Elismerés a táncpedagógusnak
Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes
művészeti vezetője a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjét vehette át.
Interjú a 3. oldalon

Hordozható nyugalom

Abszurd humor a javából

A Lelki Köldökzsinór Egyesület
tavaszi rendezvényén a tudatos
szülőség témakörét járták körül.
Tudósítás a 6. oldalon

Nem mindennapi színházi estet adtak
a hazai abszurd humor tótumfaktumai,
a L’art pour L’art Társulat tagjai.
Írás a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

A nemzetet szolgáló valódi hazaszeretet
A tavaszi nap kevésbé, inkább a hazaszeretet lángja melengette a március
15-i városi ünnepségre látogató ünneplőket, akik közül számosan a fővárosban is részt vettek a nemzet nagyszabású
megemlékezésén.
Kárpáti Márta
A programsorozat a hagyományokhoz híven szentmisével kezdődött, melyet
Szántó József apátplébános celebrált a Főtemplomban. Nemzeti ünnepünk nem
liturgikus jeles nap, ám magasztossága
okán nemzetünk életében egyik legjelesebb napjaként tartjuk nyilván. Ezen alkalomra szívünket, lelkünket ünneplőbe
öltöztetjük, és Istenhez emeljük. Napjainkban ismét nehéz emelkedetté válni,
hiszen nemzetünk lelkét súlyos gondok
terhelik, melynek könnyítéséért imában
könyörgünk. Krisztus útján lelhetjük meg
az igazságot, a megnyugvást. A családok
életéhez hasonlóan hazánk történelmében is vannak meghatározó események.
A honfoglalás, vérszerződés, koronázás,
békekötés mind emlékezetes események
nemzetünk életében. Ezek megünneplése
a létezés jelei, melyben kifejezésre jut az
összefogás, a szabadságvágy. A nemzet a
család szeretetének meghosszabbítása, és a
krisztusi áldozatvállalás a nemzetet szolgáló valódi hazaszeretet.
Az apát lélekemelő szavaitól feltöl-

tődve tekintettük meg a gimnázium előtt
megrendezett toborzót, mely táncos-zenés program a hazafias érzületet hivatott
fokozni. A Jász Lovas Bandérium hagyományőrzői, a Jászság Népi Együttes és a
Viganó AMI táncosai a Jártató zenekar
muzsikájára előadott produkciójukkal
idézték fel a szabadságharc lelkesítő napjait. Az ünneplők a 1848-as emlékműnél
folytatták a megemlékezést, ahol a Szent
István Sport Általános Iskola és Gimnázium diákjai versekkel, prózával, tánccal
és zenével elevenítették fel a forradalom
dicső pillanatait. A műsor moderátora,
Kisnémethné Király Éva a ’48-as emlékmű
érdekes történetéről mesélt a koszorúzás
előtt, majd a város képviselői mellett a különböző intézmények, szervezetek, pártok
virágok elhelyezésével rótták le kegyeletüket a szabadság harcosai előtt.
A műsorvezető jóvoltából Petőfi szobránál szintén értékes információkkal gazdagodhattunk nagy költőnk jászberényi
vonatkozású emlékeit felidézve, majd itt
is koszorúk elhelyezésével tisztelegtünk a
magyar szabadságért folytatott küzdelem
emlékére.
A városi ünnepség a Fehértói temetőben folyatódott, ahol a Városvédő és
Szépítő Egyesület tagjai emlékeztek, majd
a nap záró momentumaként a Lehel FilmSzínház által műsorra tűzött Szegénylegények című film vetítése tette emlékezetessé
az ünnepet.

Egy asszony élete

Manapság, ha valaki betölti a 90. életévét, elismerő jó érzéssel gondolunk rá,
kicsit irigykedünk is, hiszen a szépkorúság ritkaság. Aztán, ha kicsit visszamegyünk az időben, eszünkbe juthat a XX. század. Festhetnénk történelmi
tablót az életén keresztül, de inkább a rendkívül izgalmas, sokszor drámai
életét, örömeit, eredményeit mesélném el.
s. j.
Kedves, közvetlen szeretetteljes
személyiségét őrzi a mai napig is, és
családja, barátai is igazolhatják, milyen
szívesen és színesen mesél mindenről,
akár a háborúban megélt, átélt, sokszor
rémes vagy izgalmas történésekről is.

Amikor 1928. március 18-án egy
hideg, havas, nem éppen tavaszias napon megszületett Budapesten Tánczos
Margit, mára mindenki Manyikája,
Manyi nénije, akkor még viszonylag
boldog, de mindenképp békés idők
jártak.
folytatás a 2. 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.

A húsvét
misztériuma
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Jászberényi Csoportja március 19-én, hétfőn tartotta
rendezvényét, melyen Szántó József
apátplébános a húsvét üzenetére hívta fel a figyelmet.
szabó
Vargáné Deme Katalin, a KÉSZ
helyi csoportjának elnök asszonya köszöntötte a híveket, majd Szántó József
apátplébános vezetésével, közös imával
vette kezdetét a rendezvény.
Ezt követően az apát úr a húsvéti
előkészületek jegyében osztotta meg
gondolatait. A nagyböjti időszak végén
húsvét valóban a hús vételezését jelenti, ez a nap az Úr napja. „Ezt a napot
az Isten adta, örvendjünk és vigadjunk
rajta” – idézett a Szentírásból.
Jézus Krisztus keresztre feszítésével,
majd feltámadásával az Atya akarata
valósult meg a Szentlélek közreműködésével. Jézus utat tört az egész emberiség
számára és beteljesítette Isten tervét. A
Szentírásban olvasható, hogy a feltámadás napján a kő elgördült, a sír pedig
üres volt, és csak a leplek maradtak ott,
ez ma a húsvét titka. A Messiás tanítványa, Tamás ezzel a titokkal való szembesülés miatt nyerte vissza a hitét.
folytatás a 6. oldalon 

Nyakunkon
az ár- és belvíz
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) március 20-i
tájékoztatása szerint valamennyi belvízvédelmi szakaszán készültség van
érvényben. Az elöntött terület nagysága megközelíti a 13 ezer hektárt.
A Jászság területén a KÖTIVIZIG
I. fokú készültséget tart fenn a jászkiséri
belvízvédelmi szakaszokon, II. fokút a
jászberényi szakaszokon. A március 19-i
állapot szerint az elöntés nagysága ös�szesen 12 960 hektár, ebből 4770 hektár
vetés, 2610 hektár szántó, 3670 hektár
rét-legelő. A vízborítás Jász-NagykunSzolnok megyében 9250 hektárt, Heves
megyében 3260 hektárt, Pest megyében
pedig 450 hektárt tesz ki a KÖTIVIZIG
működési területén belül. Az elmúlt 24
órában 105 szivattyútelep és 3 mobil
gépegység üzemelt, amelyek együttesen
2,7 millió köbméter vizet emeltek át a
befogadókba. A KÖTIVIZIG március
11. óta I. fokú árvízvédelmi készültséget
tart fenn a Zagyva mentén, a szászberekjászberényi védelmi szakaszon, összesen
99,7 kilométer hosszan.

Tehergépkocsi, Újdonság!
kamion,
lassújármű Személygépkocsi
gumiszerelés
és motor
vizsgáztatás is. soron kívül!

Bajnokot vert a JKSE

A Szeged elleni nagy derbi után a tavalyi bajnok, az Alba Fehérvár volt a jászberényi kosárlabdacsapat vendége március 17-én.
Ács Tibor
Már a mérkőzés elején látszott,
hogy nem hagyott nyomot a berényi
játékosokban a Szeged elleni vereség.
Nagy lelkesedéssel vetették magukat a

küzdelembe és 7 perc elteltével nyolcpontos előnyre tettek szert.
Az etap utáni kétperces pihenőben
pedig 22-20-at mutatott az eredményjelző.
folytatás a 8. oldalon 

Fotó: Gémesi Balázs
Állapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

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

www.nvgtrans.hu

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Balog Donát fogadóórája
Balog Donát,

a 10. számú választókerület
önkormányzati képviselője

március 28-án,
szerdán 15 órakor
az Öregerdei Gyermektáborban

képviselői
fogadóórát tart,
melyre szeretettel várja
a körzet lakóit.

Jászberény Városi Önkormányzat

Egy asszony élete
 folytatás az 1. oldalról
Játszótér, cukrászda, mozi, színház,
családi látogatások voltak hétköznapjainak élményei, majd sorra az iskolai
évek következtek, változatlanul a nagyvárosi létezés örömeivel színesítve. Az
akkor már 16 éves kislány, nem szerette, hogy Babának szólítják, kikövetelte a Manyi megszólítást. Szüleivel a
Halászbástya tövében laktak, a társasházuk lépcsőházának ablakából kinézve a Lánchíd és a Duna látványának
minden napi csodájával. Egy boldog,
kiegyensúlyozott, budai iskoláslány
életét élte, míg nem 1944 óriási változást hozott életükbe, mert már évekkel
korábban az ország belesodródott egy
kegyetlen háborúba. Iskolába nem lehetett járni, nemhogy moziba, mert a
mindennapok nagy része már az óvóhelyen zajlott.
Aztán gyorsan fel kellett nőni, mert
az orosz hadsereg ostrom alá vette a
szomszédos budai várat, ágyúzták és
lőtték a környék épületeit, és amit és
akit csak értek. Az óvóhely oltalma se
nyújtott biztonságot, mert házukat 3
nap alatt 8 találat érte, lakásuk rommá
változott, de ahogy ő meséli: bármily
hihetetlen, de az 5 literes baracklekvár
és a nemes porcelánkészlet átvészelte.
Jót nevet rajta, mondja, mennyi minden történt akkoriban, ami vagy életveszélyes volt, vagy rendkívül kockázatos,
mint a seftelés is, hogy élelmiszerhez
jusson a család. Nem mindenki foglalt
épen maradt lakást a háború végén a
káoszban, viszont lakni, élni kellett, így
a család vidéki rokonok unszolására, és
a józanészre hallgatva, leköltözött vidékre: az akkor inkább egy nagy falura
emlékeztető kisvárosba, Jászberénybe.
Sikerült egy önálló kis házra szert
tenni, és persze a vágyott továbbtanulása is meghiúsult, neki is munkát kellett
vállalnia. Már 1948-at írunk, Manyika
volt a Közmunka Hivatal alkalmazottja,
majd az államosított adóhivatal kataszteri nyilvántartása lett a munkaköre. Még

Budán érettségizett kereskedelemből és
statisztikai ismeretekből, így kapott állást a városháza statisztikai osztályán.
Aggodalomból,
szomorúságból
újra túl sok jutott, mert 23 évesen a
rákos megbetegedéssel küzdő édesanyja ápolása, valamivel később pedig az
elveszítése volt életének korai és fájdalmas megpróbáltatása.
De mert az élet hozhat jót és szerelmet is, és az azzal járó boldogságot, egy
valódi romantikus kapcsolatot, aminek
gyümölcseként kicsivel később 1956
tavaszán világra hozta kislányát.
Tíz napig tartott ez a minden édes-

szükséges pénzforrást. Ugorjunk egy
nagyot az időben, mert arról szeretnék
még írni, ami Manyika számára a legfontosabb és legszerethetőbb élménye,
úgymint az unokáinak megszületése
1984-ben és 1989-ben, és kicsivel később a Hűtőgépgyárban eltöltött könyv
bizományosi évek. Még korábban kezdődött, hogy nagy olvasós lévén, valaki
másnak is megtetszett az általa vásárolt
könyv. Így kezdődött, hogy szívvellélekkel, hosszú évekig a 10 emeletes
épület földszintjén, a kis pavilonjában
árulhatta a szépséges albumokat, sokak
által vágyott könyveket, mindenki örömére. Szorgalmas munkáját többször is
elismerték országos kitüntetéssel, és aki
vásárlója volt, aki csak ismeri, szívesen
emlékszik önzetlen igyekezetére, hogy

anya számára átélt legcsodálatosabb érzés, az anyaság érzése, mert felváltotta a
fájdalom, a gyász, ugyanis ahogy szoktuk mondani, tragikus hirtelenséggel
elhunyt szívelégtelenségben az imádott
férfi, a társ, a barát, mindenben partner, és a 10 napos kislány édesapja.
Ebben a rémisztően magányos
helyzetben kellett az akkoriban mindenkit szinte egyformán sújtó általános
szegénységben talpon maradni, élni,
dolgozni. Manyika a kislányt bölcsődébe adta, hogy meg tudja kettejük
számára teremteni a megélhetésükhöz

megszerezzen könyvritkaságokat, vagy
jó olvasnivalóval lássa el évekig a Hűtőgépgyár dolgozóit.
Bizonyára kell jó nagy adag szerencse, hogy hosszú életet éljünk meg, de
Manyika különleges módon tartja magát formában. Az ő receptje a következő: Légy nyitott és ápolt, olvass sokat,
tájékozódj a világról, szórakoztasd magad színvonalasan, szeresd tiszta szívvel
gyermekedet, unokáidat, barátaidat. Jó
örülni a madárcsicsergésnek és várni
az unokák látogatását, és ez a mostani
időszak pont így telik.

Tisztelt Lakosság,

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
szeretett férjem,
édesapa és nagyapa

Fájdalommal tudatjuk, hogy

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Önöket, hogy

Tisztelettel meghívja

2018. március 28-án (szerdán) 10 órakor
a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal falán felállított
II. világháború
jászberényi áldozatainak
emlékére állított

emléktábla ünnepélyes
felavatására

a hulladékszállítás a Húsvéti ünnepek
miatt az alábbiak szerint alakul
Jászberényben :
március 30. péntek:
pénteki program szerint
március 31. szombat:
hétfői program szerint
(A hétfői társasházi program
április 3-án kerül pótlásra. )
április 2. hétfő:
szállítás szünetel
Kérjük a tájékoztató
szerint a
hulladékgyűjtő
edények
kihelyezését
reggel 7 óráig.

Ünnepi beszédet mond:
Pócs János
országgyűlési képviselő
Tisztelettel várom
a rendezvényre,
emlékezzünk együtt!

Fájó szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik szeretett Édesanyánk,
Nagymamánk, Dédikénk

Szabó Tamás
polgármester

Varga Jánosné
csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

2018. március 22.

szül. Ötvös Zsuzsanna
(1932-2018)
temetésén részt vettek, gyászunkban
osztoztak, sírjára elhozták
a megemlékezés koszorúit, virágait.
Külön köszönetet mondunk
dr. Gáll János főorvos úrnak és
a Gasztroenterológiai Osztály
dolgozóinak, valamint a Iusta
Temetkezési Szolgáltató dolgozóinak.
Gyászoló család

Szöllősi János
2018. március 10-én

életének 91. évében elhunyt.

Szabó Imre

(1954-2018)
temetésén megjelentek, virágaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Szeretett elhunytunktól 2018. március 29-én,
12.30 órai kezdettel veszünk végső búcsút a
Szentlélek templomban, majd ezt követően
kísérjük hamvait utolsó útjára és helyezzük
végső nyughelyére, a szolnoki katolikus
(Kőrösi úti) temetőbe.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik
és gyászunkban osztoznak.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Darabont Dezső
temetésén részt vettek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Emléke örökké szívünkben él.
A gyászoló család
„Nem ezt akartam, nem így akartam,
szerettem volna még élni, de a halál
könyörtelen volt, el kell menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj,
ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
emlékem így örökké áldás lesz rajtatok.”

Ünnep

2018. március 22.

Újabb célok kitűzésére sarkall a díj
Március 13-án, kedden a Pesti
Vigadó dísztermében nemzeti
ünnepünk alkalmából Balog
Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere a kultúra, a művészet, az oktatás, a tudomány, a
sport, a gyógyítás, a közélet, a
hitélet területén kiemelkedőt
alkotóknak magas rangú állami
kitüntetéseket adott át. A jeles
eseményen Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője az egyedülállóan gazdag
Kárpát- medencei magyar néptánc hagyományainak továbbélését szolgáló táncművészeti,
pedagógusi és alkotói munkája
elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át a minisztertől. Az
eseményt követően a táncosok
székházában kerestük fel, s kértük értékelje saját szemszögéből
a kitüntetést.
kárpáti
Milyen helyet foglal el az elismerés az értékrendjében?
Nem szoktam helyezgetni, rangsorolni az elismeréseket, de mindezen túl
nagyon jó érzés, hogy szűkebb pátriámon, a Jászságon kívül is értékelik azt
a fajta tevékenységet, amit már jó pár
évtizede itt Jászberényben folytatunk.
Mindenképpen szeretném kiemelni,
hogy ez egy közös érdem a Jászsági
Népi Együttes egykori és jelenlegi táncosaival, szakmai munkatársakkal elért
eredmények állami elismerése. Természetesen örülök a díjnak és kiemelt
szintet foglal el a szívemben, lelkem-

ben. További tevékenységre inspirál,
hogy még inkább méltó legyek rá és
újabb célok felállítására sarkall.
Melyek ezek a kitűzött szakmai
célok?
Az együttes életében már létező minőségi szakmai munka megtartása és
fejlesztése bizonyos újabb produkciók
által. Célunk tovább bővíteni, színesíteni, gazdagítani a repertoárt, új utakat
is keresve. Mindemellett a fiatalabb korosztálynak olyan impulzusokat igyekszünk átadni, ami majd lehetővé teszi
számukra, hogy a nagy együttesben is
meg tudják állni a helyüket mind szakmai mind érzelmi, közösségi szinten.
Nyilvánvalóan vannak olyan álmaim,
amelyek egyelőre olyan pozíciót foglal-

nak el, amelyek még nem kristályosodtak ki teljes mértékben, de
gondolati szinten már elindultak
és továbblendítenek az úton. A
gyűjtés, a kutatómunka továbbra
is kiemelt feladatunk, s az adatközlők tudását igyekszünk maximális
szinten megőrizni és továbbadni az
utánunk jövő generációnak.
Arról már képet kaptunk,
hogy lelkileg hol tartja a kitüntetést. Megtudhatjuk, hogy
fizikailag is ilyen magas polcon
tárolja-e?
Az az igazság, hogy az elmúlt
évek, évtizedek alatt kapott díjaim nincsenek a szemem előtt a
polcon. Nem vagyok az a típus,
aki minden reggel a vitrinben
lévő, vagy a falra kitett kitüntetéseiben gyönyörködik mielőtt
elindul otthonról. Biztos, hogy
lesz az életemnek olyan része,
amikor nosztalgikusan, kicsit leülve elmerengek a múlton, de ezek a
díjak egyelőre dobozban várják a nyugalmasabb pillanatokat. A lovagkereszt
frissessége okán mindenesetre még kint
van az íróasztalomon. Természetesen
nagyon örülök neki, hogy elismerik a
munkámat – és ezúton is szeretném
megköszönni mindenkinek a kedves
gratulációkat – emellett inkább a jövő
céljaira, a következő fellépésekre, feladatokra koncentrálok, ez az ami motivál és továbblendít. Azt gondolom,
hogy ha tudom magamról, hogy az a
szakmai munka, amelyet értékesen tudok, tudunk képviselni jó, akkor még
sok szép alkotást, produkciót fogunk
közösen megvalósítani a Jászság Népi
Együttes táncosaival.

www.jku.hu

3. oldal

Március idusa

Sajtóreggeli a táncosok házában
Városunkban már több éves hagyomány a Magyar Sajtó Napjáról való megemlékezés, amely az 1848-as forradalom és szabadságharc részeként igen emlékezetes a sajtótörténetben. A sajtóreggeli immár hetedik éve nyújt alkalmat
arra, hogy a helyi média és kultúra képviselői kötetlen beszélgetés keretében
mélyíthessék el meglévő kapcsolataikat a fehér asztal mellett.
Gergely Csilla
Évente más-más kulturális helyszínen valósul meg a sajtóreggeli, ezúttal
a Jászság Népi Együttes székházába invitálták a helyi sajtó és kulturális élet
munkatársait március 14-én, a délelőtti
órákban. A megjelenteket a házigazda,
Szűcs Gábor köszöntötte. A Jászság

Népi Együttes művészeti vezetője örömét fejezte ki, hogy a Fölszállott a páva
című televíziós tehetségkutató műsorban való sikeres szereplésük hozományaként a sajtóorgánumok is bővebben
tájékoztatnak eredményeikről, holott
az azt megelőző húsz évben is számos
sikert értek el, de a kitörést az országos
médiaszereplés hozta meg számukra.

Hozzátette, hogy természetesen ehhez
az együttesnek is el kellett érnie, hogy
eredményeikkel kiérdemeljék a médiaszereplést.
Kertész Ottó, a Folklór Kulturális
Közalapítvány elnöke a sajtószabadság
definícióját idézte, miszerint „A szabad
sajtó kulcsszerepet játszik az egészséges demokráciák fenntartásában és figyelemmel kísérésében. Hozzájárul a
magatartások számon kérhetőségéhez,
a kormányzati munka minőségéhez
és a gazdasági fejlődéshez. De ami a
legfontosabb: a médiát érintő korlátozások gyakran korai jelei annak, hogy
a kormányzat a demokrácia egyéb intézményeit is támadni szándékozik.”
Véleménye szerint a jászsági kultúra
bemutatásában a helyi sajtó is igen objektív, amelyhez a jövőben is jó egészséget kívánt a szakmabelieknek. Pohárköszöntője végén a nemzeti ünnepünk
alkalmából március 13-án kitüntetett
jászsági kultúra- és sportélet zászlóvivőinek gratulált. Szűcs Gábor a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést,
Hortiné dr. Bathó Edit a Magyar Arany
Érdemkeresztet, valamint Darázs István a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át nemzeti ünnepünk
alkalmából.
A nemcsak látványos, de igen ízletes reggeli előtt a Jászság Népi Együttes két párja mutatott be kalotaszegi
táncokat, majd a fehér asztal mellett
népzenei aláfestéssel folytatódott a kötetlen beszélgetés, az eszmecsere. Szűcs
Gábor megállapításával abban mind
egyetértettünk, hogy a hagyományőrzés mellett ma már szintén nagyon
fontos a megújulás és a kor elvárásainak való megfelelés. Ez utóbbira pedig
minden helyi médium folyamatosan
törekszik a hírek gyors és pontos továbbítását illetően.

Kárpáti Márta képriportja
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Emlékezés ’48 értékeire
Március 15-én, a városi ünnepséget követően, 1848-49-es forradalom és szabadságharc értékeire emlékező közös
rendezvényére várta az érdeklődőket a
Demokratikus Koalíció és az MSZP helyi szervezete, a Járásbíróság épülete elé.
munkatársainktól
Az egykori Jászkun Kerületek Székháza homlokzatán, a szabadságharc vezérkarának jászberényi tartózkodását
megörökítő dombormű előtt, dr. Gedei
József, a DK országgyűlési képviselő jelöltje köszöntötte az egybegyűlt emlékezőket. Beszédében felidézte a 170
ével ezelőtt történt eseményeket, annak
tükrében, hogy 1848-ban ezen a napon
nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad
termékét, a Tizenkét pontot és Nemzeti

Jászberényi telephelyre
OKJ-s targoncavezetői
bizonyítvánnyal, műszaki
érzékkel rendelkező,
jászberényi lakhelyű,
megbízható fiatal férfi

targoncavezetőt
keresünk.

Érdeklődni:
Tel.: 06-30/748-7497
Hétfő-Péntek:
12-16 óra között.

dalt, valamint mondatott ki a sajtótörvény. Ez teremtette meg a sajtószabadságot Magyarországon és kimondta, a
sajtónak szabadnak kell lenni! A sajtó a
valóságot kell, hogy megírja, és nem lehet
a hatalom propaganda eszközévé silányítani. Ez nagyon komoly üzenete ’48-nak,
melynek üzenete van a mai mindennapjainkhoz is. A továbbiakban a hazai
média, újságírás állapotát vázolta fel, részletesebben elemezve a városunk nyomtatott és elektronikus sajtó orgánumaiban
véleménye szerint fennálló helyzetet. Dr.
Gedei József kijelentette: „bátran mondom: az ellenzéknek alig-alig van hangja,
lehet hangja, de ha nem mondhatjuk el
véleményünket abból egy torz szemlélet
és közélet jön létre.”
Balogh Béla az MSZP helyi szervezetének vezetője megszólalásában először
annak a reményének adott hangot,
hogy lesznek majd követőik, akik az
eljövendő években, ’48-at ünnepelve megemlékeznek arról a szellemiségről, ami miatt most összejöttek.
1848 forradalmát, annak az ünnepnek nevezte, melyet Magyarország
itthon vagy külföldön élő lakossága
egyformán tud ünnepelni, hátsó
szándék nélkül. A kitűzött kokárda
’48-ban kifejezte a nemzet egységét,
összetartozásának szimbólumát jelenítette meg, - mint ahogy ma is,
- azért lett hagyomány, mert azzá is
vált. Az egyet nem értést másként
kell kifejezni, le kell ülni, meg kell
vitatni a különböző álláspontokat,
és akik hallják, azok majd eldöntik,
hogy kinek adnak igazat.
Az esemény zárásaként koszorút helyeztek el a domborműnél
és főhajtással emlékeztek 1848
értékeire.

Jászok a Parlamentnél

ifj. Pócs János képriportja

Jászberénybe

Apróhirdetés

felveszünk az

Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk, 24T
nyerges vontatóra. Fix fuvarok, minden hétvége szabad. Nyugdíjasok és pályakezdők
jelentkezését is várjuk. Tel: 06-30/405-8844

benzinkútra

Építőipari cég,

eladót

teljes vagy
részmunkaidőbe, vagy
hétvégi munkára.

Dohányboltba
részmunkaidőbe.

Jelentkezni lehet
a 06-30/336-2538-as
telefonszámon.

A REGO-PLAST KFT. FELVÉTELT HIRDET

betanított MUNKÁS munkakörbe
Cégünk hosszútávú, megbízható munkalehetőséget,
versenyképes fizetést, alapbéren kívüli juttatásokat,
utazási támogatást kínál dolgozóinak.
Többműszakos munkarend vállalása feltétel.
Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával a portaszolgálatnál,
(Jászjákóhalma, József A. u. 81.) illetve az
allas@regoplast.hu e-mail címen lehet.

A Szarvas Kft.

Férfi, női takarítókat
keres jászberényi munkahelyre, 4 vagy 8 órában.

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Érdeklődni lehet: Jászberény, Thököly u. 9.
(BÁV Zálogfiók épületében, az emeleten)
Telefon: 57/414-515, 06 30/916-5430

2018. március 22.

műszaki
előkészítő
munkára, technikummal
vagy építőipari
végzettséggel rendelkező
hölgy kollégát keres.
Kezdő is lehet.

D2D értékesítési munkatárs
A UPC Magyarország Kft.
D2D értékesítőket keres Jászberény területére.
Feladatok:

• Termékek és szolgáltatások értékesítése
• Új ügyfelek felkutatása lista alapján, szerződéskötés
• Ügyfelek személyes megkeresése
• Piaci információk gyűjtése, azok közvetítése a területvezető felé

Elvárások:

• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Pozitív hozzáállás, törekvés a sikerre
• Értékesítőként, üzletkötőként vagy területi
képviselőként szerzett tapasztalat előnyt jelent
• Vállalkozói státusz vagy hajlandóság arra, hogy
vállalkozóvá váljon

Kőműves
jelentkezését
is várjuk.

Előny:

06-70/773-5112

Amit kínálunk:

Jászberényi
telephelyre

C+E kategóriás
jogosítvánnyal

gépkocsivezetőt
keresünk.
Érdeklődni

+36 20 206 8588-as
telefonszámon.

• Középfokú végzettség
• Jogosítvány
• Teljesítményarányos juttatási rendszer
extra bónuszokkal
• Rugalmas munkaidő

Amennyiben felkeltettük érdeklődését,
küldje el jelentkezését a
marta.suha@upc.hu e-mail címre.
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Metálplaszt Kft.

jászteleki telephelyére

www.metalplaszt.hu

HR asszisztens
munkakörbe felvételt hirdet.
Minimum végzettség érettségi.

Jelentkezni a 06-30/246-73-52-es telefonszámon lehet
hétfőtől-péntekig.
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Jászviadal negyedszer Kenyér és bor műveltségi vetélkedő
Március 5-én a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
könyvtárában zajlott nemes versengés
a Liska József Katolikus Középiskola, a házigazda intézmény, valamint a
Terplán Zénó Ferences Szakképző Iskola és Gimnázium tanulói részvételével.

A Jászsági Harcművészeti Akadémia és
a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség
immár 4. alakalommal rendezte keletmagyarországi versenyét, nevezetesen a
Jászviadalt március 17-én.
ács
A tavalyi év tapasztalatai alapján ismét a Nagyboldogasszony Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium játékcsarnoka adott otthont a rangsorversenynek. Ez a szövetség számára azért fontos,
hogy a magyar bajnokságon, csak a kellő
ranglista ponttal rendelkező karatékák
vehessenek részt, ezzel is emelve annak
színvonalát. A jászberényi verseny ezúttal
is a szokásos nevezési létszámmal – 17
egyesület, 100 fő – vette kezdetét három
páston, ahol ugyan minden karatéka komolyan odatette magát, de mégis családias légkörben zajlottak az események.
- Ezúttal a sajátos hagyományos versenyszámokat nem iktattuk be, hanem
csak azt a hármat, amelyben a nemzetközi mezőnyben is indulhatnak szövetségünk versenyzői. Két szám, a newaza

A

(küzdelem) és a fighting system (álló küzdelemből induló földharc, dobással, fojtással kiegészülve), valamint a ju-jitsura
jellemző technikai szám, a duo system,
amit – a nevéből adódóan ketten - párban mutatnak be a versenyzők. – mondta
el dr. Gulyás Richárd (4. Dan) a Magyar
Sport Ju-Jitsu Szakszövetség elnöke a verseny előtt.
A Garamvölgyi Mihály Renshi és
dr. Gulyás Richárd Miklós Renshi által felkészített Jászsági Harcművészeti
Akadémia versenyzői ezúttal is eredményesen szerepeltek, hiszen 2 arany-,
8 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek. A
részletes felsorolásánál minden versenyző helyezése természetesen a saját kategóriájában értendő. Newaza: 1. Borbás
Patrik és Csillik Gábor 2. Bánföldi Noel,
Sipos Áron, Sinka Hanna, Sinka Balázs,
3. Csillik Ágnes és Szalkai Kíra, 5. Zaosi
Nassim. Fighting system: 2. Szalkai Kíra
(két számban), Csillik Ágnes és Csillik
Gábor, 3. Sinka Balázs. A csapatversenyt Budaörs és Jászapáti nyerte azonos
pontszámmal, a jászberényiek pedig a 4.
helyen végeztek.

Metálplaszt Kft.

jászteleki telephelyére

Az eucharisztia jegyében, illetve a hazánkban 2020 szeptemberében tartandó
52. Eucharisztikus Kongresszusra készülve szerveződött ez a „tudáspróba”.
Az eucharisztia (a protestáns egyházaknál úrvacsora) görög eredetű szó,
keresztény szertartást jelent, amelyen
Jézusnak a kenyérről és borról az utolsó
vacsorán mondott szavait és ottani cselekedeteit ismétlik meg liturgikus módon.
A katolikus hitvallás szerint jelenti a kenyér és a bor színe alatt valóságosan jelen
lévő Jézus Krisztust, szinonimája az Oltáriszentség. Az Eucharisztikus Kongres�szus az eucharisztia megismerését, szeretetét és tiszteletét előmozdító program, a
részvétel zarándoklat jellegű. Szentmisék,
szentségimádások, előadások mélyítik el
az eucharisztikus lelkületet.
Dr. Novák István főigazgató atya köszöntőjében az oltáriszentség fontosságát
hangsúlyozta, és örömét fejezte ki, hogy
városunk fiataljainak reprezentánsai vállalták ezt a megmérettetést. A vetélkedő
szervezője és a versenyfeladatok összeállítója Nagy Zoltán, a Liska József Katolikus
Középiskola pedagógusa volt.
Háromfős csapatok mérték össze tudásukat. Minden csapat egy-egy próféta
nevét viselte: Dániel, Ezekiel, Jeremiás
stb. A kérdések megválaszolásához elsősorban vallási, irodalmi, történelmi ismeretekre volt szükség. A vetélkedés során
azonban kiváló megfigyelőképességről,
kommunikációs készségről is tanúbi-

BETANÍTOTT MUNKÁT KERESEL?

JELENTKEZZ!!!
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MINŐSÉGELLENŐRZÉSI
MUNKÁRA
munkaerőt keres.

Elvárás: középfokú végzettség, 2-3 műszak vállalása.
Előnyt jelent: hasonló területen szerzett tapasztalat, számitógépes ismeret.
Érdeklődni: +36-30/194-2084 telefonszámon vagy az
attila.kurgyis@metalplaszt.hu e-mail címen lehet.

· Határozatlan idejű szerződés
· Több műszakos munkavégzés
· Alapbér, Pótlékok, Bónuszok,
Cafetéria, BELÉPÉST KÖVETŐEN!
· Ingyenes, kényelmes buszjáratokkal
könnyítjük meg a bejutásod!

ÉRDEKEL?

HÍVD: +36/20-365-25-12

A HPO Hungary Kft. felvételt hirdet
jászberényi telephelyére
az alábbi munkakörben:

CNC Operátor

Feladat:
• CNC gépek kezelése, elkészült
alkatrészek méretellenőrzése
Elvárás:
• Középfokú végzettség,
• Három műszakos
munkarend vállalása
(6h-14h, 14h-22h és 22h-6h)
Bérezés:
• A negyedik hónaptól nettó
154.000 Ft/hó + műszakpótlék
Fényképes önéletrajzokat a
hpo@hpo-group.hu
e-mail címre várjuk!

HEGESZTŐ VAGY?
MUNKÁT KERESEL?
JELENTKEZZ!!!

· Határozatlan idejű szerződés
· Több műszakos munkavégzés
· Alapbér, Pótlékok, Bónuszok,
Caféteria, BELÉPÉST KÖVETŐEN!
· Ingyenes, kényelmes buszjáratokkal
könnyítjük meg a bejutásod!

ÉRDEKEL?

HÍVD: +36/20-365-25-12

zonyságot tehettek a versenyzők.
A vetélkedő első részében, emlékezve az 1938-ban Budapesten rendezett
Eucharisztikus Világkongresszusra, az
eseményeket, helyszíneket és néhány
jeles résztvevő nevét kellett kitalálni.
Számos versidézet is „kereste” szerzőjét,
melyek tartalma Jézus Krisztushoz vagy
Szűz Máriához kapcsolódott. Ezután két
filmbejátszás következett, melyben Ferenc
pápa és dr. Seregély István nyugalmazott
érsek úr szavait hallhattuk. A kérdések
a két neves személy gondolataihoz kapcsolódtak, melyre emlékezetből kellett
válaszolni a versenyzőknek. Majd egy
a Máté evangéliumából kapott szöveg
kiegészítésére került sor, mely a rendszeres templomba járóknak egyáltalán nem
okozott problémát, hiszen ezt a részletet
sokszor hallhatjuk szentmiséken. Érdekes
próbatétel volt az utolsó feladat. A csoportok egy-egy képviselőjének kétperces
beszédet kellett tartani, melyben a 2020-

A

as Eucharisztikus Világkongresszusra
utazó zarándokokat kellett búcsúztatni,
és felhívni figyelmüket az aznapi egyházi eseményekre. Végül a három legtöbb
pontot elért csapat villámkérdésekre
adott válaszokkal döntötte el a nyertesek
sorrendjét, mindent vagy semmit alapon.
Összességében elmondhatjuk, hogy
a változatos, nehezebb vagy könnyebb
kérdésekre adott válaszokkal a fiatalok
és a zsűri tagjai is hangulatos délelőtt
részesei lehettek, a vetélkedőre készülve pedig sok új ismerettel gazdagodtak.
Győzött a fotón látható Jónás csapat –
Babinszki Tamás, Durucz Andrea, Vígh
Nóra (Liska) az Izajás– Gunics Viktor,
Iványi Rita, Urbán Mária (Nagyboldogasszony) és az Ezekiel csapat – Lukács Levente, Nagy Imre, Szabó Martin
(Liska) előtt. A helyezettek természetesen jutalomban részesültek.
Szabó Jánosné
könyvtáros

Metálplaszt Kft.

jászteleki telephelyére
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1 fő targoncás
1 fő gépkocsivezető
1 fő műszerész
1 fő hagyományos forgácsoló
szakember
1 fő szerszámfelfogó
1 fő anyagmozgató
jelentkezését várja. Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni hétfőtől péntekig
a 06-30/246-73-52-es telefonszámon lehet.

A REGO-PLAST KFT.
FELVÉTELT HIRDET

RAKTÁROS-TARGONCÁS
munkakörbe

Feltétel:
- érvényes targoncás jogosítvány
- szakmai gyakorlat
Előny:
- tűzvédelmi szakvizsga megléte (3-as csoport)
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Az ég és a föld összeér
A Bakancslista sorozat alkalmával,
Dr. Stella Leontin kanonok, plébános útibeszámolója alapján jártuk
végig a Szentföld csodás helyeit március 6-án, kedden.

Hordozható nyugalom
Március 13-án, kedden koraeste
a Déryné Rendezvényház dísztermében a Maci Alapítványi Óvoda
óvodásai és nevelőik nyitották meg
színpadi játékukkal a Lelki Köldökzsinór Egyesület tavaszi rendezvényét. Mesejátékukkal tanítottak
bennünket, felnőtteket: játékosan érdemes élni, teljes figyelmünkkel csak
arra figyelve, amit csinálunk.

Szabó Lilla
A nagy érdeklődésre való tekintettel
ismét a Déryné Rendezvényház adott
otthont a rendezvénynek, ami zsúfolásig
megtelt aznap este. Az előadó elmondta,
hogy jászberényi gyökerei miatt mindig
örömmel érkezik a városba, a Szentföld
témája pedig különösen közel áll a szívéhez. – Ez a hely, ahol az ég és a föld
összeér – hangzik a sokat sejtő kijelentés.
Hiszen Izrael a történelmi csodák helyszíne, amely feltérképezése utat mutat a
Bibliában, és segít megérteni a Szentírást.
– hangsúlyozta Stella Leontin.
Az előadó Jézus életének főbb állomásain keresztül mutatta be a Szentföld
látványosságait. Elsőként Názáretet, ahol
Mária és József kijelentést kapott Gabriel
angyaltól, hogy gyermekük fog születni.
Ma jelentős turistaközpont és zarándokhely, többek között itt tekinthetjük meg
Mária egykori lakását és számos fehérkőből épült szállodát, valamint templomot,
ami a nappali forróságban hűs menedéket nyújt.
Názárettől mintegy 80 kilométerre
található Betlehem, amely Jézus szülőhelye. Egyik látványossága a Születés Temploma, a közel 1700 éves bazilika Jézus
születési helyére épülhetett. Ez már sajnos
nem az eredeti, hiszen a háborúk alatt lerombolódott a korábban ott álló épület.
A templomba alacsony ajtó vezet. „Aki
nem tud leborulni, az kiborul” hangzik
a mókás felvezetés, ám valóban spirituális
jelentősége is van a meghajlásnak.
Ha Izraelbe járunk, akkor mindenképp vegyük fel a bakancslistánkra Kánát, a kánai menyegző csodatételének
helyszínét, ahol a Megváltó borrá változtatta a vizet. A bibliai csoda az egész város
turizmusát meghatározza, így minden
sarkon egy-egy borozó, borárus kánai
bort árul az arra járó turistáknak.
Úgyszintén Jézus csodatételének
helyszíne volt a Genezáret-tó, amely szinte az egyetlen édesvízi lelőhely a Szentföldön. Épp ezért rendkívül nagy becsben
tartja a társadalom. Máté evangéliumában található az egyik legjelentősebb
csodatétel, amikor Jézus kenyeret és halat
szaporított a tó partján.
Ahogy Stella Leontin mondta, az
egész Szentföld mesél. Mesél a táj, mesél
a folyó, a Jordán partjai is Jézus csodatételeit hirdetik. Mai napig számos igazhitű
keresztény választja a Jordánt megkeresztelkedésének helyszínéül. – Fehérbe öltöznek a mélyen vallásos hívek és tetőtől
talpig alámerítkeznek a folyóban – mesélte élményeit a kanonok. Volt része látni,
ahogy néger énekesek önfeledten, szellemi feltöltöttséggel a parton dicséreteket
énekelnek, miközben az alámerítkezés
történik.
Az előadó nagyobb vizekre evezve
rátért a magas sótartalmáról híres Holttengerre. Izrael és Jordánia határán található a lefolyástalan tó, amiben a magas
koncentrációjú só tartalma miatt nincse-
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nek élőlények. – A Holt-tengerben még
az is tud úszni, aki nem tud – mondta
humorosan az előadó, rávilágítva a fizikai
törvényszerűségre, hiszen a só miatt bárki
fennmarad a vízen.
Szintén kihagyhatatlan célpont a Siratófal, amely a második templom megmaradt támfala Jeruzsálemben. A hívő
turisták tömegével özönlenek a falhoz és
imádságaikat kis cetlikre írva teszik a fal
mélyedésébe. Dr. Stella Leontin elmondta, hogy ő maga is írt kérést, valamint
rendkívül érezhető volt a vallási eufória.
Jeruzsálem történelmében meghatározó
a Templom-hegy, amelyet a judaizmus és
az iszlám is szent helyként tisztel. Az Újszövetségben olvashatjuk, hogy a Templom-hegyen kísértette meg a Sátán Jézust.
A turisták kihagyhatatlan zarándokhelye a Gecsemáné-kert, ami a kereszténység fontos helyszínévé vált, hiszen
Iskariótes Júdás ezen a helyen árulta el
Jézust. A kert az Olajfák hegyének lábánál terül el és szemet gyönyörködtető
látványt nyújt az arra járóknak. Több
száz éves olajfák díszítik a ligetet, aminek
levele is érték, így a bazárokban kegytárgyként árulják. Persze a szemfülesek
– olyanok, mint Leontin atya – nem költenek busás összegeket falevelekre, pusztán megvárják, míg érkezik egy langyos
fuvallat és a földre szórja a falevelet.
Végül a Golgotáról esett szó, Jézus
szenvedésének és keresztre feszítésének
helyszínéről. A Jeruzsálem határában elterülő kopár hely vonzza a zarándokokat.
Úgy, ahogy a fentebb említett összes helyszín is, tekintve, hogy történelmi események színtere elevenedik meg a látogatók
előtt. A Szentföld a muszlim, a zsidó és a
katolikus vallások kiinduló pontja. Ezért
is rendkívül összetett a szellemi légkör és
különleges megtapasztalni a különböző
vallások találkozását.
Izrael lakossága, valamivel kevesebb,
mint Magyarországé, csupán 8,6 millió
fő. Ám a turisták ennek többszörösét teszik ki, ezért főként turizmusból él az állam. Azonban érdemes óvatosan bejárni
a vidéket, hiszen sajnos a vallási háborúk
miatt gyakran vannak zavargások és tüntetések. Dr. Stella Leontin arra bíztatta
a hallgatóságot, hogy inkább idegenvezetővel járják be a Szentföldet, aki biztosan tudja, hol biztonságos közlekedni.
Emellett félelemre nincs okunk, hiszen
nagy hangsúlyt fektetnek a védelemre,
leginkább ennek köszönhető a 3-4 órás
vámvizsgálat is.
A bő másfél órás előadás alatt nemcsak élménydús útikalauzt hallottunk,
hanem lelki feltöltődést is a beszámolóba
épített igehirdetés által.

Az egyesület idei terveinek fókuszában a „tudatos szülőség” áll. Mielőtt
erről szólnánk, néhány gondolat a jászberényi egyesületről, amely dr. Ördög
János szülész-nőgyógyász, holisztikus
orvos elképzelése alapján kelt életre alig
több mint két éve.
A köldökzsinór vált az egyesület
névadójává és szimbólumává. Mindannyian teljes értékű létezői vagyunk
a világnak, ugyanakkor összeköt bennünket egy bölcs rendező elv és egy
kimeríthetetlen erőforrás. Láthatatlan
köldökzsinórként szellemileg vezérel,
lelkileg erőt ad. Küldetésük lényege:
teljes értékű támogatást nyújtani a családok tudatossá válásához az élet körforgásában, a fogamzástól a szülésen, a
gyermeknevelésen át a felnőtté válásig.
A rendezvényen elsőként Nagy Nikolett, az est háziasszonya, egyesületi
tag köszöntötte a jelenlévőket. Figyelmünkbe ajánlotta, hogy mindannyiunk életét megkönnyítené, ha azokhoz
a dolgokhoz, emberekhez, eseményekhez, amiket nem tudunk megváltoztatni, elkezdenénk a hozzáállásunkat megváltoztatni. Ez a lelki felemelkedésünk
„hét létrafoka”, amely szerint érdemes
tudatosan élni: ítélkezés mentesség, türelem, bizalom, könnyedség, megérzés,
megengedés és elengedés.

Feloldották
a látogatási
tilalmat
Több mint két hónap után ismét
látogatható a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház valamennyi osztálya,
tájékoztatott az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Kórházhigiénés és
Járványügyi Felügyeleti Főosztálya.
Az influenza járvány csökkenésével
az egészségügyi intézmények csaknem
felében már feloldották a látogatási
tilalmat. Az influenza figyelőszolgálat
március 14-i jelentése szerint a 10. héten Jász-Nagykun-Szolnok megyében
már nem diagnosztizáltak laboratóriumi vizsgálattal igazolt influenzás
megbetegedést. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban az influenza járvány
miatt február elsején elrendelt látogatási tilalmat március 13-án oldották fel
valamennyi osztályon.

A folytatásban dr. Ördög János
előadásában azt hangsúlyozta, hogy
mindig arra figyeljünk, ahol éppen vagyunk, amit csinálunk. Ne a múlton
rágódjunk, és ne is a jövőn aggódjunk,
mert ez hiábavaló, felesleges energiapocsékolás. Egyetlen valós idő a jelen, itt
és most változhatunk, változtathatunk,
gyógyulhatunk, szerethetünk, boldogulhatunk. Figyelemmel legyünk magunk és mások iránt, szándékos, elfogadó figyelemmel. Egyedül a figyelmünk
és a hozzáállásunk a miénk. Ahogy az
előadó fogalmazott: fontos segíteni a
családokat mind a várandósság és szülés, mind pedig a gyermeknevelés terén. A program célja, hogy mindenki
megtanuljon bánni az ismétlődő, vagy
tartós hangulat-zavaraival (aggodalom,
szorongás, félelem, pánik, boldogtalanság, depresszió). Mert ezek tesznek boldogtalanná, elégedetlenné, stresszessé,
beteggé.
Mit is jelent tudatosnak lenni? –
hangzott a kérdés. Ördög doktor megadta a választ: „Ez nem jelent mást,
mint bölcsen megfigyelni önmagunkat, a gondolatainkat, az érzéseinket, a
testünket, a környezetünket, és mindezeket ítélkezés nélkül elfogadni. Éljük

az életünket tudatosan, meghagyva
mindent és mindenkit olyannak, amilyen.”
Dr. Ördög János részletesen bemutatta azt a módszert, amelynek elsajátításával tudatosan élhetjük az életünket.
Ez a: tudatos jelenlét, éber figyelem,
a „hordozható nyugalom”, szakszóval
mindfulness. A nyolchetes tréning során feltárhatók az eredendően bennünk
rejlő képességek, a mindennapi életünk
egyszerűbbé, stressz-mentesebbé válik,
megtaláljuk a helyes hozzáállást és helyes megoldást a nehéz helyzetekhez.
Az est során Kámán Éva szociológus
is megosztotta a jelenlévőkkel gondolatait. Ő a figyelemzavaros gyermekekről
beszélt, és arról a módszerről, amely
segítségével javítható az ilyen gyermekek problémája, és egyben segítség a
szülőknek is a nevelésben. Ez is a tréninghez kapcsolódik, mint nevelési elv.
Elmondta, legfontosabb, hogy a gyermekünk érzéseit, érzelmeit értsük meg,
fogadjuk el olyannak, amilyen. Lássa,
hogy partnerek vagyunk. Ugyanakkor
fejlesszük a nevelési elveinket: a meggondolatlan reakciók helyett az elfogadás, a türelem óriási erény. Legyünk
önmagunkkal és gyermekünkkel is elfogadók, megértők, ugyanakkor tereljük őket szeretettel, mutassunk helyes
mintát számukra.
És ami a legtanulságosabb, közreadta a két év alatt tartott 165 tréningje
gyakorlati tapasztalatait. A beérkezett
11 pályázatból és a számos, inspiráló
visszajelzésből egyértelműen kiderült,
hogy aki az egyesülettel és a nyugalomtréninggel tart, az minőségi változásokat teremthet az életében. Az írásos
beszámolók szerint krónikus betegségek hordozói váltak tünet- és panaszmentessé, évtizedes testi fájdalmaktól,
nyomasztó gondoktól, feszültségektől,
ijesztő pánik-rohamoktól szabadultak
meg a tudatos jelenlét gyakorlói.

A húsvét misztériuma
 folytatás az 1. oldalról
Jézus áldozatként ment a keresztfára,
szenvedett miattunk, hogy nekünk örökéletünk legyen. Ez a szeretet erősebb a halálnál. „Én vagyok a feltámadás és az élet!
Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni
fog.” Ennek befogadására kell megnyitnunk a szívünket, ez jelenti az abszolút
jövőt számunkra.
A húsvéti titok
belső egysége a szenvedés, a halál és a feltámadás. Az utóbbit,
amikor a szeretet és
az élet győz a halál
felett, ezeket a misztériumokat, az utolsó
vacsorát ünnepli az
egyház nagycsütörtök este. A bűnbánat,
a szentgyónás által
szépíti és tisztítja a
lelket és ez által öltözik a menyasszony,

készül a királyi menyegzőre nagypénteken. Harmadnap, Jézus feltámadásakor
ismét helyre állt a test és a lélek egysége,
elhozta a Messiás az örökéletet. Ebben
teljesedik ki a húsvét valódi üzenete, melyet évről évre ünnepelünk.
A prédikáció után feltöltődve térhettek haza a hívek és emelkedett lelkülettel
készülhetnek a feltámadás ünnepére.

Ajánló
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Abszurd humorban fürdőzve

A nemzetközi nő és Zoltán napot
követő pénteken, a L’art pour L’art
színtársulat előadását tekintette meg
az igencsak nagy számban összegyűlt
nagyérdemű az Ifiház színpadán. Mi
sem tudjuk miért, de a Halványlila gőz
címet viselő színjáték kellően próbára
tette a nevetésért felelős rekeszizmokat.
Demeter Gábor

Már a cím is elárulhatja, nem mindennapi szórakozás várta azokat a szerencséseket, akik megtekintették a hazai abszurd humor tótumfaktumainak
17. önálló színházi estéjét, amit csak
azok láthattak, akik akarták. Ez azért is
igaz, mert ha valaki minden nap meg
szeretné nézni őket, valószínűleg csalódna, hiszen nem minden nap mutatják be műsorukat, ráadásul Jászberényben igen ritkán.
Irodalomórával kezdődött az előadás, amelyen a színház anatómiáját
ismerhettük meg, éspedig, hogy fontos
eleme a színpadnak a függöny, annak
eleje, hátulja, éle és bár egy aljjal, egy
darab tetővel rendelkezik, két oldala is
van, mármint a színháznak.
Rövidesen tájékozódhattunk a géniusz költő alkotói fantáziájának legújabb drágaköveiről és lélegzetvételnyi
időt követően bekukkanthattunk Leopold diamesélő előadásába. Itt halálra
izgultuk magunkat a rettenetes róka
kalandjain és láthattuk, hogyan imádják egymást egy ünneplő család tagjai.
Nem maradt el a mély személyiségelemzés sem, mely az amúgy kifürkészhetetlen társkereső hirdetések
dekódolásait fejtegette. Ebben a nézősereg egyik hölgy tagja is kellett, hogy
segítse a kiköpött japán úr munkáját.
Elképedhettek a kíváncsi nézők Kíváncsi Hajnalka legújabb műsorszámán,
azon vajon mire jó, ha az ember képes

tíz másodpercet visszautazni az időben!
Zigóta és Margit társaságában pedig látogatást tehettek a fogászaton, ahol új
csoda készül. Ugyanis Besenyő Margit
bejelentette: „Kislányom, legközelebb
úgy viszlek el a fogorvoshoz, hogy te
nem jössz.”
Hát normális? – a híres szállóigévé
vált mondat nélkül nem lehetne L’art
pour l’art, ahol együtt szerepelnek a
színpadon a már-már világhírűnek számító Besenyő család tagjai. Ott aztán
Besenyő Pista bácsi mesélt nekünk a
cápabajusz rejtelmeiről és arról, hogy
hogyan idomítsunk egy kolbászt a
leghűségesebb kutyánál is engedelmesebbé. Anti bácsi is jó egészségben
volt, olyan jóban, hogy még a nőkről is
képes volt énekelni a manézs sarkában.

A maga sajátos megszólalásaival,
szeleburdi személyiségével, nyers humorával Pandacsöki Boborján bármilyen szerepet képes hozni. Most sárkányölő lovagként tárgyalt a királlyal,
aki nem adhat számlát, mert nincs lovagi végzettsége.
A szeretet hangoztatása mindig is
jelen volt az előadásban, a záró énekes
zenedarabban sem maradhatott el, így
a közönség egy közösségként élhette
meg a szeretetet, a kollektív röhögéseken keresztül.
Szuperlatívuszok és egekbe magasztalás helyett szerényen megkérdezném:
mi lehet a titka a mágikus négyes varázslatos színpadi jelenlétének? Erre a
társulat tagjai is csak azt mondanák:
halványlila gőzük sincs!

Optimizmus, búfelejtés, rock and roll
Klubkoncert keretében a Cine P’art
Club vendége volt március 16-án,
pénteken este a Takáts Tamás Blues
Band, a Lehel Film-Színház galériáján. Az együttes a tőlük megszokott
pörgős, szókimondó rhytm and blues
zenével táncoltatta meg közönségét.
duka
A hosszú hétvége, az esőbe hajló
időjárás és valószínűsíthetően a fellépő
zenekar frontembere, névadója, régen
látott tömeget hozott össze erre az estére a klubba. Takáts Tamás énekest jól
ismerjük a Karthago, majd a Senator,
illetve az East együttesből. Sajnos ezek
a csapatok ma már nem működnek,
ám szerencsére 28 évvel ezelőtt megalakította a nevével fémjelzett Takáts Tamás Dirty Blues Bandet, amely azóta is
ott van a zenei élvonalban.
Az eltelt közel három évtized alatt
Tamás életében is történt egy s más. Az

életformája is úgymond megváltozott,
mondhatni felelősségteljes férfivé vált,
aztán ott van a vallás, ami szintén fontos szerepet játszik az életében. Mindezt jelzi az is, hogy a csapat nevéből
eltűnt a Dirty szó, és maradt a Takáts
Tamás Blues Band.
Első produkcióként az Ufót lát a Jeti
című szerzeményüket adták elő. A zenekar vezetője egy-egy szám előadása előtt
humoros, kritikus stílusú, párbeszédes
formájú bevezetőt tartott, amellyel ráhangolta a közönséget a dalokra. Az
előadott számok szinte mindegyikében
volt gitárszóló, ami Gál Gábor virtuóz
hangszerjátékát bizonyította, a bas�szusgitáron megszólaló kiemelt hangok
pedig Patyi Sándor tudását tükrözték.
Adamecz Józsi dobszólói is dübörögtek
a Berényi éjszakában, aki Tóth Károlyt
helyettesítette ezen az estén. Takáts Tamás a maga megszokott magas színvonalú éneklését hozta, ahogy nagyon jól
játszott szájharmonikán is.

Az együttes az elmúlt 28 évben
készült slágerszámait adta elő, melyek
műfajai a hard rock, blues-rock, jazz,
és a blues színes világát idézték, a már
megszokott hol humoros, hol ironikus,
hol pedig nagyon is komoly szövegekkel. A csapat tagjai azok közé tartoznak, akik nem csak művelik a zenét,
hanem érzik is. Több tízéves zenei tapasztalattal annyira átadták magukat a
dallamoknak, hogy csak kizárólag őket
figyelve, az ember észrevétlenül átvette
a ritmust, tapsolt, táncolt, tombolt.
A kötelező slágereknek is muszáj
volt elhangzaniuk. A Blues Band repertoárjában benne kellett lenniük a Megöl a vágy, a Zakatol a vonat és a Pocsolyába léptem című daloknak. Az ember
késztetést érzett, hogy bekapcsolódjon
ez utóbbi dal éneklésébe, a megszokott
férfiak és nők közötti erőfitogtatós dalolásba. A zenészek szakmai tudásuk
mellett igazolták azon meggyőződésük
igazságát is, hogy a valódi hangszereken, valódi zenészek által előadott
zenére, a saját hangján éneklő, valódi
énekesre mindig van igény.

Dr.Csernus Imre

Megbocsátás,
elengedés
című előadása

Jászberényben,
az Aranysas Rendezvényházban,
április 11-én 18 órakor.
Belépőjegyek 2700 Ft-ért kaphatók:
Iza kincses boltja,
Arizona Steak House étterem.

www.jku.hu

7. oldal

Programajánló
● Nagyböjti lelkigyakorlat
Március 22-én, 23-án és 24-én, csütörtökön, pénteken és szombaton
18 órakor, az esti szentmisék keretében Tóth András püspöki tanácsos,
nagykátai plébános atya tart háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot elsőként a Barátok templomában, majd a
Szentkúti templomban és utolsó nap a
Főtemplomban.
● Exobolygók, távoli világok egyre
közelebbről
Március 23-án, pénteken 18 órakor
Ordasi András tudományos segédmunkatárs tart csillagászati előadást a
Városi Könyvtár kamaratermében.
● Ünnepre hangoló húsvéti játszóház
Március 24-én, szombaton 9.30
órakor kézműves foglalkozásokkal,
játszósarokkal és húsvéti vásárral várják a családokat a Hamza Gyűjtemény
és Jász Galériában.
● Bach és Mozart
Március 24-én, szombaton 18 órakor a Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Bach és Mozart estet ad a Déryné
Rendezvényházban. Vezényel Izaki
Maszahiró, közreműködik Fuji Aki
zongorán.
● Otthonunk közel s távol – Yazd és
Jászberény
Március 26-án, hétfőn 10 órakor
nyitják meg az Otthonunk közel s
távol – Yazd és Jászberény című fotókiállítást a Déryné Rendezvényház
dísztermében. Köszöntőt mondanak:
Gholamali Rajabi Yazdi, az Iráni Iszlám Köztársaság Magyarországi Nagykövete és Szabó Tamás polgármester.
A tárlatot dr. Sárközy Miklós, az Magyar-Iráni Baráti Társaság elnöke nyitja meg, közreműködik a LEYVA Band
tradicionális iráni népzenei együttes.
Kiállító fotóművészek: Kaiser Ottó,
Majid Hoseini és Nagy Tamás. A kiállítás díjtalanul látogatható április
6-ig, a húsvéti ünnepnapok (március
30–április 2.) kivételével naponta 10
és 18 óra között.
● Nagyheti evangelizáció
Március 26-tól 29-ig, hétfőtől csütörtökig naponta 18 órakor nagyheti
evangelizációt tartanak a Református
Gyülekezeti Házban, melyen Farkas
Péter lelkipásztor szolgál.
● Emlékezés II. Rákóczi Ferencre
Március 27-én, kedden 17 órakor

a Jászberényi Városvédő és Szépítő
Egyesület tagjai II. Rákóczi Ferencre emlékeznek 342. születésnapján a
Jászkürt Fogadó falán elhelyezett emléktáblájánál. Közreműködik a Lehel
Vezér Gimnázium Férfikara.
● Emléktábla avatás
Március 28-án, szerdán 10 órakor
avatják fel a II. világháború jászberényi áldozatainak tiszteletére állított
emléktáblát a Jászberényi Polgármesteri Hivatal falán. Ünnepi beszédet
mond Pócs János országgyűlési képviselő.
● Paksi Zoltán asztrozófus előadása
Március 29-én, csütörtökön 18 órakor Paksi Zoltán asztrozófus tart előadást A Sors kérdései, az Ég válaszai
címmel a Városi Könyvtárban.
● Pianissimo Duó
Március 31-én, szombaton 21 órától
Szakcsi Lakatos Béla és Müller Péter
Sziámi közös klubkoncertet ad a Lehel
Film-Színház emeletén.
● Város Napja
Április 3-án, kedden 11 órakor a
Kolompos Együttes Jönnek a huszárok című műsorával, valamint a Levendula Játszóház és Alkotóműhely
munkatársai huszárpróbával várják
a gyermekeket, a családokat a Szentháromság téren. 12 órakor a város
ebédjén Görgei ostoros, sörétes galuskájával várják a lakosságot, melyhez a
Jártató zenekar muzsikál. 13 órakor
Nagykáta város mutatkozik be, majd
14.30 órától a Palotásy János Zeneiskola gondoskodik térzenéről. A XXX.
Tavaszi Emlék Hadjárat ünnepélyes
fogadására 15 órakor kerül sor katonai hagyományőrző parádéval és lovas
alaki gyakorlattal a Főtéren. 16.30
órakor a Viganó AMI növendékeinek néptáncosai adnak gálaműsort,
18 órakor pedig a Créme De La Pop
együttes koncertezik. A nap zárásaként 19.30 órakor indul a Villogj
velünk! közös éjszakai közbiztonsági
kerékpározás a Szentháromság térről.
● A hónap műtárgya
Április 3-án, kedden 17 órakor
Bakky Sándor Balaton-parti táj fürdőzőkkel című festményét mutatják be a
hónap műtárgyaként a Szikra Galériában. Bakky Sándor életét és a hónap
műtárgyát Varga József Zsolt festőművész mutatja be.

Humor és dráma francia módra
Március 8 és 14 között jobbára vígjátékokat tűzött műsorra a Lehel FilmSzínház a Frankofón Filmnapok keretében.
k. m.
Balogh Fáni programszervező elmondta, hogy legnagyobb érdeklődés
az Eszeveszett esküvő, és a Mrs. Hyde
című fantasztikus vígjáték után volt.
Mi is szemléztünk a filmekből. Az
Eszeveszett esküvő, Az egy burka egy
nadrág című komédiákra, és a vígjátéknak hirdetett, ám nagyon is drámai
filmre, a Viszontlátásra odafönt című
alkotásokra ültünk be a Sára Sándor
terembe.
Az Eszeveszett esküvő hamísítatlan
franciás könnyedségű vígjáték sok kalamajkával, csipetnyi társadalomkritikával
és természetesen szerelemmel. Az irigylésre méltó eleganciával megszervezett
esküvő pompája majdnem kárba vész
a romlott vacsorától kidőlő zenészek, a
menyasszonnyal szerelembe eső pincér,
a lázadozó alkalmazottak, a léggömbön
elröppenő vőlegény, a házassági válságban kecmergő szervező miatt, ám végül
– ahogy egy jó vígjátékhoz illik–, minden megoldódik. A sztori adott, borítékolható a boldog vég, a film mégsem
sziruposan csöpögős, inkább amolyan
franciásan elegáns.
Az egy burka egy nadrág nagyon is
aktuális témát boncolgat, mint a nevéből sejthető a bevándorló témában.
Több generáció óta Párizsban élő bevándorló családok mindennapjaiba tekint-

hetünk be egy szerelmi szálon keresztül.
Az integrálódás és a hagyományokhoz
való ragaszkodás kettőségében nem egyszerű megtalálni a helyes utat, és ez még
családon belül is ellentétekhez vezethet.
A film a humor eszközeivel nyit ablakot
erre a nehezen betekinthető világra.
A Viszontlátásra odafönt című
dráma az első világháború véres valóságába, majd a háborúból gyógyuló
Franciaországba vezeti az olvasót egy
barátság történetén keresztül. A testi
és lelki sebeket hurcoló egykori bajtársaknak a békében is harcolniuk kell
az anyagi és erkölcsi megmaradásért,
az életért. A szívszorítóan szomorú
film feloldhatatlan választ ad a háború
igazságtalanságára, mely évekkel a szörnyűség után is képes megnyomorítani
életeket, és ahol csak a kiváltásos lélek
nagysága képes a továbbélésre a hamisságban meglelt igazságra.
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Tágul a fény édes köre, délben
az árnyék rövidül
Csütörtökön megenyhül az idő,
nappal 6 fok körül alakul a hőmérséklet,
de éjjel mínuszokra kell számítani. Pénteken ismét felhősebb lesz az ég, jobb
idő a hétvégére köszönt be. Változékony
idő jellemzi a jövő hét elejét, a hőmérséklet jelentősen emelkedni fog.
Március 25-én Gyümölcsoltó
Boldogasszony napja. Jézus fogantatásának ünnepe. Egyike az év legjelentősebb Mária-ünnepeinek. E nap

alkalmas a fák oltására, szemzésére.
Gyimesben úgy hitték, ha ezen a napon
rossz idő van, akkor rossz tavasz várható.
Március 25-én óraátállítás, hajnali
2-ről 3-ra kell állítani az órákat
(veszítünk egy órát).

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
március 22. 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.

március 23. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 28. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 24. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 29. csütörtök
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

március 25. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 30. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 26. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 31. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 27. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 1. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
március 24. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Júlia
Jb., Megyeház u. 4.
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.

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

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

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

tavaszi
akácméz vásár!

Jászkürt

/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.

Bajnokot
vert a JKSE
 folytatás az 1. oldalról
A második negyed elején aztán
egyenlített az Alba (24-24) ám a vezetést
nem tudták átvenni. Sőt a 16. percben
már 12 ponttal vezettek a mieink. Remek napot fogott ki Wallace és Lucsics is,
akik főleg triplapontokkal hozták lázba
a hazai publikumot. Ennek is köszönhetően a berényi gárda hétpontos (45-38)
előnnyel érkezett a félidőhöz.
Azt gondoltuk, hogy a negyedórás
szünet után nagyobb sebességre vált a
Fehérvár, de szerencsére ezt nem engedték Cseh Györgyék. Egy darabig fej-fej
mellett haladt a két alakulat, ám Wallace
ismét behintett két triplát, sőt Rakics is
csatlakozott hozzá. Így 28 perc elteltével
már 16 ponttal „mentek” a mieink. Ebből csak egyet veszítettek, így az utolsó
etap 15 egységnyi előnyünknél kezdődött. 73-59-es vezetés után – a „rövid
kispad” miatt - fáradni kezdett a hazai
gárda, de ezt a megtorpanást nem tudta kihasználni a vendégcsapat. Mindezt látva a hazai szurkolótábor még
nagyobb hangerőre kapcsolt és ezzel
„kirángatta” kedvenceit a gödörből. Néhány perc múlva pedig vastapssal hálálta
meg a hatalmas bravúrt, azaz a bajnok
Alba legyőzését.
JP Auto-Jászberényi KSE – Alba
Fehérvár 82–72
JKSE: Nelson 10/3, Rakics 14/6,
Wallace 27/12, Lucsics 14/6, Sejfic 10.
Csere: Kerpel-Fronius 3, Molnár M. -,
Cseh 4.
A vendégek szinte az egész mérkőzésen enerváltan játszottak, nem tudtak
felpörögni, amit a berényi csapat remek
játékkal kihasznált. Mondhatni rajtcél győzelmet arattak és nem mellesleg
hatalmas meglepetést okozva, biztosan
nyertek a bajnok ellen. A sajtótájékoztatón Lo Elhadji Malick, - aki az egymeccses eltiltás miatt Nokola Lacicsot
helyettesítette a pálya szélén is – a szív
diadalának nevezte a győzelmet.

2018. március 22.

Megkésett ébredés

Fotó: Pesti József
A labdarúgó NB III 19. fordulójában
lejátszott Balassagyarmat – Jászberényi
FC mérkőzés már a kezdés előtt ellentétes előjelű volt a JFC előző heti, nagy
különbségű győzelemmel végződő találkozójához képest.
Szőrös Zoltán
Az akkori ellenfél, a dobogós STC
meggyengült tavaszra, míg a mostani vetélytárs másik nógrádi csapat a sereghajtó
pozíció dacára masszív kerettel rendelkezik. Az összecsapás főként a felemás
jelzővel illethető utólag is. Az élvonalban
nemcsak játékos, hanem edző is volt a
hazaiak mestere, Szanyó Károly, és keretükben is akadnak rutinos futballisták.
Céljuk egyértelműen a bennmaradás kiharcolása, és ehhez minden pontra égetően szükségük van.
Ennek megfelelően nagy lendülettel
kezdtek, és már a 8. percben betaláltak
Miski kapujába, egy jobb oldali beadás
után a tréner fia, Szanyó Dániel volt
eredményes (1-0). Az első félidő egyértelműen a gyarmatiaké volt, Miski több
bravúrja is kellett, hogy ne nőjön a különbség, ám a 40. percben már ő sem
tudta hárítani Szanyó újabb lövését, aki
ezúttal egy baloldali támadás után talált
be (2-0). A váratlanul gyenge produkciót
látva a berényi szakvezető, Arany Lász-

ló drasztikus lépésre szánta el magát, a
szünetben mindhárom cserelehetőségét
kihasználva igyekezett felrázni csapatát.
Lékó, Fejes, és a télen Jánoshidáról igazolt, ezúttal bemutatkozó Patócs beállása
aztán gyorsan konkrét változást hozott, a
49. percben egy kipattanót Tisza úgy lőtt
a kapuba, hogy a labda még egy hazai játékost is érintett (1-2). Sokáig úgy tűnt
azonban, hogy a gyors szépítés és a második játékrészben állandósuló fölény ellenére sem sikerül a pontszerzés, amikor
a 88. percben egy szöglet után visszafejelt
labdát Patócs a hazai kapuba bombázott
(2-2). A hátralévő percekben még kétszer
kínálkozott lehetőség a fordításra, de Bálint és Hevesi-Tóth ziccere is kimaradt.
Balassagyarmat – Jászberényi FC
2-2 (2-0)
Saját dolgát megnehezítve negyvenöt
perc előnyt adott a JFC a pályaválasztónak, s bár megvolt az esélye a végjátékban
a bravúrra, meg kellett elégedni a döntetlennel. Kétségtelen, hogy a második félidőben nyújtottakra lehet építeni, és erre
már a lapzártánk után, március 21-én,
szerdán Tiszafüreden pótolandó bajnokin is adott a lehetőség, feltéve, ha a pálya
alkalmas lesz a játékra. Itthon pedig 25én, vasárnap a Tiszaújvárossal szemben
16 órától bizonyíthatják Miléék, - 45 perc
késéssel ugyan -, hogy a tavaszi „hadjárat”
elkezdődött.

Izgalmas bronzmeccset vívtunk
Nem sikerült, amire annyira vágytunk,
hiszen a Vasas Óbuda egy magas színvonalú, változatos meccsen, döntő
játszmában győzött ellenünk. Az a küzdés, győzni akarás, ami jellemzett bennünket, mégis elismerésreméltó volt.
Budai Levente
Fantasztikus hangulatban, szépszámú
berényi szurkoló előtt remekül indult számunkra az Érden rendezett Graboplast
Magyar Kupa bronzmérkőzése. Jól mutatta, hogy lelkileg milyen erősen kezdtünk a Vasas Óbuda ellen, hogy Pintér
Andrea egymás után két ászt nyitott – pedig a kettő között volt egy fővárosi időkérés is (10-6)! 17-16-tól kiélezett volt a
játszma, de előbb Genesis Miranda egyenlített 22-22-re, majd Maria Ivonkina kiváló blokkjával 24-23-nál szettlabdához
jutottunk. Orosz centerünk szervája pedig eldöntötte a játszmát, 25-23.
A második szettben 8-9 után egyre

inkább magához vette az irányítást a fővárosi gárda és – bár előbb időkérésekkel,
majd cserékkel próbálkozott Deme Gábor
–, magabiztos szettgyőzelemmel egyenlített 15-25.
A harmadik játszmát rosszul kezdtük,
nem sikerült felzárkózni sem, 10-13 után
egyre csak nőtt a hátrányunk és ennek a
játékrésznek a végén is a Vasas örülhetett,
18-25.
A szetthátrány ellenére Szurkolóink
továbbra is éltették csapatunkat. Komoly
fegyvertény volt, hogy két viszonylag simán elveszített játszma után 13-10-ra
is vezettünk a kék-fehér mezesek ellen.
Átvette az irányítást a Vasas, de folyamatosan egyenlítettünk, majd öt mérkőzéslabdát hárítva megnyertük a maratoni
szettet, 33-31 arányban. Következhetett
tehát a döntő játszma, amelynek az eleje
nagyon szoros volt, ám aztán 8-4-re ellépett tőlünk a Vasas. 6-10 után még 9-10re felzárkóztunk, de Miklai Zsanett remek
leütése ellenére sem sikerült már egyenlí-

tenünk, 12-15.
A Vasas Óbuda megérdemelten lett
bronzérmes, de csapatunkat is dicséret
illeti, hiszen fantasztikus meccset játszott.
Ez a mérkőzés tipikus példája volt annak
az esetnek, amikor mindkét fél megérdemelte volna az érmet – sajnos ezúttal
mákszemnyivel lemaradtunk róla.
Jászberény Volleyball Team-Vasas
Óbuda: 2:3 (23, -15, -18, 31, -12)
JVT: Maria Ivonkina 17, Borsos Lili 2,
Bleicher Nóra 10, Pintér Andrea 17, Alina
Adamenya 4, Miklai Zsanett 16. Liberó:
Lékó Lilla. Csere: Genesis Miranda 4,
Schmidt Anna, Bertók Bettina. Vezetőedző: Deme Gábor.
A következő hazai mérkőzés az 1.
MCM-Diamant Kaposvári Egyetem ellen lesz március 24-én 19 órától a Bercsényi úti Sportcsarnokban. A meccs teljes
jegybevételét játékosunk, Genesis Miranda szüleinek a megsegítésére fordítjuk,
akiknek a tavaly őszi hurrikán megrongálta a házukat.

