Húsvéti lelki készülődés

90 éves a doktor úr

A reformátusoknál ünnepi evangelizációval,
katolikus templomainkban lelki
gyakorlattal készültek a hívők húsvétra.
Összeállítás a 9. oldalon

Dr. Suba György nyugalmazott háziorvost, a
berényi KÉSZ csoport alapítóját születésnapja
alkalmából kérdeztük családról és hivatásról.
Interjú a 3. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 13. szám (XXX./13.)

Alapítványokat
támogattak

2018. március 29.

Egy este Nápolyban

A dél-olasz temperamentumot
tapasztalhatták meg a Szikra Galéria
vendégei ízekben, muzsikában, hangulatban.
Tudósítás a 11. oldalon

Újság
Jászberény város lapja

A kultúra hídjai összekötnek

Elődöntőt
érő siker

Jászberény város képviselő-testülete
március 14-én, rendhagyóan 13 órai
kezdettel nyílt ülést tartott a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A testületi ülésen tizenkét képviselő volt
jelen, így határozatképes létszámmal
kezdték meg a tanácskozást.

A három nappal korábbi, Kaposváron aratott 3:2-es győzelem után
tudtuk, a hazai siker azt jelentené,
hogy bejutottunk az elődöntőbe.
Nos, teljesen megérdemelten nyertünk szombaton és várhatjuk a folytatást! Szép volt, lányok!

munkatársunk

Budai Levente

A két ülés között történt tájékoztatók előtt egyperces néma csenddel
adóztunk a február 14-én elhunyt Kallós Zoltán népzenekutató emlékének.
A megemlékezés után Balogh Béla képviselő az ülés megváltozott időpontjáról érdeklődött, mennyiben felel ez
meg a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtaknak. Dr. Gottdiener Lajos
jegyző kifejtette, hogy az SZMSZ szerint az ülés kezdete általában a 15 órát
célozza meg, de nem sértenek szabályt
két órával korábbi kezdéssel sem.
A következőkben Pócs János országgyűlési képviselőnek tehették fel kérdéseiket a testület tagjai. Elsőként Bobák Zsolt
élt a kérdezés jogával, aki az elkerülő út
megépítésének garanciája felől érdeklődött. Pócs János biztosította a felől, hogy
a garancia a Fidesz-kormány, hiszen a 32es út felújítása Jászfényszarutól Jászberényig el fog kezdődni és az átadása 156
nap alatt megtörténik. Amikor a 32-es út
felújítása befejeződik, akkor kezdődik az
elkerülő út megépítése.
Bobák Zsolt képviselő a továbbiakban az elkerülő úthoz szükséges engedélyek, tervek esetleges elévüléséről
kérdezett.
folytatás a 2. oldalon 

A mérkőzés elejétől nagyon összpontosítottunk és gyorsan elléptünk
8-4-re a somogyiaktól. Majd 16-13-ra
is vezettünk. Ennél nem tudtak közelebb férkőzni hozzánk a vendégek
(25-18).
A második szett elején 8-6-ra vezettek ellenünk a dunántúliak, azonban előbb 11-8-ra fordítottunk, majd
15-10-re is vezettünk. Néhány jó
kaposvári támadás-befejezés után 1513-ra is felzárkóztak a vendégek, de
továbbra is keveset hibáztunk, így ezt
a játszmát is viszonylag magabiztosan
nyertük meg (25-20).
A harmadik játszmában 8-10 is
állt az eredményjelzőn, mégsem igazán kellett izgulnunk azon, hogy vajon sikerül-e lezárni három szettet
követően a továbbjutás kérdését. 1412-re már nálunk is volt az előny. Habár nem voltak jelentős hátrányban
a kaposváriak, 22-19 után már nem
tudtak pontot szerezni, így teljesen
megérdemelten nyertük meg a harmadik szettet is (25-19). Ezzel bejutottunk az elődöntőbe, ahol a címvédő
Linamar-Békéscsabai RSE gárdájával
fogunk összecsapni.
folytatás a 12. oldalon 

Otthonunk közel s távol címmel
nyílt fotókiállítás március 26-án,
hétfőn a Déryné Rendezvényházban,
ahol Jászberény és testvérvárosunk,
Yazd legszebb arcát mutatja be a tárlat három kiváló fotóművész objektívjén keresztül.
Kárpáti Márta
Nagy Tamás városunk remek kortárs fotósa, Kaiser Ottó hazánk elismert
fotóművésze és az iráni Majid Hoseini
képeiből láthatunk válogatást, melyek
Jászberény és Yazd, illetve Teherán természeti és épített környezetének szépségeit tárják elénk. A Szentkúti templom

Ezerhatszáz betöltetlen állás
Csütörtök délelőtt kilenc órakor nyitotta kapuit a tavaszi állásbörze, amelyre a
hagyományokhoz híven a Déryné Rendezvényházban várta a munkáltatókat
és az álláskeresőket a Járási Munkaügyi
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya.
kárpáti
Mintegy 1600 álláshelyet kínált a
börze közel harminc kiállítója. Az állást
hirdető standok mellett képzésekről,
támogatásokról is tájékozódhattak az

érdeklődők, akik bár sokan voltak, de
a meghirdetett munkahelyek számához
képest mégis csak töredéknyi volt a létszám. A jelenség jól tükrözi a Jászság
munkaügyi helyzetét, a négy százalékos
munkanélküliségi ráta mutatót. Jászberényben ez az arány még alacsonyabb,
városunkban három százalék alatt van
a regisztrált álláskeresők lakossághoz
viszonyított aránya. A közfoglalkoztatottak száma közel húsz százalékkal
csökkent az elmúlt időszakban.
folytatás a 8. oldalon 

havas tornya, s a yazdi mecset kupoláin
játszó napfény, a harsogó zöldben lépdelő gólyánk, a sivatag áhítatot parancsoló
távolságai, a szentélyek üvegmozaikjain
megcsillanó napfény, vagy a Szikra Galéria impozáns épületének kavargó hópelyhek mögött átsejlő bája ellentéteket
sugallnak, mégis egységet alkotnak a paravánokra rendezett fotókon. A képek
mellett az iráni nagykövetség tulajdonába tartozó dísztárgyakból, kézműves
termékekből, öltözetekből, a Jász Múzeum iráni tárgyaiból, valamint a Jászsági Képzőművészeti Műhely Egyesület
alkotásaiból összeállított kollekció teszi
teljesé a tárlatot.
Az ünnepélyes megnyitót a két ma-

gyar fotóművész mellett megtisztelte
jelenlétével Gholamali Rajabi Yazdi, az
Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi
nagykövete, akiket, s minden megjelent
vendéget házigazdaként Szabó Tamás
polgármester üdvözölt. A nagykövet
úr magyarországi missziójának alappillére a két ország közötti kapcsolatok
építése, fejlesztése, bővítése kiemelten
fókuszálva az emberek közötti kapcsolatokra. A fenti szempont alapján prioritást élvez Jászberény. Őexellenciája
a kegyelmes és irgalmas Isten nevében
üdvözölte az egybegyűlteket a kiállítás
megnyitó illetve a néhány napja beköszöntött iráni újév alkalmából.
folytatás az 5. oldalon 

Emléktábla a hősöknek

Új emléktábla került a Polgármesteri Hivatal falára,
ami a II. világháború jászberényi áldozatainak állít
emléket. Felavatása, leleplezése, ünnepélyes keretek
között történt március 28án délelőtt.
Demeter Gábor
Jászberény városa a II.
világháború
jászberényi
már
tír
jai és áldozatai emlékének emléktáblával adózik, ami a Polgármesteri
Hivatal falát díszítő emléktáblák sorában talált méltó
helyére. „Egy katona csak
akkor van eltemetve, ha
van egy hely, ahol a hozzátartozók tiszteletüket leróhatják, ezáltal fájdalmukra
megnyugvást és békét találnak. Egy ilyen emlékhely
előtt állunk.” - hangzott el
Kisnémethné Király Éva, az
esemény műsorvezetőjének
köszöntőjében.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat
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Alapítványokat támogat a testület

Meghívó lakossági fórumra
Tisztelettel hívom és várom Jászberény 6. számú választókerületének
polgárait 2018. április 4-én (szerdán)
18 órakor, a Szent Ferenc Egyesített
Szociális Intézmény ebédlőjében
(Hatvani út 35.) tartandó lakossági
fórumra. Ezt megelőzően körzetbejárásra kerül sor, mely keretében az
alábbi helyszíneken várjuk Önöket:

Kérem, jöjjenek el a Fórumra, illetve
találkozzunk a bejárás helyszínein, valamint útvonalán!

16 óra – Monostori úti iparterület
16 óra 20 perc – Móczár Miklós utca
16 óra 40 perc – Harcsapart és Süllő
utcák találkozása
17 órától pedig gyalogos körzetbejárásra kerül sor az alábbi útvonalon:
Fiastyúk utca-Buzogány utca találkozása – Buzogány utca – Öntő utcai
gyaloghíd – Göncöl utca – Dr. Warga
László utca – Pákász utca – Szúnyogos
utca – Városi-Zagyva – Pethes Imre
utca - Szent Ferenc Egyesített Szociális
Intézmény.

Juhász Dániel
önkormányzati képviselő
E-mail: juhaszdaniel@juhaszdaniel.hu
Mobil: 30/349-5047
www.facebook.com/kertvaros

Figyelem!

„Köszönjük, hogy éltél,
és minket szerettél,
Nem haltál meg,
csak álmodni mentél,
Szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk,
felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.”

Húsvéti meglepetés hétvége
a jászberényi jágpályán.
A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
ezévben is várja a kedves közönséget
március 30-31-én és április 1-jén.
Nyitva tartás:
Március 30. 11-21 óráig
Március 31. 11-22 óráig
Március 31. 18-22 óráig
zenés húsvéti jégparty!
Április 1. 11-21 óráig
Április 2. zárva
Meglepetés! Ingyenes
korcsolyaoktatás a felnőtteknek,
április 1-jén ajándék a legkisebbeknek.
Információk a
www.jaszberenyijegpalya.hu oldalon.
(Bejárat a Sportpálya utca felől)

Még ne akaszd
szögre a korit!

JÉGRE FEL!

 folytatás az 1. oldalról
Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy az elhangzott felvetések nem
jelentenek akadályt az út megépítéséhez,
hiszen érvényes engedélyek vannak. Az
elkerülő út megépítése felkerült az ös�szesített kormányhatározatok listájára,
így rövid időn belül el is fog készülni,
erre biztosíték Lázár János miniszter kormányinfón tett ígérete is.
A következőkben Gedei József képviselő fejtette ki véleményét, melyben
elhangzott, hogy konkrét dátumok nincsenek kitűzve az elkerülő út megépítésére, épp ezért kérdéses, hogy valóban
elkészül-e. Továbbá elmondta, az MSZP
kormányzása alatt két ütem épült meg a
szóban forgó útból, míg a Fidesz egyelőre
nem épített hozzá az elmúlt évek alatt.
Szabó Tamás az elhangzottakra reagálva azt mondta, hogy az MSZP 8 éve
alatt az út két könnyebb szakasza készült
el, ebből pedig kitűnik, hogy a befejezetlen rész jóval nagyobb pénzösszegeket
emésztett volna fel, amit a mostani kormány most képes biztosítani.
A továbbiakban átruházott hatáskörben hozott döntésekről szavazott a testület. Az anyaghoz kapcsolódóan Balogh
Béla a Rákóczi úti iskola fitneszterem
célú bérbeadásáról kérdezett. Felvetésében azt fogalmazta meg, hogy miért
nem a Székely iskola kapta meg az intézményt, valamint az átminősítésről miért
nem értesült korábban a testület? A város
polgármestere válaszában megfogalmazta, hogy a pályáztatás és az átminősítés a
szabályok adta lehetőségek szerint valósult meg, az átminősítés kiválasztása pedig polgármesteri kompetenciába tartozik, így közfeladat ellátási megállapodás
történt. A Székely iskola épülete ugyan
korszerűtlen, de nem lett volna alkalmas
a Rákóczi úti intézmény ennek a problémának az orvoslására.
Következő napirendi pontban egyhangúan szavazott a testület a Város
Napján történő Jászberény Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete által
alapított kitüntetések adományozásáról.
Szintén tizenkét igennel fogadta el a
testület a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak
igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjról szóló határozatot. A képviselő-testület hasonlóan elfogadta a Szent
Ferenc Egyesített Szociális Intézmény
alapellátásáról szóló rendeletet. Ezt követően szavaztak a Jászberény város településrendezési eszközei részterületeket érintő módosítási folyamatának a lezárásáról.
Tárgyalták a város 2018. évi környezetvédelmi akciótervének elfogadását.
Nagy András HEB elnök annak adott
hangot, hogy rendkívül fontosak a város
környezetvédelmi intézkedései, melyekről évről évre minőségi beszámolókat
olvashat. Egyik ilyen rendszeres program
a békamentő akció, melyben a városi
óvodai intézmények közül nyolc óvoda
szerepet vállal.
Fájó szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
szeretett férjem, édesapa és nagypapa

SÓS FERENC
(1928-2018)

Köszönetünket fejezzük ki
Dr. Básti Mária háziorvosnak,
Zsova János Főtisztelendő atyának,
az IUSTA Temetkezési Szolgáltatás
munkatársainak odaadó munkájukért,
és mindazoknak,
akik szeretett halottunkat
elkísérték utolsó útjára.
A gyászoló család

Placsek Emil

(1949-2018)
temetésén részt vettek,
gyászunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk
Dr. Oldal Edit háziorvosnak és
Fehérné Csilla asszisztensnek.
A gyászoló család

Baranyi László képviselő elmondta,
hogy a két évvel ezelőtti összefoglalóhoz
képest új területek is külön figyelmet kaptak, ilyen a talajvédelem, a fenntartható
fogyasztás és a környezettudatos szemlélet formálása mellett az ökogazdálkodásra
való ösztönzés és ennek célkitűzése. A
költségvetés 9 millió forintos alapot hozott létre az ökogazdálkodók számára,
amely országos szinten egyedülálló kezdeményezés.
A testület tárgyalta az alapellátáshoz
kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó előterjesztést. A képviselő-testület határozatával döntött arról,
hogy a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft.-vel ügyeleti feladat ellátására
vonatkozó vállalkozási szerződését módosítja. A módosításban szerepel, hogy
a lakosságszám arányában a vállalkozói
szerződés megkötésekor ráeső kiegészítő
támogatási díjat havonta lakosonként
45 Ft összegre egészíti ki, és e döntéssel
hozzájárult, hogy a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. – mint engedélyes
egészségügyi szolgáltató – alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti feladatának ellátási
körzetét bővítse. Így az ügyelet Jászberény, Jászágó, Jászfelsőszentgyörgy,
Jászárokszállás, Pusztamonostor, Jászjákóhalma településekre kiterjedő ellátási
területét kiterjessze Jánoshida, Alattyán,
Jászalsószentgyörgy,
Jászboldogháza,
Jászladány, Jászdózsa települések közigazgatási területére is.
Ezzel kapcsolatban Balogh Béla tette fel kérdését, miszerint minden önkormányzat vállalta-e a támogatási díj
emelését, illetve a kormány miért nem
foglalkozik országos szinten a díjemeléssel? Szabó Tamás elmondta, hogy minden település biztosította a 10 százalékos
emelést, valamint a kormány igyekszik
nagyobb összegeket fordítani az egészségügyre, de az előző pártok több éves pas�szivitását idő helyrehozni.
Következő pontban tárgyalták a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde
és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyását. Nagy András hozzászólásában megjegyezte, hogy a
két szervezet nagyon jól együttműködik.
Bízik abban, hogy az új bölcsőde építése
is megtörténik és növekszik a felvehető
gyermekek száma is.

Ezt követően szavaztak a Talentum
Alapítvány támogatásáról. A Szent István
Sport Általános Iskola és Gimnázium tanulói részt vettek a február 2-3-4. között
a Tatabányán megrendezett Rövidpályás
Gyorskorcsolyázó Diákolimpia országos
döntőjén. A rendezvény szállásköltségéhez az iskola alapítványa nevében a Humán Erőforrás Bizottság anyagi támogatását kérték 297.000 forintos összegben.
Ez az összeg 27 tanuló 2 éjszakára való
elszállásolását, valamint a reggeli étkeztetést biztosította. A testület egyhangúan megszavazta a kért támogatást.
Megszavazták a Jászberényben működő
szavazatszámláló bizottságok tagjainak
és póttagjainak megválasztását, illetve
elfogadták a „Sikeres Magyarországért”
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogram keretében megkötött kölcsönszerződés módosítását.
Végül a kosárlabda látvány csapatsportág 2017/18-as támogatási időszakra
szóló TAO- pályázatához kapcsolódó tárgyi eszköz beruházások megvalósításához
szükséges önkormányzati hozzájárulások
megadásáról szóló 201/2017. (VI. 14.)
határozat módosítását szavazták meg. És
tizenegy igen, valamint egy tartózkodás
mellett elfogadták a JSE Jégkorong Szakosztály által a Jégcsarnokon TAO pályázatból megvalósított beruházás során keletkezett öltöző épületrész átvételét.
Ezt követően a napirenden kívüli felszólalások következtek. Dr. Gottdiener
Lajos jegyző arra hívta fel a figyelmet,
hogy a pártok delegációja március 28-án,
szerdán 16 órakor tehet eskütételt, valamint, ha valaki nem tud részt venni, akkor lehetőség van április 3-án 18 órakor
is eskütételre.
Szabó Tamás polgármester örömmel
tájékoztatta a testületet, hogy Magyarország Földművelésügyi minisztere az
1848-49-es szabadságharc évfordulója,
március 15-e alkalmából kiemelt tevékenysége elismeréseként Szatmári Antalné alpolgármester részére miniszteri
elismerő oklevelet adományozott.
Bobák Zsolt képviselő többek között
kérdezett a nővérszálló építésének tervéről. A polgármester válaszában kifejtette,
hogy a nővérszálló nem a korábbi épületet jelenti, hanem a kórház területén
fogják kialakítani, ez azért fontos, hogy a
munkaerőt el tudják helyezni.

Soha el nem múló
szeretettel emlékezem

Köszönetnyilvánítás

Besenyi
Kálmánné

született: Ézsiás Amália
(1924-2013)
halálának 5. évfordulóján.
Nem foghatom már
elgyengült kezét,
Nem simogathatom
őszülő fejét,
Nem tekint rám
aggódó szeme
Marad a csend.
Édesanyám mindent köszönök!
Lánya: Gizi

Azoknak, akik drága halottunk
temetésén megjelentek.

BOROS ERZSÉBET
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Mi minden napnak örülünk és ünneplünk
Jászberény köztiszteletben álló, szeretett háziorvosát nemcsak a rendelőből
ismerhetjük, hiszen dr. Suba György a KÉSZ helyi csoportjának alapítója és
elnöke volt 15 évig, 2016 óta pedig örökös, tiszteletbeli elnöke, de számos
helytörténeti kör és egyesület tagja is. Felesége, Kocsis Julianna helytörténeti
kutató révén számos kiadvány lektora és a háttérmunka lelkes segítője. Azt
azonban csak közeli ismerősei tudhatják, hogy sok szenvedés és nehézség
vezetett a jelenlegi boldog, kiegyensúlyozott nyugdíjas évekig. Ma, március
29-én pedig 90. születésnapján köszönthetjük dr. Suba György nyugalmazott
orvost, városunk díszpolgárát, akit e jeles alkalomból kérdeztünk gyermekkoráról, egyetemi éveiről, pályaválasztásról, családjáról és hivatásáról.
Gergely Csilla
Kilencven év hosszú idő, keveseknek adatik meg, hogy megérjék ezt a
szép életkort. Visszatekintve mégis
egy pillanatnak tűnik a több mint 32
ezer nap?
Visszatekintve gyorsan eltelt ez a
90 év. Ősi redemptus család sarjaként
érkeztem a jászberényi Suba családba
1928. március 29-én. Édesapám, Suba
Lajos főszámvevő volt, édesanyám háztartásbeli. Hárman voltunk testvérek,
közülünk öcsémet igen korán, 19 éves
korában elveszítettük. Az elemi iskolát
szülővárosomban, Jászberényben végeztem, majd a József Nádor Gimnáziumban (ma Lehel Vezér Gimnázium)
érettségiztem.
A középiskolai tanulmányok után
miért választotta az orvosi pályát?
Mindig is orvos szerettem volna lenni, és már cserkészként is piros keresztes oldaltáskát viseltem, ami akkor még
játéknak tűnhetett, de én komolyan
készültem a pályára. A középiskolai tanulmányaim után a budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karára nyertem felvételt.
A sikeres szemesztereket azonban 1950.
június 18-án éjjel derékba törték. Ezen
az éjszakán oszlatták fel ugyanis a szerzetesrendeket. Diákként a premontrei
rend kollégiumában kaptam szállást, és
feloszlatásukkor engem is elhurcoltak a
Zrínyi utcai kapitányságra. Onnan először Kistarcsára, majd a recski munkatáborba internáltak.
Mennyi időt töltött Recsken?
Két és fél évet.
Mi segített abban, hogy túlélte a
kényszermunka gyötrelmeit?
Március 13-án, a nemzeti ünnepünk
alkalmából megrendezett díszes ünnepségen Hortiné Dr. Bathó Edit,
a Jász Múzeum igazgatója Magyar
Arany Érdemkeresztet vehetett át.
A magas rangú állami díjakat Balog
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át a Pesti Vigadóban a
kultúra, a művészet, az oktatás, a tudomány, a sport, a gyógyítás, a közélet, és a hitélet területén munkálkodó, eredményes alkotóknak.
Kazsimér Nóra
Miként érte a hír, hogy jelölt lett
a díjra?
Nagyon váratlan volt, és nagy megtiszteltetés már az is, hogy egyáltalán
jelölésre érdemesültem. Bevallom őszintén nem számítottam rá. Sosem gondoltam volna, hogy állami kitüntetést
kapok, hiszen én egy kis múzeum élén
állok, egy kisvárosban élek, amit egyébként nagyon szeretek. Amikor 2015ben Jászberény város díszpolgára lettem,
azt gondoltam, hogy számomra ez a
csúcs. Először csupán a jelölésről jött
a hír, azt követte egy értesítés, hogy én
leszek az egyik díjazott. A Pesti Vigadóban, ebben a gyönyörűséges épületben
zajlott az átadás, ahová a férjem is elkísért. Ahogy beléptünk, számtalan ismerős arccal találtam szemben magam, volt
néprajzos kollégákkal, egykori tanárommal, táncosokkal, és ott szembesültem

Muszáj volt túlélnem… de bizonyára a vallásos neveltetés is segített:
erős volt a hitem abban, hogy egyszer
véget ér a szenvedés, amiért nap, mint
nap imádkoztam a Jóistenhez. Ez a vallásos lelkület, és az abból eredő világnézet az egész családomra jellemző volt,
pedig nagyapám és édesapám idejében
is megkeserítették a hívők életét.
A munkatáborból való szabadulása után rögtön folytatni tudta orvosi tanulmányait?
Sajnos évekig nem vettek vissza az
egyetemre, rendre elutasítottak, pedig
már csak két évem lett volna hátra. A
helyzet 1956-ban enyhült, amikor a felvételi bizottság hosszas tanácskozás után
végül bizalmat szavazott számomra. Néhány nappal később levélben közölték,
hogy visszavesznek, de csak két évet ismertek el a már elvégzett négy évből.
Mindemellett pedig felhívták a figyelmemet arra, hogy a legkisebb szabálysértés
esetén egyszer s mindenkorra végleg eltiltanak az egyetemi tanulmányoktól.
De erre szerencsére nem került sor.
Ezt a nagybátyámnak köszönhetem, akinél akkoriban kaptam szállást,
Pesten. Az elővigyázatosságának köszönhetően nem kerültem bajba, bár
október 23-án jómagam is egyetemista
társaimmal, a forradalmárokkal mentem a Sztálin szoborhoz. Nagybátyám
határozott kérésére – aki a Horthy
korszakban hivatásos katonatiszt volt
–, azonban többször nem tartottam velük, így nem lettem áldozata az 1956os szabadságharcnak. „Nagyon üdvös,
amit ti, egyetemisták elképzeltetek, de
ebből nem lehet semmi, a forradalmat
vérbe fogják fojtani!” – hangoztatta, és
jóslata sajnos beigazolódott.

A felbolydult újrakezdést sikeres
befejezés követte?
Igen, az egyetemet cum laude végeztem el. Határozott elképzelésem
volt arról, hogy kórházi osztályon rezidensként készülök a sebészi pályára,
de akkoriban nem mi döntöttünk az
elhelyezkedésről. Mivel napirenden
volt a falu szocialista átszervezése, a jó
eredménnyel végzett tanulókat háziorvosnak szánták. Így dőltem a saját a
kardomba, és hiába készültem legjobb
tudásom szerint sebésznek, Miskolcra
osztottak be körzeti orvosnak.
Bánja, hogy így alakult?
Akkor természetesen megviselt
a kialakult helyzet, de visszatekintve
már nem bánom. Miskolc után Karcagra, majd 1962-ben szülővárosomba, Jászberénybe kerültem. A kórház
rendelőintézetében nyugdíjazásomig
körzeti orvosként dolgoztam. Ez idő
alatt voltam az Aprítógépgyárban
üzemorvos, és a tanítóképzőben harminc évig iskolaorvos. Nyugdíj után,
78 éves koromig magánvállalkozónál,
dr. Cseresnyés Mariannánál praktizáltam, így az egészségügyben összesen 56
évet tölthettem. Az orvosi pályámnak
bizonyára így kellett alakulnia, hiszen
nagyon megszerettem a körzeti orvosi
munkát, a közvetlen gyógyítást.
Bizonyára sok ismerőssel találkozik, ha kilép az utcára.

Igen, sőt, már messziről rám kiabálnak. Annak idején, amikor a vizsgálat végén a pácienseim az anyagiakra
terelték a szót, mindig jó szót, és ha
nem ismerném fel őket, hangos köszönést kértem. Ők pedig azóta is eleget
tesznek a kérésemnek, ami sokkal többet ér az anyagi javaknál. A napokban
is érdeklődött egykori páciensem, hogy
elvégezném-e a jogosítványa meghos�szabbításához szükséges orvosi vizsgálatait, mire a feleségem, Julóka mondta
neki, hogy már nem praktizálok. Kérése azonban nagyon megtisztelő volt
számomra.
Ha már feleségét említette, a beszélgetés során még egy fontos háttérről, családjáról nem kérdeztem.
Mikor alapított saját családot?
1961-ben vettem feleségül dr. Erdei Saroltát. Sárika itt, a jászberényi
kórházban volt belgyógyász szakorvos,
akivel családot alapítottunk és letelepedtünk a Bercsényi utcában. Laci
fiunk 1962-ben született, de Sárika
1973-as halála után ketten maradtunk.
1976-ban újranősültem, feleségül vettem Fülöp Margit gyógyszerészt. Amikor 42,5 év után, 1991-ben nyugdíjba
mentem, Margitka is itt hagyott, aki
szintén fiatalon hunyt el. Ekkor Laci
fiam már megnősült és kirepült a családi fészekből, így a magánéletben egyedül maradtam, de az űrt igyekeztem

Jó, ha észreveszik az ember munkáját
azzal is, hogy Szűcs Gábor szintén díjazott. Az átadásnak sajátos ceremóniája
volt, hiszen 150-en kaptunk kitüntetést
az országból, így lovagkeresztet, melynek volt egy tiszti keresztes változata is,
és magyar érdemrendet, abból is szintén volt három fokozat, melyből én az
aranyat kaptam. A miniszter úr, Balog
Zoltán Áder János köztársasági elnök
képviseletében adta át a díjakat. A szervezők egy kis műsorral is kedveskedtek,
Gubás Gabi és zenekarának muzsikáját
hallhattuk, melyet állófogadás követett.
Nagyon szép, felemelő ünnepség volt.
Mit jelent önnek ez az elismerés?
Számomra nem okoz gondot mások előtt szerepelni, de bevallom így,
hogy rólam volt szó, nagyon izgatott
voltam. Egy kicsit ilyenkor az ember
kívülről látja magát, és felteszi magának a kérdést, hogy tényleg engem ért
ez a megtiszteltetés? Nagyon jóleső érzés, ha észreveszik az ember munkáját.
Természetesen nagyon örülök neki, de
végzem a dolgomat tovább, mert nem
az motivál bennünket, akik a kultúra és
a művészet területén dolgozunk, hogy
mikor kapunk már egy kitüntetést.
Ugyanakkor ez egy visszajelzés is, hogy
nem hiábavaló a fáradozás, mégiscsak
van értelme és eredménye a munkánknak. Elmondhatom, kevés olyan múzeumigazgató van, akit ennyire elismer

a szülőföldje, mint engem, és ez a díj
most ezen is túlmutat. Én erősen hiszek
abban, hogy a kitartó, becsületes munka eredményhez vezet. A tervek megvalósításánál én mindig átgondoltan,

kollégáimat és a hagyományőrző egylet
tagjait is beavattam. Nagyon örültek
neki, és mindkét csapat másnap egyegy csokor virággal köszöntött meg.
Az átadást követő napokban az isme-

egyet előre lépve haladok, így az ember
módszeresen, szisztematikusan tudja
elérni azt, amit szeretne.
Mit szóltak a családtagok és a barátok a kitüntetéshez?
A családom nagyon örült, és büszkék voltak rám. Először csak nekik
mondtam el a jelölést, majd mikor már
biztos volt, és az átadásra mentünk, a

rőseim is folyamatosan írtak nekem
emailben, hívtak telefonon, üzentek
smsben vagy szóban. Azt gondolom
nagyon nagy dolog kitüntetést kapni,
de ha a környezetünk is elismeri egy
gratuláló szóval, az igazán jó érzés.
Ha már az előbb a célok elérésénél tartottunk, beavatna bennünket
a múzeum terveibe?

kitölteni munkával és közösségi, kulturális rendezvényeken való részvétellel. Egy alkalommal az Aprítógépgyár
nyári kirándulást szervezett Erdélybe,
amin viszont nem szerettem volna
részt venni, de ők ragaszkodtak ahhoz,
hogy orvos is tartson velük. Éreztem a
„veszedelmet”, még az előző nap is ellenálltam, de végül mégis rábeszéltek.
A csoport idegenvezetője, Julóka Jászapátin felszállt a buszra és mondhatni
azóta együtt vagyunk. Úgy szoktam
mondani, hogy az első találkozásunk
típusos üzemi baleset volt. Hiszen mi
is a baleset? Hirtelen bekövetkező, akarattól független és tartós károsodással
jár. De a tréfát félretéve, lassan 25 éve
vagyunk házasok, és úgy gondolom,
hogy jól kiegészítjük egymást.
A honismeret- és a helytörténet
kutatásának szeretetével is Julóka
fertőzte meg?
Igen, hiszen Julóka népművelőként
sokat foglalkozott, foglalkozik honismerettel, helytörténettel, ő mindig is
a kultúrával volt kapcsolatban. A feleségem apránként húzott engem is bele
a kutatásaiba, bár először nem nagyon
tetszett, mert más irányú érdeklődésem
volt, de meglévő tudásom jól tudta
kamatoztatni, például a latint. Az én
időmben még keményen megkövetelték a magas fokú latin tudást az orvosoktól, de a szintén orvosként végzett
unokámnak ez már nem volt követelmény.
Hány unoka, dédunoka veszi körül?
Összesen tíz unokánk van, és bár
már nagyon várjuk, de dédunoka érkezéséről még nem tudunk. Érdekes,
hogy Laci fiam is orvos lett, de az ő
gyermekei más-más pályát választottak,
míg Julóka unokái közül ketten egészségügyi pályán vannak, ketten pedig
arra készülnek. Az azonban megnyugvással tölt el, hogy mindnyájan megtalálták számításukat és boldogok a munkájukban, hivatásukban. Külön öröm,
hogy láthattam őket felcseperedni, és
mindezt nem egyedül, hanem a feleségemmel. Julókával szoktuk is mondani, hogy mi minden napnak örülünk és
ünneplünk, mert még együtt vagyunk!
Először is május 31-én lejár az igazgatói megbízatásom, melyet közalkalmazottként ötévenként meg kell pályázni.
Szeretnék még végig vinni egy ciklust,
mert jó néhány programot elindítottunk
már a kollégáimmal, amit jó lenne együtt
befejezni. A legsürgősebb feladatunk a
kétségbeejtő raktárhelyzetünk megoldása, mert sajnos nagyon alkalmatlan
helyiségekben tudjuk tárolni a gyűjteményünket. Jelenleg úgy néz ki, hogy a
fenntartónktól kapunk egy megfelelő
nagyságú épületet, ahol szakszerű elhelyezést tudunk majd biztosítani a hatalmas műtárgy gyűjteményünk számára.
A közeljövőben megszépül majd a városháza és a múzeum közös udvara, ezért a
múzeum külső homlokzatát is nagyon
szeretnénk felújítani. Illetve távlati céljaink között ott van az is, hogy szeretnénk
egy új állandó kiállítást készíteni, de ehhez a múzeum kiállító helyiségeinek
teljes körű felújítására, valamint a fűtés
korszerűsítésére is szükség volna.
Mi kis múzeum vagyunk, nagy
tervekkel, de akkor lennénk igazán
szegények, ha nem lennének terveink.
Továbbá szeretnénk a régészet kapcsán
sok eredményes feltárást, különös tekintettel a jászok őstörténetére vonatkozóan. Kollégáimmal még számos érdekes kiállítást, programot szeretnénk
megszervezni, mert nagyon jó csapatunk van, és ez biztosítéka annak, hogy
amit eltervezünk, azt belátható időn
belül meg is tudjuk valósítani.
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Jobbikos sajtótájékoztató

2018. március 29.

Zsúfolt fórum Jánoshidán
Március 12-én Jánoshidán folytatta kampánykörútját Pócs János, a
Jászság országgyűlési képviselője. A
teltházas fórumon Bakondi György
ügyvéd, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábbi vezetője, egykori határőr emlékeztetett
a közelmúlt európai terrorcselekményeire. Felhívta a figyelmet a migránsveszélyre, hangsúlyozta, most
létfontosságú, hogy a nemzet érdekeit érvényesítő pártkoalíció, a FideszKDNP maradjon kormányon.
Taczman Mária

Sajtótájékoztatót tartott, március 26án Budai Lóránt, a Jobbik jászsági országgyűlési képviselő jelöltje Bercsényi
úti irodájában „Aki az MSZP-re szavaz, az Orbánra szavaz!” címmel.
A sajtótájékoztató témája: Karácsony
Gergely néhány nappal ezelőtt tett kijelentése volt, mely szerint amennyiben
nem szerez többséget a Fidesz, akkor ő
továbbra is Orbán Viktort szeretné ügyvezető miniszterelnöknek látni a parlamentben.
Az MSZP és szövetségese a DK nem
akar kormányváltást, ez tisztán látszik,
egy-egy frakciót szeretnének néhány képviselői hellyel, ezt eddig is tudtuk. – jelentette ki Budai.
Szerinte, ha megnézzük a 2010-es vá-

lasztási eredményeket, már akkor látszott,
hogy az emberek többsége kormányváltást akar. A Jobbik az egyik olyan erő ma
Magyarországon, aki képes leváltani a
Fideszt! Van hozzá elszántsága, hite, támogatottsága, egysége, és van programja.
A Jobbik nyitott a baloldali szavazók
felé és a néppártosodással elérte, hogy
ma már az MSZP és DK szimpatizánsai, választói szemében is, – egy friss adat
szerint, – a Jobbik a második erő. A választókerületben a legesélyesebb ellenzéki
jelöltnek személyét és a Jobbikot nevezte.
A választóknak azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy minden egyes leadott voks,
amit a Jobbikra adnak a kormányváltást
erősíti. Minden más szavazat, csak Orbán
kormányát támogatja – zárta sajtótájékoztatóját Budai Lóránt.

Márki-Zay tanácsai

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely
időközi választáson nyert polgármestere látogatott városunkba március
24-én, szombat este, hogy az Ifjúsági Házban úgynevezett népgyűlésen
megossza gondolatait arról, hogyan
lehet ellenzékiként választást nyerni.
munkatársunktól

A polgármesteri kampány stratégiai
segítője volt Pintér Ferenc, Jászkisér egykori polgármestere, aki 2014 és 2016.
között vezette a települést. Ezúttal moderátorként vett részt a fórumon s a rendezvény első felében – Márki-Zay Péter
érkezéséig – vetített képes összeállítással
illusztrált beszámolójában a Jászság ellenzékének választásokra vonatkozó feladataihoz adott tanácsokat. A teremben
helyet foglaló mintegy száz Jászságból, és
mint később kiderült, távolabbi vidékekről is érkező választópolgárnak a szavazás
során fennálló jogokat és kötelességeket
ismertette az előadó. Kérte mindenképpen éljenek a véleményszabadság, a gyülekezés és az választás jogával. Menjenek
az utcára, figyeljék a szavazókörzetek
környékét és, amennyiben jogtalanságot,
visszásságot észlelnek, jegyezzék fel és egy
előzetesen kiválasztott személy segítségével fogalmazzák meg ellenvetésüket,
majd tegyenek feljelentést. Véleménye
szerint a jelenleg fennálló politikai feu-

dalizmust csak kormányváltással lehet
megszűntetni és ennek egyik eszköze, ha
minél többen elmennek szavazni és elejét
veszik a választási cselszövéseknek. Pócs
Jánosról készült fotómontázsok hivatottak képviselni a humort az este folyamán,
ugyanis a szintén humorosnak szánt video bejátszások nem indultak el a vetítőn. A szünetben ugyancsak a Jászság országgyűlési képviselőjére terelődött a szó
a Számvetés című kiadvány elemzésével.
A beszámoló a családi fotóalbum mellett
több számszaki tévedést tartalmaz – véleményezte Pintér Ferenc.
Márki-Zay Péter érkezésével visszatértek a terembe a repi ajándékként csokoládét majszoló érdeklődők, hogy meghallgassák a polgármester úr kormányváltást
elősegítő tanácsait. Hódmezővásárhely
vezetője szerint az ellenzék pártjai közötti
kompromisszumkötésekkel, a legerősebb
javára történő visszalépésekkel lehet sikereket elérni. Márki-Zay Péter elemzői szerint Jászberényben Budai Lóránt, a Jobbik
Magyarország párt jelöltje a legesélyesebb,
így kérte a jelenlévőket szavazatukkal őt
támogassák, az egyéb ellenzék képviselői
pedig lépjenek vissza a javára. Márki-Zay
Péter hangsúlyozta, az ő politikájának
kizárólagos célja az ellenzék támogatása,
a Fidesz legyőzése. Okos tárgyalásokkal
lehetséges a megegyezés, az már más kérdés, hogy kormányváltás esetén a pártok
ismét ellenfelekké válnak majd, de akkor
már nem számít, hiszen az elsődleges cél a
Fidesz megbuktatása.
A mintegy két órás gyűlésen megosztott gondolatokat, feladatokat nem
fogadta mindenki maradéktalan lelkesedéssel. Eszes Béla, az Új Kezdet jelöltje
hangot is adott felháborodásának az elképzelésekre reagálva. Véleménye szerint
hiba objektív ismeretek nélkül kijelenteni
egy-egy településen ki az esélyes jelölt és
arra buzdítani a választókat szavazzanak a
távolról jött emberek gondolatai szerint.
A választást személy nyeri és nem párt,
tehát Márki-Zay kijelentései megtévesztésnek minősülnek. „Az én indulásom
becsületbeli ügy, nem fogok hátrálni egy
lépést sem. Megyek előre és nem tudnak
megállítani!” – jelentette ki Eszes Béla.

Bánfi Ferenc énekszóval köszöntötte a megjelenteket, majd Szabó Tamás
kampányfőnök, Jászberény polgármestere közölte az este programját. Pócs
János a jánoshidai szavazókkal is ismertette az elmúlt nyolc év eredményeit.
Kiemelte, hogy a Jászságban 75 százalékos az elégedettségi arány a 2010-es
állapotokhoz képest. Kérte, hogy a szavazók döntésük meghozatalakor tekintsék át a kormány két cikluson keresztül elért eredményeit. Így azt a tényt,
hogy az ország nincs függő, zsarolható
pozícióban, a munkahelyteremtési
program a vártnál jóval felülteljesített,
megtörtént az adósságkonszolidáció,
Jánoshida 750 millió forintos adósságát a kormány átvállalta. Enélkül a településen nem lenne közvilágítás, közoktatás, közétkeztetés. A jászberényi
kórház egymilliárd forintnyi fejlesztést
kapott, sikerült a jászberényi főiskolát
az Eszterházy Károly Egyetem struktúrájába integrálni és az önálló Jászsági Tankerületet a megyétől leválasztva
megalakítani. Ahogy befejeződik a
32-es út felújítása, elkezdődik a Jászberényt elkerülő út építése, ami évek óta
várt fejlesztés. A Jászság nagyon erős
identitással kötődik a földjéhez, ezért is
fontos átgondolni, hogy a multikultúra
győzze-e le az ezer éves hagyományokat. „Többet adtunk, mint ígértünk. A
továbbiakban is önökért, Jánoshidáért
is fogok dolgozni a Parlamentben!” –
zárta le számadását a képviselő.

Bakondi György vette át a szót, aki
szólt jászsági gyökereiről, majd rávilágított, hogy a szuverenitásunk visszaszerzésének egyik alapköve a belbiztonság
megteremtése volt. A biztonság érték,
és az elmúlt időszakban 50 százalékkal
csökkent a bűncselekmények száma.
„Elkezdtek az emberek hinni Magyarország teljesítőképességében” – fejtette
ki. A határvédelmet ugyanúgy fenn kell
tartani, hiszen nem lehet szuverén úgy
egy ország, hogy nem tudja kontrollálni, kik jönnek be a határon. Emlékeztetett, hogy 2015-ben több mint 400
ezer migráns haladt át Magyarországon,
összesen 106 országból. Az európai
helyzetet végignézve elmondható, hogy
a betelepülők nem integrálódnak, köztörvényes bűnök fenyegetnek, számos,
nők ellen elkövetett bűncselekményről
tudunk. El kell tehát döntenünk, hogy
bevándorlóország leszünk-e mi is, vagy
megőrizzük szuverenitásunkat.
Három veszélyes csoportra hívta
fel a figyelmet: az egyik a másod-, harmadgenerációs, csalódott migránsok
rétege, akik az elvakult hittérítés alanyai. Nem tudható, pontosan mennyi
alvó ügynök érkezett Európába, és ők
azért veszélyesek, mert katonai kiképzést kaptak és parancs esetén bármikor
aktivizálhatóak. Végül a migránscsoportok szervezői jelentenek nagy nemzetbiztonsági kockázatot, ők a líbiai,

szíriai, iraki titkosszolgálati tisztek.
A szakember tájékoztatott, hogy egy
ENSZ-megállapodás megkötése van
folyamatban, amelyben Magyarország
javaslatokat tesz a magyar nemzeti érdekek érvényesítésére. Létfontosságú,
hogy a paktumba a migráció nem kerülhet bele alapvető emberi jogként.
Kiemelte az ország szolidaritásvállalási készségét az európai határvédelmet illetően, hiszen segítséget adtunk
a macedón, a horvát és a szerb határnál
is. „A megoldás semmiképpen sem a
probléma behozatala, hanem helyben történő megoldása. A Visegrádi
Együttműködés és a szövetségkeresés
Ausztriával, Olaszországgal mindenképpen bizakodásra ad okot. Döntsenek felelősséggel, lelkiismeretük szerint, mikor ezt a hosszú távra kiható
szavazatot megteszik a választáskor!”
– zárta le előadását.
A fórum záró részében a megjelent
érdeklődők tették fel kérdéseiket, amelyek többek között a helyi közbiztonsági ügyekre, az illegális és legális bevándorlás közti különbségre vonatkoztak.
Az utolsó hozzászólásban az egyik
résztvevő kifejtette, hogy nem személyi kérdésekről és kicsinyes érdekekről
van szó, hanem hosszú távon létünkről,
gyermekeink sorsáról Magyarországon
és Európában, és ezt kell majd április
8-án szem előtt tartani.

Programismertető Gyurcsány Ferenccel
Március 26-án, a Demokratikus Koalíció tartott sajtótájékoztatót a Jászberényt Jászjákóhalmával összekötő
út körforgalmi csomópontjánál. Az
elkerülő út befejezetlen szakaszához
Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke is
ellátogatott és Gedei József országgyűlési képviselőjelölttel közösen
ismertette programjukat.
A megjelenteket Gedei József köszöntötte. Elsőként cáfolta azokat a
híreszteléseket, miszerint Gyurcsány
Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke Vona Gáborral leülve megegyezett
abban az ügyben, hogy Budai Lóránt,

a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje
visszalép a DK jelöltjének javára. Ezt
követően Gyurcsány Ferenc megerősítette a Jobbikkal kapcsolatban elhangzott cáfoló szavakat, majd ismertette a
párt törekvéseit.
Beszédében elmondta, hogy több
mint két éve van írásos, követhető
programjuk, a Sokak Magyarországa
program, mely az államélet valamen�nyi területét felölelve tesz ajánlatot
a választóknak. Céljuk egy nyugodt,
polgári, szabad európai ország megteremtése, ahol a kormány arra törekszik,
hogy megerősítse, megteremtse idehaza
az együttműködés kultúráját, a társa-

dalmi békét Európával és a többi országgal. Végezetül ekképp foglalta össze
célkitűzésüket: „A szociális megértés, a
kultúra demokratizálódása, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés lényegesen magasabb színvonala
konkrét intézkedésekkel alátámasztva.
Erről szól a DK programja.”
A továbbiakban Gedei József kitért
az ígért beruházásokra, többek között
az elkerülő út harmadik szakaszára, a
wellness fürdő, a fecskeház, valamint a
mélygarázs tervére, melyek végül nem
valósultak meg. Felhívta a figyelmet a
fiatalok tömeges elvándorlására a térségből, a munkahelyteremtés hiányosságaira, hangsúlyozva egy magasabb
hozzáadott értékű termelés és egy ipari
park szükségességét.
Az esemény utcafórumként folytatódott a Conselve parkban gyülekező
lakosokkal, ahol Gyurcsány Ferenc reagált a miniszterelnök háborús magatartására Brüsszellel, Soros Györggyel, a
menekültekkel valamint az ENSZ-el
szemben. Párhuzamba hozta az egészségügy, az oktatási és nyugdíjrendszer
problémáit, melyek megoldásaira viszont a kormány szerinte nem tett javaslatot. A sajtótájékoztató egy rövid
városi sétával végződött, amely során
a megjelenteknek lehetőségük nyílt
kötetlenül kérdezni a Demokratikus
Koalíció elnökétől.

Testvérváros

2018. március 29.

A kultúra hídjai összekötnek

 folytatás az 1. oldalról
Reményét fejezte ki, hogy a természetben zajló újjászületéshez hasonlatosan a két ország kapcsolatában bekövetkező változás valami újnak és szépnek a
kezdete lesz. Bár Magyarország és Irán
kapcsolatai az ősidőkre nyúlnak vis�sza, a közelmúltban tanúi lehettünk a
politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlődésének. Nagykövetként

bizonyítják, hogy testvérvárosi kapcsolatainknak akkor van hozadéka, ha az
embereket helyezzük középpontba. A
mostani kiállítás ékes példája mindennek, mert olyan szemszögből mutatja
be a településeinket, amelyet az ott
lakók nap mint nap tapasztalhatnak,
megélnek. A fotókon visszatükröződnek az érzelmek, melyeket a szemlélő
átvehet, s így valamennyire részesei

a népi diplomácia eszközeivel; a képzőművészet, a zene, a fotóművészet révén a két ország lakosságnak egymásra
irányuló megismerését tűzte ki célul.
Ennek kiváló megteremtője a testvérvárosi kapcsolatrendszer, amely Jászberény és Yazd, Budapest és Teherán,
valamint Shiraz és Pécs között már jól
működik. Gholamali Rajabi megköszönte városunk polgármesterének azt
az erőfeszítést, amelyet Yazd és Jászberény együttműködése terén kifejtett.
Bizakodását fejezte ki, hogy idén több
pezsgő kulturális eseményen is részt vehetünk a két ország kapcsolatát erősítendő, amelyekből kedvcsinálóként jó
néhányra felhívta a jelenlévő figyelmét.
A fentieket megerősítve Szabó
Tamás polgármester köszöntőjében
kifejtette örömmel tölti el, hogy testvérvárosunk ismét képviselteti a perzsa szellemiséget Jászberényben. Nem
csupán gondolatban, de cselekvések is

leszünk egymás életének. A két város
közötti távolságot a két nép között
kialakult spirituális kapcsolat hidalja át elsőként. Köszönettel tartozunk
azoknak a személyeknek – a nagykövet
úrnak és munkatársainak, a fotósoknak és mindazon közreműködőknek
–, akik ezt a fajta lelki kötődést a mai
program révén is erősítik. Az együttműködés erősítésén töretlenül dolgozunk. A kiállítás Budapesten és Pécsen
való bemutatásán túl például az ősz folyamán az iráni röplabdacsapat lányait
fogadjuk városunkba egy barátságos
találkozó erejéig. Hamarosan megvalósul az a projekt is, amely Jászberény
közterén megjelenésén keresztül hirdeti testvérvárosi kapcsolatunkat Yazd
városával.
A kiállítást dr. Sárközy Miklós a Magyar Iráni Baráti Társaság elnöke, Közel-Kelet szakértő ajánlotta figyelembe.
A jászberényi felmenőkkel rendelkező
tudós az utóbbi két évtized minden
évében megfordult Yazdban, így mindkét települést szinte az otthonának
érzi. Akár Berény főterén, akár a yazdi
nagymecset mögötti agyagsikátorokban
épp olyan szeretettel eltöltve barangol
látogatásai során. Mindkét település
lakói nemes és polgári erények birtokában vannak, akik a nehézségek dacára
ragyogó városokat emeltek. Egyiket a
Zagyva-partján találjuk, a másik Irán
szívében, a végtelen sivatag peremén. A
két népet összeköti a lelki rokonság, s a
közös iráni gyökerek. A magyar szellemi
élet legmélyebb rétegeiben ma is kitapinthatók az Ázsia és a Kárpát-medence között hídként összekötő iráni nép
hatásai. Jászberény kiemelkedő szerepet
játszik a két nép történelmében, a jászok

az iráni-magyar kulturális és közéleti
kapcsolatok legfőbb letéteményesei. Az
1996-ban testvérvárosi rangra emelkedett együttműködés révén reneszánszát
éli az iráni gyökerű jász identitás. Jászberény ősei és keleti rokonai felé fordulásának, a két város lakosságnak eleven
kapcsolati léte becses bizonyítéka a mai
kiállítás. Az ezeréves rokonság tudata
táplálja azt az egymás felé fordulást, kíváncsiságot és identitást megtartó erőt,
ami létrehozta a tárlatot. Reméljük a
három kiváló művész kiállításának épp
olyan sikere lesz itt is, mint az elmúlt
évben Yazdban és Teheránban volt. A
közel egymilliós, két UNESCO díjjal
is rendelkező iráni város szépségével
épp olyan nehéz betelni, mint a Jászság
fővárosának izgalmas fényeivel a keleti
fotós szemén keresztül vizsgálva.
A programot lendületes muzsikájával a Leyva Band tradicionális iráni
népzenei műsora tette felejthetetlenné.
A zenészek a koncert mellett hangszerbemutatóval tettek tanúbizonyságot
virtuozitásukról. A vidám, szórakoztató műsor nagyszerű alapot teremtett a
képek szemléléséhez, majd a hagyományos ételsorból összeállított kóstolók
elfogyasztásához.
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Áprilisi ajánlatok
Az állatkert húsvéti programja
április 1-2. vasárnap-hétfő

VI. Jászberényi Akvarisztikai és Terrarisztikai
Börze. Békák, halak, garnélák, csigák, kétéltűek,
pókok, hüllők, növények és technikai felszerelések. A rendezvény érvényes állatkerti belépőjeg�gyel látogatható!
Jászberényi Állat- és Növénykert
Város Napja
április 3. kedd
11-14 óra Gyermekprogramok
Kolompos Együttes „Jönnek a huszárok”;
Huszárpróba interaktívkézműves játszóház;
12 óra A Város Ebédje, melyhez muzsikál a
Jártató zenekar;
13 óra Nagykáta bemutatkozik – Tápiómente
Táncegyütes utánpötlás csoportjai és a Városi
Kórus
14.30 óra Térzenét szolgáltat a Palotásy János
Zeneiskola
15 óra XXX.Tavaszi Emlék Hadjárat ünnepélyes
fogadása
Katonai Hagyományőrző Parádé csatabemutatóval és lovas alaki gyakorlatokkal
16.30 óra Viganó AMI néptánc gálaműsora
18 óra Créme de la pop együttes koncertje
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár is látogatható.
Fő tér – Szentháromság tér
A hónap műtárgya
április 3. kedd 17 óra

A hónap műtárgya sorozatában Bakky Sándor
Balaton-parti táj fürdőzőkkel című festményét
ismerhetik meg, mely sajátos és jellegzetes
Bakky-mű,, magán hordozva a festő legismertebb
kézjegyeit. Az alkotást Varga József Zsolt festőművész mutatja be.
Szikra Galéria

Villogj Velünk!
április 3. kedd 19.30 óra
Közös éjszakai közbiztonsági kerékpározás, figyelemfelhívás a helyes közlekedés és a szabályok
betartására. Felszerelés: előírásoknak megfelelően
felszerelt kerékpár, láthatósági mellény.
Gyülekező: Szentháromság tér
C. Debussy: Prelűdök I. kötet
április 4. szerda 16 óra
Gulyás István zongoraművész (Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem tanára) C. Debussy:
Prelűdök I. kötet ismertető előadása, zongorán
bemutatja: Takuya Niinomi (a Zeneakadémia
harmadéves hallgatója)
Palotásy János Zeneiskola
Pusztináig elérek
április 5. csütörtök 17.30 óra
A pusztinai Magyar Ház életéről és a magyar
nyelv tanításáról beszél az előadó, Bathó Éva.
Városi Könyvtár kamaraterem
Jávor Pali utolsó mulatása
– zenész színházi este
április 5. csütörtök 18.30 óra
A zenés darab, a színészóriás, Jávor Pál emléke
előtt tiszteleg Benkő Péter színművész előadásában. Mindezt tangóharmónika és hegedűszó
kíséri. „Nagyot mertem álmodni, elhatároztam,
hogy megmutatom nekik, hogyan kell mindezt
megélni.”
Főnix Fészek Műhelyház
Utolsó Óra után
április 6. péntek 20 óra
Gábod, Nagymedvés – Kutasföldi népzene. Jubileumi gála a kutasföldi prímásokkal, és táncház
hajnalig. Kísér az Üsztürü zenekar.
Jászság Népi Együttes székháza
Szólók – kortárs tánc
április 6. péntek 18.30 óra
A Hodworks társulat előadásában kortárs tánc jelenések gyűjteménye látható. Három előadó szóló
jelenetei követik egymást a nézők által körbevett
térben. A szólók önálló egységek, de egymás után
fűzve őket érzelmi-érzéki láncreakciót kapunk.
Főnix Fészek Műhelyház
VI. Jászsági Gyermek és Ifjúsági
Szólótáncfesztivál
április 7-8. szombat-vasárnap
Szombat 15 óra Kötelező táncok versenye,
20 óra Táncház. Vasárnap 8.30 óra Szabadon
választott táncok versenye, 14 óra Zagyva Banda
koncertje.
Jászság Népi Együttes székháza

Áprilisi sportprogramok
Április 1. vasárnap 15 óra
Külső labdarúgópálya (Gorjanc Ignác sétány 5.)
Jászberényi Wolverines – Eger Heroes
amerikaifoci mérkőzés.
Április 5. csütörtök 19 óra
Bercsényi úti Játékcsarnok
Női röplabda Extraliga elődöntő: Jászberény –
Békéscsaba.
Április 8. vasárnap 16 óra
Városi Stadion
NB III Keleti csoport: Jászberényi FC – Putnok labdarúgó bajnoki mérkőzés.
Április 22. vasárnap 16 óra
Gyöngyösi Stadion
NB III Keleti csoport: Jászberényi FC – Monor labdarúgó bajnoki mérkőzés.
Április 28. szombat egész nap
Bercsényi úti Játékcsarnok.
Shotokan karate diákolimpia több szász fiatal
harcos részvételével.

Fotó: Szalai György
Rendhagyó tárlatvezetés filmvetítéssel
április 7. szombat 15 óra
A Rudnay Gyula Emlékkiállításon rendkívüli
tárlatvezetést tartanak a festőművész unokájának
közreműködésével. A program keretében lehetőség lesz megtekinteni „A képeid, hol álmok hegedülnek…. Gondolatok Rudnay Gyuláról” című
rövid filmet, melyet a Zajti testvérek készítettek a
Duna Televízió megbízásából. A film jászberényi
ősbemutatójára is invitáljuk az érdeklődőket.
Szikra Galéria
Zászlószentelési ünnepség
április 7. szombat 16 óra
Jászberényi Hagyomományőrző Együttes zászlószentelési ünnepségere várja az érdeklődőket.
Nagyboldogasszony Római Katólikus Főtemplom
Arany 200 – zenés irodalmi mű
április 9. hétfő 18 óra
Az Arany – 200 nagyzenekari mű országos
lemezbemutató turné koncertjén Arany János
Nagykőrösön írt örökérvényű művei úgy szólalnak meg, hogy a zenei kompozíciókra balett
táncosok interpretálják a versek és balladák
mondanivalóját.
Déryné Rendezvényház
slam poetry
– A Magyar Költészet Napja apropóján
április 10. kedd 18 óra
A slam poetry egy olyan alulról szerveződő esemény, ahol a résztvevők saját verseiket, műveiket
előadják pár percben, és ezek után értékelik.
Slemmelj Te is, mond el 3 percben mi jár a fejedben. Vendégslammerek és egyben a zsűri: Simon
Márton és Bánóczi Beáta. A lemezeknél: Joe-Z
Lehel Film-Színház
Fehér galambot…- kiállításmegnyitó
április 11. szerda 11 óra
Magyar Költészet Napja alkalmából nyílik kiállítás, a 90 éve elhunyt Szécsi Margit költő, grafikus
Fehér galambot című verse hangulatát, üzenetét,
ábrázoló művekből.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
Megbocsátás, elengedés
április 11. szerda 18 óra
Dr. Csernus Imre előadása. „Tanuld meg elengedni a múlt szerelmeit, szeretteit! És tanuld meg
tiszteletben tartani az ő döntésüket! Mert ami
nincs, az fájhat, de attól még nem lesz.”
Aranysas Rendezvényház
Programozzunk robotokat!
– Digitális Témahét
április 13. péntek 17 óra
Élményalapú, játékos programozás mellyel
gyorsabban és egyszerűbben érthetjük meg a
fizika, a technika és a matematika órák anyagait,
miközben kirándulást teszünk az elektronika
világába is.
Városi Könyvtár kamaraterem

Bachtól Bartókig
– Sas Dániel zongorahangversenye
április 13. péntek 18 óra
„60 éves a Palotásy János Zeneiskola” az emlékév
hangverseny sorozatának rendezvénye. Sas Dániel zongorahangversenye. Közreműködik: Burai
Zsolt Kevin hegedűn.
Déryné Rendezvényház
Natura Nap – „Egy nap az egészségért!”
április 14. szombat 9 óra
Előadások szakavatott előadókkal, a mindennapi
egészség témakörében a Városi Könyvtárban.
Programok az Ifjusági Házban. Ingyenes szűrések, mérések, szaktanácsadás, termékbemutatók.
Városi Könyvtár kamaraterem
Vasárnapi matiné – Pom Pom meséi
április 15. vasárnap 11 óra

Gyertek és ismerjétek meg Pom Pom-ot és
barátait Picúrt, Gombóc Artúrt, Festéktüsszentő Hapci Benőt és a többieket. Csukás István
varázslatos, meglepetésekben és izgalmakban gazdag meséit a Harlekin Bábszínházmelőadásában
láthatjátok.
Lehel Film-Színház
Kodály Zoltán: Háry János (szvit)
április 16. hétfő 18 óra
Háry János daljátéka a Szolnoki Szímfónikusok
előadásában, keresztmetszet homokanimációval
kísérve. Vezényel: Cser Ádám közreműködik:
Nagy Katalin Matild homokanimációval.
Déryné Rendezvényház
ifj. Benke László kiállításának megnyitója
április 17. kedd 17 óra
A Szikra Galériában az Időszaki Kiállítások
Sorozat keretében kerül megrendezésre ifj. Benke
László művésztanár válogatott festményeiből
összeállított kiállítás.
Szikra Galéria
Teremtő fény – két művészi attitűd
együttes bemutatkozása
április 17. kedd 17.30 óra
Fridrik Ágnes Krisztina és Szabó Sipos Barnabás közös kiállításának megnyitója. „A fény és
sötétség drámája, ami a színekben egyenlítődik
ki, vagy csak harmóniába kerül a rajzpapíron, a
kompozíciók levegőssége és tömörsége, mind mind, az emberi élet belső folyamatait, és igazi
forrását kutatják. Ebben vagyunk egyformák!
Lehel Film-Színház
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Áprilisi ajánlatok
Bakancslista – Japán vonzásában
április 18. szerda 17 óra
Kiss Sándor kereskedelmi diplomata 11évet
szolgált Japánban és egy könyvet is írt, Japán
vonzásában – Magyarok, akik szerették Japánt
címmel. Személyes történetekkel átszőtt, érdekes
előadást tart a felkelő nap országáról.
Városi Könyvtár kamaraterem
Gasztronómiai barangolás
április 18. szerda 18 óra
Testtudatos táplálkozás, főzőest Marton Melindával. Részletes ismereteket, átfogó összképet
kapnak az érdeklődők az egészséges étkezés
alapjairól, konyhatechnikai eljárásokról.
Déryné Rendezvényház
Múzeumi Esték
április 19. csütörtök 17 óra
Környezeti változások a kőkorban címmel tart
előadást Prof. Dr. Sümegi Pál, a Szegedi Egyetem
Őslénytani és Földtani Tanszékének vezetője.
Jász Múzeum
Szeretetkönyv – Színház arról, amire
mindannyian szomjazunk.
április 19. csütörtök 19 óra

Müller Péter könyvének színpadra alkalmazása.
Az előadás nem pusztán őszinte önvallomás,
gazdag tanítás, de társkeresés is: a néző szeretetét
keresi és szeretni segít. „A szeretetről beszélni
egyedül nem lehet. Csak együtt”. A színésznő:
Papadimitriu Athina; Zenész: Kutik Rezső
Déryné Rendezvényház
Magyar Filmhét
április 19-25. csütörtök-szerda
Magyar filmek a közelmúltból
Lehel Film-Színház
Zrinyi Ilona - monodráma
április 20. péntek 18.30 óra
A monodráma hitelesen mutatja be Zrínyi Ilona
sokarcú, izgalmas alakján, drámai sorsán keresztül a magyar történelem egyik legbonyolultabb s
egyben legvitatottabb korszakát.
Főnix Fészek Műhelyház
Műhelytitkaink
április 21. szombat 15 óra
Műhelytitkaink közül az akrilfestés technikájával
ismerkedhetnek meg az érdeklődők, amit ki is
próbálhatnak.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria

A Bolond Lány – krimi vígjáték
április 21. szombat 19 óra
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Áprilisi moziműsor
Kisterem
Lajkó - Cigány az űrben
magyar fekete komédia, 90 perc (12)
április 5., 6., 7., 24., 16.15 óra, április 8., 9., 19.,
18.15 óra, április 10., 11., 20.45 óra.

Belle és Sébastien 3 - Mindörökké barátok
Színes, szinkronizált francia családi kalandfilm, 97
perc (6)
április 26., 27., 28., 29., 16.30 óra, április 30.,
május 1., 2., 15.15 óra.

A hűséges
feliratos, belga-francia-holland romantikus dráma,
130 perc (16)
április 5., 6., 7., 18.15 óra, április 8., 9., 20.15
óra, április 10., 11., 16.15 óra.

Senki sem tökéletes
feliratos francia film, 101 perc (12)
április 26., 27., 28., 29., 18.15 óra, április 30.,
május 1., 2., 20.15 óra.

Valami Amerika 3
magyar vígjáték (12)
Vígjáték két felvonásban, a Körúti Színház
előadásában, amit végig izgulunk és nevetünk.
Vajon lesz-e akkor is nagy ívű pályája egy frissen
Párizsba érkezett ifjú vizsgálóbírónak, ha kitart
az igazság mellett? A főbb szerepekben: Kautzky
Armand, Pikali Gerda, Koncz Gábor.
Lehel Film-Színház
Családi nap a Föld Napján az Állatkertben
április 22. vasárnap
Játékos vetélkedő a család minden tagja számára
a Föld Napja alkalmából.
Jászberényi Állat- és Növénykert
Szerettem őt – színpadi adaptáció
április 25. szerda 18.30 óra
Egy elhagyott meny és egy a feleségét megcsaló,
de soha el nem hagyó após felkavaró története
a darab, amely briliáns és életszerű dialógusok,
viták, kitárulkozások, emlékek, párhuzamos
történetek fűzére. Györgyi Anna és Szilágyi Tibor
előadásában.
Főnix Fészek Műhelyház
Don Q – részletek egy lovagregényből
április 25. szerda 18.30 óra
Maszkos-alakos játék Cervantes és Bulgakov
nyomán, a Compania Sincara lipcsei színtársulat
előadásában. Ahol a megmaradt igazi lovagok
harcolnak a becsületért, s a szerelem álommá
válik.
Főnix Fészek Műhelyház

Veszett vidék
ausztrál thriller, 113 perc (16)
április 26., 27., 28., 29., 20.15 óra, április 30.,
május 1., 2., 18.15 óra.
Nagyterem
Nyúl Péter
magyarul beszélő, ausztrál-amerikai-angol családi
animációs film, 93 perc (6)
április 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 16 óra, április 8.,
11 óra.

április 5., 6., 7., 20.45 óra, április 8., 9., 16.15
óra, április 10., 11., 18.30 óra.
Mária Magdolna
magyarul beszélő, angol dráma, 120 perc (12)
április 12., 13., 14., 16.15 óra, április 15., 16.,
18.15 óra, április 17., 18., 20.15 óra.
Genezis
magyar filmdráma, 120 perc (12)
április 12., 13., 14., 18.15 óra, április 15., 16.,
20.15 óra, április 17., 18., 16.15 óra.
Téli fivérek
Színes, feliratos dán dráma, 100 perc (12)
április 12., 13., 14., 20.15 óra, április 15., 16.,
16.15 óra, április 17., 18., 18.15 óra.

Mária Magdolna
magyarul beszélő, angol dráma, 120 perc (12)
április 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 18 óra.
Ready Player One
magyarul beszélő, amerikai film, 140 perc (12)
április 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 20.30 óra.
Maja, a méhecske - A mézcsata
magyarul beszélő, német-ausztrál családi animációs
film, 83 perc (6)
április 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 16 óra.
Tűzgyűrű: Lázadás
magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 111 perc (12)

Vándorszínészek
magyar dráma (12)
április 19., 16.15 óra, április 24., 18.15 óra.
A Viszkis
magyar akciófilm, 126 perc (12)

Kockabarátok kiállítás
április 27-29. péntek-vasárnap 10-18 óra
Saját LEGO gyüjteményekből és egyéni alkotásokból látható kiállítás. Több mint 20 témával,
sok aktivitással és két játszóházzal.
Ifjúsági Ház
Jászsági Amatőr Színjátszó Találkozó
április 30. hétfő
Meghívásos jászsági amatőr színköri előadások,
egy napon keresztül, ahol ízelítőt kaphatsz a
színjátszó körök, pajta színházak , színi műhelyek
darabjaiból.
Lehel Film-Színház

7. oldal

április 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 18 óra.
Szellemek háza
magyarul beszélő, ausztrál-amerikai horror, 99 perc (16)
április 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20.30 óra.

április 19., 20.15 óra, április 22., 18.30 óra.
Brazilok
magyar vígjáték, 95 perc (12)
április 20., 16.15 óra, április 23., 20.15 óra.
Budapest Noir
magyar krimi-dráma, 95 perc (12)
április 20., 18.15 óra, április 24., 20.15 óra.
Pappa pia
magyar romantikus vígjáték, 105 perc (12)
április 20., 20.15 óra, április 23., 18.15 óra.
Aurora Borealis - Északi fény
magyar dráma, 104 perc (12)
április 21., 16.15 óra, április 22., 20.45 óra,
április 25., 18.15 óra.

Jönnek a kacsák
amerikai-kínai animációs film, 91 perc (6)
április 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,
29., május 1., 2., 16 óra, április 22., 29., 11 óra.
Éjjeli napfény
magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 109
perc (12)
április 19., 20., 22., 23., 24., 25., 18 óra.
Rampage - Tombolás
magyarul beszélő, amerikai akciófilm (12)
április 19., 20., 22., 23., 24., 25., 20.30 óra.
Hurrikán meló
amerikai akcióthriller, 100 perc (16)
április 26., 27., 28., 29., május 1., 2., 18 óra.
Bosszúállók: Végtelen háború
amerikai akciófilm, 156 perc (12)

Kincsem
magyar romantikus kalandfilm, 121 perc (12)
április 21., 18.15 óra, április 22., 16.15 óra,
április 25., 20.15 óra.
Testről és Lélekről
magyar játékfilm, 116 perc (12)
április 21., 20.30 óra, április 23., 16.15 óra,
április 25., 16.15 óra.

Peresi kereszt
Fotó: Bugyi László (Guriga)

Vad Balaton - rendezői változat
színes magyar természetfilm, 65 perc (6)
április 26., 27., 28., 29., 15.15 óra, április 30.,
május 1., 2., 16.45 óra.

április 26., 27., 28., 29., május 1., 2., 20 óra,
április 30., 21 óra.

8. oldal

Város
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Emléktábla a hősöknek
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Emlékezés a fejedelemre
II. Rákóczi Ferenc születésének 342.
évfordulójára emlékeztünk március
27-én, kedden délután a Jászkürt
Fogadó falán felfüggesztett emléktábla alatt.
szabó
Az ünneplő tömeget Bolla János
emeritus jászkapitány köszöntötte.
Elmondta, hogy a 2010 óta felavatott
emléktábla alatt többször tiszteletét
tették koszorúikkal a Városvédő és
Szépítő Egyesület képviselői, valamint
az önkormányzat delegáltjai. A jó példát megtartva ezentúl minden évben
szeretnének megemlékezni a nagyfejedelem születésének évfordulójáról és
megkoszorúzni a Máté György szobrászművész által készített emléktáblát.
Ünnepi gondolatait II. Rákóczi
Ferenc és városunk kapcsolatával folytatta, hiszen nyolc évvel ezelőtt, az
emléktábla elhelyezésénél döntő szerepet játszottak az 1710-es év márciusának történelmi eseményei.
Ugyanis II. Rákóczi Ferenc ekkortájt csapataival Jászberényben tartózkodott, és a főtér közelében szállt meg.
Szintén városunkban vette át 1710.
március 24-én az V. Fülöp francia király által küldött Aranygyapjas rend
kitüntetést. Számos legenda született
itt tartózkodásáról, ilyen az egykori
Kossuth úti tejüzem mellett álló vadalmafa, amelyhez állítólag kikötötte a
lovát, míg mások úgy gondolják, megpihent alatta.
Bolla János felidézte II. Rákóczi
Ferenc életét. Rákóczi, Magyarország
vezérlő fejedelme és erdélyi fejdelem
az állam teljes függetlenségét kívánta

megszerezni. E nemes célért indította
el 1703-ban a szabadságharcot, ám
a felkelés nem érte el a kívánt eredményt. Azonban végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett, hiszen
a szabadságharc elbukása után nem
fogadta el a felkínált közkegyelmet.
Tisztaszívű, felelősségteljes vezetőként
vonult be a történelembe, akire méltán büszkék a magyarok.
Emlékére a Lehel Vezér Gimnázium Férfikara a Vörösbársony süvegem
című kuruc dalt énekelte el. Ezt követően az önkormányzat nevében Szatmári Antalné alpolgármester asszony
és Nagy András HEB elnök helyezte el
koszorúját a tábla alatt. A Városvédő
és Szépítő Egyesület nevében Hortiné
dr. Bathó Edit titkárasszony és Besenyi
Vendel az elnökség tagja koszorúzott.

Ezerhatszáz betöltetlen állás

 folytatás az 1. oldalról
Az ünnepi alkalom okán Pócs János országgyűlési képviselő készült
ugyan beszéddel, de mégis inkább
személyes gondolatait mondta el a
hallgatóságnak. Véleménye szerint
„a II. világháború óta eltelt emberöltő alatt annyi minden megváltozott,
csak az emberek szívében és lelkében
egy valami nem változott, a mások
iránti harag, gyűlölet, háború. Hiszen
azt látjuk ma a világban, hogy többet
költenek a fegyverekre, mint gyógyszerekre. Csak a történelem soha ne
ismételje meg önmagát.” Személyes
élményeit mesélte el arról, hogyan is
emlékezhetünk a világháború hőseire,
miként őrizhetjük meg emléküket és
adhatjuk ezt tovább a következő generációnak. „Tisztelet a hősöknek, mártíroknak és az áldozatoknak!”– zárta
gondolatai sorát.

Az emléktáblát városunk polgármestere Szabó Tamás és az alkotó Sisa
József leplezte le ünnepélyesen. A lehulló selyem lepel alól egyedi tűzzománc műremek tűnt elő, amit csodálattal vegyes érdeklődéssel szemléltek
meg a jelenlévők.
Az alkotó, Sisa József városunk elismert és köztiszteletben álló iparművésze a II. világháború jászberényi áldozatainak emlékére saját kezűleg tervezte
és készítette el a felavatott emléktáblát,
amelyet Zsova János káplár szentelt fel,
és Mező István lelkipásztor kérte Isten
áldását az emlékhelyre.
Az esemény zárásaként a jelenlévők
koszorúk elhelyezésével fejezték ki tiszteletüket. Koszorút helyezett el Jászberény Város Önkormányzata, Pócs János
országgyűlési képviselő, a Fegyveres
Szervek Nyugállományú tagjai, és Bertalan János regnáló jászkapitány.

 folytatás az 1. oldalról
Minderről már dr. Dobos Róbert járási hivatalvezető beszélt, miután Tóth
János hivatalvezető a házigazda szerepében köszöntötte a megjelenteket,
köztük Szabó Tamás polgármestert,
Pócs János országgyűlési képviselőt,
Vári-Nagy Juditot a Jászapáti Járási Hivatal vezetőjét, dr. Németh Mónikát, a
megyei kormányhivatal főosztályvezetőjét. A Jászság prosperáló, tőkeerős
vállalatainak a börzén évről évre megjelenő képviselő azt jelzik, hogy a térség
gazdasági fejlődése töretlen és fenntartható. A számok tükrében levont következtetések azt mutatják, hogy imponálók a munkaügyi mutatók. Az a fajta
együttműködés és együttgondolkodás,
amelyet az elmúlt időszakban magunk
mögött tudhatunk továbbra is eredményeket biztosít számunkra. A komplexitáshoz hozzátartozik az államszervezet kapcsolódása a munkáltatókhoz. A
versenyképesség fenntartása a cégek és
az állam közös feladata.

Az egyén számára az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy stabil, megbízható munkahelyen legyen megfelelő
munkája, megfelelő bérrel. – A fenti
gondolattal nyitotta üdvözlő beszédét
Szabó Tamás polgármester. A kínálat és
a kereslet aránya a nagyfokú érdeklődés
mellett is megnyugtató. A polgármester
a város nevében köszönetet mondott a
cégeknek aktivitásukért a munkaügyi
központnak szervező munkájáért, mely
ilyen módon is lehetővé teszi az érdekek egymásra találását.
Pócs János beszédében a 2010- es
esztendőre utalt vissza, amikor a kormány célkitűzéseinek alappilléreként
munkahelyteremtést ígért az országnak. Ma hazánkban hatvanezer betöltetlen állás van, s mint hallhattuk 1600
ember hiányzik a jászberényi munkaerőpiacról. A bérezés szempontjából a
legjobb szakszervezet a foglalkoztatási
túlkínálat, hiszen ilyen esetben nem a
cég, hanem a munkavállaló dönti el hol
van leginkább megbecsülve anyagilag

és erkölcsileg. A gombamód szaporodó
munkahelyek lehetőséget adnak, hogy
mindenki saját elvárása szerint tudjon
válogatni. A kormányzat a munkahel�lyel rendelkező családokat kiemelten
támogatja. Mindenki munkája fontos
és értékes, nincs különbség ki hol találja meg a megélhetést, mert a nemzet
építéséhez mindenki munkájára szükség van. Minden fejlődés alapja a gazdasági fejlődés, melyet a munkavállalók végeznek. Önök, akik itt az állások
reményében megjelentek, méltók az
értékes munkavégzésre, a közfoglalkoztatás státuszából átlépni a vállalkozások
termelő tevékenységébe – emelte ki a
képviselő.
Az állásbörzén legnagyobb számban operátort, minőségellenőrt illetve gyártósori összeszerelőket kerestek
a vállalkozók. A Magyar Honvédség
kötelékébe is sok embert várnak, 100
álláshelyet hirdettek meg önkéntes
tartalékos és szerződéses katonai munkakörökbe. A rendőrség ugyancsak
száz embert keres határvédelemre. A
kórházban szinte minden osztályon
munkaerőhiánnyal küzdenek, as�szisztenseket, szakápolókat keresnek.
Szakmunkások hegesztő és lakatos
munkakörben a legkeresettebbek.
Technikusok, targoncavezetők, raktárosok is jó eséllyel találnak munkát
Jászberényben. A Liska József iskolában kilenc tanári állás betöltetlen. A
Carrier, a Samsung és a Thyssenkrupp
mérnököket illetve mérnök gyakornokokat is vesz fel. Az állásbörzére ezúttal is érkeztek vidékről a kínálat és a
kereslet sikeres egymásra találásának
reményében. A következő statisztikai mutatókból majd kiderül milyen
eredménnyel jártak.
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Jöjjetek énhozzám Tegyétek az ő szavát!
mindnyájan!
Már hagyomány, hogy városunk három katolikus egyházközsége húsvét
vigíliája előtt közös nagyböjti lelkigyakorlatot szervez, melyre idén
március 22-én, 23-án és 24-én került
sor az esti szentmisék keretében. Jézus Krisztus feltámadásának ünnepét Tóth András nagykátai kanonok,
plébános atya gondolatai készítették
elő, a hívek lelki megújulásának szolgálatára.
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bornak kell lennünk. A tizenkettő közül egyedül ő állt ott a kereszt alatt, az
Isten iránti szeretete kötelezte. „Ezt kell
nekünk is megtanulnunk, hogy Jézus
szeretete kötelez minket!” – emelte ki
András atya. János ajándéka pedig az

elfogadni minden helyzetben. Vajon
tudjuk-e elfogadni a kilátástalannak
tűnő élethelyzeteket, és Máriához hasonlóan rábízni magunkat Istenre? Ne
felejtsük el, hogy még akkor is van remény, ha minden veszni indul! Csak
Máriához kell imádkoznunk, hiszen
ő nemcsak a fájdalom, hanem a reménység anyja is. Imádkozik értünk,

volt, hogy földi élete során nem kellett
vértanúvá válnia, és Jézus halála után
még 65-70 évvel tanúskodott Jézusról
és az ő feltámadásáról. A legnagyobb
ajándék azonban az örök dicsőség elnyerése volt.
Azon a szörnyűséges pénteki napon a haldokló Jézus keresztjénél „állt
a gyötrött Istenanyja”, majd még a
kereszt tövében ölbe veszi fia élettelen testét. Michelangelo szobra egyedien ábrázolja a pillanatot, halvány
mosollyal a Szűzanya arcán, hiszen
tudja, hogy ez átmeneti – magyarázta
András atya. Isten akaratát tudni kell

hogy végre tegyük és szeressük Isten
akaratát. A kánai menyegzőn így szólt
a szolgákhoz: „Tegyétek az ő szavát!”
Mária azt kéri tőlünk, hogy vegyük
komolyan az ő fiát, Jézust és ne mentségeket keressünk a kiszabott feladat
elkerülésére.
András atya külön kiemelte a jász
ősök erős hitét, akik a török uralom
után is megmaradtak az Alföld kopár,
kisemmizett vidékén, és megőrizték
katolikus hitüket. „Micsoda küldetés
volt ez akkoriban, és micsoda küldetés
most is! Csak tenni kell érte!” – bíztatta
a híveket.

gergely

A Jászberényi Református Egyházközségben Jézus Krisztus kereszthalálára,
a passióra készülvén nagyheti evangelizációt tartottak hétfőtől csütörtökig,
négy napon át. A közösségben Farkas
Péter győri lelkipásztor szolgált.
g. cs.
A jászberényi gyülekezetet a nagyheti
evangelizázió első napján, március 26-án
este Mező István református lelkész köszöntötte elsőként a gyülekezeti házban.
Örömét fejezte ki, hogy Farkas Péter győri lelkipásztor ismét elvállalta a szolgálatot Jászberényben, és értékes gondolatait
osztja meg mindnyájunk lelki felkészülésére. „Engedjük, hogy Jézus átmossa szívünket a vére által!”
Farkas Péter az evangelizáció első
napján a péteri istentagadásról és gyávaságról, mint rossz példáról beszélt. Péter
tettén keresztül ferde tükröt állított elénk
és lelkiismeretvizsgálatra sarkallt: magunkba tekintve törekedjünk arra, hogy
jobb emberek legyünk!
Az elmélkedésre A nagy mélységből
című énekkel hangolódott a közösség: „A
mélységből szüntelen hozzád kiáltok Istenem, haláltól mentsd meg lelkemet, fogadj be engemet! Amint vagyok, jövök…
én értem is omlott a vér, fogadj be Jézusért.” Majd Farkas Péter felolvasta Lukács
evangéliumának 22. fejezetéből (Lk. 22,
54-62) Péter bukásának történetét, melyben háromszor árulja el Jézust. Péter már
a katonák elől is elfutott, amikor Jézusért
jöttek a Gecsemáné-kertbe, de távolról,
inkognitóban követte őt a főpap házába.
Egy szolgálóasszony felismerte őt, hogy
ő is Galileából való, de Péter továbbra is
tagadta, hogy ismerné Jézust, és mielőtt
a kakas megszólalt, háromszor tagadta
meg őt.
Tettének súlyát akkor érezte igazán,
amikor tekintete összetalálkozott Jézuséval, aki már előre megmondta neki, hogy
háromszor fogja megtagadni. Péter sírva

Jászberényi
telephelyre
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fakadt. „Nem lehet kétlaki életet élni:
vagy Jézussal élek, vagy nélküle!” – emelte ki Farkas lelkipásztor. Péter a „maga
módján” szerette és követte Jézust, de
ez a „magunk módján” csődbe viszi az
embert. Péter is sorozatos rossz döntései
révén jutott el odáig, hogy megtagadta
Jézust. Háromszor is! Isten azonban kegyelmes és megadta Péternek a bűnbánat
lehetőségét, aki Jézusra tekintve világosan
látta bűne súlyát. A mi bűnbánatunknak
is kell kezdődnie! A halálba induló Jézusnak még volt ideje egy pillanatra hátra
fordulni, még haláltusájában is elfeledkezni önmagáról. A lelkipásztor magyarázata szerint Péter azért jutott ide, mert
nem volt egy hullámhosszon Jézussal. Tanuljunk tehát Péter hibájából, és alakítsunk ki erős kapcsolatot Istennel, fogadjuk el a felkínált szeretetét. Jézus mondja:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…”!

A lelkigyakorlatra készülvén Tóth
András atya Szántó József apátplébános kérésére a következőképpen készült a három alkalomra: a Barátok
templomában „barátos”, a Szentkúti
templomban „ájtatos”, míg a Nagytemplomban „nagytemplomos” szentbeszédekkel.
Március 24-én, virágvasárnap előestéjén Szent János apostol és Szűz
Mária Isten iránti hűségéről elmélkedett, akik maguk is jelen voltak Jézus
Krisztus kereszthalálánál és dicsőséges
feltámadásánál.
Az Úr Jézus látomásában a következőt mondta Jánosnak:”Nézz, az
ajtóban állok és zörgetek!” Ez az üzenet azonban mindannyiunknak szól,
hiszen Jézus azt szeretné, hogy kinyissuk lelkünk ajtaját és beengedjük őt. A
teljes kinyilatkoztatás Jézus Krisztussal
lesz teljessé, hogy általa – Isten gyermekeiként – eljussunk az üdvösségbe.
A négy közül Szent János evangéliumát a szeretet evangéliumának is
szokták nevezni, mert szavaival „lehajol
hozzánk és átjár minket”. Ha Jézus szeretetét magunkénak szeretnénk tudni,
akkor János példájára nekünk is jám-
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Jászkun honvédek a szabadságharcban

2018. március 29.

Vallomások az életről

Március 20-án különleges alkalomból gyűltek össze a Jó szó esték vendégei a Nagyboldogasszony iskola
ebédlőjében, ahol a díszletet elnézve,
már javában tombolt a tavasz. Szükség is volt a vidámságra, a pozitív
életszemléletre, hiszen az este folyamán nem kisebb dolgot, mint az élet
értelmét kutattuk.
Kazsimér Nóra

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából dr.
Hermann Róbert hadtörténész volt a
Jász Múzeum vendége szerda délután,
aki Jászkun alakulatok a szabadságharcban címmel tartott előadást.
kárpáti
Dr. Hermann Róbert vetített képekkel illusztrált előadásának bevezetőjében
átfogó képet kaptunk a XIX. század
honvédelméről, a hadügy helyzetéről.
Megtudhattuk, hogy ’48 előtt önálló
magyar haderő gyakorlatilag nem létezett. A hadügy uralkodói felségjog volt,
a hadseregen való hatalmat a király, V.
Ferdinánd gyakorolta. A magyar katonák
a császári hadsereg kötelékében szolgáltak, gyakran külföldön állomásoztak a
magyar huszárok a lengyel dzsidásokkal,
a román katonákkal vagy a sisakjukon
sárkányt viselő dragonyosokkal. Korabeli
újságcikkekben maradtak fenn a katonák
viseletét ábrázoló rajzok, melyeken jól
látszik, hogy a magyarok igen csinos legények voltak.
Az 1848-as országgyűlés hozott határozatot nemzeti őrsereg létrehozásáról,
és az akkori viszonyok gyorsaságát jelzi,
hogy négy hónap múltán már elkezdődött a mozgósítás. A nemzeti őrsereg
mintegy rendfenntartó erőként működött, vagyoni, illetve értelmiségi cenzus
alapján kötelező volt.
Batthyányi miniszterelnöksége idején
döntöttek arról, hogy a Magyarországon
állomásozó katonaság a magyar kormány
alárendeltségébe kerül. Megjelenik az
önálló fegyveres erő megteremtésének
igénye. Május végétől az új alakulatokat
honvédségnek hívják. A nemzeti legendárium szerint a harcosok nagy része
önkéntesekből állt, de a valóságban csupán egyharmaduk csatlakozott önként a
sereghez, és ebben az önkéntességben is
volt némi csalafintaság. Innen származtatjuk a „ki húzza a rövidebbet” szólást
is, ugyanis toborzáskor annak a legénynek kellett beállni a hadseregbe, akinek
a felkínált öt szalmaszálból a legrövidebbet sikerült kihúzni. Budapesten a Harminckettesek tere őrzi a híres 32. számú
gyalogezred emlékét, mely szintén ebben
az időben alakult. A 12. számú huszárez-

red, az úgynevezett Nádor huszárok volt
a legmagyarabb alakulat, itt szolgáltak a
jászkun huszárok is legnagyobb számban.
Ezüstsújtásos díszegyenruhájukkal és jó
felszereltségükkel kitűntek a honvédek
közül. ’48 nyarán Csehországban állomásoztatják, majd májusban haza rendelik őket, de Windisch-Gratz nem engedi
el az ezredet. Októberben megkísérlik a
hazatérést, ám a szökés statáriumot von
maga után.
A szabadságharc folyamán a jászkun
önkéntesek a pestbudai 1. és 2. honvédzászlóaljhoz kerülnek. Az 1. zászlóalj
mindvégig a drávai, majd feldunai, később a VII. hadtestben szolgál. Szőlősnél
- és nem Világosnál – ők is kapitulálnak.
A 2. zászlóalj a Délvidéken szolgál, a
péterváradi várőrségben. A jászkun önkéntes mozgó nemzetőrök Kökényesi
Szaniszló vezetésével Görgei szolnoki táborába kerülnek. Részt vesznek az ozorai
ütközetben, majd a Délvidékre vonulnak
tovább. ’48-49 fordulóján az alakulat
feloszlik, a megmaradtakból alakul meg
a 65. honvédzászlóalj. A tűzkeresztségre
március 5-én, Szolnoknál kerül sor. Később a tavaszi hadjáratban Buda ostromában vesznek részt, majd a nyári hadjáratban Perednél, Komáromnál, Vácon,
Gesztelyen harcolnak. Ők is Szőlősön
teszik le a fegyvert augusztus 13-án. A
24. zászlóaljnál is szolgáltak jászkunok,
ők a Bánságban, Pancsovánál, Újfalunál harcoltak. A 14. Lehel huszárezred a
Jászkunságban alakul októberben. November végén két, majd még egy század
Aradra indul. Gyakorlatilag ők alkották
az ottani ostromsereg egyetlen lovas alakulatát. Májusban újabb két század követi őket, a Temesvári vesztes ütközet után
az alakulat nagy része hazatér. A Jászkun
kerület önkéntesei több száz fővel ott voltak az 5., 6., 7., 8. és 10. huszárezredekben is. Összességében közel 7000 önkéntest és újoncot állított ki és ugyanennyi
nemzetőrt és népfelkelőt mozgósított a
hármas kerület.
A hiánypótló beszámolót követően kérdések, hozzászólások hangzottak
el a közönség részéről, melyben például
Görgei, Bem, Dembinszky szabadságharcban betöltött szerepét, katonai felkészültségüket, döntéseiket boncolgatták a
jelenlévők.

Tájékoztatás Jászberény város településrendezési tervének elfogadásáról
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március
14-ei ülésén elfogadta a Jászberény
Város Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló 4/2017. (II.
16.) önkormányzati rendeletének rész-

területekre vonatkozó módosítását.
A módosítás során a Képviselőtestület a 6/2018. (\. 17.) határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését
nem tartotta szükségesnek, és döntött a véleményezés lezárásáról.
A döntést az alábbiakban tesszük
közzé. A Jászberény Város módosított
Helyi Építési Szabályzatát és a Szabályozási Tervét tartalmazó dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18.).
Szabó Tamás
polgármester

Sajnos hamar kiderült, hogy a virágos asztali dekoriációt a budapesti Jó
szó esték rendezvényektől örököltük
meg, melyek már nem folytatódnak
tovább, így Jászberény az egyetlen, ahol
továbbra is töretlenül megmaradnak
ezek a meghitt találkozások.
Az esemény fő témáját ezúttal két
meghívott vendég szolgáltatta, méghozzá Balázs Zsuzsa és Kékesi Enikő –
a Katolikus Rádó munkatársai –, akik
Életben vagy? című könyvük kapcsán
boncolgatták lelkünk örök kérdéseit.
Hogyan tudunk minőségi életet élni?
Miként találhatjuk meg életünk értelmét? Miként élhetünk boldogan, békességben önmagunkkal, Istennel és
másokkal? Hiszen mindannyiunkban
ott van a késztetés, hogy rátaláljunk
a nekünk rendelt útra, életünk legnagyobb feladatára. Ezekre a kérdésekre
próbálnak meg választ adni azok az
interjúalanyok is, akik a könyv lapjain
megosztott vallomásaikkal ” lelki sorvezetőt” kívánnak nyújtani számunkra.
Teszik mindezt a legkevésbé sem elvont
módon, ahogy azt az önsegítő, sokszor csak elméleti irományokból már
megszokhattuk. Gyakorlatias, életszerű tanácsok ezek, melyek az alanyok
által már meglelt lényegről, minőségi
életről, a szeretetre való képességről
szólnak. A két szerző a hat interjúalany
szemléletén át húzott be bennünket az
értékes gondolatok közé, ahol három
szerzetes, egy orvos, egy pszichológus
és egy ismert orgonaművész személyes
hitvallásával kerülhettünk intim közelségbe. Mindannyian mások, az életnek
más területét ismerhették meg, mégis
egy dolog közös bennük: az élet értelmére adott válaszuk, melyben önmagukat elsősorban Istennel való kapcsola-

tuk által határozzák meg.
A legelső megszólaló, Baráth Évi
szerint fontos a sorrend, melyet a mindennapok során felállítunk. Első az
Isten, majd a család, mely felsorolás
elsőre furcsának tűnhet, de Évi szerint ez egyáltalán nem véletlen, hiszen
Isten az, aki erőt ad minden máshoz,
ami a sorban utána következik. Talán
az sem véletlen, hogy három év helyett
– melyet az orvosok egy súlyos betegség kialakulása után adtak neki – Évi
tizenegy éve él közöttünk egészségben,
szeretetben, minden percért hálát adva.
De ugyanitt megemlíthetnénk
a 19 évesen szerzetesrendbe vonuló
Béri Lászlót, vagy az Indiából érkezett
Madassery Benvin Sebastiant, aki egy
kéztörés miatt hónapokat feküdt otthon, mikor ráébredt miért is van itt a
Földön. De ott van példának előttünk
az apai minta nélkül felnőtt Beöthy
Zsuzsanna Cecília, aki tizennégy év

Idősebbek versenye
Immár negyedik alkalommal rendezték meg a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Ki Mit Tud?
vidám tavaszköszöntő vetélkedőjét
március 19-én az Ifjúsági Házban.
gergely
Az idei alkalom különlegessége,
hogy az Új Színházért Alapítvány nyertes pályázata révén valósulhatott meg
a rendezvény, amelyen a Fogyatékkal
Élők Klubja, az Idősek Klubja, valamint a Naplemente Idősek Otthona
fellépői szórakoztatták a jelenlévőket
énekekkel, versekkel és színpadi műsorokkal.
A vetélkedőt Bozóki Jánosné Katika nyitotta meg, idén már negyedik
alkalommal. Ezúttal az Új Színházért
Alapítvány is szerves része a rendezvénynek, hiszen nyertes pályázata révén
valósulhatott meg a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával.
A tizenhét produkciót az előző
évekhez hasonlóan ezúttal is háromtagú zsűri értékelte, és idén is igen nehéz
dolguk volt a helyezések megállapítását
illetően. Csoportos ének kategóriában
az Idősek Klubja az első, az Idősek Otthona a második helyet szerezte meg.

Egyéni ének kategóriában az első Lakatos Istvánné, a második Vascsákné Ilona,
a harmadik pedig Bálint Ferenc lett.
Egyéb kategóriában az első helyet a
KontraFÉK csoport műsora érdemelte
ki, a második az Idősek Otthona ülőtánca, a harmadik az Idősek Klubja
tánca lett. Vers és próza kategóriában
Juhász László, Pesti Józsefné és Sugár
Kata Boglárka jeleskedett szavalatával.
Különdíjban Deák Tamás, Vascsákné
Ilona, Velkei Dezsőné és Vígh Lászlóné
részesültek.

házasság és egy laboratóriumi vezetői
pozíciót követően kopogtatott be a
rend ajtaján, hogy aztán alapvető kérdésekre találja meg a választ az Atyával
való kapcsolatáról. Károly Sárától, a 86
éves pszichológustól a két legfontosabb
útravalót kaphattuk: „Szeress és higgy!”
Ha valóban így élnénk, nem lenne
semmi gondunk egész életünkben.
Szerinte nincs más dolgunk e világon,
minthogy megtaláljuk az életfeladatunkat, és kikeltsük a magot, melyet Isten
ültetett a szívünkbe.
A hat megszólaló között azonban
volt egy kakukktojás, aki ugyancsak,
értékrendjével iránytűként szolgálhat
lelki utunk során. Mikor a bejáratnál
minden érkezőnek húznia kellett egy
idézeteket tartalmazó kalapból, épp
Rákász Gergely sorai kerültek a kezembe, aki vallja, csakis arra kell mennünk,
amerre valamit el akarunk érni: „A jó
irány mindig szeretetből táplálkozik.
Az emberek zöme félelemdöntéseket
hoz egész életében. Nem akarom ezt,
nem akarom azt, jaj, csak ez meg ne
történjen! És van egy maréknyi ember,
aki szeretetdöntést hoz, mert teremtő, alkotó. Általában ezek az emberek
azok, akik sikeresek, és akiknek jó a
társaságában lenni.”
Jó lenne, ha csak egy napra is, de
megpróbálnánk figyelni arra a belsőnkben elültetett magra, mely talán megváltoztatja a hozzáállásunkat az élethez.
Mert végtére is ez a kulcs mindenhez,
meg persze az elengedni tudás, a jóra
való figyelés és a szeretet, és így már
minden elviselhetőbb.

Ajánló

2018. március 29.

Egy este Nápolyban
Nápolyi dallamok, színek, ízek mottóval rendeztek koncertestet a Szikra
Galéria éttermében március 21-én,
ahol a hamisítatlan itáliai hangulatról két elismert olasz művész, Maria
Antonucci és Sossio Capasso gondoskodott.

hozó talizmánuk egy paprikára hajazó
szarvacska. A nápolyiak szerint ez a piros kis kürt – melyet még a házak ajtajára is kiakasztanak - képes távol tartani
a gonosz erőket.

túl mégis a legérdekesebb az a mozzanat volt, amikor a nápolyi vércsodáról
mesélt.
A legenda szerint az első csoda 313ban történt, amikor Szent Januáriusz
beneventói püspök ampullában tárolt
vére cseppfolyóssá változott, bugyogni
kezdett, majd ismét szilárd formát öl-

kazsimér
Még ha soha nem is jártunk korábban Olaszországban, akkor sem
kerülhettek el bennünket az ott élőkről szóló szóbeszédek, hogy hangosak,
temperamentumosak és mennyei pizzát készítenek. Nem volt titok, hogy a
széksorokat megtöltő vendégek is azért
érkeztek, hogy az itthoni havas márciusban átélhessék ezt a vidám, mediterrán hangulatot.
Nápoly tele van misztikummal,
szerelemmel és csodával, melyből mind
megtapasztalhattunk egy kis szeletet
azon a képzeletbeli sétán, amelyen
Réz Lóránt orgonaművész volt az idegenvezetőnk. Miközben bepillantást
nyerhettünk a város gazdag történelmébe és színes kulturális életébe Pergolesi, Durante, Scarlati, Rossini és
Mecadante műveinek dallamaira ringatóztunk, magunk elé képzelve a Vezúv
jellegzetes kúpját és az Amalfi-part mesebeli szépségű tájait. Megtudhattuk,
hogy a nápolyi nyelvjárást maguk az
olaszok sem értik, és hogy a szerencse-
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Novellapályázat
A költészet napja alkalmából

A Jászkürt Újság, Jászberény város hetilapja novellapályázatot hirdet

kem
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címmel.

• A pályázatra kizárólag magyar nyelvű novellákat várunk.
• Bárki pályázhat, életkori megkötés nincsen.
• Egy szerző egy szöveggel pályázhat, amelynek terjedelme
maximum 7000 leütés.
• A benyújtott pályázatnak minden esetben kapcsolódnia kell Jászberényhez.
• A novellákat a berenyiujsag@gmail.com email címre várjuk.
• A dokumentumnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és
elérhetőségét is (email/telefon)!

Beküldési határidő: 2018. április 11. szerda.

A nyertes pályázó tárgyjutalomban részesül, valamint művét
közzétesszük a Jászkürt Újságban.

Nápoly minden pompájával,
mondhatjuk, hogy bájos kaotikusságával kelt életre a szemünk előtt, hiszen
jóformán minden hódító rajtahagyta
a keze nyomát. A görögök a szőlőt, a
proseccot, az arabok a mandulát, míg
az uralkodók a francia konyhát ajándékozták a dél-olaszországi városnak. Réz
Lóránt személyes úti beszámolójából a
dómokon, kastélyokon és szobrokon

tött. A vércsodát azóta is szent ünnepként tartják számon és évente két alkalommal – amikor a csoda megtörténik
– több ezren lepik el a nápolyi dómot,
hogy tanúi lehessenek a varázslatnak.
A rendezvény valódi főszereplői
azonban mégis a kiváló olasz művészek,
Maria és Sossio voltak, akik a különféle
darabok során nem pusztán hangtechnikailag, hanem teljes egészében átlényegültek, hogy megörvendeztessenek
bennünket otthonuk történeteivel. Bár
más nyelven szóltak hozzánk, a zene
tolmácsolásában mindent megértettünk, hiszen a műveket a mozgalmas
olasz hétköznapok ihlették. Szerelem,
féltékenység, hazaszeretet, vágyak és
viszonzatlan érzelmek, melyek talán a
vendégek számára sem voltak ismeretlenek.
A koncertet követően a résztvevők
nápolyi specialitásokat kóstolhattak,
többek között carbonara tésztavariációt, olasz szalonnát vagyis pancettát,
vagy granitát, Tortelli mester édes
szorbetféléjét.

Filmek a vaknak

Müller Péter a magyar alternatív
kultúra egyik meghatározó egyénisége,
szövegei, versei, és sajátos, megkötésektől független zenéje alapozta meg zenekara, a Sziámi sikerét.
Szakcsi Lakatos Béla édesapja hatására kezdett zongorázni. Klasszikus
zenét tanult, de manapság a jazz és a
kortárs improvizáció ötvözése jellemző
koncertjeire.
A két eltérően induló, de azonos
indíttatású és gondolkodású művész
színpadi párosa kivételes és hasonlíthatatlan élményt nyújt. A dzsessz-zongorista világnagyság, Szakcsi virtuozitása
és improvizációs készsége, a költő-énekes Sziámi előadói erejével egyesülve

új fénybe helyezi az este változatos
dalait. Így van a műsorban Gershwinszerzemény, breton-normann ballada,
magyar népdal, cigány ének, Seress
Rezső-örökzöld. A műsor másik fele
pedig Sziámi saját dalaiból, verseiből
áll össze. Mindez sok sztorival és anekdotával.
Ahogy Müller Péter Sziámi kifejtette műsorukról: „Keressük a közös műfajunkat, nagyon messziről indultunk
egymás felé. Olyan formát kutattunk,
amelyben a dal ütőképessége úgy marad
meg, hogy közben tér nyílik az improvizációra. Ehhez egy filmszerű formát
találtunk ki, amit úgy neveztünk el,
hogy Movies for the Blind, azaz filmek
a vaknak. Rájöttünk ugyanis, hogy az
egész egy montázsszerkezetben érvényesül, vagyis tematikus improvizációk
viszik tovább a történetet ott, ahol a szó
megáll.”
Mindenképpen egyedi dalok, versek, és rendhagyó, fergeteges zongora
meglepetések részese lesz a két művész
közös estjére ellátogató közönség. Ne
hagyják ki!

falképeket pedig tavaly májusban Székelyudvarhelyen mutatták be először.
– A kiállításnak nagy sikere volt, három
hét alatt mintegy 4800-an nézték meg,
ebből a megtekintők hetven százaléka
diák volt – mondta. A nagy érdeklődésre

való tekintettel a magyar Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati forrásból
segített megvalósítani, hogy magyar földre – többek között Hévízre, Keszthelyre,
Tatabányára és Jászberénybe – is eljusson
a kiállítás.

Duóval, vagyis Müller Péter Sziámi
és Szakcsi Lakatos Béla közös estjével folytatódik a Klubkoncert sorozat március 31-én, szombaton a Cine
P’Art Clubban, a mozi galérián.
duka

Templomfalakra festett legendák
Szent László falképek Székelyföldön
címmel nyílt fotókiállítás március
21-én az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán. Magyari
Hunor fotográfus fényképeit Elekes
Gyula, a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház igazgatója ajánlotta a jelenlévők figyelmébe.
Szabó Lilla
Szent László nevéhez számos legenda köthető, nagy tetteit pedig a Kárpátmedencében középkori templomfalak
freskói hirdetik. Többek között Székelyföldön tizenkét templomban található falra festett Szent László-legenda,
amelyeknek Magyari Hunor fotográfus
eredt a nyomába.
De hogyan kapcsolódik Szent Lász-

ló a Székelyföldhöz? Erre már Elekes
Gyula képzőművész, a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház igazgatója adott
választ Szent László életének ismertetésével. Szent László 1046-ban Lengyelországban született, apja I. Béla Árpádházi király, anyja Richéza, II. Miciszláv
lengyel király leánya volt.
Eredményes külpolitikájával, házasságkötéseivel gyarapította országunkat
és visszaszerezte a korábban elvett területeket. Személyét nagy tisztelet övezte, I.
Géza után 1077-től 18 évig uralkodott
magyar földön. A magyarok legszeretettebb uralkodójaként és példaképeként
vonult be a történelembe. Vallási, politikai, hadászati és jellembeli szempontból
is az egyik legidealizáltabb uralkodó volt,
aki a háborúzások alatt mindig vitézül
helytállt. Szigorú törvényeivel visszaszo-

rította a bűncselekményeket és erősítette
az erkölcsi normákat, elősegítette a kereszténység megerősödését.
Erdély védőszentjeként tiszteli,
így nem meglepő, hogy székelyföldön
a mai napig számos legenda köthető
Szent László nevéhez.
Egyik ilyen ismert mítosz a leányrabló
besenyő legendája, amelyet Bibacfalván,
Gelencén, Székelyderzsen és több másik
székelyföldi templomban is megörökítettek. A képeken nagy hangsúlyt kap a női
tisztaság védelmezése, a szív és a lelkiség
útjának követése, valamint a saját belső
harcok kivetülése.
Szent László freskóinak fontos
üzenete, hogy mindig a kereszténység
győzedelmeskedik a pogányság felett,
emellett a képek örök érvényű szimbólumokat közvetítenek.
Szintén Szent László nagyságáról tesz
tanúbizonyságot a sepsikilyéni templom
fala, melyen az 1068-as kerlési vagy más
néven cserhalmi csata jelenetét ábrázolták. Továbbá Szent László legendáit őrzik
Bögöz, Kökös, Sepsibesenyő, Szacsva,
Székelydálya, Oklánd, Csíkszentmihály
és Homoródkarácsonyfalva templomfalai is, melyeket két hónap alatt örökített
meg Magyari Hunor fényképész.
Az előadás után ezeket a különleges
momentumokat láthattuk a folyosó galériáján, melyet több diák és pedagógus
is megtekintett. Elekes Gyula igazgató elmondta, hogy a kiállítás a 2017-es Szent
László Emlékévre készült, a megörökített
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Március végétől, ami meghalt, újraéled

Rövid hírek
Ritmikus gimnasztika. Kitűnő eredményt ért el Katona Laura a Jászberényi
GSE versenyzője a Ritmikus Gimnasztika
Budapest Bajnokságon, ahol 3 arany-, 2
ezüst- és 1 bronzéremmel gazdagodott.

Borongós idő jellemzi a csütörtököt és a hét további részét
is. Hőmérséklet csökkenésre
nem kell számítani, nappal
15-18 fok is lehet, éjjel pedig
6-8 fokot mérhetünk. Jövő hét
elején ismét előbújnak a nap
sugarai és jelentős felmelegedés
ígérkezik.
Április 1.: Április Bolondja. A népszokás szerint, akit
ezen a napon megtréfálnak, rászednek, az április bolondja.

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

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

április 4. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

április 5. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

április 6. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

április 2. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

április 7. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

április 3. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 8. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
március 30. péntek
március 31. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
április 2. hétfő
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
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.

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.
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Elődöntőt érő siker

Fotó: Gémesi Balázs

Sakk. A sakkcsapat NB II Erkel
csoportjában a Jászberényi Sakk Kör, a
BEAC Barcza együttesét fogadta. A találkozón az esélyesebb, 2. helyen tartózkodó
fővárosi sakkozók domináltak, és biztos
győzelmet arattak: Jászberényi Sakk Kör
- BEAC Barcza 3-9. Nyert: Nagy Károly.
Remizett: Blaskó, Darázs, Tajti és Peredi.
Kyokushin karate. Négy ország
közel 400 versenyzője lépett tatamira a
szlovákiai Dunaszerdahelyen a Szlovák
Nyílt kyokushin Bajnokságon, ahol
városunkat a Yakuzák Se versenyzői
képviselték. Agócs Tibor tanítványai
közül aranyérmes lett: Notheisz Janka,
Palásti Krisztián, Danka Hunor, Baráth
Zille Veronika, Bagyinszki Máté, Móczó
Márk és Gál Barnabás. Ezüstéremmel
Szajka Bendegúz, bronzéremmel pedig
Jónás Kitti és Előhegyi Csaba érkezett
haza Jászberénybe.

Rangadót
veszítettek
a kosarasok

Alsóházi rangadóra utazott Jászberény kosárlabda csapata március 24én szombaton, mégpedig a sereghajtó
Műszaki Egyetem gárdájához.
Nagyon sokat számít mindegyik kosárlabdacsapat számára, hogy milyen eredményt produkál az alapszakaszban, pláne a
rájátszásbeli ellenfelével szemben. A JKSE
esetében az alsóház jöhet számításba, ahol
az újonc Debrecen, a - jobb napokat is
megért - Sopron és a szombati vendéglátó
MAFC küzd majd a kiesés elkerüléséért
oda-vissza történő összecsapásokkal. A
fővárosi Gabányi László Sportcsarnokban
szinte hazai hangulatot teremtett a sok
jászberényi szurkoló, ám ennek ellenére
nem kezdett jól csapatunk. Gyenge volt a
védekezés, a támadások pedig akadoztak,
azaz a „gólfelelősök” mint Sejfic, Nelson és
Wallace nem érezték a gyűrűt, így a nagyszünetre, (45-32) tizenhárom pontos hátrányba kerültünk.
A második játékrészben feljavult a
védekezés, főleg az egész meccsen jól játszó Lucsics játéka emelkedett ki, ám ezzel
együtt is, a 3. etap végére mindössze négy
egységet sikerült lefaragni a hátrányból.
A befejező negyedben megmaradt a jó
védekezés, de a pontok száma nem az
elképzelések szerint szaporodott. Wallace
az utolsó másodpercekben bevágott egy
triplát a MAFC gyűrűjébe, de ez arra volt
elég, hogy csak egypontnyi legyen a vereségünk.
MAFC - JP Auto-Jászberényi KSE
73-72 (23-13, 22-19, 20-24, 8-16)
Továbbra is 8 győzelme van a JKSEnek és a 11. helyen várja a folytatást
Pakson. Szerencsére veszített a DEAC
és a Sopron is, ők nem közeledtek, ám a
MAFC már 7 győzelemmel rendelkezik a
DEAC-al együtt. Így igen izgalmas rájátszás elé nézünk.

 folytatás az 1. oldalról
Fantasztikus siker, hogy az egyre
magasabb színvonal ellenére mind a
bajnokságban, mind pedig a kupában
kivívtuk a legjobb négy közé jutást –
immár sorozatban a harmadik évben!
A viharsarkiak elleni első meccs április
1-jén lesz idegenben, a három győzelemig tartó párharc április 5-én (csütörtökön) folytatódik majd városunkban.
Jászberény Volleyball Team-1.
MCM-Diamant Kaposvári Egyetem:
3:0 (18, 20, 19). Jászberény: Miklai
Zsanett 11, Maria Ivonkina 12, Bleicher
Nóra 5, Genesis Miranda 13, Pintér And-

rea 12, Alina Adamenya 2. Liberó: Lékó
Lilla. Csere: Bertók Bettina. Vezetőedző:
Deme Gábor.
Deme Gábor (Jászberény) „Látszólag könnyebb mérkőzés volt, mint a
szerdai, de nagy erőket kellett mozgósítanunk ahhoz, hogy nyerjünk. Szerintem Kaposváron mindkét csapat jobban
játszott, de ezt nem bánjuk, hiszen mi
győztünk. Amikor a nyitásfogadásaink,
bejátszásaink pontosak voltak, arra nem
volt ellenszerük a kaposváriaknak, mert
magassági és erőfölényben voltunk. A
Békéscsaba a párharc favoritja, de szeretnénk megnehezíteni a dolgát.”

Megbüntetett kihagyások
Egy győzelem és egy döntetlen után fogadta a Jászberényi FC a Tiszaújvárost
a labdarúgó NB III Keleti csoportjának 20. fordulójában. Míg a vendégek
a kiesőzónából próbálnak menekülni,
Arany László csapata a dobogóhoz
igyekszik közelíteni. A meccs aztán
nem a hazai oldalon várt forgatókönyv
szerint alakult.
Szőrös Zoltán
Az egy héttel korábbi balassagyarmati
második félidő folytatásában bizakodva,
átalakított kezdőcsapattal lépett pályára
a JFC, melynek soraiban már ott volt a
sérüléséből felépült Farkas János is. A gólerős csatáron azonban még érződött a kihagyás, ami azonban fájóbb volt, hogy a
többiek sem igazán jelentettek veszélyt a
vendégek kapujára. Az első félidő jobbára
mezőnyjátékot hozott, sok apró szabálytalansággal, és jóindulattal egy-egy helyzetnek nevezhető szituációval. Szünet
után is csak kicsivel tűnt elszántabbnak
a berényi gárda, a vendégek lelkes, szervezett futballal nem sok teret adtak, igaz,
ki nem kényszerített hiba is bőven akadt.
Maradt a bizakodás, hogy egy egyéni
villanás esetleg gólt hozhat. Előbb Mile
szabadrúgása süvített el néhány centivel a
léc fölött, majd nem sokkal később, a 64.
percben az ő nagy bedobása után továbbfejelt labdát Farkas lőtte kapura, a kapus
bravúrja után pedig Lukács jókor volt jó
helyen (1-0). A tiszaújvárosiak nemhogy
megroppantak volna, öt perc elteltével
egyenlítettek. Bántóan könnyen kerültek

a védelem mögé a bal oldalon, a visszagurítást pedig Faggyas mintaszerűen lőtte a
hosszú sarokba (1-1).
A mérkőzés visszatérni látszott korábbi medrébe, a látogatók ismét a biztonságot helyezték előtérbe, míg a JFC próbálkozott, de Tisza a kapufa külső szélét
eltaláló fejesén kívül komolyabb veszély
nélkül. Öt perccel a befejezés előtt ismét
hiányzott a kellő agresszivitás a mieink
részéről, Orosz szinte teljesen zavartalanul
vezette a labdát a térfél közepétől egészen
a tizenhatoson belülre, majd Miskit is
kicselezve éles szögből talált be (1-2). A
végig taktikusan futballozó Tiszaújváros
magabiztosan őrizte meg előnyét a lefújásig, s összességében nem érdemtelenül
szerezték meg a három pontot. Jászberényi FC – Tiszaújvárosi FC 1-2 (0-0)
Hiába változott több poszton is a
berényi összeállítás, a találkozó jelentős
részében a vendégek akarata érvényesült. Játékuk ugyan nem volt látványos,
kellemetlen stílusukkal azonban kioltották a passzjátékban sokat hibázó pályaválasztó próbálkozásait. Amikor pedig
kellett, újítani tudtak, és büntetve a
hazai oldal kihagyásait, megfordították
az eredményt. Az eddigiek és a most is
látottak alapján megállapítható, a rendkívül sűrű és kiegyensúlyozott mezőnyben nemigen lesz már könnyű ellenfél,
így március 31-én, szombaton Cigándon is szoros küzdelemre van kilátása a
hetedik helyen álló JFC-nek. A hazaiak
épp három ponttal gyűjtöttek eddig
kevesebbet, jó lenne legalább tartani a
távolságot velük szemben.

Fotó: Pesti József

