valódiak, így a képzelet szülötteivel való bármely
azonosságuk véletlen egybeesés.
Főnix Fészek Műhelyház

Szerelmem Erdély
Február 14. szerda 18.30 óra
Rékasi Károly színművész önálló estje Wass
Albert műveiből
Főnix Fészek Műhelyház

Farsangi Bál
Február 10. szombat 16 óra
Farsangi bál a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola
szervezésében, ahol a télűző kiszebáb égetés is a
program része lesz.
Jászság Népi Együttes székháza

A kis herceg
Február 15. csütörtök 14.30 óra

Családi Játszóház –
Levendula játszóház és alkotóműhely
Február 11. vasárnap 9-11 óráig
Levendula játszóház és alkotóműhely „Itt a farsang, áll a bál …” kézműves játszóház
Lehel Film- Színház
Vasárnapi Matiné
Február 11. vasárnap 11 óra

Micimackó meséi a FOGI Színház előadásában
Lehel Film- Színház

Fotó: Bugyi László

A Görbe Tükör Színi Társulat előadása. „Sajnálom a felnőtteket! A legtöbbjük elfelejtette
milyen volt gyermekként örülni”!
Főnix Fészek Műhelyház
Könyvbemutató
Február 15. csütörtök 17 óra
A Jászkunság 1699-ben című könyvet
mutatja be Dr. Farkas Kristóf Vince
történész muzeológus.
Jász Múzeum
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A székely menyecske meg az ördög Fabók Mariann Bábszínháza
Február 16. péntek 9.30 és 11 óra

Élt egyszer, valamikor erősen rég egy székely
menyecske. De az a világon mindent a visszájára
cselekedett. Makacs dacosságával még az ördögnek is igen meggyűlt a baja.
Főnix Fészek Műhelyház
Farsangi buli a Traffic band zenekarral
Február 16. péntek 21 óra
A jelmezverseny győztesének nyereménye: Két
személyre szóló vacsora a Gösser sörözőben. A
belépő tartalmazza a fogadó italt és a sörkorcsolyát is.
Lehel Film-Színház
Műszaki Bál
Február 17. szombat 19 óra
A Gépipari Tudományos Egyesület Háztartási Gépek Szakosztálya a XXIV.Műszaki Bált
rendezi.
Déryné Rendezvényház
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének
rendezvénye
Február 19. hétfő 17 óra
Szent György római katolikus plébánia egyházközösség bemutatása, fogadása Nagykátáról.
Szent István Ház

Klubdélután művészekkel, művészetről
Február 22. csütörtök 17 óra
Demeter István pap-költő-festő életéről, munkásságáról tart előadást Farkas-Gattyán Adrienn
Zóra művészettörténész.
Hamza Múzeum
Lehel István festő- és grafikusművész
kiállítás megnyitója
Február 23. csütörtök 17 óra
A tárlat célja többek közt, hogy egy méltatlanul
elfeledett, gazdag életművet mutasson be a közönségnek. A kiállítást megnyitja: Nátyi Róbert
művészettörténész
Lehel Film-Színház
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Február 24 szombat 17 óra
Megemlékezés
a Táncsics Mihály utcai emléktáblánál
Társastánc verseny
Február 24 szombat 11 óra
Ifjúsági Ház

Időszaki Kiállítások sorozat Rudnay Gyula Emlékkiállítás megnyitója
Február 27 kedd 17 óra

Múzeumi Esték sorozat
Február 22. csütörtök 17 óra
"Vajha volna már egy tisztességes mulató helyiségünk!" Adatok a jászberényi vendégfogadás
történetéből. Előadó: Hortiné dr. Bathó Edit
néprajzkutató
Jász Múzeum

Kisterem
Manifesztum
feliratos, ausztrál-német dráma, 95 perc (12)
február 1., 2., 3., 16.15 óra, február 4., 5., 18.15
óra, február 6., 7., 20.45 óra.

Nagyterem
Ferdinánd
magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 99
perc (KN)
február 1., 3., 5., 6., 7., 16 óra.

Szeretet nélkül
orosz-francia dráma, 127 perc (16)
február 1., 2., 3., 18.15 óra, február 4., 5., 20.15
óra, február 6., 7., 16.15 óra.

A világ összes pénze
magyarul beszélő, amerikai krimi, 132 perc (16)
február 2., 16 óra, febr. 1., 3., 5., 6., 7., 18 óra.

Az igazi csoda
magyarul beszélő, amerikai családi film, 113 perc (12)
február 1., 2., 3., 20.45 óra, február 4., 5., 16.15
óra, február 6., 7., 18.30 óra.
Teheráni tabuk
feliratos, osztrák-német animációs film, 90 perc (16)
február 8., 9., 10., 16.15 óra, február 11., 12.,
18.15 óra, február 13., 14., 20.45 óra.

Százszorszép Herend
Február 28. szerda 17 óra
Időszaki kiállítás a Herendi Porcelán Manufaktúra termékeiből. A kiállítást megnyitja: Gócsáné
dr. Móró Csilla, a tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatója.
Jász Múzeum
Profil – Zadam Társulat
Február 28. szerda 18.30 óra
A koreográfus-rendező Zambrzycki Ádám a
hazai kortárs tánc egyik legeredetibb férfitáncosa
ezúttal személyes jelenlétében is remekel.
Főnix Fészek Műhelyház

Gru 3
magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm,
90 perc (6)

február 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16 óra.

február 13., 14., 18., 19., 16.15 óra, február 8.,
9., 10., 20., 21., 18.15 óra, február 11., 12., 15.,
16., 17., 20.15 óra.

A szabadság ötven árnyalata
magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma (18)
február 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 18 óra,
február 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18.,
19., 20., 21., 20.30 óra.
Ősember
magyarul beszélő, angol-francia animációs vígjáték,
89 perc (6)

Foxtrott
feliratos, izraeli-német dráma, 108 perc (12)

február 18., 25., 11 óra, február 15., 16., 17.,
18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,
16 óra.
február 15., 16., 17., 16.15 óra, február 18., 19.,
18.30 óra, február 20., 21., 20.45 óra.

Valami Amerika 3
magyar vígjáték (12)

The Workshop
francia dráma, 113 perc (12)
február 15., 16., 17., 18.15 óra, február 18., 19.,
20.45 óra, február 20., 21., 16.15 óra.
Én, Tonya
magyarul beszélő, amerikai fekete komédia, 119
perc (16)
február 22., 23., 24., 16.15 óra, február 25., 26.,
18.15 óra, február 27., 28., 20.45 óra.
A víz érintése
amerikai dráma, 123 perc (12)

február 22., 23., 24., 18.15 óra, február 25., 26.,
20.45 óra, február 27., 28., 16.15 óra.

Fotó: Bugyi László

A hentes, a kurva és a félszemű
magyar dráma, 105 perc (18)
február 2., 18.30 óra., február 1., 3., 5., 6., 7.,
20.30 óra.

Fantomszál
feliratos, amerikai dráma, 130 perc (12)

A Babadook
feliratos, ausztrál-kanadai dráma, 93 perc (16)
február 8., 9., 10., 20.45 óra, február 11., 12.,
16.15 óra, február 13., 14., 18.30 óra.

A kiállítás a festő születésének 140. évfordulója
alkalmából készül. Az érdeklődőknek alkalmuk
nyílik műgyűjtők tulajdonában lévő, máshol
nem látható festmények megtekintésére is.
Szikra Galéria

7. oldal

Februári moziműsor

Házasság Hete
Február 25 vasárnap 15 óra
Süveges Gergő és felesége Margit személyes bizonyságtétele a házasságról. A Református Gyülekezet rendezvénye a Házasság Hete jegyében.
Déryné Rendezvényház

Bakancslista: Bihar – mesés élmények
Február 20. kedd 18 óra

Pásztai András előadása Bihar megye turisztikai
kínálatáról
Déryné Rendezvényház

www.jku.hu

Valami Amerika 3
magyar vígjáték (12)
február 22., 23., 24., 20.45 óra, február 25., 26.,
16.15 óra, február 27., 28., 18.30 óra.

február 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 18 óra.
Fekete Párduc
amerikai akciófilm (12)

február 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 18 óra.
A Pentagon titkai
magyarul beszélő, amerikai krimi, 90 perc (12)
február 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 20.30 óra.
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Sport / Szórakozás

www.jku.hu

Díjazták a bírókat

2018. február 1.

Negyedszázados az alapítványi bál

Képen balról jobbra: Peredi Tibor, Juhász Ádám, Csányi Tamás, Tóth Pál.
Január 20-án rendezték a Megyei
Nagypályás Játékvezetők Díjátadó
ünnepségét Szolnokon, amelyen a
Jászberényi Játékvezetői Testület is
képviseltette magát.
ács
Minden év befejeztével ünnepélyes
keretek közt díjazzák azokat a labdarúgó játékvezetőket, akik kiemelkedően
teljesítettek az adott évben. Ezúttal természetesen a 2017-es évet vették figyelembe a díjak odaítélésében. Jászberényi
Testületből hat bírót ismertek el, ami
nem mindennapi teljesítmény, hiszen
sem a kunsági, sem a szolnoki régió még
csak meg sem közelíti ezt a számot.

A Díjazottak és elismeréseik a következők: 10 éves működéséért elismerésben részesült: Juhász Roland. 35 éves
működéséért elismerésben részesült:
Csányi Miklós. Inges János Díjban részesült: Csányi Tamás. Kovács Zoltán
Díjban részesült: Peredi Tibor (Az év Játékvezetője 45 év fölötti kategóriában).
Almási János Díjban részesült: Tóth Pál
(Az év Játékvezetője 35 év fölötti kategóriában). Horváth Lajos díjban részesült: Juhász Ádám (Az Év Felfedezettje
kategóriában). Mindenképpen említésre méltó és idetartozó hír, hogy Göblyös
Imola és Juhász Ádám 2017-ben vezette első felnőtt nagypályás mérkőzését,
valamint Csányi Tamás tavaly mutatkozott be Játékvezető Ellenőrként!

Aranyérmek a Danubia Kupáról

Január utolsó hétvégéjén a Danubia
Kupasorozat 5. állomásán, a budapesti
Gyakorló Jégcsarnokban találkoztak
Közép-Európa legjobb rövidpályás
utánpótlás gyorskorcsolyázói.
A fővárosi sportrendezvényen ott
voltak a Belovai József által vezetett Jászberényi SE gyorskorisai is, akik közül az
A-B korcsoport pontszerző versenyén
Sziliczei-Német Rebeka 2. helyen, Túri
Anna pedig az első helyen végzett, így
mindketten kijutottak a Lettországban
rendezendő Európa Kupára.
Természetesen a JSE többi tagjának is
lehetősége volt a versenyzésre. A jászberényi csapathoz tartozó Tian Rixin arany,

Somogyi Barbara és Szőcs Mónika Nikolett pedig bronzérmet hozott városunkba.
Nagy Netti 17., Zsigó Máté 5., Zsigó Bence
pedig a 7. helyen végzett. Pető Bendegúzt
és Major Dominiket eggyel magasabb
korcsoportban kellett indítani, ahol 2-3
évvel idősebb sportolókkal kellett tudásukat összemérni. De így is a 10. ill. a
15. helyen sikerült célba érkezniük. Remek eredményt értek a JSE váltói is. A
B korcsoportos lányok (Túri-Sziliczei),
a C-D-s lányok (Szőcs-Tian-Somogyi)
és a C-D-s fiúk (Zsigó-Zsigó-Major) is
aranyérmesek lettek. Gyorskorcsolyásaink továbbra is folytatják a kemény
munkát, mert februárban további három
verseny vár rájuk!

Bécsben tornásztak

Lassan minden sportág elkezdi az idei
versenyeit – többek között – a Jászberényi Gimnasztika SE tornászlányai is.
Az elmúlt hétvégén Bécsben jártak Fata Anita tanítványai a Young
Talents Kupán, ahol Magyarországot
két jászberényi tornász képviselhette,

akik mindketten felállhattak a dobogóra az eredményhirdetésnél. Bugyi
Ariella Zoé 2. lett karika gyakorlatával,
az összetett versenyben pedig a 3. helyet szerezte meg. Katona Dorina is jól
szerepelt, ő is bronzéremmel térhetett
haza, amit szalag gyakorlatával harcolt
ki magának.

Az Egyházi Iskoláért Alapítvány által –
a hagyományok szerint – január utolsó szombatján rendezett bál idén 25.
alkalommal került megrendezésre a
Nagyboldogasszony Iskola tornacsarnokában. A jubiláló jótékonysági rendezvény szervezői számos újdonsággal,
meglepetéssel szolgáltak a mulatni vágyóknak.

lás és kikapcsolódás fontosságára. Tombolajegyek vásárlására buzdított, emlékeztetett rá, hogy a bevételből a gyerekek
nyári táborozását és iskolai taneszközöket
finanszíroznak. „Aki jótékonyságot vet,
barátságot arat!” – zárta le a rendezvényt
megnyitó beszédét.
Az este folyamán két alkalommal
szórakoztatta a nagyérdeműt a Cool

nyi bál mindenki által kedvelt, komoly
hagyományra visszatekintő pillanata az
iskola tanárainak tánca. Idén is mindenki
érdeklődéssel várta a produkciót, amelyet
közkívánatra kétszer is elő kellett adni.
Előtte természetesen óvatosan titokban
tartották a résztvevők, hogy most mivel is
készültek. Idén délszláv koreográfiát mutattak be a tanárnők, amit Szalainé Tóth

and the Jazz nevű, jászberényi kötődésű
formáció. Tíz évvel ezelőtt quintettként
alakultak városunkban azzal a céllal,
hogy az általuk kedvelt jazz műfajban
közösen örömzenéljenek. Műsorukban
a műfaj könnyedebb, populárisabb arcát
mutatták be, sikeresen átadva azt a fajta
boldogságérzetet, játékosságot, kön�nyedséget, ami a zenekarra és az általuk
képviselt műfajra jellemző. A tagok va-

Erzsébet tanított be. A produceri feladatokat Kalláné Erős Emma látta el.
A vacsora előtt Zsova János káplán
atya mondott asztali áldást, utána – az
idén elsőként – az Innoven Kft. szolgálta
fel az ínycsiklandozó falatokat. Mangalica sertéskaraj gönczi módra, szezámmagos rántott jércemelltallér rizskrokettel és
friss kertész saláta borzolta a kedélyeket
és vette támadás alá az ízlelőbimbókat.
Az édesszájúak sem szomorkodhattak: a
Mizsi-Mazsi Cukrászda narancsos-csokis
kockája olyan volt, amiért az ember szeret élni.
A hagyományok tisztelete, őrzése,
továbbvitele nemzedékről nemzedékre
az iskola szellemiségének egyik alapköve.
Ehhez mérten a 25. bálon is nyitótáncot
láthatott a közönség. A táncok királynőjét, a bécsi keringőt a Lehel Melody
táncosai adták elő, soraikban az iskola
tanulóival. A koreográfiát Oláhné Molnár
Anna táncpedagógus, a Lehel Melody
Táncklub művészeti vezetője tanította be.
Éjfélkor a nagyszámú tombolanyeremények sorsolása következett. Az egyik
főnyeremény ez évben is Benke László
nyugalmazott művésztanár festménye
volt. Ezt a felajánlást elnyerni már egyfajta kiváltság a bálba érkezők körében.
A hajnalig tartó fergeteges hangulatról – szintén a hagyományok jegyében – az Átrium zenekar gondoskodott.
Természetesen a zenekar résztvevői is
cserélődtek az évek alatt, de Szikra József
végig ott állt a színpadon vagy a színpad
mögött és gondoskodott a megfelelő
hangerőről. Az este különlegessége volt
a folyamatosan a kivetítőkön nyomon
követhető filmmontázs, amely az elmúlt
25 év báljaiból jelenített meg vidám,
szívmelengető, nosztalgikus pillanatokat.
Az összeállítást alaposan szemlélő megfigyelhette, hogy kezdetben az Ifjúsági
Ház, utána az iskola új ebédlője, majd a
Déryné Rendezvényház impozáns termei
adtak otthon a rendezvénynek, míg végül megtalálta méltó helyszínét a tavaly
átadott új sportcsarnokban.

Taczman Mária
25 esztendő nagy idő egy ember életében is: egy negyed század, egy emberöltő, egy nemzedéknyi idő, ezüstlakodalom. A Nagyboldogasszony Iskola bálja
volt az első Jászberény városában 1993ban az egyházi átvételt követően, csak a
Jász Bál idősebb ennél. Megálmodói Gulyás Oszkárné és Pecha Bertalanné pedagógusok, Kalla Tibor, akkori igazgató és
Farkas Mátyás apát plébános voltak. A bál
elsődleges céljai között szerepelt a nyelvtanulás támogatása mellett a vechtai testvériskolai kapcsolat kiépítése is. Az iskola
színvonalas, népszerű tevékenysége azóta
kiállta a próbát: sikereikhez valószínűleg
a bálok bevétele is hozzájárult.
Az est házigazdája, Orbán Árpád köszöntötte a termet zsúfolásig megtöltő
ünneplőket, szülőket, pedagógusokat,
támogatókat, a jó ügy mellé állókat. Az
emlékidézést az iskola főigazgatója, dr.
Novák István atya folytatta, aki megköszönte az elmúlt negyedszázad báljai valamennyi szervezőjének munkáját. A már
említett ötletgazda pedagógusokon kívül
kiemelte Tóthné Oláh Szeréna, Gulyásné
Dudás Valéria és Kárpátiné Fülöp Katalin munkáját, az elmúlt tíz évből pedig
Demeter Sándor igazgató, Ködöböcz Klára
és Farkasné Turján Mariann szervezését.
A bálhoz kapcsolódó valamennyi kiadvány, meghívó, vacsorajegy, asztalszám
Finta Judit tervezői kreativitását dicséri,
a terem díszítésének színvilága – az idei
narancs, barna, arany volt –, asztaldíszei,
virágkompozíciói pedig Molnár Ágnes
pedagógusét.
Az összevont intézmény vezetőin,
az egyházi szolgálatot betöltőkön kívül
a bált megtisztelte jelenlétével Pócs János
országgyűlési képviselő, Szatmári Antalné alpolgármester asszony és Gulyásné
Turóczi Margit is, aki idén a fővédnöki
szerepet töltötte be. Köszöntő beszédében kitért a farsangi időszak áldásaira, az
önfeledt nevetés, vidámság, zene, udvar-

lamennyien jelentős zenei képzettséggel
rendelkeznek: Balogh József zongorán,
Erős Dénes basszusgitáron, Szalóczy Miklós dobon, Sári Szabolcs trombitán játszott, Vas Mária pedig az énekhangjával
varázsolt el.
A fiatal felnőttkorba lépő alapítvá-

Egészség

2018. február 1.

www.jku.hu

9. oldal

Fókuszban az egészség A mozgás fontossága
Dr. Molnár György, Jászberényben élt
18 éves koráig, belgyógyász, holisztikus orvos. Január 25-én a Déryné
Rendezvényházban tartott egészségvédelmi előadást, amelyre sok érdeklődő
érkezett. A program magánszervezésben valósult meg Palócz-Bakos Ilona
és Detvai Gyula kezdeményezésére.
Buschmann Éva
Dr. Molnár György megdöbbentő látleletet adott a
globalizált egészségügyi ellátó
rendszerről, miközben
tájékoztatott a szervezetünk
valódi működését dr. Ryke
Geerd Hamer által feltáró és
1981-ben publikált Germán
Gyógytudományról, valamint
a velünk született tökéletes öngyógyító képességről.
A betegségeket kiváltó lelki
konfliktusaink és a kompenzáló
szervi elváltozások közötti ös�szefüggések megismerése kitűnő
és megbízható alapot biztosít a
félelemmentes, tudatos egészségvédelemre és a kiszámítható
gyógyulásra.
A Germán Új Medicina
(GNM) szerint, ha tudjuk, hogy
mikor szenvedtük el a konfliktust, illetve mikor nyugodtunk meg, akkor előre
meg tudjuk mondani, hogy a problémás
állapotunkból mikor fogunk meggyógyulni.” – mondta dr. Molnár György.
Alapvető, hogy a betegek félelem
nélkül, biztonságban gyógyuljanak. A
döntéseinket általában érzelmi alapon
hozzuk meg, vagyis a szívünk vezérli az
agyunkat, amelyben Hamer doktornak
sikerült pontosan feltérképezni a különböző szerveink irányítóközpontjait. Miután a legnagyobb értékünk az egészségünk, erre helyezzük a hangsúlyt életünk
során. Ennek jelentőségét reprezentálják
a születéskor várható élettartam statisztikai adatai is. Hazánkban 1980-tól öt
évet emelkedett az átlagéletkor, ami a
nők esetében 78,23, míg a férfiak esetében 70,93 év, de még így is az európai
átlagtól elmaradunk. Az egészségtelen
életmódunk (táplálkozás, mozgáshiány,
idegesség, dohányzás) mellett a káros
környezeti hatások (HAARP, chemtrail,

elektroszmog, génmanipulált élelmiszerek, gyógyszerek) is befolyásolják ezt.
Elhangzott, hogy mindössze 28 000
orvos praktizál hazánkban, és sajnálatos
módon közülük négyezren külföldre
mentek dolgozni, főként a nyelveket beszélő fiatal szakorvosok, így a háziorvosaink átlagéletkora 60 év körüli. Közülük
néhányan több körzetet is kénytelenek
ellátni, miközben a hátrányos települések
évek óta körzeti orvosok nélkül élnek.

Dr. Molnár György szerint az egészségügyi ellátó rendszerünk beteg, „ezer
sebből vérzik”. Ugyanakkor tény, hogy
vannak a nemzetközi összehasonlításban
is kimagasló területek, amelyek látványosan fejlődtek az elmúlt években, ilyen
többek között a gasztroenterológia, a kardiológia, illetve a képalkotó diagnosztikai
eljárások.
A hagyományos orvoslás a mai napig
nem ismeri a betegségek kiváltó okait, a
gyógyszerek, vegyszerek, mérgek hatásmechanizmusát, szervezetünk működését, a lelkünk irányító szerepét, vagy a
szervezetünkben lévő, tévesen kórokozóknak tartott mikroorganizmusok valódi feladatát. A beteg lelki állapotával
legfeljebb a pszichológus, vagy a pszichiáter foglalkozik, szemben a Germán
Gyógytudománnyal. A holisztikus szemléletű GNM az embert test-lélek-szellem
egységében nézi, vizsgálja, fókuszálva az
elváltozásokat kiváltó lelki konfliktusokra, miközben a hagyományos orvos-

lásban az értelmetlen adminisztratív feladatokkal túlterhelt orvosainknak nincs
idejük a hozzájuk bizalommal forduló
betegekre, a valódi gyógyításra.”
Megtudtuk, hogy dr. Ryke Geerd
Hamer szerint minden elváltozás (betegség) egy váratlan, drámai, felzaklató
és elszigetelten, magányosan megélt lelki konfliktusból indul ki, amelyiknek
átmenetileg nincs megoldása, és emiatt
félelem társul hozzá. Ez a feldolgozatlan, kibeszéletlen félelem lesz a
„nyomógomb”, ez indítja el a
betegséget. Következésképpen
félelem nélkül nincs betegség,
vagyis elsősorban ettől kell megszabadulnunk, hogy egészségesek maradhassunk. Eredendően
a szervezetünkben hihetetlen
rend van. A belső lelki békénk a
legnagyobb kincsünk, gazdagságunk, amit a környezetünkhöz
való viszonyunk során fejleszthetünk nap, mint nap.
A „kinek van igaza” játszmák helyett viszonyuljunk
szeretteinkhez alázattal, elfogadással, megértéssel, megbocsátással, türelemmel, toleranciával, hálával és szeretettel, mert
ezzel tudatosan megelőzhetjük
a betegségeket, és látványosan
javíthatjuk az életminőségünket. A minden úgy van jól, ahogy van - szemléletet
honosítsuk meg a kapcsolatainkban, hiszen így elkerülhetjük a konfliktusokat.
A szükséges változásokat először
magunkban indítsuk el, a korábbiaknál jobban figyeljünk egymásra, mert
ez a pozitív attitűd fog visszatükröződni
mindenben és mindenkiben! – hallhattuk dr. Molnár Györgytől, aki arra is
felhívta a figyelmet: „Ne feledjük, hogy
semmi sem történik véletlenül, semmi
sem történik ellenünk! Nagyon gyakran akkor szoktunk magunkra figyelni,
ha valamilyen betegséget elszenvedünk,
mert addig szinte csak mások szolgálatára
fókuszálunk, miközben az önbecsülésünket, önértékelésünket gyengítjük, vagy
elveszítjük. Mindenkinek joga van a saját
életéről, egészségéről gondoskodni, ami
egyúttal felelősség is önmagunkkal szemben, hiszen ettől függ, hogy egészségesen,
vagy betegen éljük az életünket.” – hangsúlyozta az előadó.

Szécsényi
Szépség és
Wellness Stúdió

Tegyen többet az egészségéért!
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• Egyénre szabott kezelések
• Méregtelenítő testkezelések
• Alakformáló testkezelések
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Ajándékozzon Valentin napra
masszázsutalványt!

Télen is felkészülten!
Melegítő párnák

Hideg párásítók

Bejelentkezés:

Szécsényi Zita
Gyógymasszőr

06-30/850-4571
Jászberény,
Zirzen Janka út 8.
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Plasmage vágás nélküli
szemhéjplasztika
már Jászberényben is!

Január 26-án, az év első Baba-mama
klubján a mozgásfejlődésé volt a főszerep a Városi Könyvtárban, ahol
Jancsikné Nagy Tünde gyógytornász
osztotta meg a résztvevőkkel a fontos
tudnivalókat.
kazsimér

Érdeklődő, újdonsült édesanyákkal
telt meg a könyvtár gyerekrészlege péntek
reggel 10 órakor, akik mind azért érkeztek, hogy szakértőtől ismerhessék meg
kisbabáik növekedésének főbb lépéseit.
Jancsikné Nagy Tünde gyógytornász készséggel állt a jelenlévők ren-

delkezésére, és már a belépéskor ellátta őket egy mozgásfejlődést részletező
táblázattal, melyet otthoni környezetben is nyugodtan tanulmányozhatnak.
Miután a játszószőnyeg minden sarkát
elfoglalták az apróságok, bele is kezdtünk a tudományos részletekbe.
Megtudhattuk, hogy a mozgásfejlődésnek meghatározott szakaszai,
funkciói vannak, melyek fokozatosan
épülnek fel és kihatnak egymásra. Ez a
fajta folyamat nemcsak, hogy az egyik
leglátványosabb, de a háttere minden
egyéb agyi és idegrendszeri érésnek is.
Végigkövettük a fejlődés lépcsőfokait a
fej beállítódásától egészen az állás és a
járás elsajátításáig. Hónapokra lebontva betekintést nyerhettünk a normál,
valamint a kóros fejlődés jellemzőibe
és a két véglet közötti különbségekbe,
majd sorra vettük, mit szabad és mit
nem, ha azt szeretnénk, hogy kisbabánk a maga módján tapasztalhassa

meg a mozgás örömét.
Később rátértünk a mozgássegítő eszközök alkalmazására, kiemelve
a bébikomp használatát, mely olyan
károkat okozhat, mint a szem-láb
kordináció hiánya, a helytelen járás,
vagy a rossz egyensúlyérzet. Természetesen azok a módszerek is szóba kerültek, melyek jótékony hatással vannak a
gyermek fejlődésére, így például a babaúszásról hamar eloszlattuk a negatív
tévképzeteket. Jancsikné Nagy Tünde
felhívta a figyelmünket arra, hogy a
mozgásfejlődés során keletkező károknak később komoly következményei
lehetnek, ezért nem szabad vesztegetni
az időt, ha bármilyen furcsaságot észlelünk.
Az esemény végén a jelenlévők tapasztalataikat és felmerülő kérdéseiket
oszthatták meg a gyógytornász előadóval, aki tanácsaival megnyugtatta a bizonytalan édesanyákat.

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
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Lehel-Melody vizsgabál Ünnepelt a Jézus Neve Plébánia
A Jézus Neve Plébánia első búcsú
ünnepe január 7-én került megrendezésre, amelyet az idén Bertók
József nyugalmazott plébános úr
tartott. Ezzel azonban nem ért véget a januári ünneplések sorozata.
Az Egyházközség képviselő-testületének három tagját köszöntöttük
születésnapján.
Január 14-én Szatmári Antal képviselőtársunk 75. születésnapját, valamint 35 éves képviselő-testületi tagságát ünnepelte. Ebből az alkalomból
Ferenc pápa apostoli áldását küldte, a
különleges oklevél átadására az ünnepi
szentmisén került sor.
A következő vasárnap Egressy András 80. születésnapját ünnepeltük, akinek sokrétű munkáját szintén Ferenc
pápa apostoli áldását tartalmazó oklevéllel köszöntük meg. A másik ünne-

pelt ezen a napon Kovács-Szűcs Miklós
képviselőtársunk volt, akit 70. születésnapja alkalmából Dr. Ternyák Csaba
egri érsek Pro Magnanimitate Tua kitüntetéssel ajándékozott meg.

Mindhárom képviselőnek munkáját ezúton is köszönjük, nekik és szeretteiknek Isten áldását kívánjuk!
Dr. Novák István
plébános

Hobbi-állat kiállítás a Jász Kaszinóban
Egész napos kiállításra várta a hobbiállatok után érdeklődőket vasárnap a Tiszti Klub. Egy monori
család magángyűjteménye került bemutatásra.
Pesti József
A jelenleg kb. 80 egyedet számláló
állomány kétharmadát hozták magukkal, mely hüllőkből, rágcsálókból és
madarakból tevődött össze.
A melegkedvelő kígyókat, siklókat,
agámákat jól megvilágított, teljesen
zárt terráriumokban helyezték el, míg
a tengerimalacoknak, hörcsögöknek
egy nyitottabb ketrec is elegendő volt.
A madarak a terem közepén asztalra
helyezett nagyobb kalitkákban röpdöstek, vagy éppen törték a magot. Igen
erőteljes hangjával az egyébként rendkívül tetszetős Molukken kakadu hívta

fel magára a figyelmet.
A terem sarkában a három méteres,
teljesen szelíd óriáskígyóval lehetett
némi ellenszolgáltatás fejében fényképet készíttetni, de ezt az eseményt
volt, aki csak néhány méteres távolságról szemlélte.

Úgy látszik, a mai rohanó világban
is van érdeklődés az állatok iránt. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, hogy egész
nap folyamatosan jöttek a látogatók,
szinte mindig voltak szülők, akik a gyerekekkel érkeztek. És akkor még cicát,
valamint kutyust nem is láthattak...

(Nagy Zsolt) az egykori katona, volt
csendőr főhadnagy, akit a fehérterror
idején elkövetett sorozatos gyilkosságok miatt köröznek, ráadásul még tetemes adósságok is terhelik lelkét. Egy
napon a kegyvesztett félszemű, régi
üzlettársa, a hentes falujába menekül a
nővel, akinek nincs már jövője a fővárosban. Kodelka, aki Léderernek munkát adott, szemet vet Máriára, innentől
kezdetét veszi a szex és a pénz okozta
konfliktusok sokasága, három lélek
életveszélyes játszmája.
A film megtekintése alatt a kegyetlenség, a rengeteg vér és a meztelenség alaposan megdolgozta a nézőket.
A rendező, a premier előtti vetítést
követően elmondta, hogy a bűnügy
azért keltette fel az érdeklődését, mert
a korabeli sajtó azt írta, hogy a hentest
háromszor próbálták meggyilkolni,
míg végül utolérte a sorsa. A történetből 1985-ben már készített egy rövid
kisfilmet Léderer-ügy címmel, akkor
és most is a megtörtént esetet csupán
kiindulópontként vette alapul. „Nagyon érdekelt, hogy mi lehet egy ilyen
bűntett hátterében, a cselekmény szenvedélye érdekelt leginkább, hogy ez a

három karakter miként viszonyul egymáshoz?”
A hentest megformáló Hegedűs
D. Géza szerepéről beszélt: „Kodelka
nagyon aktív, rendkívül tudatos, erős
ember, aki a vágyait nem korlátozza,
nem retten vissza az élet nehézségeitől,
de személyisége távol áll saját alkatomtól és egyéniségemtől.” Hangsúlyozta,
hogy színészként az volt a feladata,
hogy idegrendszerével és minden képességével együtt, valamint fantáziájával alárendelje magát ennek a szerepnek, azonosuljon vele, úgy ahogy azt
a rendező elképzelte. „A koncentráció
mellett megnehezítette a munkát –
nemcsak szellemileg, hanem fizikailag
is –, a természet kitettsége, a sár, a hideg, a nyers és rideg környezet.”
Szász János alkotása mégiscsak eredeti, mert azon túl, hogy saját stílusában a 20-as évek hazai világát hűen idézi meg, a mindenkiben ott rejlő gonosz
megjelenítéséhez is jó érzékkel nyúl.
Ahol a vágy és az ösztönök kerekednek
felül, ott a józan ész alul marad.
A film február első hetében, csütörtöktől látható a mozi nagytermében,
megnézése érdemes!

Vágyak és
ösztönök
Premier előtti vetítésen láthatta január 27-én este a közönség Szász
János legújabb filmjét, A hentes, a
kurva és a félszemű című magyar
drámát. A filmbemutatót közönségtalálkozó követte, melyen a rendezővel és a hentes szerepében látható
Hegedűs D. Gézával beszélgethettek
az érdeklődők.
duka

Gergely Csilla képriportja

Sosem volt közönségdivat a művészfilm, ma sem az. Mégis a Lehel
Film-Színház Sára Sándor termébe egy
sornyi pótszéket kellett bepakolni, hogy
mindenki elférhessen. Szász Jánosnak
megvan a szeme ahhoz, hogy a nehéz
időkben születő bűnökre rátaláljon és
azokat a maga különös érzékenységével
filmkockákban a vászonra fesse. Ezúttal
az első világégést követő időszakban az
egyik legnagyobb sajtóvisszhangot kapott Kodelka-gyilkosságot dolgozta fel,
remek szereposztással.
A hentes, Kodelka Ferenc (Hegedűs D. Géza) köztiszteletben álló,
gazdag, befolyásos ember, aki munkát
ad a környék férfi lakosságának mészárszékében, egy istenhátamögötti településen. A kurva, Mária (Gryllus Dorka)
egy pesti kupiban tölti megaláztatásokkal teli napjait, míg egy este elege lesz
az egészből és ott hagyja a kilátástalan
életet. A félszemű, Léderer Gusztáv

Ajánló

2018. február 1.

A rajz szeretetét kell megtanítani
 folytatás az 1. oldalról
Az olajpasztell a múlt század vívmánya, amit először 1949-ben Pablo Picasso kérésére a Sennelier Festékboltban állítottak elő. Picasso olyannyira elégedett
volt a krétaszerű anyaggal, hogy a 48
színárnyalat mindegyikéből 40 darabot
vásárolt. Az olajpasztell pedig ezt követően igen népszerűvé vált, hiszen még
ma is gyártja a híres párizsi bolt.
A nehéz, ámde különleges technika városunk elismert tanárát, Telek
Béla bácsit is alkotásra ösztönözte. A
kiállításra készített műveit a Galéria
termében tekintettünk meg, de előtte
Farkas-Gattyán Adrienn Zóra művészettörténész mutatta be Béla bácsi
művészetét és pályafutását. Bár a közönség jól ismeri őt, hiszen évtizedekig

a Gyakoroló iskola és a Tanítóképző
Főiskola tanári karában tisztelhettük.
Mindig kiemelten kezelte a művészet
népszerűsítését, alapító tagja volt az
1985-ben újjáalakult Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének, valamint az Alkotárs Művészeti Egyesületnek Jászberényben. Munkásságát
tavaly áprilisban az önkormányzat a
Város Díszpolgára címmel ismerte el.
Béla bácsi a képzőművészet valamennyi
területén jeleskedik, olajfesték, akvarell

és pasztell munkáit számos kiállításán
megcsodálhattuk. A tanár úr jól bánik
a humor és a kézügyesség adományával, hiszen e kettő találkozásából szórakoztató karikatúrák születnek a keze
alatt.
Ugyan az olajpasztell nem tartozik a kedvenc technikái közé – tudtuk
meg a művésztanártól – mégis szívesen
kísérletezik vele, a műhelymunkára
pedig örömmel mondott igent egykori tanítványai megkeresésére. – Nehéz

elsajátítani ezt a technikát, különösen
azért, mert nem javítható. Az olajpasztell titkára még én sem jöttem rá, de
úgy vélem, hogy a diákokat elsősorban
a rajz szeretetére kell megtanítanunk –
mondta a tanár úr, majd ezzel a mentalitással kezdődött a délutáni alkotás.
Béla bácsi készségesen adta a tanácsokat a bátran satírozóknak, vagy
épp az óvatosan rajzolgatóknak, akik
többsége még csak ismerkedett a technikával.

Ecset és
gitár
Varga Erik (Riki) festő-, képzőművész, basszusgitáros, akinek kiállítása
nem a megszokott sémák szerint nyílt
meg január 23-án délután. A Köszönöm Öreg! címet viselő tárlatán, színes, változatos festményei láthatók,
a Szikra Galéria Időszaki kiállítások
sorozatában.
Demeter Gábor
A Szolnoki Művésztelep egyik alkotójának, Varga Eriknek a festményei
nem ismeretlenek a jászberényi képzőművészet kedvelők előtt. Az Art Camp
Művészeti szimpóziumok rendszeres
vendége és annak gyűjteményes kiállításain mindig szerepelnek festményei.
Öt esztendővel ez előtt önálló tárlata is
látható volt a mozi galériáján.
Most, a Szikra Galériában kiállított
változatos, színes képei, melyek különleges vizuális élményben részesítik
szemlélőjüket, visszatükrözik alkotójuk
emberségét és egyenességét.
Elöljáróban Szikra István házigazda
köszöntötte a szép számmal megjelent
érdeklődőket, külön megemlítve a Szolnokról érkezett művészetbarátokat is.
Riki, a megnyitót bevezető, bas�szusgitáros etűdjét követően, szintén a
megyeszékhelyről érkezett, Sötét Kam-
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Programajánló
● Klubkoncert
Február 2-án, pénteken 21 órakor a
Redbreast Wilson koncertezik a Lehel
Film-Színházban.
● Esküvőkiállítás
Február 3-án, szombaton 9 órától
16 óráig esküvőkiállítást szerveznek a
Sólyom Hotelben.
● Gazdabál
Február 3-án, szombaton 19 órakor
a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre
tartja bálját a Déryné Rendezvényházban.
● Méhészbál
Február 3-án, szombaton 19 órakor
veszi kezdetét a Szatmári László Jászsági Méhészegyesület bálja az Aranysas
Rendezvényházban.
● Salamon király szorong
Február 4-én, vasárnap 19 órakor
Romain Gary (Émile Ajar): Salamon
király szorong című darabját mutatják
be a Lehel Film-Színházban. Színészek: Hernádi Judit, Jordán Tamás,
Mohai Tamás és Sipos Vera.
● Super Bowl élő közvetítés
Február 4-én, vasárnap 23 órától a
Vikings új stadionjából élőben közvetítik az amerikai futball döntőjét
a Lehel Film-Színházban. A belépés
díjtalan.
● Gróf Apponyi Albert tiszteletére
Február 8-án, csütörtökön 18 órakor szentmisével emlékeznek Gróf
Apponyi Albertre a főtemplomban.
● Autótolvajok
Február 8-án, csütörtökön 18.30
órakor a Zentai Magyar Kamaraszínház mutatja be Autótolvajok című
darabját a Főnix Fészek Műhelyház
színpadán.
● Európa Film- és Kulináris Klub
Február 8-án, csütörtökön 18.30
órakor a Bazi nagy görög lagzi 2. magyarul beszélő, romantikus vígjátékot
vetítik a Lehel Film-Színházban, ahol
baklavát kínálnak a filmcsemege mellé.
● XVII. Jótékonysági Keresztény Bál
Február 10-én, szombaton 19 óra-

magyarság ősműveltsége érdekli elsősorban, különös festményei is utalnak
erre. Szeretett állat ábrázolásai igen
szembeötlő és egyéni stílust képviselnek. Művészetét, ha nagyon röviden
kellene jellemezni, akkor Rikihez stílszerűen illő zenei hasonlattal élhetünk.
Az akrillal festett képei „ordítások” dúr
hangnemben, akvarelljei „kiáltások”
mólban. Egyfajta evolúció a művészeten belül is van, aminek olykor szenvedő, máskor jókedvű, átölelem a világot
hangulatú résztvevője Varga Erik. Öreg
Istennek köszönve fogalmazza meg azt
a fajta érzésvilágot, amit számára a magyar őstörténet és a keresztény katolikus egyház jelent.
A megnyitó befejező részében Riki
basszusgitárral és vezérelt effektjeivel
sajátos, egyedi, mini szólókoncertjének
részesei lehettünk.
A művészt ismerő és még nem ismerő érdeklődőknek egyedi élményt nyújthatnak február 13-ig látható alkotásai.

kor nyitják meg a Jászberényi Nagyboldogasszony Főplébánia jótékonysági bálját a Nagyboldogasszony iskola
sportcsarnokában.
● Maci Alapítványi Bál
Február 10-én, szombaton 19 órától
rendezik a Maci Alapítvány bálját, a
szervezet fennállásának 25. évfordulója alkalmából a Déryné Rendezvényházban. Az est fővédnöke Pócs János
országgyűlési képviselő.
● Itt a farsang, áll a bál
Február 11-én, vasárnap 9 órától
a Levendula Játszóház és Alkotóműhely kézműves játszóházba invitálja a
családokat a Lehel Film-Színházban,
ahol mindenki elkészítheti saját álarcát.
● Micimackó meséi
Február 11-én, vasárnap 11 órakor
a Fogi Színház művészei mutatják be
Micimackó meséi című gyermekmusicalt a Lehel Film-Színházban.
● Nyitott könyvtár
Február 13-án, kedden 16 órakor
drogprevenciós előadást tartanak az
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának könyvtárában.
● A hónap műtárgya
Február 13-án, kedden 17 órakor
mutatják be Gy. Riba János Halászok
a téli folyónál című festményét a Szikra Galériában. Az alkotást a művész
lánya, dr. Riba Magdolna ajánlja az
érdeklődők figyelmébe.
● Szerelmem, Erdély
Február 14-én, szerdán 14.30 órakor Rékasi Károly önálló műsorában
Wass Albert életének egy-egy mozzanatát villantja fel a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Galériabusz
Március 3-án, szombaton 8 órakor indul galériabusz a kiskunhalasi
Thorma János Múzeumba a Déryné
Rendezvényház előtti parkolóból.
Részvételi szándékukat február 23-ig
jelezhetik a Hamza Gyűjtemény és
Jász Galériában.

Történet a lét újrakezdéséről
A Főnix Fészek Műhelyházban január
25-én, csütörtök este mutatták be az
Álom hava című magyar-szerb történelmi játékfilmet. Bicskei Zoltán délvidéken élő grafikus, író, filmrendező
mintegy tízéves munkával készítette el
alkotását, melyről a vetítést követő közönségtalálkozón beszélt.
demeter

ra Kontakt Improvizációs Műhely két
táncosa, Kolláth Betta és Milosits Dániel
performancére csodálkozhatott rá a közönség. Ott helyben, spontán jött minden. Mozgás formájában, az előadás alatt
született meg a kompozíció, mely mindenkinek valami mást jelenthetett. A
táncosoknak, hangszerével festett hangképeket, kíséretnek, „talpalávalónak”a
kiállító sokoldalú művész.
A megnyitó „hivatalos” részére, a
festő bemutatására Magyar Attila műgyűjtőt kérték fel. Elbeszéléséből megtudtuk, hogy valamikor Varga Eriknek
egy Gorkij idézeten akadt meg a szeme,
amiben az állt: aki rajzolni tud, az mélyebben látja a valóságot. Ez komolyan
megragadt benne, majd ecsetet, palettát vett a kezébe és nekigyürkőzött
a képzőművészetnek. A stílusok próbálgatása, témákkal való kísérletezés,
folytonos útkeresés jellemzi művészetét, melyben festményei változatosak
és színesek, mint személyisége. Az ős-
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A délvidéki pusztában forgatott
filmdráma a régmúlt, de bennünk munkálkodó történelmi időkbe vezet, forgatókönyv írójának és rendezőjének „regeszerű kép-zeletével", a történelmi tudatot
megvilágosító szemléletével.
A történet valamikor az 1680-as
évben játszódik, Álom havában (december archaikus neve), a hadak dúlásában
kiürült Bácskában. Több napi járóföldre
sehol senki, csak három rongyos alak
vánszorog a fagyos pusztaságon. A török
fogságból szabadult deák, Hórihorgas, a
megrokkant katona, Sánta és a szolgájuk
Félszemű, megérkeznek a boltozat nélküli, romjaiban is monumentális pusztatemplom falai közé. Itt ismerhetjük
meg történetüket és vágyaikat: a katona
a gyermekét szeretné még látni, a deák
a közösséget építené. A romtemplomba érkezik egy rejtélyes titkokat őrző,
misztikus Öreg táltos, aki pár mondatával világokat nyit. A történet menetét
nemcsak a szereplők múltjainak villanásai, de a befelé révülő deák három látomása is megszakítja, melyben Mátyás
és Szent László király valamint Atilla is
megjelenik. Egy-egy gyötrő pillanatban
a szereplőknek a furcsa, boltozat nélküli
templomrom villant új lehetőségeket,
maguk, helyük, és otthonuk megtalálásában.
A vetítést követő közönségtalálkozón

Bicskei Zoltán elmondta: A szorongatottságból jött a film ötlete. 2006 októberének budapesti eseményei, a népmegveretés, meggyalázás, olyan érzelmeket,
indulatokat váltott ki benne, amihez
hasonlót a balkáni háborúkor érzett. A
tehetetlenség és a magára hagyatottság
állapotának érzése ösztönözte arra, hogy
megírja a forgatókönyvet. „Az ember
mikor kutyaszorítóba kerül, elkezd álmodozni és egyszer csak egy képet láttam
magam előtt három rongyos embert a
hóban kóborolni.” Ezt a képet kezdte kibontani jó tíz évvel ezelőtt, és ennyi ideig
tartott hányattatott sorsa. A pénzhiány
okán számos alkalommal kényszerszünet
akasztotta meg elkészültét ennek a filmnek. „Minden alkotó ember tudja, hogy
a művészetet a teremtőből és a teremtőért
csinálja, nem a közönségért. A közönség
és a közösség is annyit kap belőle, amen�nyiben ez a csatorna működik. Ezek a mi
csatornáink sajnos el vannak tömődve, és
kínlódtunk”.
A filmes regét nagyrészt az aracsi legendás pusztatemplomban forgatták és
talán most először ebben az alkotásban
szerepel a hun király Atilla, magyar filmen. Erősek a dialógusok, a párbeszédek,
a szövegek drámai mélységűek, nehezen
emészthetően tömörek és mégis líraian
megfestettek. A kellemesen lassú tempójú film erénye még a szépen megoldott
vizuális részen túl a mondandóban keresendő.
Az alkotóknak nem volt szándékuk a
tömegízlés szerinti filmet készíteni, sokkal inkább azokat megszólítani, akik még
a mai világban is keresnek egyféle erkölcsi
fogódzót. Hajlandók majdnem két órán
át nemzet- és egyetemes emberi létkérdéseket feszegető, visszafogott, tudatosan
ilyen puritánul megszerkesztett mozira
beülni.

12. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Tavasz felé tántorog a megroskadt tél
A hétvége felé ismételten több csapadékra kell
számítani, péntekre megélénkül az északi szél. Hétvégén gyengén felhős lesz az ég, akár csapadék is
előfordulhat. A hőmérséklet nappal 5 és 10 fok
körül alakul, a nappali felmelegedés után már éjjel sem kell fagyra számítani. Jövő hét elején ismét
záporosabbra fordul az időjárás és a hőmérséklet is
csökkenni fog.
Február 2-a Gyertyaszentelő napja. A szentelt
gyertya már az ókeresztény korban Krisztus jelképe:
magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson.
Úgy tartották: a gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakat.

ács

Gyógyszertárak
február 1. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Június 1-től a mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyeleti ideje a következő: hétköznap: 20-7 óráig, szombaton:
19-9 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon: 18-tól másnap reggel 7 óráig. Szombatonként a TESCO-ban lévő PatikaPlus
(volt Elixír Gyógyszertár) 12-19 óráig tart nyitva.

február 2. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 7. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

február 3. szombat
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

február 8. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 4. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

február 9. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

február 5. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 10. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

február 6. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

február 11. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
február 3. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi
szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás
ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés jelzése 24 órás: 0657/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V.
Zrt. vízágazat központi telefonszám: 06-57/503-290, 06-70/457-2293;
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: +3680/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben:
+36-40/180-124 Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8-16 óra között, szerda: 8-20 óra között, péntek: 8-14 óra között.; REGIO-KOM Kft.
szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-57/540-131,
06-57/540-132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet:
06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás:
06-57/411-933, 06-57/411-643.

● virágpor
● méhpempő

A hét minden napján
a Sólyom u. 13-ban is
várjuk vásárlóinkat!

Jászkürt

Itt az ötödik győzelem
Nem bánták meg azok a kosárlabda
kedvelők, akik pénteken este (január
26-án) kilátogattak a JKSE – DEAC
NB I-es kosárlabda mérkőzésre. Fordulatokban gazdag, izgalmas mérkőzést láthattak, és ami lényeges, jászberényi győzelmet.

Egészségügyi ügyeletek

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya

2018. február 1.

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
/Csomor Családi
Méhészet

Huszáros rohammal örvendeztette
meg szurkolótáborát a berényi kosárlabdacsapat, hiszen 4-4 után 12 pontos
(25-13) előnyt csikart ki ellenfelével
szemben. A vendégeket azonban ez
sem hatotta meg és szorgalmasan gyűjtögetve pontjaikat beérték őket. Sőt, a
kisszünetben már ők vezettek egy találattal (27-28). A vendégek lendületét a
röpke szünet sem törte meg, mindent
előszedtek a repertoárból. Igen sűrűn
érkeztek a duplák, célba találtak a triplák, sőt nagy bánatukra még Armwood
révén zsákoltak is egyet. A meccs állása
is elkeserítően kezdett alakulni, hiszen
21 pontot dobtak a vendégek zsinórban – beleszámítva az első negyed végét is –, míg a berényiek egyet sem. A
különbség pedig már 15 egység volt
a két alakulat között. Mintegy négy
perc elteltével azután Lucsics megtörte
a berényi „kosárcsendet” ami felébresztette társait is. Wallace és Nelson gyorsan berámoltak három trojkát, ami a
szurkolótábort egyből talpra ugrasztotta. Ennek aztán olyan biztatás lett
a vége, hogy a negyedórás szünetben
végig – már hazai előny -, 52-50 állt az
eredményjelző táblán.

A pihenő után, egy ideig fej-fej mellett haladt a két gárda, majd szép lassan
a 3. negyed felétől 8-10 pontos hazai
előny állandósult. Sőt, a zárónegyedre
mindez 12 találatnyi (81-69) előnyre hízott. Ám ezzel együtt senki sem
gondolhatta – még ekkor -, hogy ezzel már biztos a hazai siker. Ugyanis
a debreceniek, kihasználva a berényi
gárda jó háromperces hullámvölgyét
négypontnyi távolságra zárkóztak fel.
Ám a publikum átsegítette kedvenceit
a holtponton. A hatalmas biztatás bizonyára Kerpel-Fronius Balázsra is jó
hatással volt, aki a sarokból két alkalommal is hárompontot érő dobást juttatott a gyűrűbe. A mérkőzés vége felé
egy büntetőpárbajt izgulhattak végig
a szurkolók, amiben a vendégek vol-

tak ugyan jobbak - a záró etapot meg
is nyerték 17-25-re -, de a nagy csatát
elveszítették.
JP Auto-Jászberényi KSE – Debreceni EAC 98–94
JKSE: Nelson 24/9, Rakics 8/6,
Wallace 18/9, Lucsics 15/3, Sejfic 18.
Csere: Cseh 1, Kerpel-Fronius 14/9,
Molnár.
E siker többszörösen jól jött Nikola
Lazics tanítványainak. Visszavágtak a
debreceni vereségért, megszerezték zsinórban 4. hazai győzelmüket – így már
öt van a tarsolyukban - és már csak egy
győzelmi előnnyel áll előttük az újonc
DEAC. Legközelebb a ZTE vendégei
lesznek Cseh Györgyék, majd február
3-án a Pécs lesz a vendég Jászberényben.

Mindkét hokicsapat győzött
Január 28-án, vasárnap este játszotta soron következő bajnoki mérkőzését az Amatőr Hoki Liga I. osztályában a Warriors Jászberény a
Szigeti Bikák ellen.
á. t.
Az előző derbihez hasonlóan egy
gyors Guba találattal indult a mérkőzés, akinek megint sikerült mesterhármast elérnie – ami ekkor még –, csak
egy döntetlenre volt elegendő, hiszen
a vendégek is négyszer mattolták a
harcosok kapusát. Tehát egy igazi
„hullámvasút” volt a hokimeccs, vezetés itt is, ott is. Az utolsó öt percben
aztán, egy fokozattal feljebb kapcsolt
a berényi legénység. Békefi gyönyörű
gólja már előjele volt a végső győzelemnek. Szűk egyperccel később pedig
Szántay szezonbéli 7. találata be is biztosította azt.
Warriors Jászberény - Szigeti Bikák 6-4
Ez a siker egyben azt is jelenti,
hogy újra a Warriors nevével kezdődik

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: DEEP Médiacsoport Jászberény, Bercsényi u. 8. Tel.: 57/503-190

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Fotó: Gémesi Balázs

Fotó: Gémesi Balázs

Fotó: Gémesi Balázs
a táblázat a Liga I. osztályában.
– Ismét sikerült idegölő mérkőzést
vívnunk aktuális ellenfelünkkel. Jó

lenne már leszoknunk erről, de mint
mondani szokás, nem kell megmagyarázni a győzelmet. Végre elmondható
rólunk, hogy meg tudunk
fordítani egy-egy találkozót
és a vasárnap esti összecsapáson is nevünkhöz méltóan nagyot küzdöttünk.
Köszönjük a biztatást szurkolóinknak, örülünk, hogy
a Jászberény HC-vel közösen hibátlanra hoztuk ezt a
jászberényi hoki hétvégét –
mondta el Baranyi Ferenc, a
hokicsapat játékosa.
Az OB2-es felnőtt jégkorongbajnokságban a Jászberény HC (lenti képünk)
visszavágott a Zalaegerszegen elszenvedett vereségért:
Jászberény HC - Egerszegi
Titánok 5-3.

