Időjós barlanglakók

Vidám, népes Gazdabál

A nyomorúság kényelme

Óvodások jártak utána
február 2-án, hogy vajon
kijön-e a medve az odvából?
Cikk a 6. oldalon

A Jászberényi Gazdák és Polgárok
Köre 25. jubileumi bálját tartotta
szombaton.
Tudósítás a 4. oldalon

A Főnixben Harold Pinter sikeres
darabját, A gondnokot mutatták be
neves művészek.
Írás a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

Megújul a Liska épülete

Felvételi
a Campusra

A Főnix Fészek Műhelyház január
utolsó csütörtöki napján mutatta be
az Álom hava című magyar-szerb koprodukcióban készült díjnyertes történelmi témájú filmet, Bicskei Zoltán
rendezőt kérdeztük az alkotásról.

Még február 15-ig jelentkezhetnek a
továbbtanulni szándékozók a 2018.
szeptemberében induló felsőoktatási
képzésekre.

kárpáti

Az egyre közelgő felvételi határidő
döntésre szólítja a még hezitáló, leendő
hallgatókat, az ország számos felsőoktatási intézménye ajánlja megannyi tagozatát. Városunk intézménye, az Eszterházy
Károly Egyetem Jászberényi Campusa
négyféle alapképzést kínál. A 2018/19-es
tanévtől kezdődően tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő,
valamint közösségszervezés szakokra lehet jelentkezni. Felsőoktatási szakképzésben a programtervező informatikus (fejlesztő) szakot választhatják az intézmény
kínálatában. Az egyes szakokhoz szükséges alkalmassági vizsga próbájára január
24-én, az intézmény nyílt napján került
sor, de a felsőoktatási felvételi eljárásban
május 23. és június 9. között is lesz lehetőség az alkalmassági vizsgák letételére.
Mindehhez azonban a legfontosabb,
hogy legkésőbb február 15-ig jelentkezhetnek a kiválasztott szakokra, melyről a
www.felvi.hu oldalon tájékozódhatnak
bővebben. A ponthatárok, felvételi eredmények kihirdetésére várhatóan július
25-én kerül sor.

A film közel tíz évig készült. Az
évtizednyi idő alatt formálódott az elképzelés vagy mindvégig kitartott az
eredeti koncepció mellett?
Lassú szülés volt. De szülés volt, nem
koncepció mentén készült. Az alapérzés
lett kibontva és folyamatosan finomítva.
Ma éppen az a gond a művészetekkel,
hogy a szülőcsatornák eltömődtek, és
mint Németh László írja: „segédizmokat” működtetünk. Ezért is egyre vékonyabb, szellemtelenebb a kor művészete.
A rendező-író szemszögéből mi az
alkotás fő üzenete?
Amit a film sugall. Szóbéli magyarázkodás helyett talán sejtet valamit a témáról Attila király jelenete:
/.../
Hórihorgas: Úgy tűnik ma mást kér a
Föld, s mást az Ég.
Atilla király: Egyet kér jóideje: minden rossz megéltét, az Egyetlen Igaz uralmáig.
folytatás a 6. oldalon 

Gergely Csilla

Fotó: Álomgyár Fotóstúdió
A Liska József Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium Rákóczi úti iskolaépülete és a kollégium uniós pályázati forrásból megvalósuló energetikai
felújítása hamarosan befejeződik. Szabó László, az intézmény igazgatója a
projektről szerdán délelőtt tartott tájékoztatót, amit ünnepséggel és az épület
felszentelésével tettek az eseményhez méltóvá.
Kárpáti Márta
Az Egri Főegyházmegye tíz épülete részesülhetett energetikai fejlesztésben a Széchenyi 2020 Környezet és
Energiahatékonyság Operatív Program nyertes uniós pályázata révén. A
hamarosan záruló beruházás során az

A szeretet és a szolgálat ereje
Messziről jött kollégák, ifjúkori barátok és szerető családtagok gyűltek ös�sze vasárnap délután a Thököly úti református templomban, hogy köszöntsék
Mező István főlelkészt 60. születésnapja alkalmából, mely egyúttal 35 éves
önálló szolgálatának megünneplését is jelentette.
Kazsimér Nóra
A vasárnapi hálanapra meghívást
kaptak a gyülekezetek képviselői és

tagjai, a helyiek és azok is, akiknél korábban a lelkész úr szolgált. Tiszteletüket tették Tiszavárkony, Alsónémedi,
Dömsöd-Dab, Tápiószele, Nagykáta
és Jászberény hívői, az erdélyi testvérgyülekezet lelkipásztora és felesége, valamint a városvezetés tagjai, Pócs János
országgyűlési képviselő, Szabó Tamás
polgármester, Szatmári Antalné alpolgármester asszony is. Jelen volt Szántó
József apátplébános úr, dr. Novák István főigazgató úr és protestáns egyházi
vezetők is. Az egész napos, örömteli
esemény már reggel tíz órakor elkezdődött, amikor az istentisztelet után
rövid igei köszöntésekkel üdvözölték
a lelkész urat. A család – és nemcsak
a vérszerinti, hanem a lelki rokonság
– részéről is akadt meglepetés bőven,
szívhez szóló, könnyed előadásokkal,
énekszóval és személyes ajándékkal lepték meg az ünnepeltet.
folytatás a 3. oldalon 

N. V. G. - TRANS KFT.

jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

● Ingyenes műszakivizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj)
● Nemzetközi és belföldi szállítás.

önkormányzat tulajdonában és a főegyházmegye vagyonkezelésében lévő
iskola, valamint a kollégium épületeinek energetikai korszerűsítése valósul
meg mintegy 250 millió forintból.
A rekonstrukcióval az épületegyüttes
energetikai mutatói megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, csökken az üze-

meltetési és fenntartási költség, illetve
a káros anyag kibocsátás. A fejlesztések
keretében külső hőszigetelés, födém és
pince hőszigetelés, külső nyílászáró csere, fűtési rendszer korszerűsítés, napelemes rendszer telepítés valósult meg.
Az átadó ünnepség a kollégium
nagytermében zajlott, ahol Szabó László igazgató üdvözölte a megjelenteket,
az iskolát képviselő diákokat, kollégákat, az egyház és az önkormányzat képviselőit, a projektben részt vevő szakembereket és a média munkatársait.
folytatás a 3. oldalon 

Ismét nyertek a kosarasok
Nem jó előjelekkel készült városunk kosárlabda csapata a Pécs elleni mérkőzésre, hiszen előzőleg a ZTE ellen mindössze hatan léptek pályára. Az összecsapást megelőző
napokban is többen kihagyták az edzést kisebb betegség és sérülés miatt.
Ács Tibor
Szerencsére mindez egyáltalán nem
tükröződött a február 3-án, szombaton
lejátszott mérkőzésen. Igaz ugyan, hogy
néhány percig a vendégek vezettek, ám
utána olyan tempót diktált a berényi legénység, hogy a pécsiek csak kapkodták

a fejüket a 17-0-s berényi produktum
láttán. Az első negyedig 13 pontos hazai vezetést követően aztán, a Baranya
megyeiek is belejöttek és a nagyszünetre
tízet ledolgoztak hátrányukból (40-37).
A nagyszünetben úgy tűnik kipihenték magukat játékosaink. A hátsérüléssel bajlódó Wallace gyorsan beter-

melt két duplát, de Lucsics, Sejfic, sőt
Cseh sem tétlenkedett.
A zárónegyed 57-49-es állásnál
kezdődött. Ez a különbség nagyjából
a negyedik etapban is állandósult egy
jó darabig, ám alig két perccel a vége
előtt, már csak 72-69 állt az eredményjelzőn. Szerencsére a hazai szurkolótábor is a helyén volt és nem hagyta,
hogy a pécsiek elrontsák a mindvégig
remek hangulatot.
folytatás a 8. oldalon 

Fotó: Gémesi Balázs

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

- Computeres diagnosztikai vizsgálat, hibafelmérés,
- Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás,
- Kamion, teher- és személygépkocsi szerviz.

Igény esetén tréleres szállítással is!

Személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.
Szerviz: 06-30/205-6710
Műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
Internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
Fuvarszervezés: 06-57/415-037,
06-57/415-221, Fax: 06-57/402-022

www.nvgtrans.hu

Személygépkocsi
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Új adózási szabályok
január elsejétől – 3. 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 adhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló
2017. évi CLIII. törvény (Avt.) a régi
Art.-ban foglalt végrehajtásra vonatkozó szabályokat foglalja keretbe. Az
Avt.-ben az állami adóhatóság (NAV)
feladatkörébe tartozó adóvégrehajtáson, illetve az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásán túl új
elemként jelenik meg a közigazgatási
hatósági döntésekben foglalt kötelezettségek végrehajtása is, amely feladat
a pénzkövetelések végrehajtása mellett
kiterjed egyes meghatározott cselekmények végrehajtására is.
A jogorvoslatot érintő új rendelkezés, hogy a végrehajtási kifogásban
konkrétan meg kell jelölni a sérelmezett intézkedést, és azt, hogy a kifogást
előterjesztő az intézkedés megsemmisítését vagy megváltoztatását milyen
okból kívánja. A végrehajtási kifogásnak ugyanakkor a további végrehajtási
cselekményekre nincs halasztó hatálya.
Az Avt. adók módjára behajtandó
köztartozások, illetve az alkalmazható
intézkedések körére vonatkozó szabályozásban fontos változás, hogy az adóhatóság hatáskörébe került a fizetési
kedvezmény engedélyezése abban az
esetben, ha az erre vonatkozó kérelmet
a végrehajtási eljárás során nyújtották
be. Az adóhatóságnak az Art. fizetési kedvezményekről szóló fejezetében
foglaltak szerint kell elbírálnia a kérelmet azzal, hogy a tartozást kizárólag a
végrehajtást elrendelő hatóság előzetes
hozzájárulása alapján mérsékelheti. Ha
a kérelmet a végrehajtást kérő hatósághoz nyújtották be, akkor a kérelmet
annak elbírálása érdekében haladéktalanul át kell tenni az adóhatósághoz, ha
szükséges, egyúttal megküldve a tartozás mérséklésére vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozatot is.

A helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (Htv.) 2018. évtől - iparűzési
adó és idegenforgalmi adóban - felmenti az újonnan alakuló cégeket a székhely
szerinti önkormányzati adóhatósághoz
történő bejelentkezési kötelezettség
alól. Az új cég adatait az állami adóhatóság küldi meg a székhely szerinti önkormányzat részére. A részletszabályok
szerint azonban a bejelentkezés alóli felmentés nem vonatkozik arra a KATA-s
adózóra, aki az önkormányzatnál egyszerűsített adóalap-megállapítást akar választani. A telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz továbbra is kötelező a
bejelentkezés és az átalakulással létrejövő
új cég esetében az adóelőleget be kell jelenteni, illetve önkormányzati adóelőny
vagy pl. kiegészítő adatokra szintén vonatkozik a bejelentési kötelezettség.
A bürokrácia csökkentése érdekében
2018. január 1-től elektronikus úton
benyújtható a Pénzügyminisztérium
szerinti helyi iparűzési adóbevallási
nyomtatvány akkor is, ha az adózó önkormányzati kedvezményt, mentességet
kíván igénybe venni.
A törvény adóelőnyt biztosít a sport
törvény szerinti sportvállalkozások részére, mely szerint a tevékenységükből
származó nettó árbevétel csökkenthető a
belépőjegy, bérlet értékesítéséből, reklámközzétételből, szponzorációból, játékjog
használati jogának átengedéséből, sportrendezvény közvetítésből, sportlétesítmény hasznosításából eredő árbevétellel.
Végül a 2017. évi adókötelezettséget érintő változásokról (építmény,
telek adás-vétel stb.) 2018. január 15ig kell az adatbejelentéseket benyújtani.
A Jászberényben bevezetett helyi adókat
a helyi adókról szóló 46/2011. (XII.22)
önkormányzati rendelet szabályozza, az
abban foglalt adómértékek 2018. évre
nem változtak. A bejelentési és bevallási
nyomtatványok megtalálhatóak a www.
jaszbereny.eado.hu /elektronikus űrlapok
menüpont alatt. Az ügyfélkapuval rendelkező adózók a szükséges regisztrációt
követően erről a felületről elektronikusan
tudják a nyomtatványaikat beküldeni
adóhatóságunkhoz.
Az Adóigazgatási Iroda 2018. évben
új ügyfélfogadási időben áll a Rákóczi út
42-44. szám alatt a lakosság rendelkezésére: Hétfő, Kedd, Péntek: 7.30-12.00
óráig, Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30
óráig. E-mail: ado@jaszbereny.hu, Tel:
57/505-711
Bódisné Görbe Krisztina
Adóigazgatási Irodavezető

Meghívó

Jászberény Városi Önkormányzat
2018. február 23-án (pénteken) a

kommunizmus áldozataira
emlékezik.
17 órakor Megemlékezés az 1919-es kommunista
diktatúra ártatlan áldozatai emlékére állított emléktáblánál
a Táncsics Mihály utcában.
Ünnepi beszédet mond: Pócs János
országgyűlési képviselő
Koszorúk, mécsesek elhelyezése.

A megemlékezésre tisztelettel hívjuk és várjuk
városunk lakosságát.
Jászberény Városi Önkormányzat

Új munkagépekre
pályázik a város
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 2-án délelőtt
rendkívüli, nyílt ülésén alig két perc
alatt döntött a karbantartáshoz szükséges munkagépek beszerzésére kiírt
pályázat benyújtásáról.
Tizenhárom képviselővel a testület
határozatképesen kezdhette rendkívüli,
nyílt ülését a Városháza nagytermében,
mindössze egy, de annál fontosabb előterjesztés ügyében. A jelenlévő képviselők
egyöntetűen fogadták el a külterületi helyi
közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése
tárgyában kiírt pályázat benyújtásáról, a
pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló határozat módosítás előterjesztését, majd rövid szünet után az ülés
zárt ajtók mögött folytatódott.

Pályázati felhívás
A Jászságért Alapítvány Kuratóriuma
2010-ben vándordíjat alapított. E díjat minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, amely a nemzeti
(jász) kulturális örökség megőrzéséért
tevékenykedik, legalább öt éve a Jászok
Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizető
tagszervezete, és folyamatosan működik.
Három éven belül ugyanannak a szervezetnek nem ítélhető oda a vándordíj.
A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy díszoklevélből áll, a
díjjal járó juttatás összege 200.000 forint.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. március 31. A pályázó szervezet
részletesen ismertesse éves munkatervét,
és az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését.
A pályázatokat a Jászságért Alapítvány címére kérik eljuttatni.

2018. február 8.

Elhunyt Dézsi Zoltán
71 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Dézsi Zoltán, a Klapka György Szakközép- és Szakiskola korábbi igazgatója. Hamvasztás
utáni búcsúztatása február 14-én, 11
órától lesz a Szent Imre Temetőben.
Pár évvel ezelőtt azt kérdeztem tőle,
hogy tudja-e, hány diákot tanított élete első, és utolsó munkahelyén, a Klapkában. Azt mondta, hogy nem
tudja, de vélhetően több tízezret. Meg azt is, hogy
olyan fura neki, amikor nyugdíjasok köszönnek rá úgy,
hogy tiszteletem
tanár úr. Ilyenkor legalább tudja, hogy elszálltak
az évek.
Azok az évek,
amelyeket 1972től számolt. Akkor
költözött ugyanis feleségével, és kétéves
kisfiával
Jászberénybe. Alig pár hónappal korábban még a szegedi József
Attila Tudomány Egyetem végzős hallgatója volt. Matematika-fizika
szakos tanárként kezdett, és az is maradt mindvégig. Bár felesége tőről metszett jász, mégis meg kellett dolgoznia
azért, hogy az itteniek befogadják, és
megkedveljék. Mindez alighanem sikerülhetett, hiszen néhány esztendő
múlva már szakfelügyelő, majd két cikluson keresztül igazgató-helyettes, végül ugyanennyi ideig igazgató volt.
Az ő vezetése alatt bővült nagyot
a Klapka. A többi között átvették, és
megújították a Kossuth úton lévő hajdani általános iskolát, illetve a korábbi „Pelyhes Parti Iskola” épületét. Ez

utóbbiban kialakították az akkor nagyon modernnek számító tankonyhát,
és tanéttermet.
Úgy volt vezető, hogy közben
mindvégig szerény maradt. Mindenkinek messziről köszönt, nem volt haragban soha, senkivel. Pedig abban az
időben volt iskolaigazgató, amikor az
oktatási intézményeknek nagyon kevés
pénzen kellett osztozniuk. A legfontosabb feladatának mindvégig
azt tartotta, hogy iskolája szakmunkás-bizonyítványa versenyképes legyen a piacon, vagyis
a Klapkából „szabaduló” diákok megtalálják a megélhetésüket.
Mindeközben
feleségével két saját gyermekét is
felnevelte. Egyikük
a műszaki értelmiségi pályát, másikuk
az újságírást választotta hivatásának.
Dézsi Zoltán lényegében hirtelen jött haláláig egészségben töltötte a nyugdíjas éveit. Ahogyan korábban sem, így
nyugdíjasként sem politizált, de mindenről volt egy jó vicce, amit szívesen
osztott meg bárkivel.
Élete utolsó tanévnyitó beszédét
2005 szeptemberében mondta el. A
kézzel írt dokumentumban sötétebb
tintával szerepel, tehát vélhetően mindennél fontosabbnak gondolta az iskola érettségizőiről szóló következő
mondatot: „végzős tanulóink többsége tovább tanul, és aki itt az iskolában
eredményesen szerepel, a későbbiekben
is megállja a helyét. Kövessétek ti is ezt
az utat!”

Nemzetközi ifjúsági szeminárium
A Szent István Sport Általános Iskola
és Gimnázium 2017-ben elsők között
csatlakozott az EU tagállamaiban
működő és Magyarországon is bevezetésre kerülő Európai Parlament
Nagykövet Iskolája programhoz.

osztályos tanulója mutatta be.
A három nap alatt megismerhettük
az EU-negyedet, látogatást tehettünk
az Európai Bizottságnál, ahol interaktív
tanóra keretében tájékozódhattunk annak működéséről. A mozgalmas prog-

ramot a Parlamentárium és a House of
European History múzeumok bejárása
egészítette ki. Tapasztalatokkal gazdagon, élményekkel feltöltve, barátságokkal megerősödve tértünk haza.
dr. Zrupkóné Pernyész Lívia

Köszönetnyilvánítás

Emlékezés
Csikós Sándor

Kimagasló munkánk eredményeként szeptemberben megkaptuk az
Európai Parlament Nagykövet Iskolája
címet. Így vehettünk részt Brüsszelben
az Európai Parlament nemzetközi ifjúsági szemináriumán január 29-31.
között. Iskolánkat nyolc gimnazista és
két tanár képviselte a rendezvényen,
ahol angol nyelven előadásokat hallgattunk, de sor került egy-egy véleménycserére, vitára, sőt Európai Parlamenti
képviselővel való beszélgetésre is. Magyarország és Jászberény nevezetességeit, értékeit valamint a kiutazó magyar
csoportot Bobák Anica, iskolánk 10.a

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazon
rokonoknak,
szomszédoknak,
volt munkatársaknak
és ismerősöknek, akik
szeretett halottunk

Mindazoknak akik
a temetésen részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak

halálának 8. évfordulóján.
„Múlhatnak az évek, kik szívből
szeretnek nem felednek téged.”

Pócz Erika

(1970-2018)
temetésén megjelentek, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.

(1970-2010)

Fájó szívvel
emlékezünk.

Fabríczius József
1934-2018

Külön köszönet Dr. Cseresnyés
Marianna háziorvosnak segítőkész,
odaadó közreműködéséért.

Megállt egy szív, mely élni vágyott
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott
A Te szíved már nem fáj, a miénk vérzik...

Gyászoló család

Szerető családod

Szeretteid,
Bence
fiad

Interjú

2018. február 8.
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3. oldal

A szeretet és a szolgálat ereje
 folytatás az 1. oldalról
A lélekemelő, jeles alkalom délután is folytatódott, majd az Apponyi
Albert Általános Iskola épületében ért
véget, ahol szeretetvendégségre várták a
megjelenteket.
Mező István lelkész urat és feleségét, Ildikót eme jeles évfordulók alkalmából kérdeztük az elmúlt 60 évről, a
35 év egyházi szolgálatról, Jászberényben végzett elismerendő munkájukról
és jövőbeni terveikről.
- Milyen érzések töltik el, amikor
ezekre a szép, tiszteletreméltó számokra gondol?
István: Az öröm, a hála és a köszönet érzése. Hála Isten felé, mert
minden eddig megélt perc kegyelem.
Köszönet mindazok felé, akik ennek
cselekvő részesei. A mai nap nagy örömét pedig csak úgy lehet feldolgozni,
ha azt hála és köszönet formájában
továbbadjuk Isten és az emberek felé.
A hívő ember egész élete Isten tisztelete kell, hogy legyen, ami nemcsak
az ünnepnapjainkat jelenti, hanem a
hétköznapjainkat is. Az ünnepekben
Isten feltöltekezést ad nekünk, amit
utána tovább kell adni, bele kell rakni
a perselybe, az Úr oltárára, Isten dicsőségére. Azok között lenni, akik szeretnek, akiket viszont szeretünk, és akik
hajlandók arra, hogy együtt örvendezzünk, ünnepeljünk, nagyon jó ezt most
megélni. Még Dr. Szabó István püspök
úrtól is kaptam köszöntést, ami nagy
megtiszteltetés számomra. Takaró András esperes úr pedig a lelkészi karral
együtt köszöntött az elmúlt héten.
- Ha meg kellene ragadnia az elmúlt 35 év szolgálatának lényegét,
akkor melyek azok a kiemelkedő
pillanatok, melyek különleges helyet
foglalnak el a szívében?
István: Első helyen mindenképpen
az indulást, a pályaválasztást és házasságkötést említeném. Mert lelkipásztorom, lelki atyám, Dr. Fekete Péter is
óva intett, hogy Isten szerinti legyen ez

a két fontos esemény. De ugyanígy fontos minden továbblépési alkalom, amikor új szolgálati helyre kerültünk. Mindig olyan helyen voltunk, ahol sokat és
sokféleképpen kellett munkálkodni,
akár az újszilvási, vagy a tápiószőlősi
templom megépítésekor, akár akkor,
amikor Nagykátán rám bízta az akkori esperesem az új templom építésének
felügyeletét. Ezek mind szép és fontos
alkalmak voltak. Azonban ezeknél a
külső építkezéseknél mindig nagyobb
dolog volt a lelki építkezés, hogy az
emberek elfogadták az Úr Jézust személyes megváltójuknak és hittek Őbenne.

munka várt bennünket, melyhez a
gyülekezet mellett a jelenlegi városvezetéstől is sok támogatást kaptunk és
kapunk. Megtiszteltetés számomra itt
lenni, és hogy társadalmilag is befogadtak a Jászság fővárosába. Ami külön
ajándék, az a gyülekezet egyre növekvő,
szeretetteljes közössége. Nagyon jó ez a
város, minden igényt kielégítő. A gyermekeink is nagyon szeretik, szeretnek
ide visszajönni, van, aki életvitelszerűen le is telepedett.
- Ha épp nem a hivatásával foglalkozik, mit szeret csinálni szabadidejében?

Kegyelem, hogy én már gyermekkoromban megismerhettem az Úr Jézusban Isten felém irányuló szeretetét. Ez
határozta meg pályaválasztásomat és a
házasságkötésemet is. Az a felismerés,
hogy ő engem, bűnös embert szeret, ez
az, ami most is könnyekig hat.
- 2014-ben került sor a beiktatására. Azóta hogy érzi magát itt a településen? Milyen itt élni?
István: Először helyettes lelkipásztornak nevezett ki esperes úr Jászberénybe. Majd a gyülekezet lelkipásztorának hívott meg, melyet Isten Igéje
is megerősített. Itt sok fizikai és lelki

István: Igyekszem a családdal több
időt tölteni, ami korábban jobban a
feleségemre hárult. A helyi gyülekezeti
szolgálat mellett ott vannak még a diakóniai feladatok is. Egyházmegyei diakóniai előadó vagyok, és egyházkerületi
diakóniai képviselő.
Ildikó: Az igazság az, hogy férjem
hobbija egyben maga a szolgálat. A
pásztoráció leginkább, a családlátogatás, a beteglátogatás az, ami az ő
szakterülete és ez elég sok időt igénybe vesz. Illetve van még 9 település a
Jászságban, ami hozzánk tartozik. Az
iskolai hittanórák száma, a hétköznapi

alkalmak látogatottsága is megemelkedett. Valamint ott vannak a rendkívüli
programok, melyek színesítik a gyülekezet életét és persze a városét is, mint
például a közelgő Házasság hete vagy
a nyári gyermektáborok. A szolgálat
szinte minden időnket lefoglalja.
- Ez az évforduló lehetőséget teremt arra, hogy visszatekintsünk.
Ennyi idő távlatából hogy gondolja,
ma is szükség van a lelki megerősítésre? Vagy talán a mai világban még
inkább?
István: Más nehézségek voltak a
szolgálatunk kezdetén, mint most, de
Jézus Krisztus mindig ugyanaz maradt.
Társadalmilag könnyebb most, mint régen, amikor nem nézték jó szemmel a
templomba járást. Ugyanakkor az emberek számára most a bőség zavara miatt
nehezebb az igazi értékek megtalálása.
Ildikó: Azért is nehezebb most,
mert nagyon sokrétűvé vált a lelkipásztori szolgálat. Korábban ez sokkal
egyszerűbb volt. Mióta kiszélesedtek a
lehetőségek, intézményfenntartó lett az
egyház, pályázatok, új szolgálati ágak
jelentek meg. Aztán ott van az iskolai
hitoktatás, ami szintén teljes embert
kíván. Ezek mind nagy kihívások és
sok időt és energiát igénylő feladatok.
Régen a szívek is talán befogadóbbak
voltak, nyitottabbak és fogékonyabbak
az akkor még tiltott lelki dolgok iránt.

- Milyen tervei vannak a közeli és
távoli jövőre?
István: Szeretnénk az ifjúsági munkát folytatni, a kamaszmentést, illetve
ennek az alapjait lerakni a hitoktatásban. Legközelebb a Házasság hetével
kapcsolatban lesznek rendezvényeink,
utána pedig a közelgő ünnepek kapcsán. Lassan már itt a nyár is, a táborok. Szeretnénk a templom felújítását
és az egyházi épületek további renoválását is folytatni… Feladat van bőven,
amelyben Istent kérjük, adjon bölcsességet, hogy mit és hogyan végezzünk az
Ő dicsőségére. Mert igaz a költő szava: „Minden mi épül, hasztalan, csak
múló percnek épül./ És el fog tűnni
nyomtalan, Isten áldása nélkül.” Ezért
vágyunk egybecseng Mózesnek, a 90.
Zsoltár szerzőjének imádságával: „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak
jóindulata! Kezeink munkáját tedd
maradandóvá, kezeink munkáját tedd
maradandóvá!”
Köszönöm a beszélgetést, a felköszöntést, a szépen megszervezett ünnepet, a felém irányuló sok szeretetet,
a távoliak, a helybeliek, a városvezetés,
a testvérfelekezetek és mindazok részéről, akik akár írásban, akár szóban
kifejezték áldáskívánásukat. Isten áldja
meg népünket, városunkat, gyülekezetünket, mindnyájunkat a magunk
munkájában, az Ő dicsőségére.

tanműhelyek már használhatatlanok
voltak, kívül omlott a vakolat. Hosszú
évek óta próbálkoztak a renoválással,
majd a harmadik kísérletre valósulhatott meg az iskola felújítása, melynek
hatásait mára élvezhetik. A szép külső
homlokzatot a városlakók is láthatják, a
belső felújításokat pedig az itt dolgozók,
tanulók jobb komfortérzete igazolja. Az
igazgató hozzátette: a beruházás döntő
része már elkészült, a maradék felújításokat az időjárás függvényében remény
szerint hamarosan befejezik.
A továbbiakban a programot a diákok énekkarának hangszeres, dalos,
verses műsora színesítette. A felújításra
Isten áldását Szántó József főapát újraszenteléssel és imával kérte immár a kollégium épület főbejárata előtt. Az apát
a magasztos pillanatokkal együtt dr.

Ternyák Csaba érsek üzenetét is közvetítette az ünnepség résztvevőinek.
Visszatérve az épület kellemes hőmérsékletű közegébe dr. Novák István
főigazgató mondott pohárköszöntőt
az esemény tiszteletére. Tiszteletteljes
köszönetet mondott az Egri Főegyházmegyének, amiért az egyház kezelésében
lévő intézményeket lelkiséggel, szellemiséggel sikerült megtölteni, majd az
utóbbi hónapokban fizikai valójukban
is megújítani. Az oktatás, a nevelés, a
rászorultakon való segítés a katolikus
egyház alappillérei. A most megvalósult
beruházás lehetővé teszi hatékonyabban
végezni ezt a fajta munkát. Az érsek és
a kollégák nevében szintén köszönetet
mondott Szabó László igazgatónak,
aki kinevezése óta szívén viseli az iskola
ügyeit.

Megújul a Liska épülete
 folytatás az 1. oldalról
Külön köszöntötte Pócs János országgyűlési képviselőt, Hajnal-Nagy Gábor
és Szatmári Antalné alpolgármestereket,
Nagy Andrást, az önkormányzat HEB
elnökét, Szántó József főapát, főtisztelendő dr. Novák István főigazgató, és
nagytiszteletű Mező István lelkész urakat, a beruházók közül többek között
Barta Gábor pályázati referenst, a Liska
József Kuratóriumi elnökét dr. Kiss Andrást, valamint a J.V.V. Nonprofit Zrt. részéről Teleki Zoltán és Tóth Endre munkatársakat. A vállalkozó és kivitelező cég
képviselőit szintén külön köszöntötte a
szónok.

beruházások mindig azok, amelyet a
jövő generációjának érdekében viszünk
véghez. A mai program fontos üzenete
az a paradigmaváltás, amit ez a fejlesztés kifejez. Ennek értelmében nemcsak
annak a forintnak van értéke, amit a
zsebünkben érzünk, hanem annak is,
amit megtakarítunk. Az itt megvalósuló
energetikai beruházások lehetővé teszik
a jövő megtakarításait, és a megmaradó
összegeket az ifjúság érdekében fontos
dolgokra fordíthatjuk. Zárszavában
Pócs János dr. Novák István munkásságát méltatta, akinek példaértékű tevékenysége országosan is elismerésre méltó. Példája nyomán hazánkban számos

A beruházást a Jászság fejlődése
szempontjából Pócs János országgyűlési képviselő értékelte. A legfontosabb

egyházi iskola valósult meg. A főigazgatóra, munkatársaira, valamint az egész
közösségre és a további tevékenységükre

a Jóisten áldását kérte a képviselő.
Barta Gábor pályázati felelős a beruházó szemszögéből mutatta be a projektet. Hangsúlyozta az energetikai és
környezetvédelmi fejlesztések jelentőségét. A beruházás hozzájárul a városkép
szépítéséhez, az itt tanulók, dolgozók
komfortérzetének növeléséhez, a hatékonyabb munkavégzéshez.
Szatmári Antalné a tulajdonos,
azaz a város nevében szólt a hallgatósághoz. Az alpolgármester asszony
kiemelte, hogy a 2010 óta működő
városvezetés jó kapcsolatban áll az egyházközségekkel. A folyamatos együttműködések eredményeként az oktatás
terén jelentős előrelépések történtek
Jászberényben. Komoly önkormányzati támogatás áll az egyházi fenntartású
tanintézményeink mögött. Összefogással sikerült megoldani az építkezés idején felmerült tanteremgondokat is. A
sikeres pályázatért és a Berényre fókuszáló gondoskodásért köszönetet mondott dr. Ternyák Csaba egri érseknek,
majd a további összefogás reményében
az eddigiek szerinti továbbhaladást kívánt a megkezdett úton.
Szabó László igazgató szintén a
köszönet hangján indította beszédét,
amely valamennyi közreműködőhöz
szólt. Felidézte a beruházást megelőző siralmas állapotokat, amikor a rossz
födémszigetelés miatt a tetőn olvadt a
hó, az ablakok nagy része csak szöggel
volt zárható vagy a rossz fűtés miatt a

4. oldal
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Vidám, népes gazdabál

Február 3-án, szombaton a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre 25. jubileumi Gazdabáljára invitálta vendégeit a Déryné Rendezvényházba.
halász
A meghívást nagyon sokan elfogadták, zsúfolásig megtelt asztalokkal
és vendégekkel a nagyterem, sőt még
a szomszédos kisterembe is teríteni
kellett. Bármilyen hihetetlen, a negyedszázad báljaiban egytől egyig részt
vett a Szaszkó házaspár, akiket ebből az
alkalomból Tamás Zoltán, a gazdakör
elnöke külön köszöntött. A fiatalabb
korosztályhoz tartozó elnök már maga
is tizenötödik gazdabáljában szerepelt,
ahogy az est moderátora dr. Kissné Kohári Erzsike is. A vendégek között hagyományosan felfedezhettük Szatmári
Antalt és feleségét Veronka asszonyt, városunk alpolgármesterét, Nagy Andrást,
a Humán Erőforrás Bizottság elnökét

és feleségét, Baranyi László képviselő
urat és feleségét, és ugyancsak a város
önkormányzatát képviselte Bohárné
Bathó Rozália és férje József. A gazdákat
Darázs Istvántól a Kasza családig és az
erdélyi testvér-gazdakörig ugyancsak
számosan képviselték. Egyébként is a

bál közönsége Lányi Lászlóéktól SinkóKáli Róbert kórházigazgatóig igen barátságos és színes képet mutatott.
A bál díszvendége Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője volt, aki
feleségével, Katalin asszonnyal annak
ellenére itt töltötte az est folyamán a
legtöbb idejét, hogy más rendezvényekre, köztük a megyebálba is hivatalosak voltak. Üdvözlő beszédében a
mezőgazdaság időjárásnak, gazdasági
folyamatoknak egyaránt kitett működését illusztrálta a tőle megszokott
vidám, adomázó stílusban. Családi vállalkozása révén jól ismeri a felmerülő
és leküzdendő nehézségeket, de mégis
a munkát, az optimizmust dicsőítette,
amivel sikereket érhet el a falvak népe.
Látva a Vágó Bt. által felszolgált ételeket a vörösáfonyás jérce galantintól
az erdei gombás rostélyos mellett jól
megférő töltött csirkecombfilén át, a
barackhabos piskótáig és az éjféli vadhússal töltött káposztáig, a tudósító is
csak csettinteni tudott, pedig saját dobogós listáján a gazdák legendás birkapörköltje foglalja el a főhelyet. Az ételek ledolgozásában főszerep a táncnak
jutott: Oláhné Molnár Anna táncosai
kezdetnek megmutatták merre van a
fejlődés útja, és ezen a résztvevők nagy
önbizalommal el is indultak. Egészen
különlegesre sikeredett a sztárvendég,
Szandi műsora, aki végképp nem sztárként viselkedett, feltüzelte, megénekeltette a publikumot, sőt majd egyórás
műsora végén autogramot is adott.
Természetesen gazdára lelt minden tombolatárgy és az utolsó táncig
kitartottak a vendégek a Márka Band
kellemes zenéje mellett. Gondtalan,
kellemes este volt.
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Jászberényi telephelyre

adminisztrációs
feladatok ellátására
önálló munkavégzésre
alkalmas, érettségivel,
számítógépes-, és
számlázási ismeretekkel
rendelkező,

hölgyek
jelentkezését várjuk.
Jelentkezés:

H-P-ig12-16-ig.
Tel.: 06-30/7487-497

Jászberényi telephelyre

Szeretettel köszöntik

hétfőtől péntekig
12-16 óra között
a 06-30/7487-497
telefonszámon.

keres jászberényi és budapesti
munkavégzésű székhellyel:

● IT szakembereket
● Informatikusokat
● Pénzügy/számvitelben
jártas kollégákat
● Logisztikai/technológiai
szakembereket
Jelentkezés: info@abas.hu

Nagy Kft.

munkatársakat keres

lakatos, műszaki előkészítő és
értékesítő
munkakörökbe.

Jelentkezését a Jászberény, Nagykátai út 11. sz. alatt,
vagy a nagykft@invitel.hu e-mail címen várjuk!

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.

Felesége és gyermekei

Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

70. születésnapja
alkalmából

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

Februári
véradások
február 8. Jászfényszaru, Orvosi
Rendelő, Deák F. u. 1. 13-16 óráig.
február 12. Jászberény, Jász Kaszinó,
Bercsényi út 27. 10-16 óráig, az
elmaradt Electrolux és Jász Plasztikos
véradások helyett.
február 20. Jászladány, Művelődési
Ház, Kossuth u. 85. 14-17 óráig.
február 22. Jászárokszállás, Művelődési Ház, Árpád tér 1. 11-15 óráig.
Gyakorlattal rendelkező
szakácsot felveszünk
Jászapátin, azonnali belépéssel.
Tel.: 30 439-1994
mail: thermal-jaszapati@vnet.hu

A

Szent Klára Otthon

munkatársakat
keres
gazdasági
könyvviteli
munkakör betöltésére
mérlegképes könyvelői
képesítéssel vagy gazdasági főiskolai
végzettséggel rendelkező
munkatársat,
valamint

munkaügyben és
bérügyben jártas
kollégát is keresünk.

Csatlakozz hozzánk!
•
•
•
•

ha minimum 8 általános végzettséggel rendelkezel,
megbízható vagy,
önállóan, pontosan dolgozol,
vállalsz 3 műszakot,

akkor nálunk a helyed!

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•
•

azonnali belépési lehetőség
cafeteria juttatások
hosszú távú, stabil munkalehetőség
ingyenes buszjárat
kedvezményes fitness belépő
előmeneteli/karrier lehetőség
bérezés: *bruttó 1.034 -1.350 Ft óradíj
(bruttó 180.000-235.000 Ft/hó)
+ CAFETERIA + Egészségpénztári hozzájárulás

Jelentkezés: Telefon: 06-57/531-825

E-mail: apolgar@bundyrefrigeration.com

*átlagos juttatásokkal kalkulálva

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Horti Sándort

férfi munkaerőt
keresünk.

Az abas ERP vállalatirányítási rendszer
magyarországi képviselője,
az InterJNet Kft.

A

Partner Szigeti Kft.

A
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

feladatok ellátására

Jelentkezni lehet

5. oldal

csoport

nappali portás
önálló munkavégzésre
alkalmas,
határozott fellépésű

www.jku.hu

Fényképes, kézzel írt önéletrajzot
várunk, a következő címre:
Szent Klára Idősek Otthona
5100 Jászberény, Ferencesek tere 1.
Jelentkezési határidő: 2018. 02. 10.

Autószerelőt és

mezőgazdasági
gépszerelőt
felveszünk.
Érd.: 06-30/638-0715
Raktárost és
targoncást
felveszünk.
Érd.: 06-30/499-6819

Szállás szükség esetén
a munkakörökhöz biztosított.

Családias légkörű vállalkozásunkhoz
hagyományos gépen dolgozni tudó

esztergályos vagy marós

kollégát keresünk,
1 műszakos munkarendbe,
kiemelt bérezéssel Jászberény és vonzáskörzetéből.

Jászberényiek előnyben.

Elvárás: ● minimum 5 év tapasztalat
5100 Jászberény, Felsőmező utca Tel.: 30/411-6497

6. oldal

Szabadidő

www.jku.hu

Halászok a téli folyónál

A Szikra Galéria Gy. Riba János alkotását, egy zsánerképét választott A hónap műtárgya sorozatának februári
bemutatójára.
d. g.
Gy. Riba János több mint négyszáz
festményt készített, életműve nagy részét
a Jászságban, Jászberényben hozta létre, a
festészet volt az élete és megélhetési forrá-

sa. Egy horvátországi kis faluban, Gyulavesén született, 1905-ben. Asztalos inasnak tanult, majd egy fővárosi asztalosnál
dolgozott, aki felfigyelt rajztehetségére.
Összeismertette egy műkereskedővel, aki
festmények másolásával bízta meg. Egy
idő után olyan csodálatosan másolta le az
ismert művészek alkotásait, hogy az megtévesztésig hasonlított az eredeti műre.
Elkerült különféle iskolákba és viszonylag fiatalon, közel egy évtized alatt
már kiállító festőművész lett. Saját tehetsége juttatta oda, hogy huszonévesen
a Nemzeti Szalon megvásárolta alkotá-

sát. Nagyon sok pozitív kritikát kapott a
festő, aki majdnem 30 éves korától készítette alkotásait és jó három évtizedig
alkotott, talán csak utolsó éveiben nem.
Mindenhová, még a kórházba is vitte a
festőállványát, élete végéig fogta kezében
a festőecsetet.
Többstílusú művész volt, indulásnál
a nagybányai hagyományokból indult és
erősen lokális, nagy foltokra építkező dekoratív posztimpresszionista képeket festett. Képein nemcsak a szín a legfőbb,
hanem, hogy minden mozog. Közelről megnézve festett
alakjait
feltűnhet,
hogy a legkisebb arc
is, nincs ugyan naturálisan megfestve, de
kifejezi annak érzéseit, mesélnek a képek.
Biztos ecsetkezeléssel, magas technikai tudással készített
portrékat, nagyon
sok realista szemléletű tájképet, különösen az ötvenes éveket követően, mikor
beindult a háború után a szervezett képzőművészeti élet. A szolnoki kiállításokon mint a jászberényi munkacsoport
egy tagja jelentkezett, főképp ezekkel a
tájképekkel. Dolgozott zsánerképekben,
melyeknek figuráit a tájban elhelyezve,
a jászsági emberek életének eseményeit,
munkáját örökítette meg.
Ilyen jellegű alkotását, a Halászok a
téli folyónál című olajképét ajánljuk a
figyelmükbe február hónap műtárgyaként. A festményt február 13-án, kedden
17 órakor mutatja be Maleticsné dr. Riba
Magdolna, a festő lánya.

Időjós
barlanglakók
A népi hiedelem szerint, ha gyertyaszentelő napján kijön a medve az odvából és meglátja az árnyékát, akkor
visszabújik, mert hosszú lesz a tél.
Amennyiben a nap sugarait esőfelhők
takarják, már nem alszik tovább, hiszen jön a tavasz. A jóslatnak mintegy
másfél száz óvodás járt utána február
2-án az állatkerti medvelesen.
szabó
A Jászberényi Állat- és Növénykertben már többéves hagyománya van, hogy
a város óvodásai kifigyelik, vajon ki jön-e
a medve a barlangjából? A kicsik nem
bízták a véletlenre, dallal, valamint finom
csemegékkel csalogatták ki a mackókat.
Benkéné Zsótér Erika, a Fürkész
Óvoda tagóvoda vezetője elmondta,
hogy az állatkerti látogatásra játékos ismeretterjesztéssel készítették fel az ovisokat, illetve a tavaszjóslás lényegét is
közösen beszélték meg. A medveles utáni
héten pedig medve hetet tartanak a természetvédelem jegyében.
– Az állatkert rendszeresen várja a
gyermekeket különböző programokra,
ilyen a február másodikai medveles is,
ami a népi időjósláshoz köthető. A látogatás során az óvodások megismerkednek
a medvék élőhelyével, táplálékukkal és
saját tapasztalataik által sajátítják el a környezetismeretet – erről már Fercsik Péter
az állatkert igazgatója informálta lapunkat. Míg Maci és Helmut a két medve
halat, gyümölcsöket, kukacokat falatoztak, az eső is eleredt, így a jóslatuk szerint
már nem kell cudar télre ébrednünk. Az
ovisokat ugyan egyáltalán nem zavarta a
szomorkás idő, hiszen a program zárásaként még pingvin sétára is sor került.

2018. február 8.

A filmek üzenete

 folytatás az 1. oldalról
Hórihorgas: Nem egészen értem,
Nagyuram...
Atilla király: Elég, ha tudod. Nem értheted: nem vagy béavatott. A ti üdőtökben
nincs Párduc lélök, nincs Királyi beavatás.
Csak a veszejtő Nagy Fekete Üdő.
Hórihorgas: Ez azt jelenti... hogy végünk van?
Atilla király: Nem a te dógod ezzel
számóni! Aki teszi dógát, Isten kegyeltje. De
a hűtelenek elveszejtetnek! Mind, egy szálig!
Hórihorgas: Magad mondád: nem értem a világot!
Atilla király: Elfelejtettétek magyarok
ki által felel idele a fölső világ?! El, a Mindenek Urának adott szent kötelmet!!
Hórihorgas: Alig vagyunk és egyre vakulóbb szívvel...
Atilla király: A Napnyugati világ
pusztultáig sokszó lészünk kevesek.... De tudásunk az Egy Élő Istené. Pusztíthatatlan.
Hórihorgas: S ha… átok bír le bennünket?
Atilla király: Fejetök fölé örök éjjelt hazudnak s vélitek nincs Nap?!
Hórihorgas: Igaz tehát! Ezt érzem
bévül szüntelen, csak, csak nem bírom...
kifordítani... nem látom mivel tehetnék...
Atilla király: Hol karddal, hol kegyelemmel. Jézus király igazával. Megmutattam: Róma a lábam előtt térdepőtt, es méges
megfordítám győzhetetlen seregem... Mert
ami uralmamban vagyon, az szeretetemben vagyon.
Hórihorgas: Úramisten! Ez okán vóna
minden nyomorúságunk? Bűnné égett vóna
bennünk rabtartóink bűne? Ezért levénk
gyűlölködők és mindennel ellenek!?
Atilla király: Ne roskaggy. A legnagyobb erőt kérd segítőül. A hosszi időt.
Hórihorgas: Azt mondod, várjunk?!
Mindég csak várni? Hagyjuk, hogy minden

pusztujjon tovább?
Atilla király: Tudd! Ami soron van: lebírhatatlan. És méges meg kő bírni! ... De
nem féregként! Amit megtehetsz: tanítsd
meg népünket erőben várni. Magyari módon: Igazságban. Mozdíthatatlanul.

Mennyire van igény napjainkban
történelmi film készítésére, illetve
megtekintésére?
Az emberek nagyon szeretnének
klasszikus történelmi filmeket nézni, ebben biztos vagyok. Az Álom hava nem
kifejezetten történelmi film. Nemcsak
az. Viszont semmi sem áll távolabb a mai
magyar filmgyártástól, mint valódi történelmi játékfilmeket készíteni.
A jászberényi bemutatón Ön is jelen volt. Hogyan értékeli a nézők befogadó képességét? Sikerült átadni a film
mondanivalóját?
Remek nézők voltak Jászberényben,
a legtartalmasabb beszélgetéseim egyike
a film kapcsán. Látszik, hogy egy határozott arculatú kultúrház megteremti a
maga közösségét.

Ajánló
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A nyomorúság kényelme
Január utolsó előadása legalább an�nyira nyomasztó légkört teremtett,
mint amennyire elkeserítőek ezek a
téli, szürke napok. A Főnix Fészek
Műhelyház ezúttal Harold Pinter
sikeres darabjának, A gondnoknak
adott ideiglenes otthont, melyben
egyetlen árva ülőhely sem maradt
szabadon.
kazsimér
Harold Pinter drámái olyanok,
mint a detektívregények, csak az olvasó
– jelen esetben a néző –, ha a felszínen
keresi a válaszokat, soha sem fog rájuk
bukkanni. A megoldás a szöveg rejtelmeiben bújik meg, a kézzelfogható karakterek megmozdulásaiban, egy-egy
kimondatlan szóban, a romos díszletek
apró részleteiben. A kérdés már csak
az, hogy elegendőek-e ezek a finom
töredékek ahhoz, hogy végül egyetlen
helyes értelmezést adjanak a történet
egészének.
Adott „egy alak, egy pofa és egy pasas…”, akiket már a beharangozóban
megismerünk, legalábbis ezt gondoljuk, kiváltképp akkor, amikor a szemünk elé tárul a darab helyszíne, egy
mindenki számára ismerős, hétköznapi, rendetlen szoba. A történet szerint
Aston (Scherer Péter), aki egy mamuszos, tutyi-mutyi, hózentrógeres alak,
megmenti a munkahelyéről frissen
elbocsátott, nagyhangú csavargót, Daviest (Mucsi Zoltán), majd felajánl egy
káosz uralta szobát, sőt még munkát is
a házban. A sértett önérzetű, naplopó
Davies előtt felkínálkozik a lehetőség
az épület gondnoki teendőinek ellátására, ám túl önfejű ahhoz, hogy bárminemű segítséget vagy törődést elfogadjon. Ebbe a különös helyzetbe toppan
be Mick (Katona László), aki Aston
elnyűtt idegzetű, kiszámíthatatlan üzletember testvérét alakítja.
A szereplőgárda fergeteges, és a színészek mögött számos közös színdarab
van a régmúltból. Scherer Péter a leghalványabb arcjátékkal és testtartással
kelti életre az elektrosokk-terápiát is
átélt, együgyű Astont. Ujjaival kényszeresen nadrágjába csimpaszkodik,
csoszog és matat, egy-egy dolgot akár
háromszor is elmagyaráz, emiatt Davies egy idő után úgy érzi, Aston őt
gúnyolja viselkedésével. Érthetetlen
az együttélés kényszerhelyzete, mikor
már a színházteremben lévők számára
is egyértelművé válik, ez a két figura
különbözőbb aligha lehetne. Davies
durvasága nem illik bele a képbe, mert
a szoba berendezése csupán számunkra
tűnik átláthatatlannak. Ez kimondottan Aston kis világa, ahol még a rozsdás
tűzhelyre ültetett Buddha-szobornak is
megvan a rendeltetése. Mick karaktere
legalább ekkora rejtély. Hol idegbeteg

Fotók: Szalai György

őrült, aki gyanakvóan figyeli Davies
minden lépését, hol pedig mézes-mázas ügynök, aki a legtöbb hasznot akarja kihozni mindenből. A szövegkönyv
azonban semmi másról nem tájékoztat bennünket, kizárólag a szereplők
személyiségéről és meg nem valósuló
terveiről. Aston a sufniját építi már ki
tudja mióta, Davies a személyazonosságát igyekszik visszaszerezni elkallódott
papírjai révén, Mick pedig izgatottan
alakítgatja a megviselt házat, természetesen csak képzeletben. Ez talán az
egyetlen közös pont a három férfiban.
Az, hogy mindannyian pótcselekvéseket végeznek, tervezgetnek, hárítanak,
de egyikük sem néz szembe a valódi
problémáival. Hiába tűnik úgy, hogy
párbeszédeikben feloldódnak ezek az
elfojtott érzelmek, szavaik valójában
egymás mellett elsuhanó, üres monológok. Gondjaikat elnézve egyre kisebb, nyomasztóbb helyiséggé szűkül

a korábban hétköznapinak tűnő
szoba és a néző azon morfondírozik, mikor jön el a kiút ebből
a kétségbeejtő helyzetből? De a
szereplők a társadalom peremvidékére szorult alakok, akik
munkakerülők, halogatók, ös�szefogásra képtelen figurák. Pedig mi más lehetne a megoldás,
mint az egymásba kapaszkodás,
a problémák kimondása, meghallgatása, de számukra még a
másik nevének megjegyzése is
komoly gondokat okoz. Hiába a
szoros kötelék – a testvéri, lakótársi, üzlettársi viszony –, céltalanul bolyonganak egymás mellett, mely rámutat arra a nagy
igazságra, hogy a legnagyobb
szegénység talán nem is a tárgyi
nélkülözésben, hanem a lelki sivárságban mutatkozik meg.
A gondnok tele van érzelmi
gátlásossággal, kifejezéstelenséggel, és a
megfejtések teljes egészében a nézőre
maradnak. Ez a tehetetlenség azonban
egyszerre jelent kényelmet és menedéket is a változásra képtelen szereplők
számára, akiknek legalább annyi kérdést kellene megválaszolniuk, mint
nekünk nézőknek. Valószínűleg éppen
ez az előadás célja, hogy mikor hiányérzetünket kézen fogva hazaindulunk,
átérezzük azt a tanácstalanságot, mely
átszövi a tévelygő karakterek életét.
A rendezéssel kapcsolatban jócskán
felmerülnek kérdések: miért épp egy
alkalmatlan csavargóra van szükség a
munka elvégzésére? Miért is kell a házba egy gondnok, mikor az bármelyik
percben összedőlhet? Miért törik el
a Buddha-szobor és mi a jelentősége?
Talán vannak esetek, amikor a remek
színészi játék és egy jó alapmű sem elég
ahhoz, hogy megleljük a megfelelő válaszokat.

Főnix Fészek Műhelyház
Jászberény, Fürdő u. 4. ● www.malomszinhaz.hu

Szerelmem, Erdély

Rékasi Károly
február 14., szerda, 18.30 óra
Wass Albert-est

A kis herceg

Görbe Tükör Színi Társulat
február 15.,
csütörtök,
14.30 óra

Profil

Zadam Társulat
február 28., szerda, 18.30 óra
kortárs táncest

Lúdanyó meséi

PR Evolution tánc-mesejátéka
március 1., csütörtök, 13 óra

Csipkerózsika – Szépség és a szörnyeteg
– Csúnyácska hercegnő

„Sajnálom a
felnőtteket!
A legtöbbjük
elfelejtette,
milyen volt
gyermekként
örülni!”

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.
Belépőjegy ára: 1500 Ft, diák és nyugdíjas jegy: 800 Ft. Jegyárusítás napközben, a Börtönudvarban,
a Kontidetti Kft. irodájában. Telefon: 06-57/400-556. A helyszínen előadások előtt fél órával.

www.jku.hu
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Programajánló
● Gróf Apponyi Albert tiszteletére
Február 8-án, csütörtökön 18 órakor szentmisével emlékeznek Gróf
Apponyi Albertre a főtemplomban.
● 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.
● Farsangi bál
Február 10-én, szombaton 15 órától hagyományos farsangi mulatságra várják az érdeklődőket a Viganó
AMI pedagógusai és növendékei a
Jászság Népi Együttes székházában.
17 órától kiszebáb égetés lesz a székház mögötti hídnál, majd táncház a
Jártató zenekarral.
● XVII. Jótékonysági Keresztény Bál
Február 10-én, szombaton 19 órakor 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 a
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.
● Magda Dávid és Kirkósa Tünde
koncertje
Február 13-án, kedden 16.30 órakor Magda Dávid orgonaművész, zeneszerző és Kirkósa Tünde csellóművész adnak közös koncertet a Palotásy
János Zeneiskolában.
● 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 18.30 órakor Rékasi Károly önálló műsorában
Wass Albert életének egy-egy mozzanatát mutatja be a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Rendhagyó irodalomóra
Február 15-én, csütörtökön 14 órakor dr. Margittai Gábor író, újságíró,
irodalomtörténész tart rendhagyó
irodalomórát Szamár-sziget katonái
címmel a Lehel Film-Színházban. A
belépés ingyenes!
● A kisherceg
Február 15-én, csütörtökön 14.30
órakor a Görbe Tükör Színi Társulat
viszi színre Antoine de Saint-Exupery
klasszikusát, A kisherceget a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Könyvbemutató
Február 15-én, csütörtökön 17
órakor a Jászkunság 1699-ben című
könyvet mutatják be a Jász Múzeumban.
● A székely menyecske
meg az ördög
Február 16-án, pénteken 9.30
órakor és 11 órakor a székely menyecske meg az ördög című bábjátékot tűzi műsorára a Főnix Fészek
Műhelyház.
● Farsangi buli a Traffic zenekarral
Február 16-án, pénteken 21 órától
a Traffic Band zenekar szolgáltatja a
talp alá valót a Lehel Film-Színház
emeletén.
● Műszaki bál
Február 17-én, szombaton 19 órakor a Gépipari Tudományos Egyesület Háztartási Gépek Szakosztálya rendezi a XXIV. Műszaki Bálját a Déryné
Rendezvényházban.
● Bakancslista
Február 20-án, kedden 18 órától
Pásztai András tart előadást Bihar megye turisztikai kínálatáról a Déryné
Rendezvényházban.
● Emlékezés a kommunizmus áldozataira
Február 23-án, pénteken 17 órakor
megemlékezést tartanak az 1919-es
kommunista diktatúra ártatlan áldozataira a Táncsics Mihály utcában felállított emléktáblánál.
● Galériabusz
Március 3-án, szombaton 8 órakor indul galériabusz a kiskunhalasi
Thorma János Múzeumba a Déryné
Rendezvényház előtti parkolóból.
Részvételi szándékukat február 23ig jelezhetik a Hamza Gyűjtemény
és Jász Galériában.

Tárlatbúcsúztató

A Szikra Galéria történetében első
alkalommal tartottak utolsó tárlatvezetést a Thorma időszaki emlékkiállítás zárását megelőzően, február
első szombatján.
d. g.

A Thorma János festőművész emlékére, halálának 80. évfordulója alkalmából rendezett időszaki kiállítás,
amely a művész évtizedek óta nem látott, vagy teljesen ismeretlen remekműveit mutatja be, a végéhez közeledik. A
Szikra Galéria tulajdonosa, Szikra István úgy gondolta, hogy más kiállítóhelyeken már bevált utolsó tárlatvezetést
tartanak a képzőművészet iránt érdeklődőknek a zárást megelőzően.
Ezt a páratlan, egyedi összeállítású,
kiemelkedően szép anyagot érdemes
minél szélesebb körben megismertetni
a közönséggel, és ehhez megragadni
minden lehetőséget, amivel Thorma János elismertsége is növekszik. Egy ilyen
alkalom lehetőséget teremt arra, hogy
aki már látta, újra megnézhesse, vagy
akinek még nem volt alkalma, most
ismerhesse meg a képeket, szakavatott

kalauzolással.
A kiállított alkotásokról Szikra
István tartott érdekes tárlatvezetést, a
festő művészeti munkásságát is megismertetve. Thorma, a tájképeken és
figurális kompozíciókon kívül számos
kitűnő portrét is festett. Stílusa eklektikus, egyaránt lehet a naturalizmus
képviselőjének és a romantikus történelmi festészet egyik utolsó képviselőjének tekinteni, de a sajátos nagybányai
posztimpresszionizmus színvilága, a
könnyed ecsetkezelés is jellemző festményeire. Képei méreteivel, tartalmi
bőségével, színei erejével mindig a fenségest, a magasrendűt képviselték.
Bagosi Zoltán műgyűjtő, aki tevékeny részese volt a kiállítás létrejöttének – mivel évtizedek óta végez gyűjtő munkát, foglalkozik Thorma János
festészetével –, elmondta: a kiállított
képeknek története van. Ő számtalan
ilyen történet ismerője, tudója, aki
szenvedélyes szavakkal, színesen mesélte érdekes történeteit Thorma János
életével kapcsolatosan.
Az első utolsó tárlatvezetés sikeresen zárult, így bizonyos, hogy nem az
utolsó volt.
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Itt van végre február, másodikán medve jár
Felhős lesz az ég csütörtökön,
nappal 6 fok körüli a hőmérséklettel, ami éjszakánként ismét 0 fok alá
csökkenhet. A hétvégére maradnak a
nappali pozitív fokok, de csapadék
előfordulhat. Vasárnapra felszakadozik a felhőzet és jövő hét elején is
enyhén napos, borult idő várható.
Február 14-én, Bálint napján
érdemes lesz figyelni az időjárást,
ugyanis a régiek szerint, ha ezen a
napon hideg, száraz az idő, akkor jó
lesz a termés.

ács

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

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

február 14. szerda
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

február 15. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

február 16. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

február 12. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

február 17. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

február 13. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 18. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
február 10. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
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

Jobb volt
a Fatum

Február első napján nem várt 3-1-es vereségbe futott bele városunk női röplabda
csapata Kaposvárott, így bravúr kellett
volna az ezüstéremre esélyes Fatum Nyíregyháza ellen vasárnap este, hogy a betervezett pontszámok a helyükre kerüljenek.

Egészségügyi ügyeletek

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya

2018. február 8.

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

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.

A meccs elején a vendégek játékán
egyáltalán nem látszott meg, hogy néhány
nappal ezelőtt – parádés csatában, 3-2
arányban – veszítettek a bajnok Békéscsaba ellen, hiszen aránylag elég gyorsan
megléptek hét egységgel, majd mondhatni könnyedén 25-16-ra nyerték az első
játszmát.
A második szettet Genesis Miranda
kezdte Yana Shevchuk helyett, akinek játéka új színfoltot jelentett a berényi csapat számára. Remek ütéseit tapsolhatta

Fotó: Gémesi Balázs
meg az igen népes hazai szurkolótábor,
de a mezőnymunkában is kivette részét.
A társak játéka is egyre jobb lett, főleg
Miklai Zsanett remekbeszabott ütései
fogtak padlót a túloldalon. Mondhatni,
hogy minden játékos tette a dolgát, ami
gyorsan meg is látszott az eredményjelzőn (11-6) és a vége is nagyszerűen
alakult, 25-18-al egyenlő lett az állás. A
térfélcsere után a vendégek vezettek általában 3-4 ponttal, ennek ellenére kiélezett csatát hozott ez az etap. A végén
sikerült felzárkózni Pintér Andreáéknak

20-21-re, de elég volt egy-két hiba és 2522-el a vendégek 2-1-es vezetésre tettek
szert. Mint később kiderült itt ment el a
meccs berényi részről, mert a negyedik
szettben már – a vezetés tudatában – magabiztosabb lett a vendégcsapat és végig
irányítva a játékot 25-14-re ezt a szettet
is behúzták, és megnyerték a találkozót.
Jászberény Volleyball Team - FatumNyíregyháza 1-3
Egy szűk hetet pihenhetnek a lányok.
Február 10-én, szombaton 18 órai kezdettel a Vasas Óbuda látogat Jászberénybe.

Új sportegyesület A Gyakorlóé a Korompai Kupa
Január végén rendezték meg a Jászbe- Bercsényi - Apponyi meccs nagy csatában
alakult
rény egyik legjobb utánpótlás edző- döntetlennel zárult, ezután következett a

Jászberény egyébként sem kicsi sportpalettája egy újabb taggal bővült.
Borics Andrea és Kollár Anita megalakították a Kolibri SE-t.

jéről Korompai Istvánról elnevezett
Korompai Kupát. A labdarúgó torna
rendszeresen a III. korcsoport versengése immáron több mint harminc éve.

m. t.

Kiss Attila

– Sportegyesületünk célja, hogy
a térségben élő gyerekek és felnőttek
mindennapjaiba becsempésszük a sportot, és ez egy idő után általános életformává váljon számukra. A Kolibri SE
nem egyetlenegy sportágra épül. Jelen
pillanatban a tánc és a művészi torna
van napirenden, de a táncban benne
van a balett, színpadi tánc, látvány- és
a showtánc. Szeptemberben pedig bekapcsolódik a fit-kid is, ami a tánc, az
akrobatika és a gimnasztika ötvözete
– újságolta örömmel Borics Andrea az
egyesület elnöke február 2-án tartott
nyílt edzésükön, ahová sok szülő is elkísérte csemetéjét.
Edzéseiket egyelőre lányok látogatják, de az egyesület vezetése nagyon szívesen látna soraiban fiúkat is. Mindkét
nemet ötéves kortól 13-14 évesekig. Felnőtteknek is tudnak mozgási lehetőséget
biztosítani egy külön teremben, ahol
Borics Andrea irányítása mellett kapcsolódhatnának ki a napi munka fáradalmaiból.
Képzett edzők is rendelkezésre állnak. A tornászok edzéseit Fábián Nikolett (volt szertornász), a táncosokét
pedig Kollár Anita (volt versenytáncos) irányítja. Az ősszel bekapcsolódó
fit-kid edző Dömökné Farkas Krisztina
lesz.
Edzéseiket a Ferencesek terén lévő
sportcsarnokban tartják minden hétfőn
és pénteken.

A hagyományoknak megfelelően
a város általános iskolái vesznek részt a
küzdelmekben, így történt ez idén is: a
Bercsényi , az Apponyi , a Nagyboldogasszony , a Székely és a Gyakorló iskolák
fiatal játékosai küzdöttek a kupáért, érmekért, különdíjakért. Az első mérkőzésen a Bercsényi verte a Székelyt, a másodikon a Nagyboldog az Apponyit, majd a
Gyakorló is legyőzte a székelyes fiúkat. A

Rövid hírek
Asztalitenisz. Február 3-án rendezték Karcagon 122 versenyző részvételével, a Csokai István Emlékversenyt,
ami Országos Veterán Asztalitenisz bajnokság is volt egyben. A 75+ kategória
mezőnyébe 15 szépkorú pingpongozó
nevezett, ahol a jászberényi NGS Union játékosai Kalla Tibor és Rigó Lehel
párosban harmadik helyezést értek el.
Kalla Tibor egyéniben is bronzérmet
vehetett át.
Labdarúgás. Jászberény NB IIIas labdarúgócsapata újabb felkészülési mérkőzést játszott a hétvégén. Az
Arany László által vezetett együttes
vendége ezúttal a Bács megyei bajnokság első helyezettje, a Kecskemét volt.
A 2-2-es félidő után 3-2 arányban a
berényi focisták nyerték az edzőmec�cset. A berényi gólokon, Lukács, Borics
és Hevesi-Tóth osztozott.

torna döntője, amit óriási küzdelemben
a Gyakorló nyert a Nagyboldog (3:2) ellen. Ezzel a győzelemmel tulajdonképpen
el is döntötte a kupa sorsát a Gyakorló,
már csak a papíron gyengébb ellenfeleket
kellett legyűrniük. Az Apponyit verték, a
Bercsényivel nem bírtak (0:0), de már a
döntetlen is azt jelentette, hogy megvédték tavalyi elsőségüket. A második helyen
a Nagyboldogasszony iskola csapata végzett, míg a bronzérem a bercsényis fiúk
nyakába került.
Különdíjakat is kiosztottak a szervezők a Humán Erőforrás Bizottság jóvoltából: a torna legjobb kapusa Rácz Róbert, gólkirálya Bagi Ádám, míg legjobb
mezőnyjátékosa Béres Martin lett.

Aranyjelvényes
ifjú triatlonos
Aranyjelvényes Sportoló minősítést
kapott Vincze Ákos jászberényi triatlonos a Magyar Triatlon Szövetség
gálünnepségén.
sz. z.
A rangos elismerést január 6-án, Budapesten az ELTE Lágymányosi Campusán tartott nagyszabású díjkiosztón vehette át a még csak serdülőkorú, 15 éves
versenyző. Tavaly az országos bajnokságon
korosztályában közel nyolcvan induló között lett 12. helyezett, míg a duatlonosok
diákolimpiáján negyedikként zárt. Az
egész évben nyújtott kiegyensúlyozottan
jó teljesítménye, és a kisebb versenyeken
aratott győzelmei alapján a fiatal sportoló
és egyesülete joggal bízhatnak az eredményes folytatásban.

Ismét nyertek a kosarasok

 folytatás az 1. oldalról
Ehhez persze az is kellett, hogy a
berényi csapat higanymozgású irányítója
Nelson a támadóidő lejárta előtt 1-2 mpel egy trojkát helyezett el a gyűrűbe. Amikor Kerpel-Fronius ellopott egy labdát, a
drukkerek megkezdték a 6. győzelem
ünneplését. JP Auto-Jászberényi KSE –
Pécsi VSK-Veolia 81–72
Megérdemelt győzelmet arattak tehát
a berényi kosarasok, akik – a pontszámokon kívül –, főleg a lepattanó labdák
begyűjtésével (48-30) nőttek ellenfelük
fölé. Ezzel a sikerrel megelőzték a Debrecent a táblázaton. A mérkőzés után
természetesen Lazics mester is boldog
volt és játékosai lelkesedésén kívül a szur-

kolótábor teljesítményét emelte ki. A
legközelebbi mérkőzés ezúttal vasárnap

lesz, amikor a Szolnoki Olaj lesz a vendég
Jászberényben.

Fotó: Gémesi Balázs

