Relaxációs művészkedés
a sétányon

A Jászok kürtjének kódjai

Összegyűltek a művészbarátok, hogy
megörökítsék városunk természeti szépségeit.
Tudósítás a 4. oldalon

Táncoló, éneklő apácák

Várszegi Tibor tartott előadást az
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Campusán a Lehel kürtjéről.
Írás a 6. oldalon

Öt apáca életébe nyerhettünk
betekintést a Lehel Film-Színház
előadássorozatának záró darabjában.
Cikk a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 21. szám (XXX./21.)

Újság

2018. május 24.

Jászberény város lapja

Fejlesztésekkel épül-szépül a város Elfogadták a zárszámadást
Május 16-án, szerdán délután három
órai kezdettel tartotta soros ülését
Jászberény Városi Önkormányzat
képviselő-testülete. Többek között
szóba került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása, három közalapítvány tavalyi tevékenysége, közműfejlesztések, és a tavalyi
zárszámadás is.
Munkatársunktól

Jászberény polgármestere Szabó Tamás korábbi számainkban már jelezte az
idei városi fejlesztések mibenlétét. A részletekre folyamatosan visszatérünk, ám
ebben a cikkünkben a jó idővel párhuzamosan elkezdődő fontosabb beruházásokat gyűjtöttük össze. Láthatóan több helyen megkezdődtek a kerékpárút fejlesztések, járdaépítések és néhány oktatási intézményt is korszerűsítenek ebben
az évben. Emellett felmerült az igény egy új bölcsőde építésére.
Szabó Lilla
Látványos építési munkálatok folynak a Nádor utcában, ahol a tervek
szerint megújul a parkoló és meghos�szabbítják a kerékpárutat is. Szintén
az idei célok között szerepel a Kossuth
Lajos utca, a Mária út és a Jászberényi
Szent Erzsébet Kórház bejárata előtti kerékpárút kialakítása, valamint a
parkoló rekonstrukciója, illetve újabb
parkolóhelyek kialakítása. A kórház

bejáratától a Csoma utcáig is számíthatunk fejlesztésekre, a bicikli út nyílt
és renoválják a parkolót. Továbbá az
önkormányzat tervei között van a Verseny utcától a Megyeház utcáig elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút
létrehozása, illetve parkoló rekonstrukció és újabb parkolók kialakítása
is. Nagy szükség van a Vásártér utca és
a Jász-Plasztik Kft. közötti kerékpárút
megvalósítására, melynek építése az
idei évben elkezdődik. Mindemellett

Kilátás az alsóházból
A Kosárlabda NB I. A legjobb négy
csapata még a véghajrához közelít, a
jászberényi kosárlabdások számára
viszont már befejeződött a 2017/18as szezon. Ennek értékelésére kértük
Gulyás Csabát, a JKSE elnökét.
Ács Tibor

rencsére helyettük nagyon jó képességű
két amerikai kosarast tudtunk igazolni,
Devante Wallace és Remon Nelson személyében.
Ezek szerint az idény eleji „eredménytelen” szereplés, a csapat késői
összekovácsolása miatt következett be?
folytatás a 8. oldalon 

Általában az edző kinevezése az
első lépés, ha az előző szezonból nem
marad itt, majd következnek a játékosok. Önöknél is így volt?
Igen, először Nikola Lazics vezetőedzővel egyeztünk meg, majd aránylag
elég korán a magyar játékosok leigazolását is végrehajtottuk. Majd következtek a légiósok, ami be kell, lássuk
elég lassan realizálódott. Közös elképzelésünk ugyanis az volt, hogyha minél
később igazolunk, annál kedvezőbb
értékarányban tudjuk őket idehozni.
Sajnos ez nem jött be, hibáztunk ebben a tekintetben. Így még az ősszel két
játékostól meg kellett válnunk, de sze-
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elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, kerékpársáv épül a Kórház-, Rét-,
és a Szent Imre herceg út szakaszán, és
sor kerül a Nagykátai úti meglévő elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút
renoválására. A munkaterületeket már
átadták és a fejlesztések több helyszínen elkezdődtek, melyre 325.000.000
forintot fordít az önkormányzat. A
kész kerékpárutakat várhatóan szeptember végén adják át.
A kerékpárutak mellett a Kossuth
Lajos utca 14-18 szám alatti gyalogjárda burkolat rekonstrukciós munkálatai
is elkezdődtek, így új csapadékvíz csatorna, szennyvíz-elvezetés és új gyalogjárda burkolat kivitelezésére is sor kerül
az érintett szakaszon.
folytatás a 4. oldalon 

Az ülés néhány perces késlekedés
után vette kezdetét 13 képviselővel, tehát határozatképesen. Szabó Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket,
köztük Pócs János országgyűlési képviselőt, aki az új ciklusban első alkalommal tette tiszteletét a testület előtt. Az
újonnan megszerzett mandátum birtokában megragadta az alkalmat, hogy
köszönetet mondjon a támogatásért,
és ígéretet tett arra, hogy a jövőben is
a felhatalmazás szerint képviseli térségünket a Parlamentben.
A szavazásra bocsátott és elfogadott
napirendi javaslatot követően a két ülés
között történt tájékoztatóhoz érkezett az
első kérdés Balogh Béla képviselőtől. A
szeptember 3-ára tervezett jász ünnepről
érdeklődött. A polgármester válaszában
kifejtette, hogy az eseményre Budapesten a Mezőgazdasági Múzeumban és
annak környékén, a Városligetben kerül
sor. Régiónk a második, amely lehetőséget kapott bemutatkozásra ezen az
országos rendezvényen, ahol karakteres

magyar tájegységek hagyományait, kultúráját, gasztronómiáját ismerhetik meg
az érdeklődők. A Jászság 18 települése
mellett az elszármazott jászok alkotta
települések képviselői is jelen lesznek a
jeles napon a fővárosban.
A tájékoztatók kapcsán Gedei József
a Kígyó utca 12 szám alatti ház felújításáról kérdezett, melynek igen magasak
– mintegy 31 millió forint – a felújítási
költségei. Tamás Zoltán bizottsági elnök válaszában kifejtette, hogy egyrészt
a ház keskeny utcában fekszik, munkagépekkel nem lehet megközelíteni,
másrészt a műemlékvédelmi épületben
minden felújítási munkafolyamat kézi
erővel történik. A geotermikus fűtés
kialakítását az indokolja, hogy ez a
módszer lehetővé teszi az épület állandó temperálását, így alkalmassá téve látogatócsoportok bármikori fogadását.
A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról való
tájékoztató beszámolt a Jászberényi
Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről, amely többek között a
rászoruló családok részére rendkívüli
települési támogatást biztosított a gyermek óvodáztatásának, iskoláztatásának, egészséges fejlődése biztosításának
költségeihez, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadásokhoz.
folytatás a 2. oldalon 

Magdeburgiak vendégjátéka
A Déryné Vegyeskar meghívására vendégszereplésre érkezett Polizeichor
Magdeburg Vegyeskar színvonalas
hangversenyét élveztük május második vasárnapján délután a Nagyboldogasszony Főtemplomban.
Kárpáti Márta

Jászapáti városában történő fellépéseket,
valamint színes kulturális és szabadidős
tevékenységeket, kirándulásokat.
A Magdeburgi Kórus 1952-ben alakult, amikor a városi rendőrség tagjai
közös éneklésre adták a fejüket. Dalaikat gyorsan megkedvelte a közönség,
szívesen invitálták őket rendezvényekre,

ünnepségekre. Tíz évvel később a kórushoz csatlakoztak az ott állomásozó szovjet
katonakórus tagjai, majd német tánccsoport és orosz zenekar kísérte fellépésekre
az együttest. Hamarosan az NDK leghíresebb kórusává nőtték ki magukat. Számos kitüntetés tanúskodik sikereikről.
folytatás a 3. oldalon 

A két kórus kapcsolata ötéves múltra
tekint vissza. A városok önkormányzatai
annak idején egy uniós pályázat részeként vették fel a kapcsolatot egymással,
melyből mára gyümölcsöző kulturális és
baráti együttműködés született. A szakmai kapcsolat első állomása Jászberényben volt, amikor a német rendőrkórus
a 2013. október 23-i ünnepség fellépő
résztvevője volt. A Déryné Vegyeskar
három év múlva már mint baráti társaság is utazott Magdeburgba, ahol a városban és a környék településein sikerrel
szerepelt. A töretlen jó kapcsolatra bizonyíték a németek ismételt látogatása,
amely magába foglalja a jászberényi és
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Önkormányzat
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Képviselői fogadóóra
Tisztelettel tájékoztatom Jászberény

5. számú választókerületének lakosait,

hogy a körzetben élők számára
2018. május 30-án, szerdán
16 és 18 óra között

képviselői fogadóórát
tartok a Városházán.

Ferencvári Csaba

önkormányzati képviselő
e-mail: ferencvaricsaba@pr.hu
Telefon: 06-20/417-0880

Közeleg a helyi iparűzési adó
bevallásának határideje
Tisztelt Adózók! Jászberény Város
Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves figyelmüket a 2017. évről szóló helyi iparűzési adóbevallás
határidejére, amely 2018. május 31.
csütörtök.
A bevallás benyújtásának határidejével megegyezően, május 31-ig kell megfizetni a bevallásban kiszámított fizetendő adókülönbözetet a Helyi iparűzési
adó: 10300002-10697900-49020320
beszedési számlára és ettől az időponttól
igényelhető vissza a túlfizetés is.
A bevallási nyomtatványok elérhetőek és elektronikusan beküldhetőek a
www.jaszbereny.eado.hu honlapról, továbbá beküldhetőek a NAV-on keresztül az általuk rendszeresített iparűzési
nyomtatványon. Az adózással kapcsolatosan felmerülő kérdésekben szívesen
segítenek az iroda munkatársai, ügyfélfogadási időben a www.jaszbereny.hu
honlapon található hivatali telefonszámokon, vagy személyesen Rákóczi út
42-44. szám alatti irodánkban.
A 2017. évi adó meghatározott
részének célirányos felhasználásról
nyilatkozatot lehet tenni azoknak az

adózóknak, akiknek a megfizetett helyi iparűzési adójuk meghaladja az 1
millió forintot. A helyi iparűzési adó
meghatározott részének célirányos felhasználásáról szóló 43/2013. (XI. 14.)
önkormányzati rendelet alapján azok
az adózók, akiknek a tárgyévet megelőző évre befizetett helyi iparűzési adójuk
meghaladja az 1 millió forintot, felajánlhatják a megfizetett adójuknak a 2%-át
Szakképzési Ösztöndíj Program számára
és 3%-át oktatási, kulturális, egészségügy, szociális, környezetvédelmi, sport
vagy infrastruktúra alap részére. Az
adózók legfeljebb 3 alapra tehetnek felajánlást és a felajánlás összege nem lehet
kevesebb, mint 10 000 Ft. A felajánlást
a helyi iparűzési adóbevalláshoz csatolt
hiánytalanul kitöltött nyilatkozattal lehet megtenni.
A bevallási határidő napján az Adóigazgatási Iroda egész napos ügyfélfogadást tart a Rákóczi út 42-44. szám alatt.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd,
péntek 7.30–12 óráig, szerda 7.30-12
óráig és 13–16.30-ig.
Tisztelettel:
Önkormányzati Adóhatóság

Geotermikus erőmű épül
A képviselő-testület döntött Jászberény településrendezési tervének
módosításáról geotermikus erőmű
létesítése érdekében. Erről tartott
lakossági fórumot kedden délután
Alvári Csaba főépítész a Városháza
tanácstermében.
munkatársunktól
A délután öt órakor kezdődő fórumon mindössze egy civil érdeklődő
jelent meg Szabó Tamás polgármester és Hajnal-Nagy Gábor alpolgármesterek mellett. A főépítész a média közhírelésében bízva elmondta,

hogy a tervezett geotermikus erőmű a
Nagykátai út városból kifelé tartó bal
oldalán épül a 0611/15 számú magántulajdonú ingatlanon. A területet mezőgazdasági övezetből ipari építési területbe kell sorolni a beruházás miatt. Az
erőmű létesítéséhez az állami szervekkel már megtörtént az egyeztetés, a fórum a lakosság kötelező tájékoztatását
szolgálja.
Az erőmű a talajból 2 km mélyről
felszínre hozott meleg víz segítségével
elektromos áramot termel majd. A terveket a Polgármesteri Hivatalban bárki
megtekintheti, azzal kapcsolatban kérdezhetnek Alvári Csaba főépítésztől.

Jászberényben, főtéren

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

társasházi lakást

Baranyi Bujdosó
Antalné

Tel.: 06-20/566-1259.

temetésén megjelentek,
mély fájdalmunkban
osztoztak.
Szerető családja
„Ha majd
rátértek ti is
erre az útra,
megyek elétek,
találkozunk
újra.”

vásárolna magánszemély.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Urbán-Szabó László
(1953-2018)
temetésén megjelentek,
koszorúikkal, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mérhetetlen fájdalmunkban
osztoztak.
Felesége Zsuzsa, fia Lacika

2018. május 24.

Elfogadták a zárszámadást
 folytatás az 1. oldalról
A beszámoló a demográfiai mutatókat is tartalmazza. A lakosság 24%-a
62 év feletti, 19-62 év közötti Berény
lakóinak 59%-a, a 0-18 év közöttiek
aránya 17%. Ez azt jelzi, hogy lényeges
változás nem történt az elmúlt időszakhoz képest városunk korösszetételében.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 636 ember
számára állapítottak meg, elutasítás
nem történt.
A múlt évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
de nem hátrányos helyzetű gyermekek
alapösszegű természetbeni támogatása
6.000.- Ft-ra emelkedett alkalmanként, gyermekenként, a hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek – a költségvetési
törvény 64. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti – emelt összegű természetbeni támogatásra voltak jogosultak fogyasztásra készétel, ruházat, valamint
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, melynek
összege 6.500 forint volt alkalmanként
és gyermekenként. A gyermekvédelmi
támogatások összege 3,8 millió forint
volt az elmúlt évben.
Három közalapítványi beszámoló
került a testület elé az ülés alkalmával.
A Folklór Kulturális Közalapítvány, a
Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány, illetve a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány számolt be
tavalyi tevékenységéről. A magas szintű szakmai munkát tartalmazó anyagokat többek között az illetékes Human Erőforrás Bizottság elnöke, Nagy
András, illetve a polgármester méltatta
és köszönte meg a testület nevében. A
gazdálkodásra vonatkozó beszámolóhoz Bernhard András, a Testvérvárosi
Kapcsolatok Közalapítvány kuratóriumának elnöke tett szóbeli kiegészítést.
Elmondta, hogy érzékenyen érintette
az alapítványt, hogy ebben az évben
ötven százalékkal visszaesett az önkormányzattól kapott támogatás összege,
így az egymillió forint kevésnek bizonyul a tervek megvalósításához. Nagy
András felhívta a figyelmet a pályázati
lehetőségek kihasználására, mindamellett kérte, fontolja meg a testület az önkormányzati támogatást, mert jelentős,
sok embert érintő alapítványról beszélünk. Balogh Béla Pénzügyi Bizottsági
elnök szintén javasolta az eddigi kétmillió forint juttatását a város közösségét szolgáló alapítvány számára. Szabó
Tamás hozzászólásában kifejtette, hogy
az alapítványok esetében elsősorban a
civilek közreműködésére kell számítani
az önkormányzati és pályázati támogatások mellett. A polgármester javasolta,
hogy a költségvetési előirányzat megállapításáról szóló mai nap tárgyalandó
előterjesztéshez nyújtsák be a módosító
javaslatot, és az általános tartalékból
irányozzanak elő az alapítvány működése számára plusz egymillió forintnyi
összeget. Ez a későbbiekben még ezen
az ülésen meg is történt.
A 2017-ben megvalósult önkormányzati beruházásokról ugyancsak
beszámoló alapján tájékozódtak a testület tagjai. Hozzászólás, kérdés és elhangzó vélemények nélkül elfogadták
az anyagot.
Az előterjesztések sorát a lakossági
kezdeményezésű és az önkormányzat
és a lakosság együttműködésében megvalósuló útépítésekről, az útépítések
lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása követte. A polgármester kiegészítésképp hozzátette a rendelet azokra az
új lakóövezetként bevonásra került te-

rületekre vonatkozik, ahol az ingatlantulajdonos rendelet nélkül is hajlandó
lenne útépítésre áldozni. Szabó Tamás
kifejtette, amennyiben az utca egyes lakói nem hajlandóak hozzájárulást fizetni, úgy logikus, hogy esetleg jelzálog is
kerülhet az érintett ingatlanokra. Lányi
László hozzáfűzte, a rendelettervezet
megengedi, hogy a hozzájárulási kötelezettség terhét hozzátartozó, de akár a

szomszéd is átvállalja. A közműfejlesztések mindig lakossági hozzájárulással
történtek, a közteherviselés indokolja
a fenti megoldást. Dr. Gottdiener Lajos
jegyző elmondta, kamatmentes részletfizetésre is lehetőséget adnak.
Szünetet követően a város közterületeinek rendjével, használatával
és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról, majd az otthonteremtés
önkormányzati támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
szavaztak pozitívan a városatyák.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapítása ugyancsak rendeletmódosítási
szavazásra várt. A módosított bevételi
előirányzat: 9.039.206.725 Ft, amivel
a módosított kiadási előirányzat természetszerűen forintra megegyezik. A továbbiakban elfogadták az önkormányzat 2017. évi zárszámadását, illetve a
beszámolót a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről.
A Jász Múzeum igazgatói posztjára
ismét Hortiné dr. Bathó Editet választotta a testület a benyújtott pályázata
alapján.
Az elfogadott költségvetési rendeletben év elején egyes költségvetési

igények nem, vagy csak részben kerültek tervezésre, illetve a költségvetési
rendelet megalkotását követően korábban előre nem látható jogos igények is
megjelentek, ezért a költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet
biztosításáról szavaztak a képviselők
a továbbiakban. A támogatási összeg
módosítása az általános tartalékból
átcsoportosítva az előterjesztési javaslat szerint 90.510.000 forint. Mindemellett a fejlesztési hitel emeléséből
további 13.800.000, illetve további
módosítások az általános tartalékból
21.500.000 forint.
Nagy András előterjesztést nyújtott
be iskolai nyári táborok pályázati kerete előirányzatból alapítványok támogatására, illetve a Jászberényi Tűzoltók
Közhasznú Alapítvány támogatására,
melyeket az időközben bővült létszámú testület 14 egybehangzó igennel
elfogadott. Kiss József irodavezető előterjesztését, a tiszteletdíjról történő lemondást ugyancsak elfogadták. Ennek
értelmében Ferencvári Csaba bizottsági
elnök a Talentum Alapítvány, valamint
„A harmadik évezred jászberényi gyermekiért” Alapítvány részére egyaránt
142.802 forintot adományozott.
Egy újabb előterjesztés a Táncsics
utca 2. szám alatti úgynevezett Csángó
Ház kapcsán, annak a Csángó Fesztivál
Alapítvány javára történő ingyenes bérbeadására vonatkozott. Dr. Gedei József képviselő szerint a bemutatóterem
működhetne a táncosok házában is. A
polgármester ennek kapcsán kifejtette,
hogy a táncosoknak megfelelő irodahelyiségre sincs lehetőségük a székházban,
így a képviselő javaslata nem kivitelezhető.
Szabó Tamás nyújtott be előterjesztést a jászberényi ingatlanok kötelező
önkormányzati feladatkör ellátását,
vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló
jellegének megállapításáról, valamint
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló
– Sün Sámuel óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint
a kapcsolódó saját erő biztosításáról.
Mindkét előterjesztést megszavazta a
testület. Az izraelita temető felújítását
célzó pályázatot ugyancsak egybehangzó igennel fogadták el a képviselők.
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Mesterség és művészet
Faragott tulipánfejjel díszített korlát
vezet a Tarisznyás Műhely bejáratához, amelyben az alkotóház létrehozójával, Kovács Zoltánnal beszélgettem a kosárfonás mesterségéről, és az
itt kialakult műhelymunkáról.
Szabó Lilla
– Egyszer a jászberényi piacon láttam
meg egy idős férfit, Kis Kálmánt, aki nagyon szép seprűket árult, akkor úgy döntöttem, szívesen megtanulnám a mesterségét. Beszélgettünk és elmondta, hogy
kaskötéssel is foglalkozik, aminek még
jobban megörültem. Végül megbeszéltük, hogy az azt követő télen megtanít a
kaskötésre. Egy év elteltével felkerestem,
akkor már látta rajtam, hogy komolyan
gondolom – emlékezett vissza Zoltán a
kezdetekre, aminek már közel húsz éve.
A hagyományos paraszti kaskötés
alapjait jó tíz nap alatt sajátította el
Kálmán bácsitól, majd nem sokkal ezután, nyughatatlan tudásvágyát a békéscsabai kosárfonó táborban csillapította. Itt tanulta el a hántolt vesszős
kosáripari termékek fonását, ovális-,
kerek-, karkosarak készítését. Később
a Hagyományok Háza kézműves szakmai képzésein szerzett Kosárfonó szakoktató és Népi játszóházi foglalkozásvezetői képesítést. Saját bevallása
szerint a kosárfonás részben mesterség,
részben pedig művészet, amit folyamatosan tanul az ember.
Az alkotóházban a polcokon egymásba borulva tornyosulnak a szebbnél
szebb munkák, kosarak, tálcák, tárolók, a műhelyben pedig épp egy félkész
demizson várat magára. – A kaskötés
főleg téli elfoglaltság? – jegyzem meg.
– A paraszti kaskötés valóban téli tevékenység, viszont a kosárfonás egy kézműves mesterség, ami egész évben folyamatosan időszerű. Mára főállásban
kosárfonással foglalkozom, de főleg megrendelésre készítek újabb tárgyakat. A jelenlegi munkámat, a demizsont pályázatra fonom – részletezi Zoltán.
– Van megrendelő a szépen megmunkált fonott kosarakra? – kérdezem, majd hangzik a válasz, hogy nagyon is keresettek a minőségi fonott
tárgyak. Sokan főleg bevásároló kosarakat vásárolnak, és más hasznos funk-

ciót betöltő tárolókat, de akár lakberendezés céljából, dekor elemnek is
viszik őket.
Az aranybarna vesszők az üveg szájától apránként felöltöztették a demizsonüveget, miközben azt is megtudtam, hogy Zoltán előkészített
fűzvesszőből fonja alkotásait. – Vannak
a vadon termő fűzek, amit régen használtak, főleg a paraszti kosárfonásba,
ezek kacsaúsztató vagy a vályogvető gödör mellett termettek. És van a termesztett vessző, a nemesített fűz, amivel erre
specializálódott gazdálkodók foglalkoznak, lehántolják, majd eladják az alapanyagot. Magam is az utóbbit kedvelem,
hogy egy hasonlattal éljek: a pék sem termeli magának a búzát.
Mára akár fél óra alatt is elkészít
egy-egy fonott tárgyat, de vannak olyan
ládák, komolyabb munkák, amikkel
akár több napig is foglalkozik. Tudását
igyekszik megosztani a környezetével,
így a feleségével, Krisztinával együtt
három éve megalapították a Tarisznyás
Műhelyt. – Hogy miért éppen Tarisznyás? Azért, mert a hetvenes-nyolcvanas

ha teheti a határon túlra is elviszi szeretett mesterségét.
Találkozásunk előtt két nappal érkezett haza Üzbegisztánból, ahova a
FAO nemzetközi szervezet által meghirdetett pályázat keretében utazott ki.
Hét napon át tíz üzbég kosárfonó mestert tanított meg a kosárfonás technikájának európai fortélyaira.
– Három gyermek büszke édesapja. Ők mennyire nyitottak a
kézműveskedésre?
– Anna, Emese és Bálint, mindan�nyian örökölték az alkotás utáni vágyat
és a kreativitás is megvan bennük. Nem
akarjuk őket semmire kötelezni, azt szeretnénk, hogy ami bennük rejlik belső
lehetőség, azt bontakoztassák majd ki.
Egyelőre a népdaléneklésben, hangszeres
zenében remekelnek, ami abszolút Krisztinától van.
A faragott díszítés és a hagyományőrző magyar motívumok szépen ékeskednek az alkotóház külsején. Elvétve
egy-egy kosárka is kandikált a műhelyben, de az alkotások zöme a polcon
pihent. Úgy, ahogy a fakörhinta is a

éveknek volt egy ilyen nemzedéke, akik
tarisznyával jártak. Én megmaradtam
ilyennek, most is tarisznyás embernek érzem magam – mondja Zoltán.
A műhelyek alkalmával, nejével
remekül kiegészítik egymást, hiszen
Krisztina a népdal és tánc világába kalauzolja el a gyermekeket, felnőtteket,
míg Zoltán a kézműves foglalkozásokat vezeti. A Hagyományok Házában
rendszeresen tart kézműves kosárfonó
oktatást, okj-s képzéseket és szakköröket. De nemcsak hazai szinten, hanem

kertben, melyet nyáron a jászsági fesztiválok, városnapok alkalmával ismét
örömmel használhatnak a gyermekek.
Ugyanis a Kovács család rendszeres kiállítója többek között a Csángó Fesztiválnak, a Zagyva Partynak, a Jász Világtalálkozónak.
Addig is Árokszálláson, a Reviczky utcai Tarisznyás Műhely nyitva áll
minden hagyományszerető előtt, akiket érdekel a népi mesterség, és szívesen alkotnának a szabad délutánok alkalmával.
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3. oldal

Magdeburgiak vendégjátéka

 folytatás az 1. oldalról
A szovjetek kivonulását követően
ismét önállóan léptek fel a rendőrök,
majd rövid időre szünetelni is kényszerültek. Kisebb létszámmal újraszerveződött az együttes, melyben nagy segítséget nyújtott az Ukrajnából visszatért
karnagyuk, Leonid Schemetow és felesége Tatjana, akik ma is dirigálják a kórust. Repertoárjukban német népdalok,
ukrán és orosz művek, egyházi énekek
szerepelnek. Gyakran vendégszerepelnek külföldön, hívták őket Kijev, Krakkó, Franciaország, Anglia színpadaira,
templomaiba. Óriási sikerrel ünnepelték a kórus 50. és 60. évfordulóját, koncertjeik rendre teltházasok.
A jászberényi főtemplomban Szántó
József főapát köszöntötte a vendégeket és
hazai kórustagokat, valamint az érdeklődő közönséget, köztük Nagy András
HEB elnököt. Öröm és kitüntetés, hogy
a mennybemenetel napjának ünnepén
ilyen jeles vendégeket köszönthetünk
a jászok főtemplomában – fogalmazott
az atya. A kórustalálkozó küldetése is,
hogy lelkünket könnyebben meg tudjuk nyitni, azokba az égi magasságokba,
ahol a megtestesült Isten vár mindnyájunkat. Az énekszó által közelebb kerülünk minden lét teremtő forrásához.
Telítődjön szívünk Isten szeretetével és
hatalmával. Kapjunk tőle áldást és kegyelmet a folytatáshoz, illetve segítsen a
Szűzanya a hazatéréshez – zárta szavait
Szántó főapát.
A hangverseny nyitó etűdje a két
kórus közös előadásában Young Halleluja című művében hangzott el Ferencz Sándor karnagy vezényletével.
A továbbiakban a Déryné Vegyeskar
magyar dalműveket adott elő, melyek
sorából kiemelkedett Banka Sándorné

szólóénekével Wolf Péter Ave Mariája.
A magdeburgiak elegáns öltözékükhöz
méltó, emelkedett hangulatú egyházi
műveket adtak elő. Ugyancsak vastapsot váltott ki a nézőkből Tatjana
Schemetowa szólója, aki tehetségét
megcsillogtatva karnagyként és zongoristaként is kiválóan szerepelt a mintegy negyvenperces műsor folyamán. A
hangverseny a két kórus közös énekével zárult, ahol a jászberényiek a padsorokban helyet foglalva csatlakoztak
a német kórus főszereplésével előadott
németnyelvű egyházi énekhez. A közönség hosszantartó tapssal jutalmazta
a nem mindennapi élményt.
A Déryné Vegyeskar közelmúltban
történt eseményeiről és a magdeburgi
kórussal való kapcsolatról Lantos Tibor
kórustag, egykori karvezető mesélt a
koncertet követően. Elmondta, hogy a
német kórussal való kapcsolatuk mára
valóban barátivá fejlődött. Közös gasztronómiai élmények, kirándulások színesítik a programot, ahol a nyelvi korlátok
sem jelentenek akadályt. Ez utóbbi feloldásában azonban sokat segít Taczman
Andrea, aki a vasárnapi koncerten is
remekül helytállt tolmácsként. A Déryné Vegyeskar a magdeburgiak mellett a
marosszentgyörgyi kórussal szintén jó
kapcsolatban áll. Áprilisban éppen náluk
jártak a nemrégiben emelt Petőfi-szobor
megtekintése okán, melyhez az egyesület kasszájából jelentős összeggel járultak
hozzá. A látogatást természetesen hangversennyel is kiegészítették, a vártemplomban adtak nagy sikerű, telt házas
koncertet. Jelenleg próbálnak kapcsolatot kiépíteni egyéb közép-európai országok kórusaival is, de az együttműködés
megszületéséig ez inkább még maradjon
titok – fogalmazott Lantos Tibor.

4. oldal
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Fejlesztésekkel épülszépül a város
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Húszéves a diákszimpózium
A Lehel Vezér Gimnázium által megalapított Természettudományi Diák
szimpózium jubileumi évhez érkezett
a május 12-én XX. alkalommal megrendezett tanácskozással. A Városüzemeltetési Bizottság által támogatott
hétvégi programon ismét fiatal kutatók folytattak széleskörű eszmecserét
természettudományos témákról.
szabó

 folytatás az 1. oldalról
Ennek a bruttó költsége 22.143.851
forint. Az utcában jelenleg zajlanak
a társasház homlokzatának felújítási
munkálatai, melynek befejezésétől függ
a kerékpárút júliusra kitűzött átadása.
Mintegy 292.000.000 forint bekerülési költségű városi bölcsőde építését tűzte ki célul az önkormányzat. A
Magyar utca és Vásárhelyi utca közötti
területen új építésű, három nevelési
egységes, hat csoportos, megközelítően
1000 m2 hasznos alapterületű Városi
Bölcsőde fog elkészülni ez év végéig.
A gyermekek elhelyezése mellett,
felmerült az igény a fogyatékkal élők
nappali otthonának kialakítására is. A
Toborzó utcai új épület megépítésére
120.000.000 forint támogatást nyert
az önkormányzat. A tervek szerint december végén adják át az épületet.
Idén két általános iskola korszerűsítésére is támogatást nyert a város. Ennek keretében 153.000.000 összegből a
Gróf Apponyi Albert Általános Iskola
épületének energetikai fejlesztésére

kerül sor. Továbbá szintén energetikai
korszerűsítést végeznek a Bercsényi
úti általános iskola épületében, amely
183.520.418 forint támogatással valósul meg. Mindkét projekt befejezését
október 31-ig tervezik.
A városlakók régi vágya teljesül a
buszpályaudvar megújításával, mely
az egyik legköltségesebb beruházás a
fejlesztések közül. Erre 496.500.000
forint támogatást nyert a város, amelyből felújítják az autóbusz pályaudvart
és annak környékét, valamint a Thököly út - Rákóczi út csomópontjában
jelzőlámpás kereszteződést alakítanak
ki. Továbbá megszépül a 48-asok tere
és szilárd útburkolatot kap a Thököly úti parkoló is. Az ezzel kapcsolatos
tervek elkészültek és jelenleg a közbeszerzés előkészítése folyik. A projekt
befejezési határidejét 2020. március
31-re tűzték ki.
A munkálatok már több helyszínen
elkezdődtek, ezért fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjünk Jászberény utcáin!

Relaxációs művészkedés
a sétányon

A nívós esemény megnyitóján Csörgő
Terézia nyugalmazott pedagógus, a szimpózium ötletgazdája köszöntötte a megjelenteket a gimnázium felújított könyvtárában. Beszédében felidézte a kezdeteket,
amikor két tanítványával, Vidra Tamással
és Kovács Norberttel – akik ezúttal a zsűri
tagjai – a természettudományos témákban való elmélyülés céljával megszületett
a szimpózium ötlete. Elmondta, hogy a
szervezést nagyban segítette Nagy András
az iskola akkori igazgatója, aki 20 év után
is örömmel érkezett a rendezvényre.
A tanárnő visszaemlékezett a kémiai
előadóra, ahol először került sor a szimpóziumra 16 diákelőadó felkészülésével.
Az évek alatt egyre több résztvevővel bővült a létszám. Összesen 39 iskolából 620
tanuló fordult meg a szimpóziumon és
507 előadást hallgattak meg a jelenlevők.
Csörgő Terézia tanárnő szintén a számok
tükrében említette a gimnázium lelkesedését, hiszen legtöbbször, 19 alkalommal
vettek részt leheles diákok és 179 előadással gazdagították a rendezvény nívóját.
Befejezésül annak adott hangot, hogy
örömmel tölti el, mikor újrajelentkező
iskolákkal és visszatérő diákokkal találkozik a szimpóziumon, hiszen a buzgóságuk bizonyítja, hogy van értelme a munkának. A szervezői feladatokat 2007-től
Berkóné György Ildikó igazgató-helyettes vette át.
A tanulók minden évben rendkívül
sokféle témát dolgoztak fel, fókuszban

k. m.
A szép idő és az izgalmas program
többeket kicsalogatott a lakásból. Ki a
múzeumnál kijelölt gyülekezőhelyre, ki
már egyenesen a Zagyva sétányra gyalogolt, hogy ezzel teljesítse a projekt túra
részét. A múzeumból induló maroknyi
csapatot alkotó művésztársak várták a

vízpart árnyas fái alatt. Robosztus, illetve kecses ívű hídjaink, a zöld megannyi
árnyalatában pompázó növények, a víz
játéka, és a csendet néha méltatlankodó
hápogással megzavaró vadkacsák tálcán
kínálták a témát, ami papíron való megörökítésre várt.
Ki-ki hangulatához, tehetségéhez
mérten ecsetet, pasztellkrétát, ceruzát
ragadott, és hozzálátott a nagy mű elkészítéséhez. Az alkotásban való koncentrálást nagyszerűen kiegészítette a mozi
előtt játszó pánsíp művész, aki kellemes
relaxációs muzsikával szórakoztatta az
arra járókat, és a festőket, rajzolókat. A
délelőtti művészkedés valódi feltöltődés
volt, kár hogy az égiek dél körül megelégelték ezt a nagy nyugalmat és jókora
frissítő záport zúdítottak a nyakunkba.

Réka, a Lehel gimnázium 6.-os tanulója
volt. Réka tavaly is részt vett a rendezvényen, akkor a gátoldal élővilágát szemléltette, azonban a zsűri tanácsát megfogadva idén az udvar élővilágáról végzett
megfigyeléseket. A Bercsényi Miklós
Általános Iskola tanulói Fodor Fruzsina
és Kátai Anita kapták meg a legújszerűbb
előadásnak járó díjat. Az idei szimpóziumon diákszemmel a Természettudományos Tehetség Gondozás nevű programba rejlő lehetőségeket láttatták. A
legaktuálisabb témaválasztás elismerést
Oldal Júlia nagykátai tanuló kapta, míg a
leggyakorlatiasabb előadást Almási Attila
törökszentmiklósi diáktól hallhattuk. A
legjobb előadást ezúttal Markó B. Kinga
szolnoki diák mutatta be.
A jó hangulatú nap elérte kívánt célkitűzését, hiszen a sorokban ülő résztvevők is aktívak voltak, hozzászólásaikkal
gyarapították a rendezvényt. A diákok
után dr. Tóth Albert professror Ti vagytok
a mi katedrálisunk – a kunhalmokról
általánosságban című előadásával zárta
a programot. A hosszúra nyúló, ám érdekes nap után másnap a természetben
folytatódott a rendezvény az élővilág feltérképezésével.

A nagy család összegyűlt
Nagyszerű dolog egy olyan közösségben dolgozni, ahol a munkatársakban egyben barátra is lel az ember.
Olyan barátra, barátokra, akikkel a
közös napi tennivalók mellett még
arra is jut idő, hogy szívből segítsenek a másiknak például házépítésénél, de dologidőn kívül együtt
szórakozzanak, összejárjanak, részt
vegyenek a másik esküvőjén.
Buschmann Éva

Szombat délelőtt remek időre ébredtünk; éppen alkalmas egy kirándulásra, a természet szépségeiben való
gyönyörködésre. A Hamza Múzeum
dolgozói úgy gondolták a természetjárást össze lehet kötni a művészettel s
megalkották a PicTúra ötletét, amely
lassan évről évre visszatérő hagyománnyá válik városunkban.

az egészség, az élővilág és a környezettudatosság kérdéskörével. Előadásaik
fényét emelte, hogy prezentációjukat
rendszerint saját tapasztalataikkal és kutatásaikkal támasztották alá. A zsűriben
helyet foglalt Vidra Tamás, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park tájegység vezetője, Kovács
Norbert az Élővíz Természetvédelmi
Egyesület titkára, dr. Kis Viktor, az MTA
kísérleti orvostudományi kutatóintézet biológus kutatója, és Juhász Tibor, a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
őrkerület vezetője. A négytagú zsűri lapunknak elmondta, hogy az értékelésnél
idén is szempont az egyéni megfigyeléseken alapuló önálló munka bemutatása, és
az irodalmi feldolgozás. Emellett hangsúlyozták, hogy a Természettudományi
Diákszimpózium nem verseny, így sokkal fontosabb, hogy a közönség kérdéseivel, észrevételeivel bekapcsolódjon a
tanácskozásba.
Ez évben 24 diákelőadó készült fel
a szimpóziumra és a város büszkeségére
szép eredményekkel zártak a helyiek. A
legjobb témafeldolgozás elismerését a
Tengerimalac című prezentációval Bányai Nóra 6. osztályos leheles tanuló érdemelte ki. A legjobb eladó ezúttal Tiborcz

Nos, így éltek ők, ahogy fentebb leírtam. Ők, az egykori ÁFÉSZ dolgozói,
akikről úgy is írhatnék, hogy egy nagy,
szerető családot alkottak. Jászberényben
a ma is működő Co-op Áruház iparcikk
osztályán dolgoztak. Az áruházban, ami

az évek során persze változásokon ment
keresztül, mint ahogyan mi magunk is
állandó változásban vagyunk. Azonban
ezekben az egykori áfészos dolgozókban
az elképzelés közös volt, aminek eredményeképpen létrejött a találkozó, amelyet május 12-én, szombaton tartottak
az Aranysas Rendezvényházban.
Több mint százan gyűltek össze
azon a szép napon, akiket kora délután
Bori István, egykori igazgató köszöntött.
A résztvevők szívesen jöttek, egykori
és mostani dolgozók, fiatalok, idősek,
nyugdíjasok szerte az országból, sőt még
a határon túlról is.
A találkozás ötlete a mai technika
fantasztikus, néha haszontalannak,
néha nagyon hasznosnak ítélt közösségi
oldalán keresztül fogalmazódott meg.

Egy kis csoport indította el az emlékek
idézését, régi fényképek feltöltését az
internetre, és az egykori élmények arra
sarkallták a „feleket”, hogy össze kellene jönni és az emlékeket személyesen
felidézni és megtudni, kivel, mi van
mostanság.
A szervezés több hetet vett igénybe,
de nagyon megérte, mert remekül sikerült a találkozó, ahol előkerültek régi,
igazi „retró” felvételek, fényképek, amelyeken az ember olykor nevetett, máskor
sírt. Az elhunytakért egy szál gyertya
égett, és virágot helyeztek el mellette,
mindenkire emlékeztek.
A szombat kellemes hangulatban
telt. Igazi, nagy, szerető család módjára.
Ami annak reményében ért véget este tíz
óra felé, hogy ebből hagyomány lesz.

Hirdetés
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Weger Hungária Kft.
H-5123 Jászárokszállás,
Kossuth u. 85.

Erőemelő győzelmek

TB ügyintéző

„EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT”
program soron következő rendezvényére.

Május 11-12-13-án került sor Füzesgyarmaton a Magyar Professzionális
Erőemelő Liga Kupára. Számos résztvevő között sikerült a dobogó legfelső
fokára állnia Varga Ernőnek. Fekve
nyomásban 130 kg-ot teljesített a
RAW szabályai szerint.

A

a Hősök Napján tiszteleg a hősök emléke előtt
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.

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

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

Opel Astra 1,6 sürgősen eladó
6 éves, 72000 km, benzines, felnivel
szerelt téli gumikkal, első tulajdonostól,
friss műszakival, 2,1 millió

Bathó László 30/3646472

Új szolgáltatás

a Jászberényi Termálfürdőben!
A megszokott kezelések mellett

Partner Szigeti Kft.

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

Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, ebédlő
Program: Dr. Ócsai Antal orvos igazgató,
aneszteziológus főorvos:
Görgey Arthur lába nyomában
Csief Anna, dietetikus:
Az egészséges táplálkozás
Elérhetőség: Egészségfejlesztési iroda:
06-57/500-200/297 mellék

Korábban április 20-21-22-én került
megrendezésre Győrben az első GPC V4
Erőemelő Világ Kupa, ahol Varga Ernő
Master II. kategóriában, a 75 kg-os súlycsoportban I. helyezést ért el a csoportjában induló 12 versenyző között.
Varga Ernő a Jászberényi JSE Erőemelő szakosztály versenyzője. A felkészülésben segítségére volt többek között
Berek Gábor testépítő és fekve nyomó
világbajnok.
A következő kitűzött cél ez év augusztusában a Világbajnokságon Egerben jó
eredményt elérni.

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

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

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

MEGHÍVÓ

Emlékezés hőseinkre

csoport

5. oldal

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája
meghívja a kórház nyugdíjas dolgozóit
a 2018. május 30-án, 15 órakor tartandó

A Weger Hungária kft. (Jászárokszállás. Kossuth u. 85.)
a következő munkakörökbe keres
munkavállalókat:
Feladatok:
• Teljes körű bér- és kifizetőhelyi TB ügyintézési feladatok ellátása
• Munkavállalókhoz kapcsolódó
teljes körű munkaügyi feladatok ellátása
• Egyéb adminisztratív tevékenység, statisztikák kitöltése
Elvárások:
• Bérszámfejtő, TB ügyintézői végzettség
• Bérszámfejtési, TB kifizetőhelyi tapasztalat
• MS Office magabiztos ismerete
• Megbízhatóság, felelősségteljes munkavégzés
Előny:
• Rehabilitációs kártyával rendelkezők jelentkezését is várjuk
Egyéb:
• Nem igényel nyelvtudást
• Teljes munkaidős munkavégzés
Munkavégzés helye:
• 5123 Jászárokszállás, Kossuth u. 85.
Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken:
• 06-57/531-270; 5123 Jászárokszállás, Kossuth u. 85.

www.jku.hu

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.

Nagy Kft.

munkatársakat keres

lakatos, valamint
betanított munkás

munkakörökbe, egyműszakos munkarendbe.
Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- hosszútávú, megbízható munkalehetőség
- kulturált munkakörülmények,
lendületes munkahelyi kollektíva.
Jelentkezését a Jászberény,
Nagykátai út 11. alatt vagy
a nagykft@invitel.hu
email címen várjuk.

márkaképviselet

SZMSZC KLAPKA GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
OM Azonosító: 203056
H-5100 Jászberény, Hatvani út 2.
Tel.: igazgatóság: 06-20/394-9349,
gazdasági iroda: 06-20//393-8112
e-mail cím: klapkagyorgyszki@gmail.com
Bankszámlaszám:
10045002-00335553-00000000
Adószám: 15832180-2-16
www.szolmusz.hu
Engedélyszám: E-001300/2015

Tagintézményünk a 2018/2019. tanévben, korlátozott
létszámban, a következő képzésekre várja még a jelentkezőket:
Szakközépiskola 9. évfolyam:
- hegesztő
ösztöndíjas szakma!
- ipari gépész
ösztöndíjas szakma!
- gépi forgácsoló
ösztöndíjas szakma!
- asztalos
ösztöndíjas szakma!
- villanyszerelő
ösztöndíjas szakma!
- eladó
ösztöndíjas szakma!
- pék
ösztöndíjas szakma!
- kőműves
ösztöndíjas szakma!
Szakgimnázium 9. évfolyam:
- közlekedésgépész ágazat
- vendéglátóipar ágazat
13. évfolyam (ágazati érettségizettek részére):
- autószerelő,
- vendéglátásszervező-vendéglős
- fodrász
- kereskedő
Felnőttoktatás (iskolai rendszerű, 2 éves képzés, esti tagozaton):
- eladó
- ipari gépész
- gépi forgácsoló
- cukrász
- autóelektronikai műszerész
Érettségire történő felkészítés, 2 éves képzés, nappali és
levelező tagozaton (szakmával rendelkezők részére)

6. oldal

Szabadidő

www.jku.hu

Síppal, dobbal,
csatakiáltással

2018. május 24.

A jászok kürtjének kódjai
Különleges előadásnak nyitotta meg
kapuit az Eszterházy Károly Egyetem
Jászberényi Campusa május 8-án,
kedden délután. A Nyitott Könyvtár
programsorozat újabb állomásán dr.
Várszegi Tibor, az egyetem tanára ismertette a Lehel kürtjének üzenetét.
szabó

Péntek délelőtt tizenkilencedik
alakalommal tehettek időutazást
a Múltidéző Történelmi Játszóház
programjában a Jász Múzeum vendégei. Ezúttal a török korba látogatott el képzeletben az a több mint
kilencszáz jászsági általános iskolás
gyermek, aki részt vett a múzeumi
mókában.
kárpáti
Kilenc óra tájban már dörögtek az
ágyúk, harsogtak a csatakiáltások, repkedtek a rongylövedékek a városháza
és a múzeum közös udvarán. Kipirult
arcú legények és lányok küzdöttek az
intézmények mellé táborozó török sereggel, melyet a Szent László Vitézei
Hollókői Hagyományőrzők, a Berényi
Színjátékos Társaság és a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai formáltak
meg. A derekas küzdelemből természetesen a magyar sereg katonái kerültek
ki győztesen. Jutalmul szelfizhettek a
szultánnal, aki megígérte, hogy törökök ezentúl csakis útlevéllel látogatnak
hazánkba. A csata hevében felgyülemlett feszültséget kötélhúzó küzdelemben vezették le az izgága vitézek, akiket

ezek után igen nehéz volt leültetni a
kézműves asztalok mellé.
Mindenesetre, akik mégis vállalkoztak egy-egy a kort jellemző alkotás
elkészítésére biztosan nem bánták meg
azt a néhány percet, amit rászántak.
Faragtak dudát, készítettek pörgettyűt,
mézesbábot, hímzett és filc díszeket,
Fatima szeme amulettet. Az alkalmi
kovácsműhelyben nem csak a fiúk, de
a lányok is sűrűn lendítették a kalapácsot, hogy kezük nyomán formálódjon
az anyag.
A munka és az interaktív színdarab
fáradalmait az Egri históriások koncertjén lehetett kipihenni. A múzeum
remek akusztikájú aulájában hangszerbemutatóval összekötött végvári muzsikát adtak elő Tinódi kései követői.
A középkori zene élvezete mellett fény
derült például arra is, hogy a zenészek
a dorombot használva nem dorombolnak, hanem doromboznak. A koncert
utolsó taktusaiban erről meg is győződhettünk, s bizonyára sokan osztják
azt a véleményt, hogy a muzsika igen
kellemes volt. Az élményért cserébe, ha
nem is dorombolással, inkább tapssal,
fejeztük ki hálánkat az egri zenészeknek és nem utolsó sorban a játszóház
szervezőinek.

Az elefántcsontagyarból faragott
kürt a jászok féltve őrzött ereklyéje,
melyet az egyik legszebb regénk a Lehel
monda övez. Azonban a becses relikvia faragványa a mondákon túl összefüggő üzenetet hordoz, melyet A fény
kürtje – A kürt fénye – A jászok kürtjének kódjai című előadás során igyekezett szavakra váltani az előadó. Ahogy
a címből is kitűnik, a kürt a fény információját hordozza, a kulcsot pedig a
test, lélek és a szellem hármassága adja
– szögezte le.
Ezt követően a kürt külső jegyeivel kezdte prezentációját. A 12. század
második felében született relikvia a bizánci díszítőművészet stílusjegyeit őrzi,
melynek figurái a magyar mitológia
szereplői. A rajta található több mint
negyven alak közül fellelhető húsz emberalak, hét madár, öt kentaur, három
párduc, két griffmadár, két ló, valamint
egy-egy csodaszarvas, templom, tenyér,
valamint még egy csomó és indák.
A kürt az anyaméhhez hasonló
alakzat, mely nem henger alakú, hanem perdülete van, így különböző
energiákat mozdít meg – hangsúlyozta az előadó. Ezt követően az ivókürt,
vagyis a rüton eredetét tárta fel a hallgatóság számára. Ugyanis a kürt eredetileg ivókürtnek készült, majd később
az 1800-as években alakították át fújhatóvá és főként szakrális alkalmakkor
használták.
A továbbiakban a felfüggesztés által kijelölt két függőleges és négy vízszintes tengelyeken keresztül ismertette a relikvia mondanivalóját. A kürt
szájánál páros figurák láthatóak, ilyen
például a kakas és a páva alakja. A két
tengelyen azonban található két olyan
faragvány is, amelynek nincs párja:
ilyen figura a turul és a kentaur, mint
ellentétpárok. A faragványsor mögött
van egy áthidaló – amely az előadótól
az eszterlánc nevet kapta – majd ezt
követi négy képsor és ismét a láncolat
következik. Ezek között van olyan faragványsor, amely nem élőlényeket, hanem szimbólumokat ábrázol. Például a
tenyér, a mágikus csomó, valamint egy
utólag ráapplikált forma, mely egyesek
szerint száj, míg mások szerint vulva, és
van, aki szerint mindkettő.

A kürt egyik tengelye a mágikus
csomón és az áldásosztó tenyéren megy
keresztül, amely Tóth József nyomán a
Béke pecsétjének keresztelt az előadó.
A másik tengely, amelynek a középpontjában a turul, attól lefele a szarvasagancs, majd az egymással viaskodó két
alak áll. A kürtön jól érvényesülnek az
ikonográfiai szabályok. A képek bal oldala a múlt, míg a jobb oldala a jövő,
a középső vonala a jelen. A bal oldala a
nap, a férfi, míg a jobb oldal a hold, a
nő területe. A szarvasagancs is számos
jelentést hordoz magában, hiszen akár
a Tejutat is fellelhetjük benne. A Tejút
pedig a fény útja.
A vízszintes tengelyek a fizikai, szellemi, a lélek és a Tejút szintje. A kürtön
vízszintesen négy képsor is kiolvasható, melyeknek komoly jelentéstartalma van. A legfelső sor első alakja feltehetően Nimród király, majd Hunor és
Magor ábrázolása látható. A csodaszarvas hátán ülő hollónak szintén szimbolikus jelentése van, hiszen, a holló magasrendű lélekmadár. Végül a sor utolsó
faragványát emelte ki, mely feltehetően

Tőtevényi emlékezés
A tanyakörzet világháború áldozataira emlékeztek és gyújtottak mécseseket május 13-án az egykori tőtevényi iskolához tartozó pedagógusföld
sarkán álló emlékműnél.
A sok éve már
Katona Katalin szervezte esemény istentisztelettel kezdődött, melyet Mező
István református
lelkipásztor,
valamint Taczman András diakónus celebráltak.
Besenyi
Vendel helytörténetkutató előadásában
a II. világháborúban harcoló jászsági

katonák megpróbáltatásait idézte fel.
Az ezt követő emlékműsorban hagyományőrző zenekarok, énekesek a tárogató hangjának kíséretében katonada-

egy templom, ebből egy
ló jön ki. Mivel csak a
feje és a törzse látszik a
paripának, ez arra utal,
hogy a szellem és a lélek
területe kint van, míg
a testisége a templomban marad. Az üzenete összevethető a Biblia
soraival, amely többször utal arra, hogy Jézus sem templomban
imádkozott,
hanem
kint a hegyen, ahol az
Atyával találkozott.
A második sorban
Hunor és Magor az
ikerpár alakja vehető
ki, akik nem egymás ellen, hanem egymásért harcoltak. Alattuk látható a kürtön a magyar mitológia alakja a turulmadár, amely királyi
méltóság és mellette a griffek foglalnak
helyet. Az alsó szinten szertartást figyelhetünk meg különböző hangszerekkel.
Összegzésként arra tért ki az előadó,
hogyha a beavató szertartástól tekintjük
a lélek útját, az a jövő felé fordul, hogy
az istenemberi minőséget elérje.
Ezt követően a mágikus végtelencsomót emelte ki, ami a szerelem, bölcsesség, az együttérzés jelképe. Az áldásosztó kéz a lélek szintjén a szeretet,
a másik felé fordulás szimbóluma. Továbbá kitért a Tejút rendszerre, amely
a fényesség útja és a krisztusi szeretet.
Emellett pedig a kereszteknek is fontos jelentése van, az első kereszt a krisztusi kereszt, míg a második Mária választott országát, vagyis a magyarokat
szimbolizálja. A hármas kereszt a távoli jövőt, az erőn felüli vállalást sugallja.
– Olyan súlyokat ábrázol, amelyre más
nép nem képes. Ezt ki kell érdemelni,
népünk szintjén már képviseljük – zárta előadását Várszegi Tibor.
lok előadásával adták vissza a háborúk
kesernyés hangulatát.
Ezután
a
megjelentek
az
emlékműhöz vonultak, ahol koszorúztak és mécsest gyújtottak az e tájékon
egykor élt és hősi halált halt katonák
emlékére.

Ajánló
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Táncoló, éneklő apácák
A színházi bérlet sorozat záróelőadá
sának az Apácák bemutatóját tűzték
műsorra pünkösd hétfőn este, a Lehel Film-Színházban. Öt apáca életét
és vágyait bemutató zenés-táncos komédiát, egy legendás musicalt láthatott a közönség.
Demeter Gábor
Az apácák egyfajta zárt közösségben élnek, amiről mi, világi emberek
keveset tudunk. Ők is ugyanolyan
emberek, mint mi vagyunk és vannak
álmaik is, melyek érdekében mindent
megtesznek, tudásuk legjavát adva.
Mégis kicsit groteszkül hangzik,
hogy pont az apácák, a komoly fekete-fehérbe öltözött nővérek, derítették
jókedvre a közönséget. Szerencsére az
Apácák Broadway musical előadása
nem akart más lenni, mint ami, kön�nyed szórakoztatás, humoros színészi
alakításokkal, zenés, ének- és táncbetétekkel. Öt hölgy volt a színpadon két
felvonáson keresztül, egy háromtagú
kis zenekarral, ami, bár férfiakból állt,
apácajelmezbe volt öltöztetve.
Szólni kell egy hatodik szereplőről
is, aki ugyan nem szólal meg a darabban
(nincs is az eredetiben) Mária Szilencia
nővér ugyanis egy jeltolmács. Minden
humoros beszédet és dalszöveget végigjelelt a színpad szélén, így siketek
számára is élvezhető volt az előadás.(Ez
– a darabot bemutató – Hadart Színház
esélyegyenlőségi kezdeményezése.)
A történetről túl sokat nem érdemes mondani, csak annyit hogy egy
gondatlanul elkészített gombaétel miatt csak az öt apáca marad életbe, akik
éppen akkor máshol jártak. Nővéreiket, hogy méltó módon eltemethessék,
kiállnak a színpadra és bemutatják szórakoztató műsorukat.

Programajánló

Amint a nővérek elkezdenek bemutatkozni, kiderül ezek az apácák nem
olyan komolyak, mint gondolnánk.
Szeretnek nevetni, vigadni és másokat
is szórakoztatni, vidám kis társaság az
övék!
A nézőket is bevonták az előadásba, rengeteg volt a kiszólás feléjük, sőt
még kvízjátékot is folytattak velük. A
közönség úgy érezhette részese az előadásnak, hiszen a nővérek most nekik
tárják ki szívüket, osztják meg velük
történeteiket.
Mária Roberta kabaré hangulatot
idézett a színpadra, a legfiatalabb nővér
Mária Lea balerina tánca emlékezetes
pillanat. Mária Amnézia is kitesz ma-

gáért, ember nagyságú bábuval énekel.
A vezető nővért Maria Reginát a rangsorban Maria Roberta követi és ennek
sokszor voltak humoros momentumai.
Külön-külön is nagyon szórakoztatóak a nővérek, de együtt voltak legjobbak, a csapatosan előadott énekek, táncok, köztük a sztepp, ragadta legjobban
magával a nagyérdeműt.

Ahogy megismertük az apácák
történeteit, megértettük, miért pont
egy énekes műsorral próbálnak pénzt
szerezni nővéreik végtisztességéhez.
Mindegyiküket összeköti egy nagy
vágy, mely a műsoruk előadásával végre
teljesült, megkapták a hőn áhított rivaldafényt. Ezzel pedig ők, és a nézők
is jól jártak.

Tanárok és tanítványok

folytatásban Gruttó Gabriella zongora
kíséretével a 2. osztályos szolfézs csoport vidám dalocskákat énekelt. A
zongorának kiemelt szerepe volt ezen
a hangversenyen, hiszen billentyűinél
egymást váltották a négykezest játszó tanár - diák párosok. Dr. Réz Lóránt Tóth Emesével, Sas Dániel Virág
Melanival, Cserta Boglárka Varga Zsuzsannával, Puskás Adrienn három növendékével, Burai Rajmunddal, Baráth
Lőrinc Boldizsárral és Kátai Hannával
is szerepelt.
Az produkciók palettája nagyon
színes volt, klasszikus és könnyedebb
zenedarabokból összeválogatva. Megszólaltak fúvósok, oboán adott elő concertót Dávid Kornélia Lili és Lukácsné
Oláh Beáta, dr. Réz Lóránt zongora kíséretével. Négy klarinétos, Hortobágyi
István, Kollár Ádám, Molnár Csenger,
Stomfai Gergely, a Hobbit című film zenéjének dallamait csalták elő hangszereikből. A rézfúvósok előadásában szerepeltek a legtöbben, trombitán Nagy
Daniella, Dani Dávid, Szász Norbert,
vadászkürtön Németh Viktor, tenorkürtön Benke Szilárd és tubán Hemmert
László harsogták a Rókatáncot.
Jutott szerep a vonósoknak is,
Hudra Mariann és Bernhardt Andrásné
hegedűre hangolt macskaduót játszott
a húrokon. Utolsó számként remek finálé koronázta meg a kamarahangversenyt, lendületes jazzt adott elő Molnár Csenger klarinéton, Harnyos Zsolt
dobon és Cs. Nagy József zongorán. A
közönség vastapssal jutalmazta a produkciót és köszönte meg a színvonalas
műsort.
A hangversenysorozat ugyan lezárult, de sokáig elkísérnek, és feltöltenek
a színvonalas produkciók, a tudás, a
szorgalom és a bátor kiállás lélekmelengető pillanatai.

Ebben az esztendőben 60. tanévének
vége felé közeledik a Palotásy János
Zeneiskola. Az emlékévet ünneplő
hangversenysorozat záróeseményét
tartották a Déryné Rendezvényházban, május 16-án, szerdán délután.
demeter
Kevés olyan dolog van, ami akkora
sikerélménnyel jár, mint megtanulni
egy hangszeren játszani. Ezt közönség
előtt megmutatni felemelő érzés. A
Palotásy János Zeneiskola növendékeinek kamarazenei hangversenyén ezt
megtapasztalhatta a széksorokon helyet
foglaló közönség. Egyformán fontos
koncert volt ez a mesterek és a gyerekek
számára, a tanulók rutint szereznek és
szokják a fellépést. Kicsit dicsekedhetnek is, bemutathatják az eddig szerzett
tudományukat, élményt és még nagyobb lelkesedést szerezve ezzel a zenetanuláshoz.
A kamarazenei hangversenyen zongora, csembaló, hegedű, oboa, klarinét
valamint több rézfúvós is megszólalt.

A növendékek legtöbbször tanáraikkal
közösen léptek a hallgatóság elé, akik
különleges koncertélménynek lehettek
részesei.
Az alaphangot, egy zongorán hatkezes variációban előadott induló adta
meg Horváth Adél, Zsidó Anna, Szántó Dóra Bernadett közös játékában. A
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Múzeumi Esték
Május 24-én, csütörtökön 17
órától a régészettudomány mindennapjairól hallgathatnak meg érdekességeket Gulyás András Zoltán
előadásában, a Jász Múzeumban, az
intézmény vezető régészétől.
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. Zagyva – Hajta gyalogos teljesítménytúra
kb. 27 km. Zagyva – Bán-hegy gyalogos teljesítménytúra kb. 16 km.
Zagyvamenti séta túra kb. 10 km. A
túrák teljesítőit egyedi kitűzővel és
emléklappal jutalmazzák.
Városi Gyermeknap
Május 27. vasárnap 9.30 órától, amikor minden 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.
Utolsó óra
Június 1-én, pénteken 20 órától
Utolsó óra koncert mezőségi zené-

Zúzós este

A könnyűzene legnépszerűbb stílusát megszólaltató rendezvény várta rajongóit, május első szombat estéjén, a
Szabadtéri Színpadon. A Rock Aréna
koncertjein négy egymást követő zenekar adta az ütemet a csápoláshoz.
duka
Bakancsot, meg goth motívumos
pólót húztam, és azzal a céllal indultam a Rock Aréna koncertjeire, hogy
másnap délben rekedten, a karomban
izomlázzal ébredek. Hanyagolni akartam gondolataimból a hét melóval töltött pillanatait, és kitombolni magam
a zúzós rockzenékre. Küldetésem sikerrel járt!
Még világosban kezdett a hazai pályán játszó Magor, jóféle zúzós metállal. Kegyetlenül kemény riffekkel, óriás
szólókkal, üvöltős énekkel, de a dalokban olyan mondanivalókkal, melyek
megmaradnak a fejekben.
Aztán jött a mindenképpen kuriózumnak számító, a hazai zenei palettát
rendkívüli módon színesítő, csak dögös
csajokból álló trió, a Dorothy. A pör-

szekkel és a Dűvő zenekarral a Jászság Népi Együttes székházában. A
gálaműsor és koncert után az este
táncházzal ér véget.
Makettinfo Kupa
Június 2–3. szombaton és vasárnap makett verseny helyszíne lesz az
Ifjúsági Ház, ahol börze, vásár, látvány makettezés és egyéb kiegészítő
programok várják az érdeklődőket.
Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én, hétfőn 18 órától megemlékezés és koszorúzása a Trianon
emlékműnél. Megemlékező beszédet
mond Szentesi Zöldi László a Magyar
Demokrata hetilap munkatársa. A
műsorban közreműködnek a Terplán
Zénó Ferences Középiskola diákjai,
Burányi Erika és Sas Zoltán verssel,
Bánfi Ferenc zenével, énekkel.
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.
Múzeumok Éjszakája
Június 16-án, szombaton Múzeumok, Galériák éjjel-nappal látogathatók lesznek, az érdeklődőket egész
napos zenei, színházi, és képzőművészeti programokkal várják.
ZagyvaParty Fesztivál
Június 21-24. Jazz – Blues – Forduló – Ínyenc napok újra a Margit-szigeten utcaszínházi előadások,
gyermekprogramok, pandúrgulyás
főző verseny, lézer show és koncertek. Big Daddy Wilson, Kowalsky
meg a Vega, KFT Zenekar és még
sokan mások.
gős, néha kemény, könnyen emészthető, dallamos punk-rockkal odapirítottak a nagyérdeműnek.
Közben leszállt az este és a színpad
előtti tömeg még jobban megsűrűsödött, nem véletlenül. Ugyanis következett az elnyűhetetlen – idén hatvanéves
– énekessel, Paksi Endrével egy régi banda, az Ossián. A hazai heavy metal történet egyik legsikeresebb együttese hozta a kötelezőt. Vadállat tekerések, érzéki
szólók, dübörgő dobok, precízen pengetett basszus. A rajongók hangereje bizonyította, nemcsak az örökké játszott
dalokat kedvelik, de a legeldugottabb gyöngyszemeket is képesek eget
rengetően együtt énekelni a zenekarral!
Az estét a jó ideje töretlen népszerűségű, az egyik legaktívabb formáció,
a Road csapata zárta. Jöttek és mindent
letaroltak: füstölt, lángolt a színpad,
villogtak, kaszáltak a reflektorok fénypászmái. Ontották magukból a pofátlanul jó megszólalást, a tömeg pedig
egy emberként lüktetett és énekelte végig a nótákat.
A Rock Aréna még csak a nyár kezdete, de rendesen felpörgetett bejáratás
a fesztiválszezonra. Lesz itt még nagy
öröm, de a rekedtség és izomláz is megtalált másnapra…
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Pipacsok hada erdei ösvényen
Csütörtökön a napos-gomolyfelhős idő mellett ismét többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok.
Pénteken változóan felhős-napos
időre van kilátás. Hétvégén előfordulhat kisebb csapadék, de növekszik a napsütéses órák száma.
Május 25-e Orbán napja. Orbán, a
negyedik fagyosszent, névünnepén
viszont a néphit szerint kívánatos
az eső, mert az ígér jó termést. „Ha
Orbán nevet, a szőlő sír, ha sokat
dörög, úgy jó.”

Szőrös Zoltán

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

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

május 30. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

május 31. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

június 1. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

május 28. hétfő
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

június 2. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 29. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 3. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
május 26. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

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

Kevesen, de lelkesen
Az utóbbi hetekben a Jászberényi FC
aktuális mérkőzései kapcsán mindig elmondható, hogy egyre szűkülő
kerettel kéne megtartani a tabellán
a középmezőny elejét jelentő ötödik
helyet. Nem volt ez másképp a kiesés
elől menekülő Tállya elleni idegenbeli
meccs előtt sem.

Egészségügyi ügyeletek

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

akácméz
vásár!

Jászkürt

/Csomor Családi
Méhészet

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő 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.

2018. május 24.

Ahogy írtuk, a Diósgyőr II elleni ös�szecsapás során újabb két játékos esett ki
a számításba vehetők közül, a kiállított
Kis Balázs öthetes eltiltást kapott, míg
Farkas János lábfejzúzódása miatt nem
tudott pályára lépni. A korábbi öt sérültet is figyelembe véve, nem ígérkezett
tehát könnyű feladatnak a
labdarúgó NB III 28. fordulójának Múcsonyban
játszott találkozója. Az
első negyvenöt perc alatt a
megeredő esőben váltakozva alakultak ki helyzetek a
két kapu előtt, a kimaradó
lehetőségek után aztán a
JFC szempontjából a legrosszabbkor, a félidő lefújása előtt a vendéglátóknak
sikerült betalálni. Bocsi tört
kapura, a kifutó Menczeles
elkésett a közbeavatkozással, így Lippai úgy kaphatta a labdát, hogy csak

a hálóba kellett passzolnia (1-0). Arany
László fordulás után a csatár, Galambos
becserélésével is igyekezett támadóbbá
tenni csapatát, ám gólt végül egy védő,
Hevesi-Tóth Tamás szerzett, miután a
69. percben a saját maga által kiharcolt
büntetőt értékesítette a rutinos játékos
(1-1). Öt perc elteltével viszont jött
a válasz, a tállyaiak első találatában is
főszerepet vállaló Bocsi a balösszekötő helyéről emelt a jászberényi kapuba
(2-1). Negyedóra volt hátra, és muszáj
volt kockázatot vállalni a pontszerzés
érdekében, újabb támadó – Kürti – érkezett a védő Szanyi helyett, és az elszántság meghozta az egyenlítő gólt. A
87. percben Tiszát csak szabálytalanul
tudták megállítani a tizenhatoson belül,

az újabb 11-est pedig ismét Hevesi-Tóth
lőtte be (2-2). A borsodiaktól Németh
Béla második sárga lapja után megkapta
a pirosat is, de a hátralévő időben már
csak az eső esett, gól nem.
Tállya – Jászberényi FC 2-2 (1-0)
Mindkét oldalon voltak elpuskázott
helyzetek, így a küzdelmes mérkőzésen
a döntetlen igazságosnak mondható. A
JFC-t dicséret illeti, miután a hiányzók
távollétében kétszer is sikerült egalizálni, és ezzel megőrizni az ötödik helyet.
Az utolsó előtti fordulóban a gyöngyösi
pályán május 27-én, vasárnap 17.30-tól
ismét a bennmaradásért küzdő ellenfél,
az Ibrahima Sidibét is soraiban tudó
Debreceni EAC következik. A győzelem
fontos lépést jelenthetne az ötödik hely
megszerzéséhez, nem mellesleg újabb
bizonyítási lehetőség a több hete helytálló játékosok számára.

Archív fotó: Pesti József

Kilátás az alsóházból

 folytatás az 1. oldalról
Igen ez így van, de én az 1-10 (azaz
egy győzelem és 10 vereség) ellenére is
bíztam az edzőpárosban, pedig sokan
azt javasolták, hogy lépnünk kellene ez
ügyben. Mi kitartottuk mellettük, úgy
gondoltuk, hogy meg tudják oldani.
Szerencsére igazolták is elképzelésünket,
hiszen a sok fiaskó után következett egy
nagyon jó széria, a hét vesztes meccs
mellett nyolc alkalommal sikerült nyernünk, de ezzel együtt is a rájátszás alsóházában kötöttünk ki.
Ezt a 11. helyen kezdték el a fiúk.
Mikor gondolták, hogy nem lehet
gond a kieséssel?
Lehet, furcsán hangzik, de a rájátszás kezdetétől úgy gondoltam, hogy
nem lesz baj. Elgondolásom az volt,
hogy mi a MAFC ellen, a Debrecen pedig a Sopron ellen nyer, és ezzel eldől a
play out kérdése. Ám hazai pályán sima
vereséget szenvedtünk a fővárosiaktól
és ekkor bizony kicsit elgondolkodtam,
hogy mi lesz. Szerencsére Sopronban és

az újabb hazai meccsen a DEAC ellen
eloszlatták aggódásomat a játékosok. Én
azt hiszem, ez a 12. hely mindent egybevetve reálisnak mondható.
A csapat számára tehát vége az idei
bajnokságnak, de a vezetőség munkája tovább tart, építeni kell a csapatot a
következő idényre.
Így igaz. Bár szívem szerint minden játékos maradhatna egytől-egyig,
mert a végére belejöttek a játékba.
Sajnos ez nem igazán működik egyik
klubnál sem, általában mindenütt sok
a változás. Nálunk az már biztos, hogy
Cseh György, és Kerpel-Fronius Balázs
továbbra is a JKSE játékosa marad. Bazsó Brúnó és Molnár Marcell pedig úgy
nyilatkozott, hogyha az edző számít
rájuk, ők is maradnának. Nikola Lazic
viszont még nem döntötte el hogy marad-e, vagy sem, ez egy jó hónapon
belül eldől. Sajnos az az igazság, hogy
kevés magyar játékos van továbbra is
a porondon, ezért nagyon nehéz őket
megszerezni.

Hogy állnak az idegenlégiósokkal? A fent említett két amerikait nem
marasztalták?
Természetesen megkérdeztük tőlük
is, hogy maradnának-e, de annak ellenére, hogy jól érezték magukat, választ
még nem adtak. Hazautaztak, és majd
kezdődnek az ilyenkor szokásos tárgyalások. Minden évad végén sajátos a helyzet
a légiósokkal kapcsolatban. Ha valaki jól
játszott egy idényben, akkor nagyon jó a
tárgyalási pozíciója is, és természetesen a
legjobb ajánlat mellett teszi le a voksát.
Ha nem jól teljesített, akkor pedig nem
biztos, hogy igényt tartanak rá az adott
klubnál, sőt lehet, hogy egy másiknál
sem. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, amit az elején is érintettünk. Ha
ismert lesz az edző kiléte, leülünk vele
és igyekszünk a legjobb döntést hozni
a játékosok leigazolása tekintetében. Az
biztos, hogy – tanulva a tavalyi esetből
– az idén korábban szeretnénk a csapat
gerincét kialakítani.
Természetesen figyelemmel kísérjük
a Jászberényi KSE játékosállományának
alakulását és ezeken a hasábokon folyamatosan tájékoztatjuk majd olvasóinkat.

A hatvanadik
érem

A JSE Kondor ITF Taekwon-Do
Szakosztály kiválóan folytatta tavaszi versenyszezonját, két versenyről
is érmekkel tértek haza.

Kupán vett részt a szakosztály egyik
nagy tehetsége, a világbajnokságra készülő Száraz Gergő. A verseny a világbajnokság főpróbája volt, hiszen a több
mint 2500 fős mezőnyben a legjobb
versenyzőkkel mérhette össze tudását.
Light contact és kick light kategóriában is az elődöntőig jutott, ahol szoros

küzdelmekben, de alul maradt a későbbi kategórianyertes szlovén, illetve
ukrán versenyzőkkel szemben. Az igen
értékes szakmai és mentális tapasztalatokon túl így két bronzérem lett a jutalma. Ezzel megszerezte a szakosztály 60.
érmét a naptári évben, mondta el Soós
László szakosztályvezető.

Május 12-én Hatvanban rendezték a XVI. Nemzetek Kupa elnevezésű nemzetközi taekwon-do versenyt.
Jászberényből 9 versenyző lépett tatamira a több mint 250 fős mezőnyben
gyermek, serdülő és ifjúsági korosztályokban, formagyakorlat és küzdelem
versenyszámokban. A JSE versenyzői
összesen 18 kategóriában voltak érdekeltek, amiből tizenkettőn dobogón
végeztek. Összességében: három arany,
két ezüst és hét bronzérmet gyűjtöttek.
Ezzel az eredménnyel a hazai klubok
közül a második legeredményesebbek
lettek.
A pünkösdi hétvégén a Budapesten
megrendezett XXIV. Kick-Box Világ

Fotón: Balajti Ádám, Bábosik Boglárka, Klein Gergő, Soós László, Banka Csaba,
Török Karola, Filep Márk, Szebenyi-Nagy Szabolcs, Tari Gabriella, Sárközi János.

