Egy nap a közösségért

Jó hangulatú, játékos családi napon vehettek
részt a Neszűrben élő közösségek május
13-án, az Öregerdei Ifjúsági táborban.
Tudósítás a 2. oldalon

Forgassunk vígjátékot!

Kovács András Péter Életed filmje
című, negyedik önálló estjét hozta
el az Ifjúsági Házba május 8-án.
Cikk a 6. oldalon

Hagyományaink grafikái

Molnár János festő és grafikus
hagyománytisztelő alkotásait tekinthetik meg
a látogatók június 16-ig a Jász Múzeumban.
Írás a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

Ünnepelt a Székely Mihály iskola Búcsú és jótékonyság
Portelek település Jézus mennybemenetele templomának búcsúját
tartották május 13-án, vasárnap. Az
egyházi eseményhez kapcsolódóan,
jótékonysági rendezvénynek adott
helyet a közösségi ház, és az udvarán
felállított színpad.
Demeter Gábor
A Portelek határában álló, út menti
keresztek közül az elsőt, közismert nevén a Nyúl keresztet, még 1895-ben
állíttatta Isten dicsőségére Sárközy János és neje, Bartal Borbála. A helyieket
– ha a vasútállomásról a falu felé indulunk –, ez a kereszt fogadta és üzente

A Székely Mihály iskola alapításának ötvenedik, a névadó halálának ötvenötödik évfordulóján a Déryné Rendezvényházban kedden délután tartott ünnepség
keretében emlékeztek meg a jeles évfordulókról az iskola egykori és jelenlegi pedagógusai, diákjai, a szülők és az intézmény tevékenységét elismerő városlakók.
Kárpáti Márta
Különleges évfordulóra emlékezünk,
mely méltóvá tesz a névadó szellemiségéhez, amely áthatja az iskola mindennapjait és ünnepeit – hangzott el a köszöntőt
követően a műsorvezető megfogalmazásában. Iskolatörténeti visszatekintőjében

Tukacsné Kovács Judit intézményvezető
elöljáróban szintén az ünnephez fűződő
gondolatait osztotta meg a hallgatósággal, melyeket Márai Sándor szavaival
támasztott alá. A Székely Mihály iskola
az elmúlt félévszázad folyamán számos
társadalmi, gazdasági változáson, megmérettetésen esett át, egyvalami azon-

Jász virtus – ész és erő
A redemptio ünnepéhez kapcsolódva
múlthét hétfőn a diákság emlékezett
a jeles napra játékos helytörténeti vetélkedőkkel, ügyességi sportversenyekkel, íjászkodással, színpadi produkciók megtekintésével.
kárpáti
A szerencsés felső tagozatos gyermekeknek nem kellett ezen a verőfényes
napon az iskolapadban görnyedniük,
helyette a Lehel Film-színház kényelmét
élvezhették előadások megtekintésével,

a Margit-sziget árnyat nyújtó fái alatt
tehették próbára ügyességüket hagyományőrző játékokban, megtapasztalhatták az íjászat izgalmait, illetve a városszerte kijelölt helyszíneken próbára tehették
tudásukat redemptios ismereteikből.
A moziban a Jászsági Hagyományőrző Egylet színielőadással elevenítette fel
a jászkun önmegváltás eseményeit, mely
kapcsán a gyerekek közelebb kerülhettek
múltunkhoz, jász identitásunk mibenlétéhez. A műsorban néptáncos produkcióval felléptek a Jártató együttes fiataljai is.
folytatás a 3. oldalon 

számukra: hazaértek.
Balog Gyula, a Portelek helytörténetét szívén viselő polgár elmesélte,
hogy a kőkeresztet egy hatalmas vihar
1989-ben ledöntötte, és azóta romokban hever. A tanyamúzeumot, helytörténeti gyűjteményt létrehozó és vezető
Balog Gyula régi vágya, hogy mindenki örömére, újjáépülhessen a többszáz
éves emlékhely és átadhassák azt a
jövő nemzedék számára. Gondolatát
tett követte és a templom búcsújának
napjára, mikor az elszármazottak is hazalátogatnak, jótékonysági eseményt
szervezett, ami a kereszt megmentését
és újjáépítését segítheti.
folytatás a 3. oldalon 

ban változatlan maradt az esztendők
folyamán. A pedagógusok és a diákok jó
kapcsolata, és az a cél, hogy a társadalom
számára hasznos, pozitív gondolkodású emberek kerüljenek ki a padokból.
Ötven év a történelemben nem hosszú
idő, de számunkra mégis meghatározó,
mert ide kötődik életünk egy darabja, a
közös emlékek, élmények, az itt átadott
és megszerzett tudás. Ebből a közösségi
munkából áll össze a Székely Mihály iskola valódi története.
folytatás a 2. oldalon 

Kivirágzik a város

Negyedik helyen zártak
röplabdázóink
Múlt héten hétfőn befejeződött a szezon röplabdásaink számára, akiket az Újpest
legyőzött a bronzcsatában, ám a szezon előtt kitűzött céljukat így is túlteljesítették.

Elkezdődtek a tavaszi kerti munkálatok Jászberény közterein, ahol közel
11 ezer egynyári virág kerül elhelyezésre a város szépítése céljából.
Egy héttel ezelőtt mintegy 360 négyzetméteren kezdték meg a kerti munkálatokat a Jászberényi V.V. Nonprofit zrt.
kertészei. A tervek szerint május végéig
virágba borul a Lehel Vezér tér, a Szentháromság tér, az Apponyi tér, a Dózsa
György úti körforgalom és a Margitsziget környéke is. Közel 30 fajtából 11
ezer egynyári virágot ültetnek ki, amelyek között begóniát, fuksziát, petúniát
és gazániát is megcsodálhatunk.
Ezenfelül 63 villanyoszlopon négy
féle színű futómuskátli pompázik majd
október végéig. A mutatós virágokon túl
olyan növényeket is elhelyeznek, amelyek
a térbeli hatás növelik.

Budai Levente
Bravúrok. Mosolyok. Tapsviharok.
Olykor búslakodó szurkolók és játékosok. Mindezek jellemezték az idényt,
összességében azonban elégedettek le-

hetünk és annak is kell lennünk. Ha
olykor voltak is nehézségek, az Extraligában és a Magyar Kupában elért negyedik hely mindenképp megsüvegelendő eredmény.
folytatás az 5. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat
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Ünnepelt a Székely Mihály iskola
 folytatás az 1. oldalról
A felemelő gondolatokat követően
az igazgatónő az iskola történelméről
szólt, amely elődjének alapítása egészen 1873-ig nyúlik vissza az időben.
Az egykori lányiskola 1968-ban vette
fel világhírű operaénekesünk nevét. Az
intézményben 1977-től indult a zenei
képzés, amely a város legjobb hangú
és hallású gyermekeinek magas szintű
oktatását hivatott elvégezni. Számtalan
fesztiválon, hangversenyen, kórustalálkozón, zenei versenyen szerepeltek
sikerrel az itt tehetségüket kibontó diákok. Az iskola kórusának színvonalas
munkáját a város 1995-ben Pro Urbe
díjjal jutalmazta. Jászberény legkisebb
létszámú iskolájában ma 18 pedagógus
szárnyai alatt, családias környezetben
évfolyamonként egy osztály tanul,
melynek tagjai remény szerint igényességgel, tehetséggel felvértezve indulnak
az itt töltött nyolc év után tovább.
A visszatekintőt követően az iskola 2.Z osztályos tanulói adtak számot
az intézményben elsajátított néptánctudásukról. Kuli Orsolya koreográfiája szerint dunántúli ugróst és
dudálóst láthattunk a kicsiktől. Pócsi
Virág Lackfi János zenéről szóló versét
szavalta el, majd Farkasné Szőke Tünde
tanárnő zongorakísérete mellett Burai
Kevin tehetséges tanuló Paganini művet játszott.
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató Székely Mihály életét foglalta
össze előadásában. Az opera fejedelme
1901. május nyolcadikán Spagatner
Mihályként született Jászberényben, zenerajongó családban. Már az elemiben
kitűnt szép hangjával, így hamarosan a
templomi kórus oszlopos tagjává vált.
Állítólag nélküle nem is tartottak énekkari próbát, annyira meghatározó volt a
hangszíne. Az éneklés mellett a futballban is jeleskedett, aktívan sportolt és
élete végéig elkötelezett Fradi drukker
volt. 16 évesen Budapestre került gimnáziumba, majd egy biztosítótársaságánál kezdett dolgozni. Az éneklést nem

....a Krisztusba vetett hit által
Istentöl van igazságom....
(Fil 3, 9)
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

PAPP GÉZA
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Szerető család

Baranyi
Ferenc

búcsúztatásán részt vettek és
őt utolsó útjára elkísérték,
valamint fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

Emlékezünk

halálának
10. évfordulójára
„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozzuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz,
de olyan jó várni,
hazudni a szívnek,
hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál,
mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk,
sohasem feledünk.”
Szerető családod

az Operaház örökös tagjának nevezték
ki, kétszer kapott Kossuth díjat, a Jászberény Díszpolgára cím kitüntetettje.
55 éve, 1963. március 22-én távozott
az élők sorából. Utolsó szerepének
emlékezetes szavai: „Mondjunk imát
a holtakért!” Jászberény polgárai nem
csak imájukban őrzik emlékét, de utcát, kórust, iskolát neveztünk el híres
szülöttünkről, kiállításon tekinthetjük
meg hagyatékát.
Bolla Ilona, egykori székelyes diák
idézte fel az iskolaévek emlékezetes pillanatait a következőkben. Az 1985-ben
Székely díjjal jutalmazott, akkori nyolcadikos ma is meghatódva emlékezik
azokra az időkre, amikor az inspiráló,
bátorító környezetben nevelkedett az
intézmény falai között. Beszédében
név szerint megemlítette tanárait, és

kiemelte egy-egy jó tulajdonságukat,
akiknek példája, tanácsai és gondoskodó szeretete később átsegítették az élet
nehézségein.
A beszédeket követően ismét a
zene és a tánc következett. A 3.Z osztály, Móri Krisztina táncpedagógus
tanítványai, a Legyetek jók ha tudtok
című film betétdalára adtak elő táncos
jelenetet. Kiss Viktória Milyen ma Székelyes diáknak lenni címmel prózában
foglalta össze az iskolai élet mindennapjait. Elmondta, hogy a Székely iskolára elsősorban a családias hangulat,
a nyugalom, az összetartás, a szeretet
és a jó hangulat jellemző. A negyedik
osztályos kisdiákot ismét egy öregdiák
követte a fellépők sorában. Mészáros
Máté klarinéton Kókai Rezső dallamaival szórakoztatta a megjelenteket.
Minden évben ezen ünnepség keretében kerül sor a Székely Mihály díj
átadására, melyet az iskola végzős tanulóinak legjobbjai kaphatnak az alapítvány jóvoltából. Idén Bozsó Dominik
tűnt a legérdemesebbnek a kitüntetésre. A tanulót osztályfőnöke, Bús Linda
tanárnő méltatta. Elmondta, hogy Dominik az osztály és a tanári kar egyöntetű véleménye alapján jogosult a díjra
sokoldalú tehetsége, kiváló tanulmányi
eredménye, közösségi aktivitása, kötelesség-tudása, fegyelmezettsége okán.
A kitüntetett a sportban, zenében,
képzőművészetben egyaránt jeleskedik.
Az elmúlt évek során számos tanulmányi versenyt nyert, szép eredményeket
tudhat magáénak matematika, fizika,
nyelvtan, angol nyelv, helyesírás, rajz,
természetismeret terén. Tanulmányait
a Liska József középiskolában folytatja
majd. A kitüntetett köszönetet mondott tanárainak és diáktársainak és
meghatottan emlékezett vissza a Székelyben töltött nyolc esztendőre.
A műsorfolyamot Vas Mária és Balogh József, ugyancsak egykori diákok
zenés műsora zárta, akik az Óz a csodák csodája című népszerű musicalből
adtak elő részletet.
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Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
szeretett édesanyánk

Molnár Mihályné

hagyta abba, a munka mellett képezte
magát, különböző lokálokban énekelt
nagy sikerrel. Első nyilvános szereplésére 1920-ban az Orpheumban került sor. Három évvel később debütált
operaénekesként a Városi színházban a
Bűvös vadász remetéjét játszotta. Ősztől már az Operaház tagja volt, és haláláig az is maradt. Pályája üstökösként
ívelt felfelé. A világ valamennyi jeles
operaszínpadán tündökölt, valamen�nyi nagy basszusszerepet megformálta.
Leghíresebb alakításai a kékszakállú
herceg, Szalasztro, Leporello, Ozmin,
II. Fülöp, Borisz Godunov. 1946-ban

Ifj. Batta József
Tamás
halálának 20. évfordulójára
„Az emlék a lelkekben terem,
s a lélek az nem hal meg sosem.”
Gyászoló család

„A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok Jászberényben” elnevezésű pályázat keretében tartottak
családi napot a neszűrben élő közösségeknek május 13-án, az Öregerdei
Ifjúsági táborban.
kazsimér

A szülők, fiatalok és egészen kicsi
gyermekek is aktív időtöltésben, sportos vetélkedőkben és szórakoztató játékokban próbálhatták ki ügyességüket.
A délutánig tartó mozgalmas napra
több mint száz vendéget vártak, akiknek már reggeltől rotyogott a finom
illatú gulyásleves a bográcsban. A tar-

talmas ebéd mellé természetesen zenei
aláfestés is társult, így a hangulat már a
kezdetekkor adott volt egy vidám ös�szejövetelhez.
A projekt egyik szervezője, Patakiné
Kocza Anita köszöntötte a megjelenteket és az eseményre második alkalommal kilátogató ismerős arcokat, majd
a program részletezése következett. Az
örökmozgókat foci, játékos feladatok
és ugrálóvár várta, a remek nyereményekért pedig sportversenyen át vezetett az út.
Szatmári Antalné alpolgármester
asszony beszédében felhívta a figyelmet
az esemény valódi céljára, mely nem
más, mint a saját magunkra, környezetünkre és a másikra való odafigyelés,

az együttműködés fontossága és ezek
beépítése a gyakorlatba. Megszólította
egykori diákjait, akik még emlékezhetnek a tanított módszerre, mely segít
eligazodni a mindennapokban. „Tűzzünk ki célokat!” Ezek lehetnek akár a
lakás takarítása, a környezet tisztán tartása, a kötelességeink elvégzése, melyeket, ha betartunk minden áldott nap,
elkerülnek a lelki betegségek és minőségi életet tudunk biztosítani a családunknak is. A továbbiakban kellemes
szórakozást kívánt a megjelenteknek
és ígéretet tett, hogy felmerülő problémáikat ezután is igyekszik orvosolni,
amennyiben hozzá fordulnak, segítségére mindig számíthatnak.
Aki csak eljött, kissé fáradtan, de
jó érzéssel, gazdagabban térhetett haza,
ahol talán eszébe jutottak az elhangzott
tanácsok, a közös élmények, melyek
a későbbiekben hozzájárulhatnak egy
jobb társadalmi élet megvalósításához.

Város

2018. május 17.

Búcsú és jótékonyság
 folytatás az 1. oldalról
A búcsú reggelén a Nyúl keresztnél,
rózsafüzér imádsággal kezdődött a nap,
amit Taczman András diakónus vezetett.
Nem sokkal ezután, a jótékonysági rendezvényre érkező vendégek, csoportok
felsorakoztak a keresztet hordozó fiata-

lok mögé, majd harmonika kísérettel, és
Boldogasszony anyánk énekével vonultak be a szentmisére, amit Szántó József
főapát celebrált.
A misét követően benépesültek a közösségi ház udvarán felállított széksorok
és a szervező, Balog Gyula köszöntő be-

Jász virtus – ész és erő

 folytatás az 1. oldalról
Az elmúlt évek szokásai szerint a
Margit-sziget adott otthont a Jász Virtus
vetélkedőnek, ahol a diákok szórakoztató
ügyességi feladatok megoldásával bebizonyíthatták, a jász legények és lányok
erősek, gyorsak, fifikásak és nem utolsó
sorban összetartóak, csakúgy mint évszázadokkal ezelőtt élt felmenőik. Zentai
Zoltán szervező idén is változatos feladatok megoldatásával tette próbára az ötfős
csapatokat. Ismét volt hordón lovaglás,
„tojáslopás”, létrában futás és hasonló,
ügyességet igénylő, kacagásra serkentő
feladatok. Az asszisztenciát a cserkészek
és a hagyományőrzők vállalták idén is.
A Zagyva parton kipróbálható íjászat az összpontosítás mellett szintén erőt
és ügyességet kívánt a vállalkozó kedvű gyerekektől. Az jászalsószentgyörgyi
Szentgyörgy Íjászai egyesület hagyományőrző sportolói látványos bemutatóval csináltak kedvet a honfoglaló őseink
tudományába való kóstolóhoz.
A város hat helyszínén megrendezett
helytörténeti vetélkedőt Patakiné Kocza

Anita állította össze. A már megszokott
állomáshelyekhez idén egy új is csatlakozott a Víz utca- Serház utca sarkán, ahol
egykor a Német Lovagrend székháza állt.
Az általános iskolák felső tagozataiból
szervezett nyolcfős csapatoknak már a
helyszínek fellelése is kihívást jelentett,
azok megtalálása helytörténeti ismereteket kívánt. A redemptios eseményekhez
kapcsolódó állomáshelyeken különböző
nehézségű kérdésekkel várták a játékvezető tanárok, lelkes lokálpatrióták a fiatalokat. A fent említett állomáson Metykó
Béla és Besenyi Vendel helytörténeti kutatók fogadták a gyerekeket. Elmondták,
hogy a diákok széles ismeretekkel rendelkeznek, látszik, hogy szépen készültek a
feladatra, ám sajnos a helytörténet oktatása nem szerepel az országos tanmenetben, és ezt a hiányosságot jó lenne valamilyen formában orvosolni.
A vetélkedőn részt vevő gyerekek
mindenesetre már jól megismerték jász
történelmünk ezen szeletét, és talán nem
csak a részvételért ígért ötös motiválta
őket tudásanyaguk bővítésére.
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3. oldal

Elsőáldozás – Főtemplom

szédével elkezdődött az adománygyűjtő
jótékonysági rendezvény. Adománygyűjtő, mivel egy persely is kihelyezésre
került, melybe, ki-ki bedobhatta anyagi
támogatását a jó ügy érdekében.
Az ünnepi beszédek sorát a rendezvény fővédnöke, Pócs János a Jászság
országgyülési képviselője kezdte, akinek
élete első fontos pillére volt Portelek.
Hiszen itt járt iskolába, az itteni emberek jóindulata és jó szándéka meghatározó volt számára a továbbiakban.
Megköszönte Balog Gyula fáradozását,
aki nem nagy embernek született, de a
dolgok, melyeket véghezvisz, teszik őt
naggyá. Tevékenysége folytán a portelkiek gyökerét, hagyományait, hitét ápoló
kereszt kerül megújításra. A megvalósításban a képviselő is partner szeretne
lenni, így támogatója a kezdeményezésnek. – A leomlott kereszt jelzi, hogy itt
valaha élet volt, a megújított pedig üzeni, itt élet van és lesz – zárta beszédét
Pócs János.
Balog Donát, a település önkormányzati képviselője köszönetét fejezte
ki mindenkinek, aki a rendezvény létrehozásában tevékenykedett és elmondta,
amit tud megtesz azért, hogy a régi műemlék méltó módon megújulhasson. A
fellépéseket megelőzően Bertalan János
regnáló jászkapitánnyal emléklapokat
adtak át a műsorban szereplő csoportoknak.
Mindezek után népdalkörök, tánccsoportok, nyugdíjas klubok követték
egymást késő délutánig a színpadon,
előadásaikkal színesítve és támogatva a
jótékonysági rendezvény célkitűzését.
Balog Gyula elszántságát ismerve,
bizonyos, hogy állni fog újra a kereszt,
a 123 éves fa árnyékában az út mentén!

Tájékoztatás
Jászberény
településrendezési
tervének
módosításáról
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselő-testület
döntése alapján elindult a város településrendezési tervének módosítása geotermikus erőmű létesítésének
érdekében.
A tervezett erőmű a 0611/15 hrsz-ú
ingatlanon valósulna meg. Az ingatlan
jelenleg a Keü építési övezetbe tartozik. Ez a célnak nem felel meg, ezért
az érintett ingatlant Gipe (ipari) építési
övezetbe kívánjuk sorolni.
Annak érdekében, hogy mindenki
megismerhesse a módosítással érintett
területet, lakossági fórumot szervezünk, ahol tájékoztatást adunk a módosítás tartalmáról.
Időpont: 2018. május 22. 17 óra.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Nagyterme
A módosítással kapcsolatban az
érintettek javaslatokat, észrevételeket
tehetnek, amelyeket 2018. június 4-ig
kérünk írásban eljuttatni Alvári Csaba
főépítésznek címezve, a Polgármesteri
Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér
tér 18. alatti címére, vagy elektronikusan az alvari.csaba@iaszberenv.hu
címre.
Szabó Tamás
polgármester

Pesti József képriportja
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Házassági évforduló

Sok szeretettel köszöntik

Gugi Istvánnét
(szül: Sárközi Mária) és

Gugi Istvánt
55. házassági
évfordulójuk
alkalmából

gyermekeik és családjuk.

Meghívó lakossági fórumra
Tisztelt 8. választókerületi lakosok! 2018. május 23-án, szerdán
17 órai kezdettel önkormányzati
képviselői beszámolót és lakossági fórumot tartok a Szent István
körúti Általános Iskolában.
Ezt megelőzően 16 órakor körzetbejárás indul a Kötélverő utca és a
Páfrány utca kereszteződéséből.
Meghívottak: A nyolcas számú
választókerület lakói, a képviselőtestület tagjai, a városi főépítész, a
városüzemeltetési iroda vezetője és
munkatársai, a JVV Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és illetékes munkatársai, valamint a sajtó munkatársai.

Várok minden érdeklődőt!

2018. május 17.

Drogmentes
maraton

Az először 2002-ben megszervezett
Drogmentes Magyarországért Mozgalom hazánk eredményekben gazdag drogprevenciós rendezvénysorozata.
Az Egészség Világnapján, április hetedikén immár 17. alkalommal indult
300 települést érintő útjára a 12 főből
álló csapat a Parlament elől. A futás célja, hogy felhívja a figyelmet a drogok
káros hatásaira, veszélyeire, főleg a fiatalok körében. A futás és kerékpározás

mellett önkéntes drogmegelőző előadásokat is tartanak az iskolákban. Jászberénybe május 15-én, délután érkeztek
Jásztelek felől, majd Nagykáta irányába

hagyták el városunkat. A csapat 42 nap
után napi 50-60, összesen 2100 kilométert teljesítve, május 20-án tér vissza
Budapestre.

a kiképzők, de kipróbálhatták a vakvezető kutyák munkáját is. A közönség nagyon élvezte a fekete óriás
schnauzer romkutatását, amely során

egy elbújtatott személyt kellett megtalálnia. A gyerekek mozgásigényét
pónilovaglással, ugrálóvárral lehetett
kielégíteni.

Mentőkutyák
világnapja
Nyílt napot tartott a Szabó Gábor
által vezetett Kutyákkal az Életért
Alapítvány a Mentőkutyák Világnapja alkalmából a Borsóhalmi úti
kiképzőbázison.
Tisztelettel:

Baranyi László
8. vk. képviselő

Pénz- és értékszállítói
munkakörbe
keresünk munkatársakat.

Pesti József
Minden év április utolsó vasárnapján irányul a figyelem a világban 38
ország közel 30 000 mentőkutyájára.
Jászberényben egy héttel később, május
hatodikán került sor erre az eseményre.
A szépszámú állatbarát érdeklődőt ügyességi bemutatókkal várták

Emlékezés hőseinkre

Feltételek: vagyonőri igazolvány, fegyvervizsga,
egészségügyi alkalmasság.

Jászberény Városi Önkormányzat 2018. május 26-án (szombat)

Érdeklődni: +36-20/534-37-95

a Hősök Napján tiszteleg a hősök emléke előtt

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium,

Szakközépiskola és Kollégiumba

lovas szakoktató, matematika és
informatika tanárt keresünk.
Várjuk jelentkezésüket az alábbi számokon:
06-59/328-158, 06-20/967-5426 (Veresné Nagy Margit)

A Jászberényi Strandfürdő
május 14-én megnyitotta kapuit.
4 medencével

(gyermek, élmény, strand és úszó)

várjuk minden kedves
fürdőzni vágyó
vendégünket.

18 órakor Szentmise a Szentkúti templomban. 19 órakor Megemlékezés a II. világháborús
emlékműnél. A hősökre Dr. Sebők Balázs főiskolai docens emlékezik. Koszorúzás.
20 órakor Koszorúzás az I. világháborús emlékműnél. Közreműködik a Berényi
Színjátékos Társaság és a 298. számú Lehel Vezér Cserkészcsapat.
A megemlékezésre tisztelettel hívjuk és várjuk városunk lakosságát.
Jászberény Városi Önkormányzat

Szünetel
az ügyfélfogadás!
Tisztelettel értesítem
Jászberény város lakosságát,
hogy 2018. május 25-én
(pénteken) 8-12 óra között
áramszünet miatt

Cement Diszkont
Többféle cement kapható.

OSB 6-22 mm-ig készletről kaphatók!
Tűzgátló, vízgátló és normál gipszkarton.
Betonvasak, térhálók, térkövek nagy választékban.
Zsákos- és szigetelő anyagok, kiváló minőségű EPS ragasztó.
Fenyő fűrészáru, zsalukövek, falazó anyagok készletről kapható.
Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406. Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

Mezőgazdasági gépészmesterképzés indul
2018. május 18-án a Kenderesi Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban.
Várjuk olyan gépészek jelentkezését, akik a jövőben szeretnének
tanulói szerződéssel gépész tanulókat foglalkoztatni.
A képzés előfeltétele minimum 5 éves szakirányú szakmai
gyakorlat és ezt igazoló bizonyítványok és munkáltatói igazolás.

az ügyfélfogadás
szünetel

a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal épületeiben
(Lehel vezér tér 18. és
a Rákóczi út 42-44. szám alatt)
Megértésüket köszönöm:
Dr. Gottdiener Lajos
jegyző

Elérhetőségeink:
5100 Jászberény Hatvani út 5.
Tel.: 06-57/412-108,
0630/942-1043,
email: vvzrt@vvzrt.hu.
honlap: www.vvzrt.hu

Figyelem!

ÁLLÁSAJÁNLAT
Jászberény kulturális cége
a LEHEL FILM-SZÍNHÁZ
szakmai csapatába keres
fiatal, dinamikus, pontos,
rugalmas munkaidőt preferáló

MUNKAVÁLLALÓKAT,
FŐÁLLÁSBAN.
Elvárás a számítógépes ismeret.
Előnyt jelent a technikai beállítottság,
jó kommunikációs készség és
a filmművészetben való jártasság.

Jelentkezés kézzel írott,
fényképes önéletrajzzal
a marketing@jaszkerulet.hu-ra

A képzés nem támogatott.
A tanfolyam díja 150.000 Ft, a mestervizsga díja 70.000 Ft.

Várjuk jelentkezésüket az alábbi számokon:
06-59/328-158, 06-20/967-5426 (Veresné Nagy Margit)

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

A

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

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

akácméz
vásár!

/Csomor Családi
Méhészet

Metálplaszt Kft.

jászteleki telephelyére

www.metalplaszt.hu

2 fő műszakvezetőt
keres, összeszerelő üzembe.
2 műszak, bérezés megegyezés szerint.

Érdeklődni a 06-30/314-34-67 –es számon lehet
hétköznapokon, munkaidőben.
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Döntőbe jutottak a röpis Negyedik helyen zártak röplabdázóink
diáklányok

A leány női röplabda diákolimpia
egyik országos elődöntőjét rendezték május 10-én, Jászberényben. A
7. - 8. osztályosok részére kiírt elődöntőn négy csapat mérkőzött meg
egymással a Nagyboldogasszony Iskola új játékcsarnokában.
ács
Már a mérkőzések előtti sorsolásnál
kiderült, hogy előrehozott döntő szemtanúi lehetnek az érdeklődők, hiszen
a két legerősebb csapat a Jászberényt
képviselő Nagyboldogasszony Iskola, és Kazincbarcika játszotta az egyik
elődöntőt. A mérkőzés ugyan aránylag
szoros szetteket hozott, de Litkei Gábor
tanítványai végül sima 3-0-s győzelemmel kerültek a döntőbe. A másik ágon
Bélapátfalva nyert a székesfehérvári

lányok ellen, így ők lettek a berényiek
döntőbéli ellenfelei. A Nagyboldogos
lányoknak a Heves megyei kisváros
csapata sem okozott gondot, őket még
könnyebben verték szintén 3-0 arányban. A harmadik helyért lejátszott
mérkőzést pedig Kazincbarcika nyerte
Székesfehérvár ellen.
Az elődöntő megnyerése egyben
azt is jelentette, hogy a Nagyboldogas�szony Iskola leánycsapata képviselheti
Jászberényt az országos döntőben. Ezt
június 7 és 10-e között rendezik, a legjobb nyolc csapat részvételével. Litkei
Gáborral minden bizonnyal a győztes
csapat tagjai utazhatnak majd, azaz:
Csabai Szonja, Deme Fanni, Harnyos
Amanda, Kisnémeth Csenge, Molnár
Martina, Lagzi-Kovács Maja, Nagy
Petra, Garics Gréta, Szabó Luca és Tóth
Klaudia.

 folytatás az 1. oldalról
Még akkor is, hogyha most még fáj a
vereség. Ha fáj, hogy nem sikerült elcsípni
a harmadik helyezést. Jó szívvel gondolhatunk vissza, hogy a kimondottan mas�szív Kaposvárt pályahátrányból ki tudtuk
verni, ahogy arra is, hogy a címvédő Békéscsabát mennyire megszorongattuk. A
három mérkőzésen összesen négy szettet
csentünk el a viharsarkiaktól. (Sajnos az
UTE-től három meccsen csak hármat, és azt
is kettő-egy-nulla, erősen csökkenő sorrendben, ami ezt jelzi, hogy a végére elfogyott az
erő és a lendület – a szerk.)
Aztán május 1-jén az UTE ellen nem
úgy indult számunkra a bronzpárharc,
ahogy szerettük volna, de emiatt kár keseregnünk, hiszen a fővárosiak is nagyon
komoly játékerőt képviseltek. Az számított bravúrnak, hogy a helyosztó első
meccsén kétjátszmás hátrányból ki tudtunk egyenlíteni a IV. kerületiek otthonában. Ez annak volt köszönhető, hogy
óriásit javult a teljesítményünk, és erre
hosszú ideig nem tudtak kellőképpen reagálni a lila-fehér mezesek. A végjátékban
ismét az UTE akarata érvényesült, de komoly fegyvertény volt, hogy döntő szettre kényszerítettük Horacio Bastit gárdáját
és „csak” 3:2-re kaptunk ki tőlük.
Négy nappal később, immár hazai
környezetben azért léptünk parkettre,
hogy visszavágjunk az újpestieknek, és
ennek megfelelően is indult a találkozó.
Hiába kezdtünk jól és húztuk be a nyitó
játszmát többek között Miklai Zsanett és
Pintér Andrea leütésének, Maria Ivonkina
blokkjának, vagy épp Lékó Lilla mezőnyvédekezésének hála. A folytatásra ugyanis nem tudtuk átmenteni a formánkat,
a vendégek ugyanakkor folyamatosan
emelték a játékuk színvonalát. Ennek pedig nem lehetett más a következménye,

Új szolgáltatás

a Jászberényi Termálfürdőben!
A megszokott kezelések mellett

talpmasszázs és
nyirokmasszázs
is igénybe vehető
a fürdő épületében.

Érdeklődni és időpontot kérni:

Cím: 5100 Jászberény,
Hatvani út 5.
Tel.: 06-57/412-108,
06-30/942-1043.

Jászberényben, főtéren

társasházi lakást
vásárolna magánszemély.
Tel.: 06-20/566-1259.

Zenetanárt keresünk

alapfokú művészeti iskolába,

billentyűs tanszak és szolfézs oktatására.
Érdeklődni: 06-30-9-522-345
SZOLNOKI és környéki
munkavégzésre

technológiai csőszerelőt,
AWI hegesztőt keresünk.
Érdeklődni: 06-30/626-8527

mint az UTE 3:1-es győzelme.
Nehéz helyzetben voltunk tehát. De
a jó csapatszellem és a győzni akarás sok
mindenen átlendíthet egy gárdát. Sokáig így történt az UTE elleni harmadik,
hétfői összecsapáson is. Nagy lendülettel
kezdtünk és néhány perc leforgása alatt
máris négy pontot szerzett Pintér Andrea, de Miklai Zsanett és Maria Ivonkina
is többször megtréfálta a hazaiakat. Lékó
Lilla ezúttal is remekül fogta össze a védekezésünket, ezáltal 12-12 és 20-20 is
állt az eredményjelzőn. A végjátékban
azonban kevesebbet hibázott az UTE, és
megnyerte a nyitó játszmát. Ezután vis�szaesett a teljesítményünk – de legalább
ennyire igaz az is, hogy még magasabb
szinten röplabdázott az UTE, mint tette azt az első játszmában. Ennél fogva
kétszettes hátrányba kerültünk, de képesek voltunk felszívni magunkat. Tovább
javult a mezőnymunkánk és a támadásbefejezéseink hatékonysága is, így 2422-nél két játszmalabdánk is volt. Nem
remegett azonban meg az újpestiek keze,
és végül elképesztő érzelmi hullámvasút

és izgalmak után megnyerték a maratoni
hosszúságú játszmát, ezzel a találkozót,
sőt a párharcot is.
A negyedik helyen zártuk tehát a bajnokságot. Gratulálunk a játékosainknak
és edzőiknek egyaránt, hiszen előzetesen
a bajnokság legjobb hat csapata közé
vágytunk. Köszönjük szurkolóink egész
éves támogatását!
1. mérkőzés: UTE-Jászberény Volleyball
Team: 3:2 (19, 14, –14, –21, 9)
2. mérkőzés: Jászberény Volleyball
Team-UTE: 1:3 (22, –19, –18, –21)
3. mérkőzés: UTE-Jászberény Volleyball
Team 3:0 (21, 17, 28)
A Jászberény Volleyball Team
2017/2018-as szezonbeli keretét alkotta: Alina Adamenya, Bertók Bettina,
Blázsovics Dorka, Bleicher Nóra, Borsos
Lili, Faragó Fanni, Hemmert Ivonn, Maria Ivonkina, Lékó Lilla, Miklai Zsanett,
Genesis Miranda, Pintér Andrea, Schmidt
Anna, Turi Inez, Yana Shevchuk. Vezetőedző: Deme Gábor. Másodedző: Makai
Péter. Erőnléti edző: Hering Antal. Gyúró: Koczka Adrienn.

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,

!

s
á
t
í
l
l
á
z
s
t
t
i
s
s
e
Konténer

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059
(fenntartási idő)

FELHÍVÁS

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája
által szervezett térítésmentes

Nordic Walking foglalkozások kezdési időpontja
2018 májusától megváltozott.

Oktató: Véghelyi Árpád
Helyszín: Jászberény Sportpálya utca 10.
Időpont: minden vasárnap 17.00.-18.30.
Jelentkezés, előzetes egyeztetés után:
Véghelyi Árpád, Tel.:0620/552-5059
A foglalkozáson szükséges felszerelés:
időjárásnak megfelelő öltözet, és sportcipő.
Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

6. oldal

Hit / Szabadidő

www.jku.hu

2018. május 17.

Pünkösd a Jászságban Novellapályázatunk nyertes írása
Április közepére lapunk novellapályázatot hirdetett. A tizenhárom
beérkezett művet a szerkesztőség
minden tagja elolvasta, elemezte és
értékelte, melynek eredményeként egyöntetű szavazattal - Szőllősi Marika, Busszal a képzőbe című írása
került ki győztesen. Mint megtudhattuk, Marika Holes János tanító
bácsi történetét vetette papírra, akinek még számos kellemes emléke van
városunkról. Az író nyereménye Líra
könyvesbolti utalványok voltak.

Busszal a képzőbe

Pünkösd neve a görög „penthakosz”
szóból származik, mivel ez az ünnep
a húsvétot követő 50. napra esik.
Pünkösdöt az egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az
apostolokra.
Az egyház születésnapjaként is
számon tartják, ezért az olyan helyeken, mint Csíksomlyó, vagy Mátraverebély, búcsújárónapot tartottak. A
Jászság hívő katolikusai napjainkban
is elzarándokolnak ezekre a településekre minden év pünkösdjén. A karácsonyhoz és a húsvéthoz hasonlóan a
pünkösd is kétnapos ünnep, mely egy
pünkösdvasárnapból és egy pünkösdhétfőből áll.
Gulyás Éva gyűjtéseiből tudjuk,
hogy Jászárokszálláson, pünkösd vigíliáján szigorú böjtöt tartottak, valamint ezen a napon is kereszteltek, keresztkútszentelés is volt, csakúgy, mint
nagyszombaton. A pünkösdi népszokásokban is jelen van a zöldág, mely a tavasz, a természet megújulásának jelké-

pe. Jászberény tanyavilágában pünkösd
hajnalán felszalagozott bodzafával és
piros pünkösdi rózsával díszítették fel
a házak elejét, a kapukat, kerítéseket. A
május elsején felállított májfát sok helyen pünkösdkor szedték le. Mágikus
erőt tulajdonítottak a pünkösd hajnalán lopott bodzavirágnak, melyből teát
készítettek torokfájás ellen. Jósoltak e
nap időjárásából is: „Ha pünkösd vasárnapján szép az idő, jó termés várható gabonafélékből.”
E nap jellegzetes szokása volt a
pünkösdi királynéjárás vagy pünkösdölés, melynek sajátos jászsági változatát,
a mimamamázást Gulyás Éva kutatásaiból ismerjük. A szokás az elnevezését
a pünkösdi ének félreérthető kezdő
soraiból nyerte: „Mi van ma, mi van
ma?” A nyolc-tizenkét éves lányok, –
ha engedélyt kaptak –, körbeálltak és
előadták a házaknál a köszöntőéneket,
melyet a gazdák néhány fillérrel, dióval,
almával és kaláccsal háláltak meg.
Forrás: Szülőföldünk a Jászság,
helytörténeti olvasókönyv, 2011

Május királynője búcsú
Szentmisét és körmenetet tartottak
május 6-án a Szűz Mária tiszteletére
felszentelt négyszállási kápolnában,
ahol Szántó József apát plébános
mondott szentbeszédet.
sz. l.
Május első vasárnapján, az anyák
ünnepén már hagyományosnak mondható szentmisét ajánlottak Május királynője tiszteletére. Az apát ebből az
alkalomból köszöntötte az édesanyákat, az eltávozott és a még itt élő tanyasiakat, akikért imát is mondott. Ezután
Ézsaiás, a Jelenések és Lukács könyvéből hangoztak el a Szentírás igazságai.
Az utóbbiból Szűz Mária angyali
üdvözletének példázatát hallhattuk,
melyből kitűnt, Mária feltétel nélkül

engedelmeskedett az Atya akaratának.
Az egybegyűlt híveket arra buzdította
az apát, hogy hasonló alázattal keressék
Isten tervét, hiszen annak csak jó gyümölcse lesz életükre nézve.
– Az égi édesanyának gyermekei
vagyunk, igaz virágot, bonbont nem
adhatunk neki, de gyermeki szeretettel tartsuk őt számon, minden nap
– mondta az apát. Ezt azért is fontos
megfogadni, hogy az utolsó órában
Szűzanya nyisson ajtót számunkra a
Mennyeknek országában.
Ezután a közös úton való járás jelképeként körmenettel áldoztak Május
királynője előtt. Végül kisebb megvendégeléssel zárult a tavaszi rendezvény,
ahol – a gyönyörűen ápolt és gondozott, virágzó kerthez hasonlóan –, a lélek is kivirágzott.

Régi történetet mesélek most el az
olvasóknak.
Fiatal koromban történt meg ez az
eset, igen régen, de a mai napig élénken
él emlékezetemben és mindig szívesen
gondolok vissza rá. Bár akkor inkább
oktondinak éreztem magam és magunkat, most így, ennyi idő elteltével már
jókat mosolygok és nevetek ezen a történeten.
Balassagyarmaton kezdtem kitanulni a tanítói mesterséget, igen jó tanáraim voltak, szerettem is az iskolát, ám
egy tanév után a képzés itt megszűnt,
vagyis átrakták azt Jászberénybe. A
második évre tehát már oda utaztunk.
Nagy volt az izgalom, együtt vonatoztunk le jó néhányan az iskolatársakkal.
Már Pusztamonostoron elkezdtük kipakolni a bőröndjeinket, hiszen a következő állomás már Jászberény volt.
Eltelt jó pár perc, mire odaértünk, de
csak megállt végre a vonat. Nekicihelődtünk hát, hogy leszálljunk. Furcsa
volt, hogy sehol a láthatáron egy épület. Balra messzi egy víztorony látszott,
meg egy templom, előre tekintve egy
vashíd, de hát, ha megálltunk, megérkeztünk, gondoltuk. Nem láttuk, csak
hallottuk, hogy valaki elordítja magát:
- A fiatalemberek mi a fenét művelnek itten? Tán csak nem a vashídig
szólt a jegyük?

Közgyűlés
a Jászok
Egyesületénél

A kalauz éppen akkor érkezett a
mögöttünk levő kocsiból, mikor végre
sikerült kinyitnunk az ajtót és Laci barátunk a lépcsőre lépve készült leszállni. Hátrahőköltünk.
- Várjanak még! − szólt a kalauz.
− Ez az állandó ideiglenes megálló.. −
de a mondat végét már alig hallottuk,
mert hangosat füttyentve elindult a
vonat.
Amikor megállt, már valóban egy
állomásépületet láthattunk magunk
előtt. A forgalmista tisztelgett, a kalauz lelkünkre kötötte, hogy vigyázzunk
magunkra! Az épület utcafelőli oldalán
busz várakozott. Megkérdeztük, hogy
messze van−e a képző, mert oda mennénk. A buszvezető és az utasok biztattak, szálljunk csak fel, közelebb lesz így
sokkal, pláne ennyi csomaggal, és mindenki vidáman mosolygott ránk. Nagyon büszkék voltunk, hogy bennünket, a jövendő nemzedék tanítóit ilyen
kedvesen és nagy bizalommal fogadják.
Vettünk hát jegyet és felszálltunk a járműre. Öreg kis farmotoros volt, szép
világoskék színéből még megőrzött
valamicskét. Elindult jobbra, a síneket
jobb kéz felől láttuk még, hú, gondoltam, de jó, hogy nem kell ebben a melegben gyalogolni, hát csak kényelmesebb így az utazás. Jó, jó, a buszban se
fáztunk, de lábaink pihenhettek. Ekkor
balra kanyarodtunk és magunk mögött
hagytuk a síneket. Jobb oldalon ültem,
nézelődtem, egy üzemet vettem észre,
a tejüzem, mondták többen az utasok
közül. A buszról a megállóban páran
leszálltak, fel is egynéhányan, elfordultunk jobbra, s nemsokára a kórház
megállója következett. Sárga épületek,
magas kerítés, na ide nem szeretnék
bekerülni, gondoltam. Továbbhaladva
valaki felkiáltott: − Gólya! Na hiszen,
ezret láttam csak ezen a nyáron, ha
nem többet, miért látványosság ez, tűnődtem, de már rég elhagytuk a gólyafészket és még pár leszálló utast, amikor
balra kikanyarodva a szovjet laktanya,

meg a Dinamit tér következett. Azért
ez a neve, mert itt egy kiló dinamit robbant fel a háborúban, mondta valaki.
Hogyne, sokkal több! – kontrázott rá
valaki más. A harmadik szerint gyakorlatoztak a katonák és ekkor történt a
baleset. Vitatkoztak egy sort ezeken, de
abban egyetértettek, hogy rengetegen
meghaltak a szerencsétlenségben.
Már a városháza előtt jártunk,
nagyon szép épületnek láttam, majd
elkanyarodtunk. Jó sokat utaztunk valóban, mire megérkeztünk az üzemházhoz. Itt így hívják a buszpályaudvart.
Leszálltunk és a buszvezető meg az utasok segítségkérésünkre útbaigazítottak
bennünket.
− Kistanító urak, csak arra, előre
menjenek − mondták. Elindultunk.
Már mentünk vagy párszáz métert,
mire megláttuk a jobb oldalon azt az
épületet, melyre illett a leírás, előtte a
növényeket, fákat, bentebb bokrokat.
Jól elfáradtunk és igen büszkék voltunk, hogy felszálltunk a buszra, hát
ennyi gyaloglást! És még mennyi lett
volna utazás nélkül! Nagyon örültünk,
hogy végre ideértünk. Ám ahogy az
utcán előre néztünk, egy vonat haladt
el keresztbe előttünk a nem is olyan
távoli messzeségben. Többen kint beszélgettek, megkérdeztük tőlük, ők mivel érkeztek és mikor. Mondták, hogy
Hatvan felől vonattal, itt vannak már
egy ideje.
− És az a vonat? Az hova ment?
− Hát visszafelé.
− És miért állt meg?
− Miért?? Amiért az állomáson
megszokott, azért − jött a válasz.
Ekkor jöttünk rá, hogy mi körbeutaztuk a várost, majd gyalogoltunk
egy jót, tán többet is, mintha a vasútállomástól idáig jöttünk volna így. Jót
nevettek rajtunk társaink, sokáig mi
voltunk a busszal járó úrfik. Ma már én
is jót szórakozom ezen a történeten és
nevetve mesélem el, amikor alkalmam
adódik erre.

Forgassunk vígjátékot!

A Jászok Egyesülete 2018. április
24-én a Pest megyei Megyeházán
tartott rendes évi közgyűlésén jóváhagyta az egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, az idei év
terveit és a tavalyi év pénzügyi gazdálkodásáról szóló előterjesztést.
Bognár Mária
Dr. Dobos László elnök hangsúlyozta, nem volt könnyű a 2017-es
esztendő. Mint ahogy 27 éven át mindig, most is sikerült megfelelő jogi és
formai megoldásokat találni a felmerült követelményekre, amiket az új
Polgári Törvénykönyv rendelkezései
jelentettek. Átalakultunk: az Ügyvivői
Testületből Elnökség lett, a Számvitelei Bizottságból Felügyelő Bizottság, a
Ptk. kizárólag ezeknek a formuláknak
enged elnevezést.
Az elmúlt évben is sikerült
távoltartani magunkat a politikától,
noha voltak kísérletek ennek ellenkezőjére. A tavaly elhunyt tagtársainkra
egy perces néma csenddel emlékeztünk.
Az idei év feladatai közül a Jász Világtalálkozót emelte ki, amelynek idén
június 30. és július 1. között Jászfényszaru lesz a házigazdája, és amelyet a
város a hagyományokhoz híven a Jászok Egyesületével közösen rendez.

Életed filmje címmel tartotta negyedik önálló estjét Kovács András Péter május 8-án az Ifjúsági Házban. A
címválasztás nem véletlen, hiszen a
humoristának nemrég született meg
negyedik gyermeke.
Szabó Lilla
Ismét teltház gyűlt össze a Dumaszínházból ismert humorista előadására, de mielőtt színpadra lépett volna, a
rekeszizmokat Ráskó Eszter melegítette
be. Eszter szexpszichológus, HR-es és
humorista, ez a bizarr hármasság pedig
vicces sztorikat eredményezett, ami az
első pillanattól nevetésre fakasztotta a közönséget. A humorista nem ismert tréfát
az önkritikában sem. Molett testéről előszeretettel osztotta meg poénjait, ezzel is
kiérdemelve a hallgatóság mosolyát.
A rövid bemelegítés után érkezett a

Dumaszínház nagyágyúja, Kovács András Péter, aki negyedik önálló estjével
debütált. Ugye mindenkinek ismerős az
a feltételezés, hogy halálunk órájában lepereg előttünk életünk filmje? Az a film,
aminek az elejére nem is emlékszünk, a
vége zavaros és a köztes időszakot sem
egy hollywood-i forgatókönyvíró gondozta. Mindezek tudatában is jó benne főszereplőnek lenni és színészkedés
nélkül megélni a pillanatokat. Főként a
gyerekkort, majd a házasságot és a gyereknevelést. Mivel humorban nincs hiány a Kovács családnál, így a felismert jó
sztorikból sem.
Ahogy a korábbi alkalmakkor, most
sem okozott csalódást az előadó. A poénok mellett pedig egy fontos tanulságra
mindenképpen rávilágított. Arra, hogy
az életünk forgatókönyvét mi írjuk,
úgyhogy vegyük észre a jó dolgokat, és
forgassunk vígjátékot!

Ajánló

2018. május 17.

A rejtőzködő festő
Nagyon keveset tudunk Sashegyi
Kálmán festőművész életéről, művészetéről is csak képei vallanak. A hónap műtárgya sorozat májusi előadói
révén az alkotóról új ismeretekhez
juthattak a képzőművészet barátai a
Szikra Galériában.

széles skálán mozgott. Szerepel közötte
csendélet, tájkép, életkép, de portré és
enteriőr is megjelenik. Több tárlaton is
szerepel, és az akkori kritika azon festők
közé sorolta őt, aki „a tehetségesebbek
közül való, akinek a munkája alkalmas

színes ernyők azok, amik utalnak a piac
jellegére, mivel az apró részletek kidolgozását mellőzte. Ez egy sokszereplős
festmény, de csak két alak jelenik meg
teljes valójában, ellentétet képezve egymással. Az alkotás középtáján található
oszlop teteje megkapja tekintetünket,
– ahogy a világos színű felhős háttér
kiemeli sötét színét, – és az oszlop két

arra, hogy megállítsa a figyelmes szemlélőt.” Alkotói pályája olyan időszakra
esett, a századforduló és a XX. század
első évtizedeiben, mikor több stílusirányzat is jelen volt egymással párhuzamosan Európában és Magyarországon
is. Vonzódott az impresszionista irány
felé, nyilván nagybányai tartózkodása is
hatással volt rá. Bár ismert festményei
(Bartos Kinga szerint) közelebb állnak
a realisztikusabb, naturalisztikusabb
ábrázolási módhoz, felfedezhetjük bennük az impresszionisztikus jegyeket is,
ahogyan a hónap műtárgyának választott Piac című képen is, mely témájához
a nép életéből inspirálódott. Az életkép
készítésének körülményei és időpontja
nem ismert.
A festmény középpontjában látható
a fő téma, a piac jelenete, – melyet az
ég és a föld keretez, – de elsősorban a

lábán levezeti a szemet a festmény fő
mondanivalójához. Ez a megoldás tudatos lehet a festőnél, ahogyan a néző
figyelmét a mondanivaló lényegére vezeti. Az alkotó nagyon festőien ragadta
meg és adja át, közvetíti azt a falusi hangulatot, amit ábrázol a kép.
A festmény tisztítását és javítását
Bartos Kinga végezte, ezért szó esett
erről a folyamatról is. Az alkotás „hátrányos helyzetű” mert kartonra készült,
mely rétegei felváltak és ott teljesen
hiányoztak a sarkai, melyet pótolni
kellett. Több sérülést és szennyeződést
is helyre kellett hozni, a végeredményt
pedig láthatta a közönség.
Örvendetes, hogy Sashegyi Kálmán
bekerült a hónap műtárgya sorozatba,
hiszen így kicsit fókuszba került személye, munkássága és így több emberhez
eljuthatott az ő lénye.

demeter
Nem volt könnyű dolga Bartos
Kinga festőművésznek, akit a sorozat
szervezője, Szikra István felkért, hogy
Sashegyi Kálmánnal kapcsolatos előadást tartson, mely keretében a hónap
műtárgyának kiválasztott, Piac című
festményéről is beszél.
Jászkiséri születése okán, a jászsági
festők között is számon tartott művészről alig-alig található információ,
nagyon hiányosak és szűkszavúak az
írások, szócikkek, melyek róla fellelhetők. Több helyen az internet Vitéz
Sashegyiként jegyzi, – de a vitézi cím
kivételes kiváltság volt a maga idejében és csak adományozás révén lehetett hozzájutni, – egészen bizonyos,
hogy ilyet nem birtokolt. Néhány festménye szignójában is megjelent a V
betű, ami valójában a „Vodicai” jelzőt
takarja, de arról, hogy ez miként kapcsolódik Sashegyi Kálmánhoz, nincs
adat. Vodica, – mely vizecskét jelent
–, egyébként egy Baja közelében található Mária kegyhely, mely a Bácska
népének búcsújáró helye, ahol szerb és
magyar szent források is találhatók. A
V, mint Vodicai jelentésére bizonyíték,
hogy így szerepel néhány korabeli kiállítási katalógusban is.
Ezekben a katalógusokban szereplő, kiállított alkotásainak címeiből következtetni lehet témaválasztásaira. Ez

Hagyományaink grafikái
Molnár János festő és grafikus várta
a képzőművészet iránt érzékeny közönséget május 10-én, a Jász Múzeum kiállítótermébe, ahol különböző
technikákkal készült, hagyománytisztelő alkotásait tekinthették meg
a látogatók.
Kazsimér Nóra
A Jász Múzeum évente háromszor, időszaki kiállításainak keretében
igyekszik teret adni a helytörténeti,
néprajzi témájú tárlatokon túl a képzőművészeknek,
művésztanároknak
is. A jászsági gyökerekkel bíró Molnár
János Budapesten született 1954-ben,
de Jászberény – szülei révén - mindig
is élete fontos része maradt. Az egri Tanárképző Főiskolán szerzett rajzszakos
diplomát, ahol olyan mesterei voltak,
mint Molnár József, Lóránt János, Váczi
András és Jóláthy Attila. A művész számos helyen járt már tanulmányúton,
például Erdélyben, a Szepességben,
Bécsben, Münchenben, Hamburgban,
Londonban és Párizsban is megfordult.
Tradicionális művésznek tartja magát,

hiszen egyéni hangulatú, akvarell, tempera, ceruza és olajmunkái zömében a
magyar népművészet jelképrendszerével foglalkoznak. Termékeny művész,
folyamatosan, nagy elhivatottsággal
végzett munkája mellett évente 3-5
kiállítást is rendez. Kovácsné Lajos
Krisztina népdalprodukciója után, a
Magyar Kultúra Alapítvány és a Jászok

Egyesülete nívódíjas alkotójának képeit
Hortiné Dr. Bathó Edit ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
Az igazgató asszony beszédében elmondta, hogy bár igen régóta ismerik
egymás munkásságát, rendkívül nagy
megtiszteltetés érte, amikor felkérték,
nyissa meg az alkotó első önálló kiállítását. Mivel beállítottságát tekintve
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Programajánló
● Múltidéző történelmi játszóház
Május 18-án, pénteken 8 órától a
Jász Múzeumban és udvarán sorra kerülő játszóház tevékenységei, A török
félhold árnyékában címmel kerülnek
megrendezésre.
● Vígjáték
Május 18-án, pénteken 18.30 órától a Chioggiai csetepaté című vígjátékban szerelem, féltékenység, olasz
temperamentum a Főnix Fészek Műhelyház színpadán.
● PikTúra
Május 19-én, szombaton 10 órától
Készíts tájképet a szabadban! Alkoss a
Zagyvaparti sétányon a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria képzőművészeti rendezvényén.
● Musical komédia
Május 21-én, Pünkösd hétfőn 19
órától a vidám dalokból és szellemesen megírt jelenetekből álló Apácák
című musicalkomédiát láthatják a
Lehel Film-Színház pódiumán
● KÉSZ előadás
Május 22-én, kedden 17 órától a
családok éve alkalmából Mosolygó
Dénes, görögkatolikus pap, iskolalelkész tart előadást a Szent István
Házban.
● Múzeumi Esték
Május 24-én, csütörtökön 17 órától
a régészettudomány mindennapjairól
hallgathatnak meg érdekességeket
Gulyás András Zoltán vezetőrégész
előadásában, a Jász Múzeumban.
● Zagyva-Hajta gyalogos teljesítménytúra
Május 26-án, szombaton 8 órától
lehet nekivágni az Állat- és Növénykerttől a három túratáv valamelyikének, melyek Jászberény környékét, a
Hajta-mocsár és a Zagyva-ártér természeti értékeit mutatják be. ZagyvaHajta gyalogos teljesítménytúra
néprajzosnak tartja magát, ebből a nézőpontból ragadja meg a képek lényegét, és igyekezett saját értelmezésén keresztül valami pluszt adni a szemünkkel
is érzékelhető, magával ragadó élményen túl. Miután röviden áttekintettük a művész életrajzát, a hét egységre
bontható tárlat részenkénti bemutatása
következett.
A kiállítás első, ceruzával készített
egysége az örök témát, a családi kötelékeket jeleníti meg, melyek láttán úgy
érzi az ember, mintha egy fotóalbum
lapjai terülnének el a szeme előtt. A
második egységben az ősi magyar mondavilág kap főszerepet erőteljes színeket
felvonultató, tempera és tustechnika
alkalmazásával. A legfőbb, hitvilágot
idéző motívumok között megelevenednek a sámánok, a hátrafelé nyilazó vadászok, az életfa, a szarvasok és az ember három részre osztott világa az éggel,
a földalatti és a köztes világgal.
A harmadik egységet a madarakat
ábrázoló díszítőelemek és a paraszti
életképek kötik össze, még a negyedik
rész alkotásai az emberi élet fonalán
egymást követő, legfőbb állomások által kapcsolódtak össze.
Az ötödik egységben a férfiak katonáskodása jelenti a központi témát, a
legősibb időktől fogva, egészen a 18.-

kb. 27 km. Zagyva-Bán hegy gyalogos teljesítménytúra kb. 16 km.
Zagyvamenti sétatúra kb. 10 km. A
túrák teljesítőit egyedi kitűzővel és
emléklappal jutalmazzák.
● Városi Gyermeknap
Május 27-én, vasárnap 9.30 órától Városi Gyermeknap lesz, amikor
minden természetesen a gyerekekről
és a gyerekeknek szól a Szabadtéri
Színpadon. 9.30 órától Kulturzug
Könyvtár, Tarisznyás műhely, népi
játékok „Helyet!” Alapítvány – Kiscsillag tanoda, Kecskebucska gyermekműhely kézműves- és játékos
foglalkozása, Zoltán Erika Tánciskola. 10 órától Yakuzak SE bemutató és
játékos edzés, Kelepelő Bábcsoport.
10.30 órától Katáng Együttes. 11.40
órától Pintér Zsolt mesemondó. 12
órától Virtus Kamara Táncegyüttes:
Bengyalo, a leleményes Virtus. 13
órától Dance Fitness Se bemutatója.
● Makettinfo Kupa
Június 2-3. szombaton és vasárnap
makettversenynek helyszíne lesz az Ifjúsági Ház, ahol börze, vásár, látvány
makettezés és egyéb kiegészítő programok várják az érdeklődőket.
● Könyves Csütörtök
Június 7-én, csütörtökön Könyves
Csütörtök a 89. Ünnepi Könyvhét
alkalmából, amikor minden a könyvekről, írókról, költőkről és az olvasókról szól a mozi előtt a Fürdő utcai
parkban.
● Zagyvaparty Fesztivál
Június 21-24. Jazz – Blues – Forduló – Ínyenc napok újra a Margitszigeten. Utcaszínházi előadások,
gyermekprogramok, pandúrgulyás
főzőverseny, lézershow és koncertek.
Big Daddy Wilson, Kowalsky meg
a Vega, KFT Zenekar és még sokan
mások.
20. százai szabadságharcok, forradalmak borzalmáig.
A következő állomás a nagysikerű
Boldogasszony sorozatból mutat be
néhány lelket megérintő képet, melyek
központi alakja Szűz Mária, a magyarok szeretve tisztelt boldogasszonya,
akit hol boldog, hol pedig vérzőszívű,
szenvedő anyaként láthatunk.
A hetedik egység egy igazán különleges kompozíciónak ad otthont, melyet a Magyarok keresztjének nevezett
el a művész. Az alkotás közepén lévő
magyar címer körül a négy égtáj irányában helyezkedik el Szűz Mária, ölében Jézussal, majd Szent István király
és felesége, Gizella, akiket egy nő, mint
az élet kútja valamint egy gyermekét
tartó moldvai anya követ.
Hortiné Dr. Bathó Edit értelmezése
szerint, a kiállítást nézve tulajdonképpen tükörbe nézünk, láthatjuk saját
magunkat, az évszázadok történéseit, az
emberi élet stációit, a szeretet és a fájdalom kútját és a lélek finom rezdüléseit.
Megnyitóbeszéde végén megköszönte a művésznek, hogy elhozta alkotásait, melyekből egyszerre tanulhatunk, ugyanakkor gyönyörködhetünk
is bennük. A továbbiakban kötetlen
beszélgetésre, frissítőre és pogácsára invitálta a megjelenteket.
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Az égen felhődunna, a kert esőtől ázik
Csütörtöktől többször kialakulhat zápor, zivatar térségünk légterében. A megsokasodó felhőzet a hét további
részét is beárnyékolja, de jelentős lehűlésre nem kell számítani. Nappal 26 fok körüli
értéket mérhetünk, éjjelre
pedig 13-15 fokra hűl a levegő. A hétvégén már megnövekszik a napsütéses órák
száma, de jövő hét elején is
marad a változékony idő.

Csapatként nyertek

Kosárlabda csapatunk már kiharcolta
az NB I A-ban való bent maradást, így
az Alsóház utolsó játéknapján, csupán
egy helyosztóra utaztak Debrecenbe.
ács

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
május 17. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

május 18. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

május 23. szerda
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

május 19. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 24. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 20. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 25. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 21. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 26. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 22. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 27. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
május 19. szombat
május 21. hétfő
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Júlia
Jb., Korcsolya u. 4.
Vasárnaponként 7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Túlórában
vesztettek
a kosarasok

2018. május 17.

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 u. 5-7. Tel.: 57/502-622, berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
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
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Mivel különösebb tétje nem volt a
mérkőzésnek, egyik csapatot sem nyomta
a nagy teher, így mindkét fél nyugodtan,
felszabadultan kezdte a zárómeccset. A
vendéglátók kezdték a pontok gyűjtését,
de később már a Berény vezetett, majd
újra fordítottak a hajdúságiak és ők nyerték az első etapot, három egységgel. A
második tízpercben aztán növekedett a
DEAC előnye, volt amikor a tízet is átlépte, és 45-35-tel zárult a félidő.
A nagyszünet után úgy tűnt, mintha
a vendéglátók bent maradtak volna az öltözőben, hiszen egy huszáros rohammal
Rakicsék megfordították a mérkőzést és a
negyedik etapot már ők kezdték tízpontos előnnyel. Hiába volt a JKSE megnyugtatónak látszó előnye, ledolgozták a
cívisvárosiak és 40 perc elteltével kezdődhetett minden előröl, mert 81-81 állt az
eredményjelzőn.
A hosszabbításban is folytatódott a
nagy csata, amiből a debreceniek kerültek ki győztesen.
DEAC – JP Auto-Jászberényi KSE
98–92, h.u. (22–19, 23–16, 11–30, 25–
16, 17–11) JKSE: Nelson 20/6, Rakics
9/3, Wallace 19/6, Lucsics 11, Sejfic 22
Csere: Kerpel-Fronius 3/3, Cseh, Molnár
M., Bazsó, Czirbus 8.
A vereség ellenére sem érheti nagy kritika a fiúkat, hiszen igyekeztek megtartani
11. helyüket, de az újonc jobb végjátékának köszönhetően helycsere történt, így a
Jászberényi KSE a 12. helyen végzett ebben az idényben. Folytatás ősszel.

Jánoshida ismét
döntőbe jutott
A közelmúltban három labdarúgó diákolimpiai döntőt rendezett a Jászsági
Diáksport Bizottság a műfüves futballpályán.
á. t.
Weiszmüller Imre JDSB titkár tájékoztatása szerint először az V-VI. korcsoportos lányok mérték össze tudásukat. Sajnos a nagy esélyes Liska József Katolikus
Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium
csapata rossz napot fogott ki, így az idén
lemaradt az országos döntőről. Végül Szolnok (Széchenyi) nyert Mezőtúr előtt, a
Liska J. Erősáramú harmadik, a Klapka
György Szakközép Iskola negyedik lett.
Az egy korcsoporttal (III-IV.) fiatalabb
lányoknál jászsági siker született. Jánoshida csapata megismételte tavalyi eredményét, valamennyi mérkőzését megnyerve
ismét megyei bajnoki címet szereztek. Így
ők képviselik megyénket június 7-10. között Nyíregyházán az országos diákolimpiai döntőn. Mögöttük a sorrend: Szolnok
(Körösi), Tiszaföldvár, Karcag, Szolnok
(Kodály), Jászboldogháza.
A két leánydöntő után következtek a
III. korcsoportos fiúk. A négyes döntőben hiába szerepelt két jászberényi csapat
is, számukra nem sok babér termett ezen
a napon. Bár az utolsó forduló előtt még
három csapat is reménykedett a végső
győzelemben, az eredmények a Széchenyinek kedveztek. Az élen Szolnok
(Széchenyi) végzett, őket Rákóczifalva,
Nagyboldogasszony Katolikus Általános
Iskola, és a Szent István Sport Általános
Iskola és Gimnázium csapata követte.

Fotó: Pesti József
Harmadik, Gyöngyösön játszott mérkőzésén a Diósgyőri VTK II. csapata
ellen megszerezte első gólját, és egyben
első győzelmét a Jászberényi FC a labdarúgó NB III Keleti csoportjának 27.
fordulójában. Igaz, az eddigi hiányzók
mellé újabb két játékos került, és nem
ment könnyen, de ahogy a fociban is
mondani szokták, a nehezen kiküzdött
siker mindig a legértékesebb.
Szőrös Zoltán
Kis híján tökéletesen kezdődött a
meccs berényi szempontból, Patócs lépett
ki egy jó labdával, de végül nem tudott
elhúzni a vendégek kapusa mellett, aztán
öt perc után egy kemény belépő után
Farkas lábfeje sérült meg úgy, hogy nem
tudta folytatni a játékot. Mozgalmas, változatos volt a találkozó, igaz, a kapusoknak nem akadt sok tennivalója, miután
egy-egy lendületes támadásvezetés végén
a beadások pontatlannak bizonyultak,
illetve a védelmek jól avatkoztak közbe. Szünet után szűk tíz percet kellett
várni – az eddigi 180+45 után –, hogy
a JFC-t a Heves megyei városba is hűségesen követő szurkolók jászberényi találatnak örülhessenek az ideiglenes otthoni
pályán. Bálint kapott jó labdát a jobb
szélen, pontos beadására a fiatal védekező középpályás, Szabó Tamás érkezett
mintaszerűen, és remekül lőtt a jobb alsó
sarokba (1-0). Dicséretes módon ezután
sem vonultak a mieink sündisznóállás-

ba, egy hazaadás után közvetett szabadrúgásból, és további akciókból is újra
beköszönhettek volna, de a lehetőségek
kimaradtak. A hatvanadik percben egy
szabálytalanságot követően lökdösődés
alakult ki a játékosok között, a tömegjelenet következményeként Kis Balázs, illetve a diósgyőriek részéről Tucsa a kiállítás
sorsára jutott. Miután a második találatot
nem sikerült bevinni, az utolsó tízpercre
fordulva a borsodiak az egyenlítés reményében fokozták a nyomást. Menczeles
bravúrja és magabiztossága, valamint a
nagy elszántsággal küzdő társak védekezése végül győzelmet eredményezett, így
a lefújás előtt egy támadásból kihagyott
két ziccerünk sem számított már különösebben.
Jászberényi FC – Diósgyőri VTK II
1-0 (0-0)
Egy héttel korábban a füzesgyar
matiak defenzív játéka ellen nem találta
a megoldást a JFC, a diósgyőri fiatalok
nyíltabb futballja kétségtelenül hozzájárult ahhoz, hogy pörgősebb meccset
játsszanak a csapatok. Bár csak nehezen
tört meg a gólcsend, a hátralévő időben a
csapat és így a megszerzett előny is kitartott. Ha a futballbölcsesség érvényesül, a
megharcolt győzelem összekovácsoló erejével a kiesés elkerüléséért küzdő Tállyával szemben tartalékosan sem lesz esélytelen Arany László gárdája. A találkozót
ugyancsak „albérletben”, Múcsonyban,
és rendhagyó időpontban, május 18-án,
pénteken 17 órától játsszák.

Lili és Milán Európa-bajnok
Május második hétvégéjén rendezték
a lengyelországi Wrocławban az ez évi
junior shinkyokushin Európa-bajnokságot, ahol Jászberényt a Yakuzák SE
három versenyzője képviselte.
ács
A Yakuzák SE versenyzői több hónapja készültek az idei Európa-bajnokságra. Így Agócs Tibor, az egyesület szakmai vezetője nem titkoltan a dobogóra
jutás esélyével utazott el a viadalra három
tanítványával, Kerekes Rékával, Mező Lilivel és Móczó Milánnal. Az ifjúságiaknál
előző évben aranyérmes Kerekes Réka

bemutatkozása a juniorok között nem
úgy sikerült, ahogy előre eltervezték,
hiszen az első körben kikapott svéd ellenfelétől, aki aztán a döntőig verekedte
magát. Újonc társa, Móczó Milán viszont mind a négy küzdelmét megnyerve aranyérmes lett. Csatlakozott hozzá
Mező Lili is, aki magabiztosan előre
menetelve a döntőbe jutott és megvédte
junior Európa-bajnoki címét.
– Nagyon büszke vagyok tanítványaimra, hiszen a magyar válogatott legeredményesebb klubja mi lettünk. Négy
aranyérem került Magyarországra és ebből kettőt Jászberénybe hoztunk – nyilatkozta Agócs Tibor hazaérkezésük után.

