Pusztináig elérek

Eseménydús iskolai élet

Bathó Éva tartott előadást a pusztinai
Magyar Ház életéről és a magyar nyelv
tanításáról a Városi Könyvtárban.
Írás a 6. oldalon

Iskola rovatunkba a városi intézmények
sportos eseményeiből, mozgalmas
mindennapjaiból válogattunk.
Összeállítás az 5. oldalon

Elhagyni vagy maradni?

A Szerettem őt című drámát láthatta a
közönség Györgyi Anna és Szilágyi Tibor
főszereplésével a Főnix Fészek Műhelyházban.
Cikk a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 18. szám (XXX./18.)

A barkó
hagyományok

Újság

2018. május 3.

Jászberény város lapja

A május és a tavasz dicsérete

A kiállítással és ruhabemutatóval színesített előadáson az identitásukat
feledett barkók hagyományainak újraélesztéséről hallhattak a népművészet
iránt érdeklődők a Barkó Kézműves
Egyesület jóvoltából április 20-án, pénteken a Déryné Rendezvényházban.

A Monor elleni 0-5-ös fiaskó után az
MTK II ellen idegenben igyekezett
kiköszörülni a csorbát a Jászberényi
FC a labdarúgó NB III Keleti csoportjának 25. fordulójában. A fiatal
házigazdák ellen a korai vezetés megadta az alaphangot, a siker bebiztosítására azonban csaknem a lefújásig
várni kellett, ezúttal nem hiába.

Gergely Csilla
A barkókról, az aprócska népcsoportról Pálmai Ilka, az ózdi Művésztanya vezetője tartott előadást, kiállítással
és ruhabemutatóval szemléltetve a barkó
hagyományok újrafelfedezését az általuk
készített népművészeti alkotásokon. A
barkók a palócok közösségének részeként Észak-Borsodban élnek, múltjukról
a Néprajzi Múzeum mindössze hét tárgyi emléket őriz. Az aprócska népcsoport
megmentéséért 2010-ben ifjúsági kezdeményezésre indították el a Művésztanya
alapjait, melyet 2012-ben nyitottak
meg. Termékeikkel négy mesterséget
vonultatnak fel: szövés, hímzés, viseletvarrás és bútorfestés. 2016-tól Barkó
Kézműves Egyesületként tevékenykednek, tagjai a Népművészeti Egyesületek
Szövetségének. Munkájukat kezdetektől
a Hagyományok Háza mesterei segítik,
Beszprémy Katalin szakmai vezetővel az
élen. Őt és Farkas Évát maguk között
csak „Barbanyáknak” nevezik.
A helyi fiatalok, kultúraőrzők és térségi pedagógusok a mesterekkel közösen
gyűjtötték a barkóság mintadarabjait,
és kézműves táborokban hangolódtak a
közös munkára.
folytatás a 6. oldalon 

Szőrös Zoltán

Az utóbbi évek hagyományait követve a Margit-sziget és környéke adott
otthont a városi majálisnak, ahol
kulturális programokkal, vidámparkkal, vásárral és gasztronómiai
élvezetekkel ünnepeltünk.
Kárpáti Márta
Május elseje a köztudatban munkásmozgalmi ünnepként szerepel, ám
eredete sokkal régebbre nyúlik vissza.
Pogány kori elődeink a tavasz, a természet megújulását köszöntötték ezen
a napon. A májusfaállítás, vidám táncmulatság még ma is élő hagyomány.
Később az egyház is részt kért az ünnepből, Fülöp és Jakab apostolokra,
Szent Józsefre emlékezve. Még később

Civil szervezeteket támogat az állam
A helyi közösség szervezésről, valamint a kulturális és közösségi terek fejlesztéséről tartott projekt tájékoztatót a Jászberényi Helyi Közösség Egyesület április 26-án, csütörtökön a Városi Könyvtárban.
Szabó Lilla
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket a CLLD
(Community-led Local Development)

projekttájékoztatóján, majd Baráth
Gergely szakmai vezető ismertette a támogatható tevékenységeket és a pályázók körét.
folytatás a 3. oldalon 

a II. Internacionálé nyilvánította a
munkások ünnepévé május 1-ét.
A rendszerváltás előtt munkásmozgalmi felvonulások, politikai beszédek, szakszervezeti közös ebédek és
családi piknikek jellemezték a majálist
az 1890-es brit ipari forradalom emlékére. Sokan emlékeznek nosztalgikus
gondolatokkal azokra az ikonikus majálisokra, amikor a vállalatok és a párt
transzparensei alatt nótázva masíroztak
a felvonulók az ünnepség helyszínére.
Jászberényben évtizedeken át a Kiserdő pástja biztosította a helyszínt a
majálishoz, ahol a kötelező mozgalmi
beszédek elhangzását követően a szakszervezetek sátrai alatt az ingyen sör,
virsli, paprikás krumpli fogyasztásával
pihenték ki az elhangzott magvas gon-

dolatokat a szorgos dolgozók.
Ebéd után következett a vidámság,
a szédülésig tartó sergőzés, száguldás a
mini hullámvasúton, a kicsiknek póni
lovaglás, családi-baráti tollasozás vagy
labdázás sötétedésig. Akkor aztán vattacukortól, fagyitól ragacsos arccal, a
mozgástól, netán a sörtől megfáradva
kerékpárral vagy gyalog vonult berény
lakossága tarka kígyót alkotva végig a
Nagykátai úton.
Kedden a Margit-sziget volt hangos
a szabadidejüket városunkban töltő ünneplőktől. Délelőtt tíz órakor a Kolibri
Sportegyesület bemutatója nyitotta az
estig tartó műsorfolyamot, amely csupán az átállási időkre hagyott néhány
percnyi szünetet a nézők számára.
folytatás a 3. oldalon 

A hétközi edzőmérkőzés az élvonalbeli Mezőkövesd ellen minimális vereséget (1-2), ugyanakkor biztató játékot
hozott, az előző meccs okozta sokk
tehát enyhülni látszott. Rossz hír volt
viszont, hogy Mile és Miski után Fejest
és Patócsot is nélkülöznie kellett Arany
Lászlónak a keret összeállításakor. Így
aztán a kezdőcsapat tagja lett a tavaszi
szezonban először szereplő László Krisztián, valamint a hosszú sérülés után
fokozatosan visszatérő Szanyi. Hogy a
mieink elszántságával nem volt gond a
Csepeli stadionban játszott találkozón,
az már a 4. percben megmutatkozott,
amikor Ludasi szabadrúgásból kiválóan
csavart a kapuba (0-1).
Az első félidő további részében a
JFC érvényesítve lélektani előnyét uralta a játékot, a helyzeteit viszont kevésbé
jól használta ki, így a nagyon fontos
második gól sehogy sem akart megszületni.
folytatás a 8. oldalon 

Fitneszpark a hetes körzetben
A 7. számú választókerület lakóit várta körzetbejárásra és fórumra a terület
önkormányzati képviselője, Szatmári
Anikó múlt szerda délután. A bejárás
15 órakor a Lomb utcából indult.
kárpáti

rült fel. Az itt lakók szeretnék az árkot
megszüntetni, mert inkább parkolásra
kívánják használni a házak végén található zöldfelületet. A Szép utca sarkán
lakó ingatlantulajdonos a város segítségét kérte a háza mellett lévő terebélyes

zöldterület gondozásához. Tóth Endre kifejtette, hogy az ingatlan és az út
között található terület rendbetétele a
tulajdonos feladata, ennek gondozására
nincs a városnak kapacitása.
folytatás a 2. oldalon 

A képviselőasszony üdvözölte a
megjelenteket; az önkormányzat és a
városüzemeltetés jelenlévő dolgozóit,
Bohár Józsefné képviselőt, a közterületfelügyelet illetve a média munkatársait.
Ismertette, hogy a választókerületben
jellemzően vízelvezetési gondok vannak, mint például a bejárás kiindulópontján is. Tóth Endre a JVV Nonprofit
Zrt. nevében az árkok szélének lenyesésére illetve ahol engedik a fagyökerek az
árkok mélyítésre tett ígéretet. A Platán
utcában épp ellenkező probléma me-

95 féle laminált padló készleten!
Jászberény, Nagykátai u. 3.
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Fitneszpark a hetes körzetben

 folytatás az 1. oldalról
Ugyancsak a Szép utca problémája
a nem megfelelő közvilágítás. A lámpatestek ritkán vannak elhelyezve és nem
a megfelelő helyre világítnak. A nagy
fogalom miatt fekvőrendőrök kihelyezését is kérték az itt élők. Tóth Endre
elmondta, hogy az útakadály kihelyezéséhez az érintett útszakasz mellett található négy ingatlan lakójának beleegyezése kell. Az utca végét egy földút köti
össze a Vadász utcával. Régi kérés, hogy
ezt a kis szakaszt aszfaltozzák le. Az itt
található szelektív hulladékgyűjtő konténereket is szeretnék áthelyeztetni a
lakók. Ismét a Városüzemeltetés munkatársa válaszolt, aki elmondta, hogy a
házhoz menő szelektív hulladékszállítással hamarosan megoldódik a probléma. A Szép utca egy szakaszán és a
Kakukk utcában több helyen megáll
a víz esőzések után. A Városüzemeltetés szakemberei meg fogják vizsgálni a
csapadékvíz elvezetők rákötését a másik
utcában található vezetékre, valamint
az utak és árok melletti területek gyalulásával próbálják orvosolni a helyzetet. A Batthyányi útról nyíló garázssor
zsákutcája macskaköves, a kövek némelyike már kimozgósodott az idők folyamán. Ezt szeretnék megoldani a garázstulajdonosok egy aszfaltburkolattal,
illetve az ott állandóan megrekedő csapadékvíz-elvezetését is kérik. A közvilágítás hiányos, valamint a szennyvíz is
gyakran feljön. A felvetéseket eljuttatja
az illetékesekhez s egy hónapon belül
tájékoztatni fogja a lakókat az eredményekről – ígérte Szatmári Anikó. A
Batthyányi úton a jó minőségű új járdákra, valamint a körzet büszkeségére
a remekül felszerelt játszótérre hívta
fel a figyelmet a képviselő asszony. A

játszótér része a fitneszpark, amelyet
4,5 millió bekerülési költségből hoztak létre. A szabadidőparkot sokan látogatják, nemcsak a körzetlakók, de a
város távolabbi részeiről is rendszeresen
járnak ide fiatalok és örökifjak edzeni,
kikapcsolódni. A bejáráson egészen a
Gyöngyösi útig sétált a csapat, ahol ismét felmerült a régóta óhajtott igény, a
zebra felfestésére vonatkozólag.
A fórumra a Süni óvodában került
sor 17 órai kezdettel, ahol már többen
várakoztak érkezésünkkor. Szatmári
Anikó köszöntötte az újabb csatlakozókat, köztük Szabó Tamás polgármestert, Szatmári Antalné és Hajnal-Nagy
Gábor alpolgármestereket, Alvári Csaba főépítészt. Röviden összefoglalta az

tavaly elkészült. A játszóeszközök mellett facsemetéket is telepítettek a térre.
Az ígért ivókút is hamarosan a helyére
kerül. A Sün Sámuel Óvoda előtt parkolót építettek a képviselői keret terhére. Összesen nyolc és fél millió forint
fejlesztés történt a körzetben.
A továbbiakban a lakók vették át a
szót, akik kérdésekkel, véleménynyilvánításokkal fordultak a városvezetéshez.
A Boldogszállás utcából érkezett a jelzés, hogy az új aszfalt repedezik, a járda
minősége is kifogásolható. A Gyöngyösi úti nyílászárókat forgalmazó boltnál
nincs megfelelő parkolási lehetőség az
áru rakodására, így az zavarja a forgalmat. A Benepuszta utcai kiserdő aljnövényzete gondozatlan. A polgármester

elmúlt év körzetre vonatkozó teljesítéseit. Elmondta, hogy a közmunkaprogram keretében 1,4 millió forintot költöttek járdaépítésre. Ebből újult meg
a Batthyányi utca, a Hableány utca
egy-egy szakaszán a járda. Ezenkívül
önerős járdafelújítás is történt szintén
a Batthyányi utcában. A fitneszpark

válaszában elmondta megnézik, van- e
lehetőség az utak garanciális javítására.
A zöldterületek gondozása folyamatos,
ám kapacitásfüggő, de mindenképp
gondozni fogják a kiserdőt. A parkolással kapcsolatban a főépítész kifejtette,
hogy a kapubeállóból nem tilos behozni a kereskedőhöz az árut, a parkolást

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot ír ki
a tulajdonában lévő,
Jászberény, Lehel vezér tér 29. szám alatti
93 m2 üzlethelyiségre.
A pályázati kiírás 2018. május 17. napjáig,
hétfőtől-péntekig 8-15 óra között
a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. ingatlankezelésén vehetők át.
Bővebb felvilágosítás az 57/411-618/ 3 mellék telefonszámon
Kovács Károlyné ingatlankezelőtől kérhető.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett hozzátartozónk,

Nyitó Lajos

(1937-2018)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban, együttérzésükkel osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Emlékezünk

Nagy János
(1957- 2015)

halálának
3. évfordulójára

Szívós Ferenc
(1943-2018)

temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban
osztoztak.
Szerető családja

„Fájdalomtól mindig
könnyes a szemünk,
mert gondolatban
mindig itt vagy
velünk.
Hiába borul rád
a temető csendje,
szívünkben élni fogsz
mindörökre.”
Örökké szerető felesége,
gyermekei, unokái.

viszont a telken belül köteles megoldani a bolttulajdonos. Üzletenként 10
négyzetméter/parkoló területet ír elő a
szabályzat.
Volt, aki arról érdeklődött lehetséges-e még közterületre kiültetendő
növényeket kérni az önkormányzattól.
Szabó Tamás ismertette, hogy a város
vette kézbe a közterületekre való növénytelepítést, mert így szakszerűen és
átgondoltan, a tájba illő elemekkel lehet végezni ezt a munkát. Amennyiben
valaki fákat szeretne ültetni az utcára,
akkor ebben az ügyben Faragó Péter
városi főkertészt kell keresni, aki tanácsokkal segítséget nyújt. (Egyébként
közterületről való fakivágás okán is fel
kell keresni a főkertészt.) Lányi László
a Városfejlesztési iroda munkatársa elmondta, hogy a Benepuszta utcai erdő
kitermelése és telepítése az erdőtörvény
szerint történt. Szakmai megfontolás
alapján döntöttek tölgy magoncok ültetéséről.
A hagyományokhoz híven ismét érkezett kérdés az elkerülő út helyzetére
vonatkozóan. A polgármester hangsúlyozta az alakuló kormány első témája lesz a mintegy 6,5 milliárd forint
költségvetésű Jászberényt elkerülő út

megépítése. Az előkészületek befejezésére még az idén sor kerül. Terv szerint
2019 tavaszára elkészül az elkerülő út.
A Gyöngyösi úti zebráról itt is szó
esett. A polgármester kifejtette, hogy
egy gyalogátkelő kivitelezése akár 1014 millió forintba is kerülhet. A város
több pontján merülnek fel hasonló
igények, melyeket mérlegelni kell forgalomirányítási és anyagi szempontból
egyaránt. Hozzátette a zebra kialakításához az engedélyeken túl közvilágítás
kiépítése is tartozik, ez ügyben például
napkollektoros világításokban is gondolkodnak a kapcsolódó területeken.
Kérések között szerepelt útfelújítás is,
mely kapcsán Szabó Tamás elmondta,
hogy mintegy nyolcvan ilyen igény
van a városfejlesztés sürgősségi listáján.
Az utcajegyzéket most aktualizálják
a felújítások sorrendjének megállapításához. Az elnyert hitellel több utca
burkolata és a kapcsolódó közművek is
megújulnak a közeljövőben.
A kérések, kérdések mellé dicséret
is érkezett. A szomszédos körzet képviselője, Nagy András méltatta a fitneszparkot, melyet ő maga és unokái is szívesen használnak sok-sok városlakóval
együtt.

2018 tavaszi lomtalanítási tájékoztató

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy tavaszi
lomtalanítási akciót szervez, melynek
alkalmával az érintett területekről a
megjelölt időpontokban elszállításra
kerülnek a háztartásokban feleslegessé vált lomhulladékok. Tájékoztatónk megtalálható a honlapunkon is
(http://vvzrt.hu), illetve a Berénycafé
(http://berenycafe.hu) oldalán is. Az
aktuális utcajegyzéket a Jászkürt Újság
közli mindig.

Kérjük a lomtalanítás során az alábbi
szabályok betartását:
• Lomhulladékok kihelyezésének időpontja: reggel 7 óra.
• Szolgáltatást csak szerződött partnereink jogosultak igénybe venni.
• A háztartásban keletkezett lomot az
ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a
célgépek és a dolgozók könnyen meg
tudják közelíteni, és a rakodás bizton-

ságosan, és balesetmentesen, kézi erővel végezhető legyen.
• A lomtalanítás során a nagydarabos,
azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra.
Az apróbb méretű lomokat kérjük
zsákban, vagy dobozban kihelyezni a
szétszóródás megelőzése érdekében.
• A kikészített lomokat a közszolgáltató
kizárólag a jelzett időpontban szállítja
el. A később kirakott hulladékot a közszolgáltató nem szállítja el.
• Az egyéb módon kihelyezett hulladék
nem kerül elszállításra.
A lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási hulladékot, veszélyes anyagot
tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes
anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat,
lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot,
olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes
eszközöket (injekciós tűk, fecskendők,

vágó- és szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket,
épület bontásból származó hulladékot,
gumiköpenyt, autóbontásból származó
hulladékot, autóroncsokat, elektronikai
hulladékot és zöldhulladékot sem, mert
azokat társaságunk NEM szállítja el.
A lakosság részére lehetőség van
elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, veszélyes hulladék,
gumiabroncs leadására a jászberényi
hulladékudvarunkban.
A lomtalanítás során közterületre
helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak közszolgáltatón
kívül bárki más által történő elszállítása
jogtalan eltulajdonításnak minősül!
Városunk és környezetünk tisztasága
érdekében kérjük önöket, hogy lomtalanítási akció során e tájékoztató szerint
helyezzék ki elszállításra
szánt lomhulladékaikat.
Köszönjük, hogy
igénybe veszik
szolgáltatásainkat !

2018. évi tavaszi lomtalanítás 3. programjának utcajegyzéke
szállítás: 2018. 05. 12. (szombat)
Akácfa u., Áldás u., Banner J. u., Báthory u., Beleznay A. u., Benepuszta
u., Boldogszállás u., Bulcsú u., Csonka
u., Csörsz u., Daru u., Dob u., Érhát
u., Forgács u., Fortélyos u., Frankel
Leo u., Garat u., Gyöngyösi út, Hableány u., Harcos u., Hattyú u., Kapás u.,
Kárpát u., Klapka Gy. u., Komáromi J.
u., Kun u., Lajosmizse u., Nádverő u.,
Négyszállás u., Olvasókör u., Páva u.,
Redemptio u., Szérűskert u., Szigony u.,
Szobor u., Térítő u., Tigris u., Trombita
u., Túzok u., Tündér u., Ábránd u., Áldomás u., Ártér u., Árva u., Bakki J. u.,

Batthyány u., Bognár u., Csatorna u.,
Csík T. u., Dr. Wittmann T. u., Fenyő
u., Gallér u., Gárdonyi G. u., Gyárfás
u., Hársfa u., Irányi D. u., Kádár u.,
Kakukk u., Kodály Z. u., Kölcsey F.
u., Kőrösi Cs. S. u., Lepke u., Lomb
u., Lövész u., Mátra u., Messzelátó u.,
Mező u., Mikszáth K. u., Pannónia u.,
Platán u., Sírkert u., Szarka u., Szép u.,
Szivárvány u., Tavasz u., Vadász u., Vereckei u., Virág u., Zerge u., Ady E. út,
Agancs u., Árvácska u., Bagoly u., Bajnok u., Bartók B. u., Bedekovich L. u.,
Bercsényi út, Blénessy J. u., Borsóhalmi
út, Csalogány u., Dárdás u., Fáy A. u.,

Fehértói út, Galamb u., Gergely u., Gólya u., Gyökér u., Halmay J. u., József
A. u., Kálmán u., Kazinczy F. u., Kengyel u., Kertváros u., Kinizsi u., Kiss E.
u., Könyök u., Megyeház u., Méhész u.,
Mészáros L. u., Munkás u., Nagytemplom u., Napsugár u., Négyház u., Október 23. u., Ősz u., Pacsirta u., Perec u.,
Petőfi S. u., Rácz A. u., Réz u., Sándor
u., Sármány u., Sipos O. u., Sólyom u.,
Szabadságharcos u., Székely M. u., Szélmalom u., Szent Pál u., Táncsics M. u.,
Telep u., Tóth J. u., Tölgyfa u., Vas u.,
Verseny u., Vértes u., Zirzen J. u., Zoltán u., Zöldár u.

Város

2018. május 3.
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A május és a tavasz dicsérete
 folytatás az 1. oldalról
Helyi művészeti és sportegyesületek szórakoztatták a nagyérdeműt, akik
alig hagytak szabad székeket a közönség soraiban. A nyitóprodukció után
Mezei Anna és Bagi Zoltán énekelt,
majd a Wing Tsun Kung Fu fiataljai
adtak ízelítőt az általuk űzött mozgásformából. A majálison első alkalommal
mutatkozott be a Lehel Vezér Baranta
harcművészeti csoport, akik az eszköz
és harci bemutatók mellé az ősmagyar
szokásokra vonatkozó érdekes információkkal is gazdagították az érdeklődők
ismereteit.
Tizenegy órától a Viganó AMI
gálaműsorát láthattuk. A gyerekek a
Zagyva Banda muzsikájára a néptánc
területén ebben a tanévben megszerzett
ismereteik legjavát mutatták be a népes
közönségnek. Szintén sokan voltak kíváncsiak a Dance Fitness SE bemuta-

tó, a törhetetlen csontú ITF Taekwondo sportolók ízelítője, a Lehel Melody
TSE elegáns koreográfiái, László Tünde
zumba csoportjának lendületes műsora
a szép naphoz illő vidámságra hangolt.

tójára, akik többek között elhozták a
hétvégi diákolimpia magasra értékelt
produkcióit is a hazai közönségnek.
Délután a Holdugatók tánccsoport
Rock and Roll show-ja mozgatta át a
közönséget, ha nem is testben, de lélekben mindenképp. A Zoltán Erika
Tánccsoport modern koreográfiái, az
akrobatikus CECAB Capoeira bemuta-

A programfolyam kiemelt eleme
volt a Páva Pillanatok – a Fölszállott a
páva televíziós népzenei vetélkedő közreműködőinek műsora. A válogatásban
a hazai „pávások” mellett láthattuk az
Ilosvay Selymes Péter Néptáncegyüttest Nagyidáról, a Fundák házaspárt
immár Budapestről, Bontovics Letícia
és Rusvai Máté pedig Szolnokról hozott

táncokat. Az énekes Haraszi ikreket
Bátonytenyeréről, Erdélyi Lucát Üllésről fogadtuk, és itt járt a Sarjú Banda is,
akik több település ifjú zenészei. Horváth Áron a szomszédos Jászfényszaruból érkezett, hogy virtuóz cimbalomjátékával ismét elkápráztassa a nézőket,
hallgatókat. A talpalávalót a Zagyva
Banda szolgáltatta, akik Turaiak ugyan,
de hozzánk már szinte hazajárnak.
Jászberényből a Jászság Népi Együttes,
a Jászság Gyermek Néptáncegyüttes
nagyszerű koreográfiáinak, Balog Károly, Busai Bori és Makula Zoltán szólótáncainak tapsolhattunk.
A közel kétórás néptánc blokkot
modern zene váltotta a színpadon. A
Petőfi Zenei Díjátadón 2017-ben az Év
Felfedezettjének választott Soulwave
magyar alternatív-rock zenekar adott
koncertet. Ifjak és örökifjak buliztak a
legújabb lemezről bemutatott dalokra
és az olyan slágerekre, mint a Kalandor
vagy a Szaladok, illetve a Nehezen múlik, mely nóták hetekig vezették a Petőfi Rádió slágerlistáit.
Természetesen a szigetről nem
hiányzott a vurstli sem. A kicsiket
ugrálóvárak, körhinták, póni lovaglás,
dodzsem, a nagyobbakat céllövölde,
a családokat, fiatalokat kenuzási lehetőség várta. Aki megéhezett bográcsos
kifőzdében, kenyérlángososnál, kürtőskalácsosnál csillapíthatta éhét. Volt
fagyi, vattacukor és koktélárus is. A
szomjat alkoholos és alkoholmentes
italokkal olthatták a sörsátraknál hűsölők. A Klapka iskola udvarán kapott
helyet a lánchinta, ezúttal egyedüli játékként azon a helyszínen.
Kocza Anita a rendezvény zárása
körüli időben pozitívan nyilatkozott
az eseményről. Véleménye szerint idén
csúcsot döntött a látogatók száma, ami
elsősorban a folyamatos műsornak, és
valószínűleg a remek időjárásnak is köszönhető.

Civil szervezeteket támogat az állam
 folytatás az 1. oldalról
Az európai uniós pályázat főként
civil szervezeteknek, vállalkozásoknak
és nonprofit egyesületeknek nyújthat
támogatást.
A projekt keretében a helyi közösségeknek lehetősége nyílna a jászberényi közösségi célú tevékenységek
megújítására, szabadidős programok
fellendítésére és a fiatalok bevonására,
támogatására. Baráth Gergely fontos
beavatkozási területként említette a
jászhagyományok és a Lehel mondakör
értékmentését, valamint újra feldolgozását kiadványok, filmek, anyagok
digitalizálása formájában, művészeti
programokat, és a jász identitás fejlesztését, ami 32 millió forintból valósul-

hat meg 2018-2020 között.
Szintén kitűzött terület a tudás- és
kompetenciafejlesztési programok támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok bevonása, amelyre 16 millió forintot
fordítanának. Kulcsprojektnek minősül
a Zagyva menti városi kultúrtáj közösségi fejlesztése, amely magába foglalja
épületek, használati térelemek létrehozását, felújítását, zöldfelület-fejlesztést és
az összetartó helyi közösségek kialakulásának segítését. Erre a célra 115 millió
forint áll rendelkezésre. Szorosan ehhez
kapcsolódik a város közösségi életében
szerepet játszó épített közösségi terek
fejlesztése, kulturális terek hasznosítása
is. A mintegy hatvan millió forintból támogatható tevékenységek közé tartozik

a fejlesztési cél érdekében tett eszköz- és
gépbeszerzés.
Baráth Gergely a projekt szakmai
vezetője elmondta, a személyes kapcsolatokon túl kiemelt figyelemmel kell kezelni az online közösségi agorák kialakítását. Továbbá hangsúlyozta a kulturális
és oktatási felületek létrehozásának fontosságát, amelyek segítik a jászberényiek
részvételét a közösségi életben, és identitásképző tartalmak közös megélését
teszik lehetővé. A pályázatra két év alatt
32 millió forint áll rendelkezésre.
De kik pályázhatnak? Pályázhat települési önkormányzat, intézmények,
nonprofit szervezetek, egyházi jogi személy és kisvállalkozás is. Valamint a helyi akciócsoport területén legalább 12
hónapja bejegyzett, vagy ott legalább
ugyancsak egy éve igazolt tevékenységgel rendelkező szervezetek.
Hamarosan kiírásra kerül az első
pályázati felhívás, melynek népszerűsítése érdekében ezúttal első tájékoztató
fórumot tartottak. A kevés érdeklődőre
való tekintettel a közeljövőben ismét
megrendezik a fórumot, melyre leginkább egyesületeket várnak.
A tájékoztató után Szabó Tamás
polgármester fogalmazta meg felvetéseit. Elmondta, hogy megfelelő józansággal kell kezelni a programot, amelyre
érdemes jelentkezni, és annak lehetőségeit a közösség érdekében felhasználni
az érintetteknek. Ugyanakkor alaposan
mérlegelendő kérdés a fenntarthatóság,
tekintve, hogy öt éven át működtetni
kell a pályázó csoportokat és az elkezdett tevékenységet.

Tájékoztatás
Tájékoztatás Jászberény város településrendezési tervének elfogadásáról, valamint a településrendezési
terv módosítása során a véleményezés lezárásáról és a környezeti vizsgálat szükségességéről.
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. április 18-i
ülésén elfogadta a Jászberény Város
Helyi Építési Szabályzatáról és Sza-

bályozási Tervéről szóló 4/2017. (II.
16.) önkormányzati rendeletének
részterületekre vonatkozó módosítását a hrsz.: 86 (Ady E. u. 11.) és
a hrsz.: 0270/12 (Dometic) ingatlanokra vonatkozóan.
• Jászberény város településrendezési tervének részterületet – (érintett terület:
hrsz.: 2410/2 ingatlanon, a volt Huszár laktanya mögötti tervezett gyűjtőút) – érintő módosítási folyamatában
a Képviselő-testület a 112/2018. (IV.
18.) határozatában a véleményezést
lezárta, és a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek.
A Jászberény Város módosított Településrendezési Tervét tartalmazó dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáján
(Jászberény, Lehel vezér tér 18.).
Szabó Tamás
polgármester

A Jászkun Redemptio emléknapja
május 6. Jászberény
16 óra: A Jászkun Redemptio tiszteletére rendezett
központi emlékünnepség
Ünnepi előadás:
A Pentz összeírástól a Redemptio ünnepéig.
Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatójának előadása.
A Jászkunság Hagyományőrzéséért díjak átadása.
Helyszín: Déryné Rendezvényház díszterme.
17.30 óra: Koszorúzás. Helyszín: Jász-emlékmű.
19 óra: Ünnepi műsor. A jász kamukéró, avagy történetek
Szűcs Mihályról. Helyszín: Lehel Film-Színház. A belépés ingyenes,
de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni lehet a Lehel Film-Színház és
a Jászberényi Városi Könyvtár jegypénztáraiban.
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Hirdetés
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Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.

A Five Kft. (Jászberény, Ady E. u. 22.)

a CO-OP Star Zrt. hivatalos informatikai szervezője

informatikus
munkatársat keres szakirányú közép- vagy
felsőfokú végzettséggel.

Elvárások: - MS operációs (Win 7/10) rendszerek magabiztos ismerete
- Hálózati ismeretek
- B kategóriás vezetői engedély
Előny:
- Windows 2012 R2/2016 Server, Active Directory és
Microsoft Exchange 2016 üzemeltetési tapasztalat.
Fényképes szakmai önéletrajzot, bérigény megjelölésével
a fent megadott címre, illetve a bato.andrasne@coopstar.hu
email címre kérjük elküldeni.
Jelentkezési határidő: 2018. május 25.

Eredeti, svéd
Lindab minőség!

27%

minden Rainline
termékre

20% engedmény

cserepeslemezekre

Nagy Kft.

5100 Jászberény,
Nagykátai út 11.
06-30/370-2257
nagykft@invitel.hu

Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva

felvesz szakképzett

bér- és munkaügyi
előadót és
pénzügyi-számviteli
ügyintézőket.

H, Sz.: 13-18, Cs.: 8-14,
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058

H, P.: 8-13,
K, Cs.: 13-19
Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Szépüljön meg az ünnepekre!
Botox kezelésnél, ráncfeltöltésnél

Dr. Szabó András
Jászberény
Szövetkezet út 5. fszt. 1.
K: 10.30-12.30 Cs: 15-18.30
Tel.: 06-20/461-3220
www.drszaboandras.hu

Zenetanárt keresünk

II. osztályú LTP 45-ös
Lindab TRAPÉZLEMEZEK
Ft+Áfa/m -től
többféle színben a készlet erejéig.

A tájékoztatás nem teljeskörű, az akcióval, valamint
a szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételekről kérjük,
tájékozódjon a felujitas.lindab.hu oldalon.

fogszakorvos

Rendelési idő változás!

Fényképes szakmai önéletrajzot,
bérigény megjelölésével
bato.andrasne@coopstar.hu
email címre kérjük.
Jelentkezési határidő:
2018. május 15.

alapfokú művészeti iskolába,

1.090

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

BŐRGYÓGYÁSZAT –
KOZMETOLÓGIA

Tavaszi
ereszcsatorna
akció!

és síklemezekre!
Ingyenes kiszállítással és
helyszíni lerakodással!

2018. május 3.
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billentyűs tanszak és szolfézs oktatására.
Érdeklődni: 06-30-9-522-345

● 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!

/Csomor Családi
Méhészet

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

társasházi lakást

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.

Tel.: 06-20/566-1259.

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

Jászberényben, főtéren
vásárolna magánszemély.

felujitas.lindab.hu

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya

Ifjúság

2018. május 3.

Emlékezetes versenyek
Április 14-15-én vettem részt a Mathias
Corvinus Collegium által szervezett
Bonus Intra Országos Történelemverseny döntőjén, Budapesten.
Az idei verseny témája az 1848/49es forradalom és szabadságharc volt.
A verseny első napján a témához kapcsolódó különböző forrásanyagokat
dolgoztunk fel a Hadtörténeti Intézet
és Múzeumban. Vasárnap a második
fordulóban írt esszémet prezentáltam,
melynek címe Jászok az 1848/49-es
forradalom és szabadságharcban volt. A
versenyen második helyezést értem el,

A szombati iskolanap érzékenyen érinti a diáktársadalmat, kivéve, hogyha ez
egy jó hangulatú, laza napot jelent.
sz. l.

A Klapka György szakgimnázium
és szakközépiskola tanulói április 21én tanórák helyett diáknapra mentek
az intézménybe. Már az utcáról hallani lehetett a gólöröm hangját, ugyanis

az iskola udvarán focicsapatok mérték
össze futballtudásukat. Kicsivel arrébb
a súlyemelők feszültek neki a több kilós
vasaknak, ahol Tamás Zoltán igazgatót
is sikerült utolérni. – Az ilyen programok új szintre emelik a tanár-diák kapcsolatot. Jól érezzük magunkat, miközben megmarad a tisztelet, sőt másnap
jellemzően mindig jobban köszönnek
a diákok.
Az idei diáknapon újdonság volt,

5. oldal

Megyei dobogós helyezések

és eredményesen szerepelt a Lehel Vezér
Gimnázium másik tanulója, Kajos Ráhel
Csenge is.
A Tudományos Diákkörök XVIII.
Kárpát-medencei konferenciájának Humán- és Társadalomtudományi Tematikus Konferenciája Kárpát-medencei
döntője április 6-7-én került megrendezésre Kisvárdán, ahol helytörténet
kategóriában első díjban részesültem.
Kutatásom címe: „Hol van a sok sírkereszt?!” – A málenkij robotra elhurcolt
jászfelsőszentgyörgyiek emlékére volt.
Ménkű Andrea
Lehel Vezér Gimnázium

Diáknap a Klapkában

www.jku.hu

Az I. korcsoport (2009. 01. 01.
után születettek) küzdelmeit Rákóczifalván rendezték meg április 18-án. A
Bercsényi előbb magabiztosan verte a
Zagyvarékas csapatát (4:1), majd nagy
csatában a Szolnok Szandaszőlőst 1:0ra. Ezután következhetett a döntő a
Szolnok Széchenyi csapata ellen, de itt

Szandaszőlőstől 4:3-ra. Ezek után az
elődöntőben a Szolnok Széchenyi csapatától is vereséget szenvedtek (0:3),
így a bronzmérkőzésen kellett kiharcolni, hogy érem kerüljön a fiúk nyakába.
Ezt a feladatot hatalmas küzdelemben,
de megérdemelten a Bercsényi nyerte
a Karcag ellen (2:1), így itt is érmesek
lettek a jászberényi fiúk. Az országos
döntőbe itt is a Szolnok Széchenyi csapata jutott, miután a döntőben büntetőkkel verte Szandaszőlőst.
Az I. korcsoportos csapat névsora: Orosz Marcell, Sas Márk, Járomi
Zalán, Szabó Bálint, Vincze Zoárd,

sajnos már nem termett babér a jászságiaknak, a szolnokiak nyertek 4:0
arányban, így a bercsényis fiúk ezüstérmesek lettek a megyei döntőben, míg
a szolnokiak készülhetnek az országos
döntőre.
A II. korcsoport (2007. 01. 01.
utániak) április 19-én, Karcagon szerepelt a döntőben. Kezdésnek Törökszentmiklóst verték könnyedén 3:0-ra,
majd nagy csatában kikaptak Szolnok-

Maszlag-Csáki Dávid, Bathó Bálint,
Horváth Kornél, Gergi-Bodor Barnabás, Baranyi Martin, Fekete Róbert, Kovács Nándor.
II. korcsoport: Kuli Kevin, Muhari Zalán, Nagy Mátyás, Gál Kristóf, Krasnyánszki Bence, Vízi Kornél,
Turjányi Márk, Sárközi Olivér, Ruskó
Milán, Széles Dávid, Orendás Gergő.
Mindkét csapat testnevelője: Kiss
Attila.

A labdarúgó diákolimpia küzdelmei
tavasszal jutnak el a megyei döntőkig, ahová a JÁI Bercsényi Miklós
Általános Iskola I. és II. korcsoportos csapatai is bejutottak az előzetes
körzeti döntők után.

hogy az egyéni vetélkedők helyett, az
osztályok közösen versenyeztek, majd
a legjobb három osztály torta, jutalomban részesült. Összemérték tudásukat többek között zenevetélkedőn,
szkander- és erőemelő párbajon, pingpongbajnokságon és egyéb ügyességi
versenyeken. A játékos feladatokon
túl, maradt idő egy kis tanulásra is,
így ebben az évben is porondon volt
az egészségügyi elméleti oktatás. Több
szakma gyakorlására is alkalmat adott a
diáknap, például többen fodrászszékbe
ültek, vagy épp körmeiket szépítették.

6. oldal

Kitekintő

www.jku.hu

Kapás a Margit-szigeten

2018. május 3.

Pusztináig elérek
A pusztinai Magyar Ház életéről és a
magyar nyelv tanításáról Bathó Éva
tartott előadást április 5-én délután a
Városi Könyvtárban. Egy év alatt szerzett tapasztalatait örömmel osztotta
meg a szépszámú hallgatósággal.

hordozzák, tette hozzá személyes tapasztalatát Bathó Éva.
A Mária Terézia által elrendelt ingyenes katonaság elől a székelyek egészen
Moldváig menekültek, már akik túlélték
az osztrák katonák fegyvereit. Ott főként

Gergely Csilla

Második alkalommal rendezett horgászversenyt Jászberény Város Önkormányzata. Az eseményt a Vasas
Sporthorgász Egyesület és a Hűtőgépgyár Horgász Egyesület szervezte
meg április 21-én a Margit-szigeten.
ács
A versenyen való részvétel ezúttal
is díjmentes volt, de nem ezért vettek
részt a vártnál is többen. Mint ahogy
azt Mizsei András a Vasas Sporthorgász
Egyesület elnöke elmondta, leginkább
a szép környezet és a napsütéses idő
vonzotta a horgászni vágyókat, akik
összesen 32-en adták le nevezésüket.
A Margit-sziget környékén mostanság nem telepítettek halat, jobbára
természetes a szaporulat, ami igen ter-

mékenynek mondható az egyesületi
elnök szerint. Ezt igazolták a pecások
is. Kovács Tamás szerint sok a hal, a
nagyok viszont kevésbé jellemzőek,
de neki azért sikerült egy 3 kg feletti
amurt fogni. Somogyi Károly szintén
két amurt fogott, amelyek több mint
2 kg-ot nyomtak. Ő leginkább csontit,
kukoricát és pufit használt csaliként.
A versenyen három kategóriában
hirdettek végeredményt. A gyermekek
között Tóth Krisztián nyert Rabóczi
Kristóf és Juhász Bálint előtt. Az ifjúságiak között a sorrend: Kovács Tamás,
Jámbor Patrik, Paréj Viktor. A felnőttek között Somogyi Károly végzett az
élen Kispál Béla és Ország Bálint előtt.
A nyertesek horgászathoz szükséges
ajándékokat vehettek át a Város Önkormányzatának felajánlásából.

Moldvai kalandozásának
története egy hirdetés megpályázásával indult, melyet a
Moldvai Csángómagyar Oktatási Program indított Gyere
tanítani! címmel. Bathó Éva
örömmel jelentkezett és utazott a csángó magyar gyermekek közé, hogy minden tudásával bővítse a növekvő ifjúság
ismeretét. „Amikor olvastam a
hirdetést úgy éreztem, hogy ez
egy személyes üzenet nekem.”
Bevezetőjében a moldvai
csángók történelméről beszélt.
Megtudhattuk többek között,
hogy már a középkori moldvai oklevelekben is bőséggel
találhatunk magyar eredetű szavakat,
mint például a hivatali élet, udvari élet,
katonai élet, mesterségek, lakóhely. A
mohácsi vész után az ország három részre
szakadása révén Erdély református fejedelemség lett. Ettől kezdve nem küldtek
magyar katolikus papokat Moldvába és
elkezdődött egyfajta elszigetelődés. Ezt az
elzártságot pedig az ott élők még ma is

magyarlakta falvakban telepedtek le. Az
első hivatalos népösszeírás szerint (1859)
52.811 lakos vallotta magát római katolikusnak, ebből 37.823 magyar anyanyelvűnek. Az 1899-es népszámlálási adatok
tanúsága szerint a moldvai katolikus népesség nőtt ugyan, de a magyar nyelvűek
aránya csökkent. Ez a tendencia pedig
sajnos az évek előrehaladtával is megma-

radt. Trianon után már a csángók is kaphattak útlevelet a román hatóságoktól,
így az elszigetelődés némileg csökkent,
valamint Moldvába is érkeztek erdélyi
magyar szerzetesek és katolikus lelkipásztorok. A román nyelv volt a kötelező, sőt,
még a neveket is románosították. A véletlen kicsúszott magyar szóért verés is járt a
gyermekeknek az iskolában.
Kallós Zoltán büszke volt arra, hogy
ő maga is részt vehetett a magyar nyelv
oktatásában Moldvában, Lészpeden,
1956 és 1968 között. A magyar nyelv
oktatására tett erőfeszítéseknek gátat
szabtak ugyan, de csak 2000-ig, amikor
elindult a Csángó Oktatási Program a
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége
gondozásában. Az első helyszínek voltak
Pusztina és Klézse.
Az oktatási program a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége felügyeletével működik. Tevékenységeik közé
tartozik a magyar nyelv oktatása a román
iskolában, az iskolán kívüli magyar tanítás, hagyományőrző tevékenységek és közösségfejlesztés. A 2017/18-as tanévben
1964 gyermeknek tartanak iskolán kívüli
foglalkozásokat, 1190 gyermeknek pedig
iskolai oktatás keretében.
Bathó Éva Pusztinán (székelyes csángó település) tanít immár egy éve, s elmondása szerint tevékenységük sokkal
több, mint pusztán oktatás. „A települések megmaradásában is gondolkodni
kell, amiben a tanároknak kulcsszerepe
van.” A szülőknek klubbot vezetnek és
magyar órát is tartanak, valamint szeptemberben elindult a bölcsőde, ahol
számos magyar népdallal, mondókával
ismerkedhetnek meg a kicsik és szüleik.

A barkó hagyományok
 folytatás az 1. oldalról
Mivel eddig sajnos teljes viseletet
még nem találtak, de motívumokat,
fotókat igen, ezért azokból a forrásanyagokból állítottak össze a mai divatnak
megfelelő használati tárgyakat, ruhadarabokat, barkó jegyekkel ékesítve. Az
eredmény pedig magáért beszél! Táskák,
pénztárcák, mobiltokok, párnahuzatok,
asztalterítők, ékszerek, kulcstartók és
még megannyi kincs vonzotta a tekinteteket a Déryné Rendezvényház dísztermének végén felállított kiállítótérben.
Molnár-Madarász Melinda dizájner
helyi fényképek és minták alapján tervezett barkó ruhát, melyet Sebestyén

Márta a Fölszállott a páva televíziós
műsor egyik középdöntőjében viselt. A
ruha sikere után egész kollekciót tervezett barkó motívumokkal.
Az előadást követően alkalmi, de
annál ügyesebb modellek segítségével mutatták be a zsűrizett, díjnyertes
ruháikat és kiegészítőiket, amely méltó zárása volt az aprócska népcsoport
újraélesztését felvállaló Műhelytanya
bemutatásának. S nem utolsó sorban,
jó példa ők arra, hogy lehet a népi motívumokat a mai kor elvárásainak is
megfelelő használati tárgyakon ízlésesen megjeleníteni, ezáltal is megőrizve
eleink örökségét.

facebook.com/
berenycafe

Jászberényi
telephelyre

C+E kategóriás
jogosítvánnyal

gépkocsivezetőt
Öregedj később! 360°-os bőrápolás.
180° belső ápolás: a napi 15 ml kollagén ital fogyasztása
segít újjáépíteni és megerősíteni a bőrt a szervezet
természetes kollagéntermelésének fokozása által: 63%-al
csökken a ránc mélysége, foltok halványodnak, a szervezetre
általánosan fiatalító hatással van.

keresünk.
Érdeklődni

+36 20 206 8588-as
telefonszámon.

Virágkertészet

Anyák napjára is
válasszon kertészetünk
széles kínálatából.
5100 Jászberény, Szelei út 41.

06-30/485-8559

Nyitva tartás: H-Szo.: 8-18 óráig.

Anyák napján nyitva 8-16 óráig.
A jászberényi ADU C+C
Raktáráruházunkba (Szelei út 71.)

eladót keresünk

azonnali belépéssel.
Előny: OKJ-s targoncavezetői jogosítvány.

A jászberényi Szupermarketbe (Szabadság tér 4.)

hentest felveszünk

szakirányú végzettséggel, gyakorlattal.

Jászsági élelmiszer boltjainkba,

Jászalsószentgyörgyön (Fő út 65.) és Jászárokszálláson (Kossuth u. 1.)

180° külső ápolás: a különleges fejlesztéseknek
köszönhetően az IMAGE termékek váltják valóra
a megálmodott egészséges bőrt.
Érdeklődni: Káplárné Nagy Margit kozmetikusmester
Jászapáti Nap utca 1/a Telefon: 06-30/282-2200

Balkon

eladókat keresünk.
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Jelentkezés önéletrajzzal e-mailben:
turei.monika@coopstar.hu, illetve személyesen az üzletekben.
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Elhagyni vagy maradni?
Szerettem őt címmel, egy igazi kamara drámát láthatott április 25-én, a
Főnix Fészek Műhelyház szépszámú
közönsége. A Györgyi Anna és Szilágyi Tibor által előadott darabban
a néző önmagával, saját kérdéseivel
találkozott.
Demeter Gábor
Egy elhagyott meny és egy, a feleségét megcsaló, de soha el nem hagyó
após felkavaró története a színjáték.
Briliáns és életszerű dialógusok, viták, kitárulkozások, emlékek, párhuzamos történetek füzére. Párbeszédek
darabjait láttuk, késleltetett, elkésett
párbeszédeket, utólag, későn kibeszéléseket. Annyira tipikus a helyzet, amivel indult: a pasi elhagyja a feleségét,
otthagyja két gyerekkel. Hát mi ebben
az új? Például az, hogy mindannyiunk
múltjában (sajátban vagy barátokéban,
egyre megy) van egy ilyen szenvedéstörténet, és mind olyan ismerős, olyan
nemszeretem.
Chloé (Györgyi Anna) férje lelépett és most az apósa, Pierre (Szilágyi
Tibor) elviszi a vidéki házukba, hogy
valami más történjen azzal a megviselt fiatalasszonnyal. A két felnőtt évek
óta, először ül le beszélgetni, a hősnő
tele van haraggal és kétségbeeséssel.
Szikrázik, sistereg, minden gyűlöletét
rázúdítja az öregre, aki szerinte fiát
ilyen szemétnek, hitványnak nevelte. Pierre-t undok, szófukar, magának
való pofának ismeri mindenki, aki évtizedek óta hallgatagon él dögunalmas
házasságában és nem szokott hozzá
ahhoz, hogy másnak is van véleménye.
A rázúduló haragtól megrepedezett az
após közönye, lefoszlik róla a tárgyi-

Fotó: Szalai György
lagosság maszkja, és egy sérülékeny,
csupa seb ember állt előttünk. Elmeséli
élete nagy szerelmének történetét, amikor érett férfiként váratlanul beleesett
az okos, csinos tolmácsnőbe, Mathildeba. Megelevenedik az emlék, Györgyi
Anna játssza az elhagyott hitvest, megjelenik az após egykori szeretőjeként,
és csak egy villanásra, Pierre feleségeként is. A másik szereplővel azonosulva
hangsúlyozza a sztorit. Minden elharapott szónak jelentősége van, minden
apró mozdulatnak, kis rezdülésnek,
félrekapott tekintetnek, mert ezekből
az apróságokból áll össze egy történet,
egy szerelem, egy sors. A titkolt románc
csak egy darabig tartott és sután ért véget. Mindig rossz a vége, vagy kiszállás,
vagy a házasságban maradás, vagy a szerelmes nő megbántása, és marad a kese-

rű szájíz. Az elbeszélésből az is kiderült:
az após nem biztos abban, hogy jól tette, amiért annak idején nem hagyta el a
családját. A hosszú éjszakai beszélgetés
konklúziójaként azt a kérdést teszi fel:
jobb lett volna talán, ha annak idején ő
bátrabb? Minden más lett volna.
Az előadás utolsó mondata a férfi
kérdése, miszerint: „Nem lett volna
jobb, ha az unokáimnak egy bátrabb
nagypapája van?” Ezen kételyek miatt a
Szerettem őt mély pszichológiai és filozófiai kérdéseket vet fel, közben pedig
a történet hétköznapi, érdekes, és sok
szinten befogadható volt.
A színészek számára pedig igazi
kihívás volt, hogy a közönség karnyújtásnyira ült: itt nem lehetett hazudni,
belül kellett megtörténnie a fent jelzett
folyamatoknak. Így volt, tényleg!

Bolondok szerencséje

Április 21-én, szombaton tűzték műsorra Marcel Achard művét, a Bolond
lányt a Lehel Film-színházban, amit
nagy érdeklődés övezett. Nemcsak a
darab könnyed stílusa, de a kitárt ajtókon át beáramló meleg, esti levegő
is ízelítővel szolgált a nyári szabadtéri színházak hangulatából.
Kazsimér Nóra

A történet szerint új vizsgálóbíró
érkezik a párizsi Igazságügyi irodába,
nevezetesen Camille Sévigné (Kautzky
Armand), akit a sikeres munkára leginkább felesége nagyvilági élet iránti vágya motiválja. Rögtön az útjába is kerül
egy már-már sablonosnak mondható
gyilkossági ügy, melyet természetesen
egy tökéletesnek látszó, befolyásos család berkein belül követtek el. Sévigné,
ha időben meg szeretné alapozni tekin-

Fotók: jasznaplo.hu

télyét, és vele együtt az áhított presztízst, idő előtt le kell zárnia a nyomozást, csakhogy ösztönei egészen mást
súgnak.
Kételyeit a kissé habókosnak
mondható, mégis rafinált szobalány,
Jozefa Lantenay (Pikali Gerda) váltja ki.
Ő nem más, mint maga a gyanúsított,
aki négy kerék híján hamar a cselekmények középpontjában találja magát.
Ám a frappáns kiszólások és eltúlzott
gesztusok egyúttal a darab lelkévé és az
egyetlen érdekes karakterré is teszik a
figurát, akihez a hitelesség miatt talán
jobban illett volna egy fiatalabb, bohókásabb színésznő. Kautzky Armand –
akinek szinte bármit elnézünk Bond-os
orgánumáért cserébe – feltűnően rutinból, de jól hozza az öltönyös, felesége
által nyomás alatt tartott aktakukacot,
miközben próbálja menteni – döcögősen, de végtére is sikerrel – a naiv lányt,

a még ki sem ejtett, de már mindent
összekuszáló szavaitól.
Bár a darab beharangozójából, a
műfajból és a felsorakoztatott nagy
nevekből arra következtetett az ember,
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Programajánló
● Inog a világ – Pataky Attila előadása
Május 3-án, csütörtökön 18 órakor
Pataky Attila, az Edda frontembere tart
spirituális előadást a Déryné Rendezvényházban.
● Autótolvajok
Május 3-án, csütörtökön 18.30 órakor
az Autótolvajok című darabot mutatják be
a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Rock koncertek
Május 5-én, szombaton 17.30 órától négy banda, a Magor, a Dorothy, az
Ossian és a Road zenekarok koncerteznek
a Szabadtéri Színpadon.
● Mentőkutyás nyílt nap
Május 6-án, vasárnap a Kutyákkal az
Életért Alapítvány nyílt napot szervez
a mentőkutyák világnapja alkalmából
Borsóhalmi úti kiképzőbázisukon. Lesz
mentőkutyás romkutató tréning, őrző-védő kutyabemutató, agárbemutató,
pónilovaglás, ugrálóvár, valamint bemutatót tart a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltóság is.
● Négyszállási kápolna búcsúja
Május 6-án, vasárnap 11 órakor búcsúi
szentmisét tartanak a Május királynője
tiszteletére felszentelt négyszállási kápolnában.
● Elsőáldozás – Szentkúti templom
Május 6-án, vasárnap 11 órakor lesz az
elsőáldozás a Szentkúti templomban.
● Mozdulj, Berény!
Május 6-án, vasárnap 13 órától negyedik
alkalommal rendezik meg a helyi edzési lehetőségek szemléjét a Nagyboldogasszony
iskola sportcsarnokában. A Mozdulj, Berény! fellépői lesznek: Rubint Réka, Andi
Fitness, László Tündi és zumbás csapata,
valamint Kangoo Adri is.
● Redemptio emléknapja
Május 6-án, vasárnap 15 órakor ünnepi
szentmisével veszi kezdetét a redemptiós
emléknap programja a Főtemplomban,
majd 16.30 órakor lesz a díszünnepség
a Déryné Rendezvényházban, 18 órakor
pedig koszorúznak a Jászkapitány szobornál. Az emléknap zárásaként 19 órakor A
jász kamukéró című színpadi játékot mutatják be a Jászsági Hagyományőrző Egylet
tagjai a Lehel Film-Színházban. Ez utóbbi
programra a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
● A fény kürtje
Május 8-án, kedden 16 órakor a jászok
kürtjének kódjairól tart előadást Várszegi
Tibor az EKE Jászberényi Campusán.

● A hónap műtárgya
Május 8-án, kedden 17 órakor mutatják
be Sashegyi Kálmán: Piac című festményét
a hónap műtárgyaként a Szikra Galériában.
● TSMT-ről mindenkinek
Május 8-án, kedden 17 órakor Csuhajné
Szabó Tünde TSMT terapeuta tart előadást a tervezett szenzomotoros tréningről
a Jászberényi Városi Könyvtárban.
● Dumaszínház – Kovács András Péter
önálló estje
Május 8-án, kedden 19 órakor Kovács
András Péter mozgatja meg a rekeszizmokat Életed filmje című önálló estjén az Ifjúsági Házban.
● Molnár János kiállítása
Május 10-én, csütörtökön 17 órakor
nyitják meg Molnár János festő és grafikusművész kiállítását a jász Múzeumban.
● Klubkoncert
Május 11-én, pénteken 21 órakor a Jazztelen koncertezik a Lehel Film-Színház
emeletén.
● Portelki templom búcsúja
Május 13-án, vasárnap 9.30 órakor Jézus mennybemenetelének ünnepén lesz a
Jászberény-Portelek templom búcsúja.
● Jótékonysági rendezvény
Május 13-án, vasárnap 11 órától jótékonysági rendezvényt tartanak Portelek
első, romokban heverő keresztjének megmentésére a település közösségi házában.
Beszédet mond Balog Gyula, a portelki
Nagy János Helytörténeti Gyűjtemény
vezetője, Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője, valamint Balog Donát,
Portelek önkormányzati képviselője. A
jótékonysági rendezvényen fellépnek: népdalkörök, énekkarok, tánccsoportok és
Jászságból és környékéről.
● Elsőáldozás – Főtemplom
Május 13-án, vasárnap 10 órakor lesz az
elsőáldozás a Főtemplomban.
● Emlékezés a háborús áldozatokra
Május 13-án, 16 órakor a helyi háborús
áldozatokra emlékeznek istentisztelettel és
műsorral Tőtevényen, az Erdei Vendégháznál (volt iskola).
● Kórusok hangversenye
Május 13-án, vasárnap 16 órakor a Déryné Vegyeskar és a Magdeburgi kórus ad
hangversenyt a Főtemplomban.
● Kamarakoncert
Május 16-án, szerdán 17.30 órakor a
Palotásy János Zeneiskola fennállásának
60. évfordulója alkalmából kamarakoncertet tartanak a Déryné Rendezvényházban.

A búsképű lovag történetei
Falovat megülve szelték át a hegyeket
a német bábművészek a Főnix Fészek
Műhelyház világot jelentő deszkáin
április 26-án. A közönség, Don Q –
Egy lovagregény töredékei című maszkos bábjátékot láthatta és kapcsolódhatott be interaktívan is az előadásba.
munkatársunk
A Lipcsei Kamaraszínház (Cammer
spiele Leipzig) Compania Sincara (Arcnélküli Társulat) nevű bábszínházi kompániája, Cervantes és Bulgakov művei alapján
készült, német nyelven játszott előadása
mozgás-, báb-, fény- és zeneközpontúságával hatott nézőire. Don Quijote-parafrázisa a maszkos színjáték technikáit
használta ki mesteri fokon. Nem véletlen,
hogy számtalan díjat nyert már az előadás,
köztük a MITEM-re (Madách Nemzetközi Színházi Találkozó) történő meghívást a Nemzeti Színházba, amire az itteni

hogy egy pörgős tempójú, nyomozással, csavarokkal és nagy poénokkal teli
vígjáték várja, a valóságban egyik kritérium sem teljesült maradéktalanul.
A rendező túl sok mindent bízott a két
órán át változatlan díszletre, az apró, elejtett bizonyítékokra, és a főkarakterre,
így pengeélen táncolt a nézők figyelme,
melyet Jozefa ébresztett fel olykor egyegy jól irányzott, kacér megjegyzéssel.
Egy kedves, kissé egysíkú színdarabot
láthattunk, melyről nem derült ki, hogyan is lehetett kasszasiker a hatvanas
években, noha az kétségtelen, hogy
sokaknak kellemes hétvégi kikapcsolódást jelentett.

7. oldal

Fotó: Szalai György

fellépést követő napon került sor.
Három színész és egy zenész idézte fel
a Búsképű Lovag történeteit leleményes
kellékekkel, hol komikus, hol poétikus
maszkokkal, bábokkal, figurákkal és a
közönség aktív közreműködésével.
A (szín) játék közössé vált, a színészek és a nézők pedig közösségé: hol süvítő porfelhő-koncertté alakultak, vagy
éppen a kiosztott műanyag báránykákkal dobálóztak.
Sokkal fontosabb volt számukra a
közönség és a szereplők közötti kommunikáció, így a Búsképű Lovag története az
alapellentétekre redukálódott: szerelemgyűlölet, élet-halál, bátorság-gyávaság.
Az egymásnak és egymással mesélés központjába az ember került. Don Quijote,
Sancho Panza és a Halál rólunk-nekünk
meséltek, de nem azért, mert jobban tudják, kik is vagyunk valójában.
Ezt együtt fedezhették fel a közös
játék során.

8. oldal
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Izzó pipacsok skarlát-mezején
Kánikula idő várható csütörtökön 28 fokos maximummal.
A nyári meleg a hét további részében is folytatódik, nappal 30
fokhoz közeli értéket mérhetünk,
míg éjjel 14-16 fokra enyhül a levegő. A jövő hét szintén napos,
meleg idővel veszi kezdetét.
Május 6. Babevő János néven is szerepelt a régi naptárakban, ekkor vetik a hüvelyeseket,
babot, lencsét.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
május 3. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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.

május 4. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

május 5. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

május 10. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 6. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 11. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 7. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 12. szombat
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

május 8. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 13. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
május 5. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

2018. május 3.

Felálltak a padlóról a focisták

 folytatás az 1. oldalról
Nem könnyítette meg mindezt két
sérülés miatti csere sem, Tisza és Lukács
vált ki kényszerűségből idő előtt. Szünet
után inkább a küzdelem dominált, a fővárosiak kerültek mezőnyfölénybe, igaz,
nagyobb helyzetet nem tudtak kialakítani Menczeles kapujánál. Egy gólt azonban
bármikor bárki találhat, így csaknem a
befejezésig volt izgulnivaló berényi oldalon. A 91. percben aztán Ludasi vitte saját térfeléről indulva szinte a hazai kapuig
a labdát, beadását pedig a csereként beállt
Kürti lőtte a léc alá, lezárva a nyitott kérdéseket (0-2). MTK Budapest II – Jászberényi FC 0-2 (0-1)
Ha nem is volt eget rengető színvonalú a mérkőzés, az összkép alapján mindenképpen megérdemelt volt
a vendéggyőzelem, különösen az egy
héttel korábbi súlyos vereséget, és a
sérüléseket figyelembe véve. Az akarás

Fotó: Pesti József
és a küzdőszellem hozadéka a három
pont, így az 5. helyre lépett előre a
csapat, amit az eddig egy ponttal kevesebbet gyűjtő Füzesgyarmattal szemben kellene megőrizni május 6-án,

Győzelemmel búcsúztak a kosarasok
Április 30-án, vasárnap este játszotta
utolsó hazai mérkőzését Jászberény
kosárlabda csapata az egyik kiesőjelölt alakulattal, a Sopronnal.
ács
A JKSE számára nem volt ugyan
tétje a mérkőzésnek, de minden bizonnyal nem szerettek volna a csapat
tagjai vereséggel búcsúzni a 6. játékostól, azaz a hazai publikumtól. A vendégek viszont azért szerettek volna nyerni, hogy kedvezőbb pozícióból kezdjék
a play out-tot a MAFC-al szemben.
Mindezeket figyelembe véve az első
perctől kezdve fej-fej mellett haladt a
két alakulat. Egyik gárda sem tudott
elhúzni több ponttal, a nagyszünet is
csupán „tripladobásnyi” vendégelőn�nyel, azaz 50-53-al kezdődött.
A 2. játékrészt a vendégek kezdték
jobban és egy jó darabig 5-6 pontos távolságra tartották maguktól a berényi
gárdát. A negyed végére ez mindössze
két egységre (68-70) zsugorodott. A
zárónegyed legelején aztán Nelson egy
hármassal azonnal megfordította az állást, megadva társainak a nagyobb sebességre kapcsolás jelét. Mivel a közön-

Fotó: Gémesi Balázs
ség is nagyobb hangerőre kapcsolt, a
többiek is egyre jobban átérezték, hogy
most lehet ellépni a Soprontól. Az eddig kevesebb lehetőséget kapott játékosok is remekül szálltak be csereként a
mérkőzésbe. Csattanóként Szigedi Bence, a mérkőzés befejezését jelző duda
előtt 1-2 mp-el tripladobással biztosította be csapata győzelmét.
JP Auto-Jászberényi KSE - Sopron KC 90-83
JKSE: Nelson 21/9, Rakics 16/6,

Városunk mindhárom amatőr jégkorongcsapata befejezte a küzdelemsorozatot, ám levezetésképpen a három
alakulatból alakítottak egy ütőképes
csapatot és részt vettek a miskolci
hokitornán.

Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

Jászkürt

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.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Wallace 10/6, Lucsics 14/6, Sejfic 4.
Csere: Kerpel-Fronius 9/3, Czirbus 4,
Cseh 2, Bazsó 7/6, Szigedi 3/3.
Megérdemelt győzelemmel fejezte
be tehát a hazai mérkőzéssorozatot a
jászberényi kosárlabdacsapat. Az utolsó
meccsen minden pályára lépő játékos
kitett magáért, hiszen ezúttal mindannyian a gyűrűbe találtak. Az majd
szombaton este Debrecenben dől el,
hogy melyik csapat végez a 11. és melyik a 12. helyen.

Kupát nyertek a hokisok

Ács Tibor

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

vasárnap 17 órától a gyöngyösi „hazai”
pályán. Már csak azért is, mert az aktuális ellenfélen kívül további öt csapat
toporog három pontra vagy annál is
közelebb a JFC-hez.

Mező Áron
aranyérmei
Április 20-22-én rendezték a 2018.
évi GPC Világkupát Győrben. Jászberényből Mező Áron Benjámin két versenyszámban lépett színre.
á. t.
Mező Áron a versenyt 21-én, felhúzással kezdte és nyerni tudott kategóriájában egyetlen érvényes fogásával, ami 240
kg volt. Teljesítményével az összetettben
megkapta az abszolút bajnokoknak járó
kupát is. Ezt követően guggolás versenyszámában indult, ahol megszerezte a második világkupai aranyérmét.

Amatőr jégkorongtornát szerveztek
április utolsó napján Miskolcon. A nyár
elejei „jeges” rendezvényre négy csapat
fogadta el a meghívást, köztük a berényi
hokisok is kaptak az alkalmon és két sorral, valamint egy kapussal utaztak el a

torna színhelyére. Körmérkőzést játszott
a négy alakulat, melyben úgy alakult,
hogy a két veretlen társaság, azaz a jászberényiek és a rendező miskolciak játszottak utoljára. A berényi gárda megőrizte jó
formáját és az utolsó összecsapást is megnyerve (4-0) övék lett a DVTK Kupa.
A kupagyőztes csapat tagjai:
Kubanek Ellák (kapus), Ács Viktor,
Bujdosó Gábor, Durucz Dániel, Jerkó
László, Oláh Zoltán, Rácz Róbert, Szabó Zoltán, Torma Tibor, Tóth Roland és
Varga Milán. Lékó László vezetőedző
pedig a kispadról segítette őket a kupa
megszerzésében.

