Júniusi programok

A tanyavilág krónikása

Összeállításunkban a következő
hónap kulturális eseményeiről és
sportrendezvényeiről olvashatnak.
Programajánló a 6-7 oldalon

Katona Katalin évek óta szívén viseli
Tőtevény sorsát. A tanyaterületek
jövőjéről és további terveiről kérdeztük.
Interjú a 3. oldalon

Külföldi élmények

Iskolai válogatásunk révén
betekintést nyerhetnek három városi
intézményünk külföldi kapcsolataiba.
Írások a 9. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 22. szám (XXX./22.)

Nyomozók és
lelkes amatőrök
Mi a régészet, milyen feladatokat lát
el egy régész és milyen lehetőségei
vannak napjainkban a kutatásra?
Többek között ezekre a kérdésekre
adott választ Gulyás András Zoltán,
a Jász Múzeum régész-muzeológusa
múlt hét csütörtökön a Múzeumi Esték programsorozat keretében.

Újság

2018. május 31.

Jászberény város lapja

Pelyhesparti feladatok

Folytatódott a választókerületek
problémáit, gondjait a helyszíneken
ismertető bejárások sorozata. Május
23-án, szerdán Baranyi László önkormányzati képviselő mutatta be a
8-as számú körzet egy részén a közelmúlt eredményeit, illetve a megoldásra váró feladatokat, majd ezt követően lakossági fórumot is tartott.
Demeter Gábor
A körzetbejárás találkozási pontján,
Baranyi László mellett Szabó Tamás
polgármesterrel az élen megjelentek
a városvezetés tagjai, önkormányzati
képviselők, a városüzemeltetés, gazdálkodás feladatait ellátó cégek, hatóságok
képviselői és érdeklődő lakosok is.

Tánc és szakralitás

Kétnapos konferenciát szervezett a
Magyar Etnokoreológiai Társaság, az
ELTE Folklore Tanszéke és a Csángó
Fesztivál Alapítvány május 11-12én, pénteken és szombaton Tánc és
szakralitás címmel. A rendezvénynek
a Városháza tanácsterme, illetve a
Csángó Ház adott otthont.
Kárpáti Márta

A tánc ősidők óta része az ember
életének, csakúgy mint a szakralitás,
az istenbe vetett hit. Mindkettő a gyökereinkből fakadó természetfelettihez
köthető igényünkre utal. A szakralitás
és a tánc üzenetei áthatják mindennapjainkat. Kultúránk része, nemzeti
összetartásunk alapjai. Öröm, hogy
a jelen konferencia alkalmat ad a két
fontos fogalom kapcsolatának tudományos megközelítésére – mondta köszöntőjében Papp Imre társszervező.
A város nevében Szabó Tamás polgármester üdvözölte a konferencia előadóit és érdeklődő résztvevőit. Hangsúlyozta, a témakör jóval szélesebb
kört ölel fel, mint a néptánc, amivel
Jászberény beírta magát a kultúra térképére. Elmondta, hogy polgármesteri

Idén Jászfényszaru készül a Jászok
Egyesületével közösen megrendezett
XXIV. Jász Világtalálkozóra, melyet a redemptio tiszteletére rendeznek meg. A szervezésről Győriné dr.
Czeglédi Mártát, Jászfényszaru polgármester asszonyát kérdeztük.
sz. l.

szabó
Előadása kezdetén számos sztereotípiát lerombolt, amelyek a különböző
hollywoodi filmek hatására épültek a
régész hivatás köré. Az előadó hangsúlyozta, hogy a régészek feladata a tárgyi emlékek felkutatása, a történelem
megismertetése és a kulturális örökség
megmentése. Mindemellett hivatásuk
párhuzamba állítható a nyomozók tevékenységével, tekintve, hogy a leletekből igyekeznek fényt deríteni arra:
hogyan és mit csináltak elődeink?
A kutatások helyszínét sokszor
régi városokat rejtő törmelékdombok
adják, úgynevezett tellek. A réteges
dombok, egymásra temetett sírhalmok megannyi leletet rejthetnek.
Napjainkban bőven kínál lehetőséget
a légi régészet is, melynek keretében
műholdak segítségével rajzolódnak ki
a megsüllyedt romok. A leggyakoribb
módszer mégis a hagyományosnak
mondható terepi munka, amikor a
humuszréteg alatt kutatnak régi használati tárgyak után.
A felderítő ásatás időigényes, precíz munka, amely sokszor késlelteti az
adott építkezést.
folytatás a 10. oldalon 

Jászfényszaru
várja a jászokat

pályafutásának egyik legszebb elismerő
momentuma volt, amikor Balogh Júlia,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára a néptánc fővárosának
titulálta Jászberényt. A konferencia alkalmat ad arra, hogy a tudomány támogatásával is megfeleljünk ennek a
rangos címnek.
A konferencia elsősorban a pogány
hitben gyökerező rítusok köré épült.
A szent és a profán közötti átmenetet
ragadta meg a különböző népek kultúráját vizsgálva. Több előadás a sámánizmus titokzatos, ma is élő hagyományait
vizsgálta európai, ázsiai és tengerentúli
környezetekben, rávilágítva közös vonásokra és különbözőségekre.
A konferencia bevezető előadásában
Hoppál Mihály etnológus, sámánkutató
foglalta össze a köztudatban sok téves információt hordozó sámánizmus lényegét.
Mint mondta, az interneten a sámánizmus szóra kattintva rendkívül vad dolgokkal találkozik az érdeklődő, amelyek
igen távol állnak a valóságtól. Kutatásai
során számos olyan népnél tett látogatást,
ahol ez az ősi gyógyítást, jóslást, színészetet, költészetet magába foglaló tradíció
ma is a mindennapok része.
folytatás a 4. oldalon 

A polgármester asszony elmondta,
hogy a jászok találkozója fontos esemény a város életében, így a készülődés
a korábbi fejlesztésekkel elkezdődött.
Öt évvel ezelőtt Jászfényszaru huszadik
születésnapjára megújították a főteret,
valamint a jász-kun együttélés szimbólumaként felavatták IV. Béla mellszobrát.
Évekkel ezelőtt célul tűzték ki a város
megszépítését, amely mára virágosítással és az utak fejlesztésével valósult meg.
Pócs János országgyűlési képviselő tavaly
augusztusi ígéretének köszönhetően,
idén 30 millió forintos uniós pályázatból a Parókia melletti útszakasz szilárd
útburkolatot kapott. Emellett a világtalálkozóra felújították a régi Parókia épületét, ami a világtalálkozó időszakára a
kiállítások helyszíne lesz. Befejeződtek a
faültetések az Orion utca mellett található Jászok Parkjában. A világtalálkozó
alkalmából huszonkét facsemetét ültettek el egy-egy jász település nevével és
címerével fémjelzett táblával.
A programsorozat június 28-án,
csütörtökön veszi kezdetét Jászberényben a Jász Múzeumban, ahol Fényszaruról származó régészeti leleteket, kulturális emlékeket mutatnak be.
folytatás a 10. oldalon 

A Kötélverő utca és a Páfrány utca
kereszteződése volt a kiindulópont,
ugyanis a Szatmári lakótelepen élők a
belvárosból érkezve ezeken az utcákon
át közelítik meg otthonaikat. Ezek
keskeny, szűk utak. Kanyarulataikat a
JVV. Nonprofit Zrt. munkatársai időről időre feltöltik murvával, azonban
a magas átmenő személyforgalom, és
a telepen folyó építkezésekhez kapcsolódó teherforgalom azt kikoptatja.
A lakók szeretnék, ha kiszélesítenék a
balesetveszélyes utakat, hogy két autó
elférhessen egymás mellett, illetve az
említett kereszteződésben útkorrekcióra, esetleg egy mini körforgalom kialakítására is gondoltak.
A Kötélverő utca hosszában végighúzódó csapadékvíz-elvezető árok ál-

lapota is szóba került. Szükséges volna
abban a lefolyást akadályozó vízinövények gyérítése. A közelben lakók szeretnék, ha a mély árkot övező fák közé
– azok teljes hosszában –, a belecsúszás
veszélyének csökkentése érdekében sövény kerülne telepítésre.
A Korányi Frigyes utca sarkán volt
a következő helyszín, ahol az ott élőket
képviselő lakosok elmondták, nagyobb
esőket követően áll a víz az utca végén,
szükséges volna a csapadékvíz elvezetésének megoldása. A kis utcában indokolatlanul nagymértékű az átmenő
forgalom, aminek korlátozására az utcabeliek még aláírásokat is gyűjtöttek,
melyben fekvőrendőrök elhelyezését
kérik.
folytatás a 2. oldalon 

Gyalogosan
a Zagyva-Hajtán

Fejesugrás a strandszezonba

Városunk legrégebbi, tradicionális szabadidősport eseménye zajlott
május 26-án, szombaton. Immár
27. alkalommal indulhattunk útra
a Zagyva – Hajta gyalogos teljesítménytúrák valamelyik útvonalán.
demeter
A Jászberény közelében található
természetvédelmi területek szépségeinek megismerése gyalogos túrák keretében, vonzó program lehet az ide
látogatók számára is. Ezért az esemény
szervezői úgy gondolták, hogy a város
turisztikai weboldalán, a Visit Jászberény felületén (is) népszerűsítik a teljesítmény túrákat illetve újdonságként,
itt, online is lehetett regisztrálni. Az
internet mellett a Tourinform irodában
is fogadták a személyes jelentkezéseket,
és ott több mindent megtudhattunk az
idei gyaloglás részleteiről.
Három táv közül választhattak a
túrázni indulók. A Zagyva körüli sétatúrán 10 km volt a teljesítendő táv
az ártéri erdőben kijelölt ösvényeken,
csapásokon.
folytatás a 3. oldalon 

A jó idő beköszöntével május közepétől megnyitott a Jászberényi Strand és
Termálfürdő kültéri része, ahova idén is várják a fürdőzni vágyókat. A strandszezon előtti készületekről, újításokról a fürdők üzemeltetéséért felelős Jászberényi VV Nonprofit Zrt. kontrolling vezetőjét, Kalics Józsefet kérdeztük.
Szabó Lilla
Idén korábban beköszöntött a nyári kánikula, melyben hűsítő csobbanást
ígér a belvárosi strand négy kültéri
medencéje, a Lehel Uszoda és Strandfürdő kinti hárommedencés fürdője,
valamint az uszoda tanmedencéje. A
biztonságos vendégvárásra már elké-

szültek a téli fagyok utáni szükséges
javítások. A benti strandon a fagykárból adódó meglazult csempéket megerősítették és a hiányzó darabokat is
pótolták. Emellett megszépült a fürdők
környezete, befejeződött a virágosítás
és elvégezték a zöldfelületek karbantartási munkálatait.
folytatás a 10. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

2018. május 31.

Kilencven év derű Pelyhesparti feladatok

Bár az ég beborult, ez nem szegte az
örökké vidám Bódi Sándorné kedvét,
aki pénteken még szűkebb családja,
ám szombaton már kiterjedt rokonsága társaságában ünnepelte 90. születésnapját.
Kazsimér Nóra
Az ünnepi alkalomra összegyűlt
család már várta az önkormányzat
képviseletében érkező Tamás Zoltánt,
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnökét, akit régi jó ismerősként üdvözöltek. A szépkorúak körébe lépő Bódi
Sándornét kedves szavakkal, egy csokor
virággal és Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevéllel
köszöntötte a képviselő. Tamás Zoltán
kiemelte, hogy szívből reméli, 100.
születésnapján is ugyanígy elmondhatja majd jókívánságait, amire – elnézve a
4 gyermekes, 8 unokával és 7 dédunokával büszkélkedő aktív nagymamát –,
minden esély megvan.
Bódi Sándorné 1928. május 25-én
született Jászberényben. A tanyavilágra

élete meghatározó részeként tekint, hiszen fiatalkorának, iskolás időszakának
és későbbi, már feleségként eltöltött éveinek is városunk külterülete adott otthont. Férjével – akit 15 éve vesztett el – a
méhészkedés kötötte le mindennapjait, a
mézfajták neveit, összetételeit a mai napig álmából felkeltve is tudja.
A későbbiekben a Jászsági Ruhaipari Szövetkezetben helyezkedett el, ez
volt első és egyben utolsó munkahelye
is, ahonnan nyugdíjba ment. Bódi Sándorné korához képest remek egészségi
állapotnak örvend, melyet elmondása
szerint a természetközeli tevékenységeknek, a féltve gondozott virágos kertnek,
a kedves szomszédoknak és családjának
köszönhet. Bár egyik gyermekét már elveszítette, és a közelmúltban egy combnyaktörést is elszenvedett, el nem múló
jó kedélye átsegíti a nehéz időszakokon.
A huszonöt tagú család másnap,
szombaton találkozott, hogy köszöntsék
a mindig mosolygós édesanyát, nagymamát és dédmamát, aki kitűnő példa arra,
hogy 90 év után is felismerhetjük még a
jó dolgokat a világban.

Tisztelet és hála a hősöknek

A hazáért elhunyt hősökre emlékeztünk szombat délután a Szentkúti
templomban szentmisével, a II. és az I.
világháborús emlékműveknél ünnepi
műsorral és koszorúzással.
kárpáti

A hősök napi tisztelgés szentmiséje üzenet a város lelkületéről – jelezte
köszöntőjében Szántó József főapát a
Szentkúti templomban. Az emlékezés,
hálaadás gondolatával vagyunk jelen ezen
a napon Isten házában. Azokért imádkozunk a Szentháromság napjának előestéjén, akik életüket áldozták övéik védelmében. Ez a nap átöleli az egész magyar
történelmet. A hősök, akikre emlékezünk
a családi szeretet meghosszabbításaként a
hazaszeretet oltárán áldozták fel életüket
a jövőnkért, értünk.
A Szentkúti téri II. világháborús emlékműnél dr. Sebők Balázs főiskolai docens fogalmazta meg gondolatait az emlékezés és a tisztelet hangján. Beszédében
összefoglalta a hősök napjának ünneplésére vonatkozó történelmi eseményeket.
Elmondta, hogy az országgyűlés határozata alapján a kommunista rezsim tiltása
alól felszabadulva, 2001 óta tarthatunk
ismét hivatalos megemlékezéseket or-

szágszerte katonahőseink előtt tisztelegve. Dr. Sebők Balázs beszédében kiemelt
néhány jeles történelmi momentumot a
magyarság históriájából, amikor eleink
kemény harcokban tettek tanúbizonyságot hazaszeretetükről, önfeláldozásukról,
hősiességükről. László Király, Szondy
György, Petneházy Dávid, Bottyán János
vagy a 1848/49-es szabadságharc katonái, a világháborúk poklában elpusztult
„szürke senkik” Magyarországért elhulló
vére aranybetűkké formálódtak történelmünk lapjain. A szónok a doberdói harctér rettenetében írott levelekből hozott
szemelvényekkel idézte meg a katonák
szívet tépő nyomorúságát, az utódok számára szinte elképzelhetetlen gyötrelmet,
amit értünk, az utánuk jövőkért kellett
elszenvedniük. A megemlékezést a Berényi Színjátékos Társaság lélekemelő
verses, zenés illetve prózai műsora tette
teljessé. Jászberény önkormányzatának
képviselői valamint a város különböző civil szervezetei az emlékmű oszlopsorainál
koszorúik elhelyezésével fejezték ki tiszteletüket háborús hőseink előtt.
A Szentháromság téren álló Huszár
szobor az I. világháború 850 hősi halottjának mementója. Az emlékmű lábazatánál szintén a hála virágainak elhelyezésével adóztunk emlékük előtt.

 folytatás az 1. oldalról
Az illetékesek ígéretet tettek a fekvőrendőrök elhelyezésére, a csapadékvíz-elvezetés viszont teljesen megnyugtatóan csak a városi rekonstrukcióval
együtt oldódhat meg.
A pelyhesparti, Szent István körút
melletti játszótér karbantartása, megújítása évek óta visszatérő probléma a
körzetben. Nem új játszóeszközöket
kérnének – bár az is jó volna –, inkább
a környezetet szeretnék megreformálni, elsősorban a füves részt a homokostól elválasztó cölöpsor cseréjével.
Szabó Tamás polgármester felvetette,
hogy pont az ilyen jellegű felújítási
tervek megvalósításához, a társadalmi
felelősségvállalás jegyében keresnének
partnereket, akik szakmai útmutatással
elvégeznének ilyen és ehhez hasonló

esztendőben elvégzettekről tartott
beszámolót. 6 millió forintos körzeti
keretét járdafelújításokra fordította, az
előző évek gyakorlatának megfelelően.
A körzetben több beruházás és fel-

tevékenységeket. A városvezetés nyitott volna ilyen projektekre. Felmerült
még, hogy a környék társasházaiban
lakó gyerekeken kívül, a közeli eltérő
iskola serdülőkorú diákjai is használják
a játszóteret, de számukra szabadtéri
játékok, esetleg fitnesz eszközök elhelyezésére volna szükség.
A közelben található élelmiszerbolt
mögött elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők állapotát kifogásolta több lakó
is. Rendszeresen előfordul, hogy mindenféle lom, oda nem való szemét, építési törmelék kerül lerakásra, szeretnék,
ha ez megszűnhetne, és rendeltetésüknek megfelelően használhatnák a konténereket. Sajnos ez nem egyedi történet a városban, egy kamera kihelyezése
sem jelent teljes körű megoldást, leginkább egyes emberek szemléletének
formálása volna szükséges.
A bejárást követően lakossági fórum következett az Egységes Gyógypedagógiai Intézet tantermében. Kezdésképpen Baranyi László az elmúlt

újítás is megvalósult. A Szent István
körúti iskola önálló fűtésrendszerének
megoldása, közvilágítás bővítés a Zagyva kishíd mögött és a Pintér Mihály
utcában. A Puskin sétány garázssorán
csapadékvíz-elvezetési problémát sikerült megszüntetni, illetve folyik az
engedélyeztetése az Álmos – Fátyol –
Horváth P. utcák csapadékvíz elvezetési terveinek. A Rét utca – Szent Imre
Herceg út forgalmas kereszteződés biztonságának fokozása érdekében több
intézkedés is történt.
Folyamatban lévő fejlesztésekről is
szó esett. A bölcsőde óvodai intézmén�nyé való átalakítása történik, ahol 8
csoportban 192 férőhely lesz elérhető.
A Magyar utca – Vásárhelyi utca térségében az új városi bölcsőde építése
az év végére fejeződik be. A biztonsági
kamerarendszer fejlesztése történik a
Szatmári lakóparkban és a Szent Imre
Herceg úti temetőnél. Még ebben az
évben kerékpárút kerül kialakításra a
Kórház utca – Rét utca – Szent Imre

Emlékezés

Eladó targonca torony 3 m-es
alappal, gépi puttonyozó,
600-as szalagfűrész (380-as)

Simon Endre
(1938-2008)

halálának
10. évfordulójára.

„Az idő múlik, feladni
nem lehet. Fájó az
élet élni nélküled.”
Szerető feleséged,
lányod és unokáid

Emlékezés

Pesti József
(1942-2008)
Tíz éve már nem
vagy velünk, de
lélekben most is
segítesz nekünk.

Emléked örökké őrzi
szeretett családod

06-37/351-529

Köszönetnyilvánítás

Herceg úti szakaszon.
A képviselő elmondta, hogy a körzetben több helyen szükséges volna a
csapadékvíz-elvezetés megoldása, és az
útburkolatok felújítása is sok utcában
várat magára.
A fórum lakossági felszólalásain,
többnyire a bejáráson már felvetett kérdések kerültek újra terítékre, de felvetődött az itt húzódó sással sűrűn benőtt
Zagyva szakasz állapota is. A sorozatos
csőtörések a Szent István körúton, az
elöregedett eternit csövekből kifolyólag illetve ugyanitt a fák gallyazásának
kérdése is.
A válaszokat elsősorban Szabó Tamás polgármester fogalmazta meg,
miközben ismertette a város előtt álló
infrastrukturális fejlesztések megvalósulásának mikéntjét, melyek segíteni
fogják az ebben a körzetben is felmerült
problémák megoldását.
A fórum zárszavában Baranyi László
megköszönte a résztvevők felvetéseit, és
kérte a továbbiakban is keressék meg őt,
kapuja mindenki előtt nyitva áll.

Fórum a városi piac
fejlesztéséről
Jászberény
Városi Önkormányzat
2018. június 5-én (kedd)

17.00 órától

tájékoztatót tart a

„Városi környezetjavító
intézkedések és
gazdaságfejlesztési
beavatkozások Jászberényben
– Zöld város”
(TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005)
című projekt részét képező
Városi piac fejlesztése tárgyban.
A lakossági fórum helyszíne:
Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény,
Lehel vezér tér 18.) Nagyterem.
Számítunk megjelenésére!
Szabó Tamás
polgármester

Emlékezés

Köszönetünket
fejezzük ki
mindazoknak, akik édesapánk,

Csollák Lajos
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban
osztoztak.
Szerető család

Kaszab János
(1943-1998)

halálának
20. évfordulójára.

Városkörnyék

2018. május 31.
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A tanyavilág krónikása

A tőtevényi világháborús országzászló emlékműnél május második hétvégéjén emlékeztek a tanyaterületről
származó, a nagy háborúkban elesett
katonákra. Az eseményt évek óta
szervező Katona Katalin megkért,
juttassam el hozzá a fotókat, hogy
felhasználhassa archívumában, amivel lezárhatja az elmúlt tíz év megemlékezéseinek történetét. Lezárás?
Befejezés? Értetlenkedtem, aztán kötetlen beszélgetésbe kezdtünk, melynek esszenciája alább olvasható.

kollégiumban. Aztán visszakerültem
a tanyasi környezetbe, mivel Farmos
– Rekettyésen kezdtem tanítani és ott
ugye tanyasi gyerekek voltak. Később
Kétpón tanítottam, ami már falu volt.
Igazából nem szeretek a városban lenni,
megyek, mikor csak lehet a határba, ki
a természetbe. Nekem túrni kell a földet, ennek vagyok a rabja. Nem bírom,
de csinálom. Piacon is azért árulok,
mert szeretem.
A tanításból fakadt a helytörténeti érdeklődés?

Demeter Gábor
A tanyaterülethez kötődés már
életének első pillanatában létrejött.
Való igaz! Tőtevényen születtem, a
Klein szőlőben, ott kezdtem az iskolát,
meg két hetet a homokiba is jártam. Az
őseim földje Homok, oda tartoztak és
mi is laktunk arra valamikor.
Az alapiskola elvégzése után tovább lépett.
Betegségnek köszönhetem, hogy
tanulhattam. Akkor, arra más nem nagyon volt, az általános iskola után ment
a gyerek dolgozni a földekre, leginkább
szőlőt kapálni. Anyám látta, hogy ez nekem nem megy, abban az időben alakultak a tsz-ek, de nagyon kevés volt a szakember, azt nyomták az iskolában, hogy
aki továbbtanulna, az mezőgazdasági
irányba tegye. Ezt próbáltam én is, de
a törökszentmiklósi szakiskolába hatalmas volt a túljelentkezés, nem kerültem
be. Itthon a Kállai volt a lánygimnázium, de már az is betelt. Szerencsére a
Lehelben, az eredetileg fiúgimnáziumban, ekkor indították az első vegyes és
egy lány osztályt, ahová én bekerültem.
Éles váltás volt a tanyasi környezetből bekerülni a városba?
Keserves világ volt a külterületen az
ötvenes évek végén, hatvanas évek elején, de mégis szívesen emlékszem vissza
a korszakra. Jóindulat volt az emberekben, egyet akartak, segítették egymást
és mindent megbecsültek. Ha vis�szapörgethetnénk az időt és mindenki
élhetne ott, egy kicsit jobb emberek
lennénk.
Középiskola után sem a mezőgazdaság felé vette az irányt, a tanítói
pálya következett.
A gimnázium idején albérletben
laktam a városban, majd Egerben

Nem foglalkoztam helytörténettel,
a múzeumokhoz vonzódtam. Az osztálykirándulások alkalmával mindig
elvittem valami múzeumba a gyerekeket. A képgyűjtés a kapocs, ami mai
napig mániám. Tanítóságom idején
már összegyűjtöttem rengeteg képet
és azokkal a múzeumi hónapban beborítottam az osztályterem falát. A
helytörténeti kutatással 2008-ban fertőződtem meg. Egy ismerősöm hívta
fel rá a figyelmemet, hogy a városvédők
lapjában megjelent egy írás Faragó Laci
bácsi tollából, a homoki kápolnáról. A
cikk a Kispál családról szólt, – ők adták
hozzá a forrásanyagot, – de apai részről
a nagyszülőm az egyik templomalapító
volt, sőt a létrehozásban részt vett az
apukám is.
Miért gondolták ezt így?

A templomépítés értelmi szerzője
Kispál Jani bácsi volt, de a fizikai megvalósítást, az építkezést a nagyapám
bonyolította. Apukám húga, az épülő
templom közelében lakott egy tanyán,
ami előtt nagy gyepes terület volt, itt
tárolták az építőanyagokat, ide pakolták le az adományokat. Az építőmestereket, később a templom és az oltár
festőjét, Benke Laci bácsit is a mama
ebédeltette ott.
Ezek szerint sok mindent tudhattak az akkor történtekről.
Nagy bánatom, hogy
nagyon későn fogtam hozzá az információk gyűjtésének, de sokáig engem ez
nem érdekelt. Nem volt
már igazi forrásom, mikor
elhatároztam, – a megjelent cikk hatására is, – hogy
megírom a homoki templom történetét. Nagyszüleim és anyukám sem éltek
már, én pedig felkerestem
olyan embereket, akik akkoriban a legidősebbek
voltak.
Segítették a gyűjtőmunkát az adatközlők?
Mindenről beszéltek,
...minden másról. Felmerült, hogy a homoki kápolnának volt egy elődje,
a Kolomposi templom. Az
valahol a mostani temető
sarkán állt. Akadtak olyanok, akik még ott voltak
elsőáldozók. Meséltek sok egyébről a
megkérdezett emberek, de legkevesebbet a régi templomról, meg arról, hogyan készült a homoki. Úgy döntöttem
az elhangzottakat is lejegyzem az utókornak.
Ebből lett a könyv, A tanyai élet
virágzása és hanyatlása JászberényHomokon címmel.
Igen. Nagy anyag gyűlt össze, Bolla
János vitt be a Jász Múzeumba, ott kaptam segítséget Buschman Feri bácsitól
és Hortiné dr. Bathó Editke igazgatóas�szony bábáskodott a könyv megjelenésében.
A gyűjtőmunka közepette a tanyaterület életét is szerette volna
megpezsdíteni.
A már említett és kiindulópontot
jelentő Faragó Laci bácsi cikkét követő-

Gyalogosan a Zagyva-Hajtán
 folytatás az 1. oldalról
A Zagya – Bán hegy elnevezésű túrán már 16 km-t kellett megtenni az
egykori szőlőterület hullámzó lankáin. A leghosszabb, 28 km-es Zagyva –
Hajta teljesítménytúra pedig már igazi
kihívást jelentett az erre vállalkozóknak.
Ők bejárhatták az előzőekben említett
túrák útvonala mellett, az Öregerdő
homokos dűlőit és a Hajta magas fűvel
benőtt szekérútjait, amerre éppen a jelzések vezettek.

A túrákat megelőző napon heves zivatar áztatta a tájat, ami néhány helyen
ragadós sártengerré változtatta a feketeföldes utakat, de ez nem lehetett akadály. Bár utólag kiderült, hogy többen
az esőtől tartva nem vállalkoztak a távok
teljesítésére, pedig a gyalogtúra reggelén
verőfényesen sütött a nap, és megázás
helyet inkább a leégéssel kellett törődni.
A legtöbben társaságban, barátokkal, munkatársaikkal indultak el, mint
például, az évek óta visszajáró OTP-s

hölgyek csapata. Sokan a családdal,
gyermekeikkel, volt, aki tanítványaival
és néhányan kutyával vágtak neki a távoknak. Mindig akadnak futók, akik
egy jó terepes edzésnek fogják fel a rendezvényt, és végigfutják valamelyik útvonalat.
Az útvonal tartogatott újdonságot,
legfőképpen a sétatúra résztvevőinek. A
szervezők ugyanis Kerekudvartól nem a
már megszokott Zagyvamenti Természetvédelmi terület rétjein át vezették

en gondoltam, hogy találkozót kellene
szervezni az elszármazott gyerekeknek.
Ez a találkozó meglett és meg is tartják a mai napig, szervezésével mások
foglalkoznak. Én kiléptem ebből még
az elején és átvonultam Tőtevényre, de
a templomot nem hagytam el. Búcsú
után mindig volt valami rendezvény,
hagyományörzők, népdalkör az elmúlt
évig, de nem akar ez menni és nem is
erőltetem. Szeretném, mondjuk inkább szerettem volna, ha abba az L
alakú épületbe, ami a homoki templomkertben van, élet költözne, de nem
fog menni.
Az iskola épületébe?
Maga sem jól tudja, mert nem az
volt az iskola. Az onnét valamivel kintebb volt, a Szent Antal szobor irányában, ma már csak az alapjának a helye
van meg. A templom melletti épület
a Katolikus Olvasóegylet székháza
volt, ami 37-ben épült. Szolgált két
évig templomként is, még a kápolna
épült, de ahogy ma mondanánk, egy
közösségi tér volt, egy olyan közösségé,
amiben nagy volt az összefogás. Bálokat rendeztek, tánciskolát tartottak,
minden vasárnap kártyáztak ott, voltak
újságok, élet volt abban a körben. Jött
a háború, aztán az államosítás és megszűnt minden. Még működött akkor
a tanyasi iskola, sok gyerek volt, ezért
három tantermet alakítottak ki benne.

Ezért mondhatják sokan ezt az iskolának. Később a Célgazdaság irodája volt,
aztán tsz tulajdon lett és munkásőrök
használták. Manapság a cserkészek táboroznak ott nyaranta.
A gyűjtőmunka a könyv megjelenése után is folytatódott, szervezte
a megemlékezéseket, feltételezem,
hogy vannak még tervei.
Már nem nagyon van, akitől kérdezhetek, kérhetek, mert én is a legidősebbek közé tartozom. Azt tapasztalom, ami nagyon bánt, hogy sokan
kiselejtezték a régi képeket és azok bizony elvesztek. Tervben van egy újabb
könyv, ami az előzőből kimaradt azt
beleírnám és nagyon sok anyagom van
összegyűlve. Írok például a zsidó szőlősgazdákról, hiszen az itt lakók hozzájuk
jártak napszámba, a keserves kenyérkeresetről, munkáról, de az örömökről is.
Arról, hogy a szegény ember is tudott
boldog lenni. Még 2014-ben végigfotóztuk a tanyákat, miből építkeztek és
hogyan, ez lenne egy fejezet, a már említett homoki olvasókörről is szeretnék
írni és összefoglalni a tőtevényi világháborús emlékmű történetét. Ez lenne
a könyvbe, ha lesz belőle valami, mert
egyszer sem biztos, hogy megjelenik.
Mi lesz a tőtevényi megemlékezések sorsa?
Minden be van fejezve, nehezen
bírom már és utánpótlás sincs, mert
nincs kapcsolatom a kintiekkel, mert
nem tudok kijárni. Úgy néz ki, perpillanat vége a megemlékezéseknek, nem
tudjuk, hogy és hol folytatjuk, ha egyáltalán folytatjuk. Bár talán volna a fűrésztelep, ahol még az elsőt tartottuk…
Meglátjuk!
A szívós akarattal munkálkodó Katona Katalint ismerve valószínűsítem,
hogy olvashatunk még tőle könyvet
és a tőtevényi történetnek nincs még
vége.

a résztvevőket. Az ezen a részen az ősi
képét mutató, számtalan kanyarulatot
tévő Zagyva ártéri erdejében, őzek lábnyomát követő ösvényekre vitték az útvonalat. A szabályozatlan folyószakasz, a
vízbe dőlt famatuzsálemek, a leveleken
át beszűrődő napfény csodálatos, érintetlen természeti képet mutatott az erre
járóknak.
Az ellenőrzőpontokon nagy népszerűségnek örvendett a „tájjellegű frissítés”, az abárolt szalonna, házi kovászolt
kenyéren, bodza szörppel, vagy bio
borból készült fröccsel leöblítve. Ezek a
„párosítások” az indulás és érkezés helyszínének számító, Állat – és Növénykert

székelykapuja mellett is terítékre kerültek, ahova néhány óra elteltével a megfáradt túrázók visszatértek útjaikról.
A teljesítménytúrákon bevett gyakorlat, hogy a teljesítés elismeréseképpen egyedi kitűzőt vehetnek át a
túrázók. Ez itt sem volt másképpen. A
jelvényen megörökített fotóval a rendezők szerettek volna emléket állítani
a hajdanában a Hajta patakon átvezető
ágakból összerótt kishídnak.
Emléknek ez marad a túrázóknak
is, akik sikeresen végiggyalogolták a 27.
Hajta túra valamelyik útvonalát, hiszen
az esetleges izomláznak harmadnapra
nyoma sincs már.
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Tánc és szakralitás

Kárpáti Márta képriportja

 folytatás az 1. oldalról
A modern Szöulban például több
mint kétmillió bejegyzett sámánt tartanak nyilván. Vizsgálta a mongol, kirgiz,
indiai, orosz, török, szibériai, kínai sámánkultúrát, ahol a különbségek ellenére mindenhol jelen volt a zene, a tánc és
az ének művészi egysége, amely a segítő
szellemek figyelmét hivatott felkelteni,
a szakrális térből előhívni. A sámántánc
mindig közösségi térben történik, s ez a
közösség erősíti fel a szakralitást, a megváltozott tudatállapotot. Hasonló extázis figyelhető meg modern korunk rock
koncertjein vagy néptánc fesztiválokon
is. A tánc és a zene egy olyan térbe repít,
ahol az egyén nem érez fáradságot, nem
érzékeli az idő múlását, a test endorfinnal telítődik. Ezeket az eksztatikus állapotokat, az úgynevezett transztáncok
eseményeit örökíti meg számos sziklarajz már a bronzkorban is.
Somfai Kara Dávid, a Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársa
főbb kutatási területe a kazah és kirgiz
nomádok szakrális táncai. Az előadó
nem csupán foteltudományt adott elő,
hiszen terepmunkájához kapcsolódóan
évekig élt Közép-Ázsiában. Prezentációjához kapcsolódóan olyan hihetetlenül ritka filmdokumentumokat láthattunk, amelyekből maga a kazah elnök,
Ajtmatov is csodálkozva tájékozódott
saját népe kultúrájáról. Bepillantást
kaptunk a szúfi közösség szertartásába,
ahol érdekes módon a pogány elemek
az iszlám hagyományával olvadnak
össze a zikr rítusának transzba hívó
közvetítésével, mely során a Biszmilláh
mellett sámánéneket skandálnak. Vallások és kultúrák találkoznak a jurta
szakrális síkokra emelt ponyvája alatt,
melynek szent jelentésű füstnyílásán
nem csak a szellemek, de szemünk láttára maga a sámán is égbe emelkedik.
Pozsony Ferenc egyetemi tanár előadása ide a szomszédba, Moldvába vezetett bennünket. Kutatásai a moldvai
csángó magyarok kultúrájára, ünnepi
hagyományaira, különösen hangsúlyosan újévi szokásrendjére fókuszálnak.
Képekkel, filmekkel kísért előadásában
a Keleti-Kárpátokban virágkorát élő
újévi medvejátékok hagyományáról
szereztünk ismereteket. Azon a vidéken
a medvéhez sajátos tulajdonságokat
rendelnek. Gyógyító, termékenységet
elősegítő, szexuális energiákat felszabadító erőkkel ruházzák fel a falvak közelében ma is szép számmal élő jószágot.
Újévkor medvejelmezbe bújt alakoskodók szakrális vonulása figyelhető meg
a térségben, mely során a keresztény
rítusok ugyancsak pogány elemekkel
keverednek az erre az időre szakrálissá
avatott udvarokban, utcákon. A rítus
résztvevőin megfigyelhető az a transzállapot, amely a sámánokra jellemző.
Megváltozott tudatállapotukban –
melyhez tagadhatatlanul hozzájárul a
tetemes mennyiségű pálinka is – nem
éreznek kimerültséget, fáradságot az
egész napos tánc során. Ezek az alkalmak ma már valóságos népünnepéllyé
váltak, amelyek messze földről vonzzák
a turistákat is.
Ebéd után Tóth Anna Judit, az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársának
előadása nem térben, hanem időben
kalauzolt távolra jelen világunktól. Az
előadó az ókori Római birodalom álarcos, jelmezes ünnepi táncait mutatta be
ismertetőjében. Mivel igen kevés forrás
áll rendelkezésre a témában, a kutatók
többnyire következtetésekre hagyatkoznak. A pogány ókor rítusaiban el
tudjuk különíteni az ünnepélyest és a
komikust, de nehéz meghúzni a határvonalat a népi és az elit szórakozásá-

ban. A ránk maradt képábrázolásokból
nem tudjuk egyértelműen megállapítani azt sem, ki az ember illetve az
isten. A vázaképeket, falfestményeket,
fennmaradt maszkokat tanulmányozva feltételezhető, hogy léteztek álarcos
felvonulások, szörnymaszkos komikus
ünnepek, amelyek köthetők az ember
földöntúlit kereséséhez, az istenekkel
kapcsolatba kerüléshez.
A konferencia főszervezője Péter
bence Anikó, ELTE PHD hallgató, a
Bákó környéki csángó-magyar lakodalom rituális táncainak világába vezette az érdeklődőket előadása során.
A csángók alkalomhoz kötött táncai
mágikus, szakrális funkciókkal bírnak.
Ezek lehetnek gyógyító célzatúak, illetve a beavatási szertartásokhoz köthetők. Előbbi inkább sámánisztikus,
míg az utóbbi világi és egyházi jegyeket mutat. A környéken az esküvőhöz
köthető, a közelmúltig élő burkolózó
fátyoltánc, illetve a bulgareszka és a
cigányos rítustáncok rokonságot mutatnak a sámánisztikus szertartásokkal,
valamint a pogány-keresztény gyökerű szakrális szokásokhoz is köthetők.
Ezek a táncrítusok dallamaikat és
motívumvilágukat tekintve a kárpátmedencei táncrétegekhez tartoznak,
és bár a régebbi kulturális rétegekből
táplálkoznak, akár nyugat-európai hatásokat is magukba ötvözhetnek.
Az előadások sorában különleges helyet foglalt el Petrás Mária iparművész,
népdalénekes, a Magyar Tudományos
Akadémia tagjának prezentációja, mely
a spirituális csángó kultúra egyfajta sajátos önvallomása volt. Otthonában,
Moldvában a szakrális ma is együtt él
a profánnal, a mindennapok minden
apró mozzanatát átszövi. „Olyan világban nőttem fel, ahol minden kerek,
egész, ahol láttuk a jelent és a jövőt is
tudtuk. Ismertük a láthatót és a láthatatlant” Csángóföldön olyan „fényes
fejű” emberek éltnek, akik bármit tettek
a csángó kultúrában, az szakrális volt.
Az ember teremtésétől fogva ösztönösen
keresi az utat az isten felé, valamilyen
módon mindig szeretett volna felemelkedni az emberiből. A csángó magyarok
hite és képzelete teremtette meg ezt az
utat. Táncaikat szemlélve fellelhető az
az emelkedettség, amely közelebb visz
az éghez, amikor a szinte révületbe esett
táncosok már nem azt ropják, amit hallanak, hanem valami egészen mást, valami emelkedettet. Mária a tanácsterembe
is belopott egy „kicsinyke” szeletet ebből
a transzcendens emelkedettségből, amikor csángó dobon előadott egy héjszát.
Este hét órakor a Csángó Házban
ismét Petrás Mária varázsolt el, ezúttal
nem szavakkal, hanem dallamokban
megfogalmazott gondolatokkal. Zenész
barátaival otthonról hozott muzsikával mesélt, melyre Papp Gergely Bálint,
Papp Máté Bence mutatott be virtuóz
koreográfiát. Megtekintettünk egy filmrészletet is az áldozati ünnepet bemutató
Sámánének című filmből, melynek feloldásaként jól esett a koncert dallamaiban elmélyülni, a táncokban gyönyörködni, valamint az éjszakai táncház alatt
táncolni.
Szombaton délelőtt tíz órakor Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatójának a jász kerepélyes főkötőkről
szóló tanulmánya nyitotta a konferenciát. A női viselet legfőbb ékessége a
főkötő – vagy, ahogy nálunk nevezik –,
fékető volt. A főkötő szakralitása abban
rejlik, hogy mintegy asszonyi beavató
rítus kellékeként a lakodalom másnapján a menyecske fejére tették. Az as�szonnyá avatás ceremóniája egyébként
máig él a Jászságban, azonban mára
valamelyest átalakult, és a mennyas�-

szonyok sem igen tudják funkcióját
az esküvő során Máriához könyörgés
rítusának. Az első gyermek születéséig
fátyollal fedték a féketőt. Az asszonyok
halálukig hordták a rendkívül szépen
megmunkált, drága anyagokból készült fejfedőt. Színükből kiolvasható
volt társadalmi helyzetük, a kivitelezés formájából pedig a település, ahol
éltek. A jász viselet a redemptio 250.
évfordulóján újjáéledt, és ünnepekkor,
jeles alkalmakkor sokan hordják.
Felföldi László, az MTA Zenetudományi Intézet munkatársa egy egészen
különleges témát dolgozott fel tanítványával, a francia Emma Perinnel.
A hallgató terepmunkája során egy
jelenkori halotti rítust dolgozott fel,
melyről filmet is készítettek diáktársaival. A kisfilm egy szegedi diszkó emlékezetközösségének eseményét örökíti
meg, mely egy öt évvel ezelőtt elhunyt
dj emlékére utal. A fiatalok minden
évben tánccal és zenével idézik fel barátjuk emlékét. Ez a fajta kulturális
emlékezet teremt közösséget. Felföldi
László hozzátette: örök emberi igény a
halálhoz köthető rítusok megélése. Példaként megemlítette az autóbalesetben
elhunyt jászberényi táncosokat, akikre
a közösség szintén tánccal és muzsikával emlékezett, emlékezik.
Botezatu Izabella egyetemi hallgató
a saját családja története alapján dolgozta fel a moldvai csángó kultúra hagyományait. A boszorkánynak tartott
dédnagymama örökébe lépő leszármazottak különbözőképpen viszik tovább
a hagyományt. A tradíciók megélésében
vízválasztó az édesanya, akinek gyermekkorában még élő volt a kultúra,
mára ő az, aki a hagyományokat szervezett közösségeken belül továbbadja.
Pető László, az ELTE PHD hallgatója időben és térben egészen messzire,
az Inka Birodalomba vitt képzeletben.
Az évszázadokra visszanyúló ősi táncokat ma is ropják az Andok hegyei között. Ezek állami ünnepekhez köthetők
inkább, de gyökereik az ősi indián kultúráig nyúlnak vissza. Tudatmódosító
szereket alkalmazva, maszkokat viselve
kérték az isteneket az áldozat elfogadására, melytől esőt, bőséges termést,
sikeres harcot reméltek.
Baráth Dániel tanszékvezető, egyetemi docens előadásában a papok
táncát vette górcső alá. Korabeli peres
jegyzőkönyvekből, tanúvallomásokból
idézve tette világossá, hogy a papok tánca a középkor normái szerint elítélendő, bűnös dolognak számított, ám az
egyházfiak mégis gyakran megszegték a
dogmát. A táncra vonatkozó tilalom és
engedélyezés idő-és térbeli, társadalmi
és rituális vonatkozásai a szakralitás és a
profanitás tükrében bontakoztak ki az
igen szórakoztató előadásban.
Karácsony Zoltán, a Zenetudományi Intézet munkatársa a kalotaszegi
legényest, mintegy rítustáncot vizsgálta
korabeli felvételekkel kiegészített prezentációjában. A férfiak virtuskodása
jelenik meg a legényes előadásában,
mely meghatározott koreográfia szerint
zajlik. Általában kihívó és kihívott áll
egymással szemben, és a figurák bonyolultsága határozza meg a tehetségesebb táncos személyét, aki egyben a
párbaj nyertesévé is válik. A legényest
gyakran táncolták az esküvők után a
templom mellett, ezt a rítust nevezi a
hagyomány paptáncnak. Különböző
települések is megvívtak így egymással
„harcba”küldve legjobb táncosaikat.
A gondolatébresztő, vitaindító előadások a délutánba fordulva értek véget. A konferenciáról remény szerint
kiadvány formájában is tájékozódhatnak majd az érdeklődők.
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Csolimpia az Érparton
A 2015-ös évet megelőzően a 298.
sz. Lehel vezér Cserkészcsapat vezetőségével sokat tűnődtünk, milyen
jó sportprogramot lehetne cserkészeinknek nyújtani. Voltak előzetes próbálkozások, de nem voltak évenként
visszatérő jellegűek.
Vágyunk volt továbbá az is, hogy
a régebben népszerű kerületi akadályverseny helyébe egy új, más csapatok

számára is vonzó időtöltést kínáljunk.
Hosszas beszélgetések, vezetői gyűlések
után tehát megszületett a cserkész olimpia gondolata Buck Miklós segédtiszt
vezényletével, aki azóta is a főszervező.
Közben eltelt három év, és több

száz fiatalt mozgattunk meg a Szántaikertben, illetve a Nagyboldogasszony
katolikus iskolában. Idén ráadásul egy
pályázati lehetőségnek köszönhetően
az egész program ingyenesen valósulhatott meg. Ennek köszönhetően
több mint 150 fiatal gyűlt össze Jászberényben április utolsó hétvégéjén.
Szokásosan zászló fel- illetve levonással,
valamint imával foglaltuk keretbe eseményünket. Ez idő alatt pénteken este

floorball, pusziharc, horror-erdő, éjszakai foci, just dance, filmnézés és ügyességi verseny szerepelt a repertoárban.
Szombaton foci, lábtenisz, váltófutás, körbirkózás, szumóbirkózás,
rekeszmászás, paintball, röplabda,
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Élményekkel teli gyermeknap
Országszerte május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermekeket. Erről
Jászberény város is megemlékezett
múlt hét vasárnap, az idei gyermeknapon.
szabó

sportfogadás, kenuzás, lövészet, íjászat,
dekázó és kosárra dobó verseny valamint úszás szerepelt a programban. A
két korcsoportban zajló küzdelmeket
vacsorával ünnepeltük, utána pedig egy
színes vurstlival zártuk napunkat. Vasárnap reggel Bellovics Gábor jezsuita
atya mutatott be szentmisét az olimpiai
faluban a csolimpikonoknak, majd eddigi hagyományainkhoz híven métával
zártuk hétvégénket az Érparton.
Idén tehát ismét sok örömet, vidámságot szereztünk saját cserkészeinknek,
illetve a nagyszámú, városba látogató
vendégcserkésznek. Valamennyi vezetőtársam nevében, mint büszke lokálpatrióták köszönjük minden nagylelkű támogató segítségét és adományát!
Muhari Máté
őrsvezető

A sűrűsödő bárányfelhők és a dús
lombkoronájú fák hűsítő árnyékot nyújtottak a Margit-szigeten, amely egy napra vurstlivá változott a kisebbek kedvéért. A 80-as évek fülbemászó slágerei, a
színes dodgemek és a szüntelen köröket
leíró sergők több száz gyermeket vonzottak a szigetre. A búcsú hangulatot idéző
szórakozás után, pihenésképpen a Szabadtéri Színpad melletti Kulturzugban
alkothattak a lurkók. Szintén az alkotás
örömének adott teret a Kecskebucska
Gyermekműhely kézműves-játékos foglalkoztatója.
Eközben a színpadon táncosok
produkcióját, bábszínházat és mesejátékot is láthatott a közönség. A Ka-

táng Együttes gyermekkoncertje üde
színfoltja volt a délelőttnek, amit leginkább a kicsik színpad előtti rajongása
igazolt. Ezután Pintér Zsolt mesemondó invitálására a medgyesi vásár forgatagába kalandoztak a legkisebbek.
A Virtus Kamara Táncegyüttes cigány
mesét vitt színre, majd a Dance Fitness
SE növendékei pattantak színpadra a
délután utolsó fellépőjeként. A tehetséges ifjúság mozgékonyságát látva néhány apróság is kedvet kapott az akrobatikus tánchoz, így volt, aki a színpad
előtt saját koreográfiával kapcsolódott
be a nagy közös előadásba.
A Kapitánykert volt a színtere a hagyományőrző népi játékoknak, amelyeket a Tarisznyás Műhely szolgáltatott a
kicsiknek. Ezzel egyidejűleg a Yakuzák
SE sportolói tartottak ízelítőt az általuk
képviselt harcművészetből.
A kora délutánig tartó gyermeknapon mindenki megtalálhatta a számára
kedves szórakozást, hiszen igen széles
programkínálattal készültek a Jászkerület Nonprofit Kft. munkatársai.

Világbajnok táncosok

Május 23-27 között a horvátországi Pulában rendezték az IDF Világbajnokságot, ahol a legjobb Free Dance és Hip-Hop táncosok mérhették össze tudásukat. Országunkat a jászberényi Dance Fitness Se sportolói képviselték, akik
Free Dance kategóriában elhozták a világkupát és mellé még egy második helyezéssel is büszkélkedhetnek. Edzők: Kereszthidi Gabriella, Demény Andrea,
Kis Erika, Galcsik Gréta.
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Júniusi ajánlatok
Mars megfigyelésről első kézből
június 1., péntek, 18 óra a Mars nagy oppozíciója – támad a vörös bolygó címmel tart előadást
Dr. Kiss Áron Keve az MCSE Bolygók Szakcsoportjának vezetője.
Városi Könyvtár
Utolsó óra
június 1., péntek, 20 óra
Utolsó óra koncert mezőségi zenészekkel és a
Dűvő zenekarral a Jászság Népi Együttes székházában. A gálaműsor és koncert után az este
táncházzal ér véget.
Jászság Népi Együttes székháza

Út a boldogsághoz
június 5., kedd, 18 óra
A boldogság az egyszerűség, az őszinteség, az
alázat és a szeretet. Gunagriha, Sri Chinmoy
tanítványának előadása a meditációról, a belső
csend és béke megvalósításáról.
Déryné Rendezvényház
10. Jászberényi Könyves Csütörtök
június 7., csütörtök, 9.30 óra

XII. Makettinfo Kupa
június 2-3., szombat-vasárnap

Makettverseny és Kiállítás a 12. alkalommal
rendezett Makettinfo kupán, ahol börze, makett
versenyek, vásár, látványmakettezés és egyéb
kiegészítő programok várják az érdeklődőket.
Ifjúsági Ház
Nemzeti Összetartozás Napja
június 4., hétfő, 18 óra
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.
Apponyi tér
A hónap műtárgya
június 5., kedd, 17 óra
Vágó Pál születésének 165., halálának 90.
évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás
megnyitója és ehhez kapcsolódóan, június hónap
műtárgyaként, az alkotó Átkelés a vízen című
festményének bemutatója várja a képzőművészetek iránt érdeklődőket. A művész munkásságát
és a kiválasztott alkotást bemutatja Csiszár Róbert
művészeti író.
Szikra Galéria

Júniusi
sportprogramok
június 10., vasárnap, 11 óra
Hütőgépgyári füves pálya
Baseball NB2 bajnokság Jászberény Stinky
Sox – Debrecen Tigers
június 16., szombat, 15 óra
Hütőgépgyári füves pálya
Amerikai foci mérkőzés Jászberény
Wolverines – Miskolc Steelers

Könyves Csütörtök a 89. Ünnepi Könyvhét alkalmából, amikor minden a könyvekről, írókról,
költőkről és az olvasókról szól.
9.30 óra Megnyitó –
Nagy András önkormányzati képviselő,
a Humán Erőforrás Bizottság elnöke.
10 óra „Mit üzen Petőfi Sándor, avagy jó költőnek lenni?”– Rendhagyó irodalomóra Szálinger
Balázs József Attila-díjas magyar költővel a Lehel
Film-Színházban
„Fizessen annyit, amennyit Önnek megér!” Könyvvásár, zsákbamacska, verstetoválás.
Banking kártyajáték, pénzügyi játékok – OTP
Jászberényi Kirendeltség, O.K. Központ, jászárokszállási O.K. Mintaiskola
Ingyenes beiratkozás – könyvtári tagsággal 2013.
január 1. óta nem rendelkezőknek
„Folyton Folyvást Folytassa!” - „A család”” - Képes Verslánc – Ötletgazda Utasi Hajnalka költő.

Óvodásoknak: Kifestők, feladatok –
gyermekkönyvtárosok közreműködésével
Alsó tagozatosoknak: Skanzen – hagyományőrző foglalkozás
Felsősök: 13.30-16 óra Titkok Könyvtára, 2 fős
csapatoknak
Felnőttek: 10-16.30 óra Titkok Könyvtára 14+
Irodalmi kalandtúra
10-16.30 óra Keresztrejtvény, TOTÓ
(akinek nincs ideje végigcsinálni a kalandtúrát)
Értékes nyeremények
a Bookline szponzorálásával!
17 óra Eredményhirdetés
17.20-18 óra A rendezvény zárása - Hahota-jóga
Szabóné Tecussal.
Lehel Film-Színház előtt a Fürdő utcai parkban
Lótenyésztés a Jászságban
június 7., csütörtök, 17 óra
Babochay György versenybíró tart előadást Lótenyésztés a Jászságban címmel.
Jász Múzeum

Bödőcs Tibor új önálló estje
június 13., szerda, 20 óra

Elkészült Bödőcs Tibor negyedik önálló estje, a
Nincs idő gólörömre. A szerző továbbra sem kímél senkit és nem felejti, amit a búcsúszentlászlói
kocsma tiszta forrásából merített. Beszél, többek
között az emberi beszédről, utódairól, felmenőiről és most sem hallgat a politikáról. Majd
meglátjuk!
Szabadtéri Színpad
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Júniusi ajánlatok
Múzeumok, Galériák éjjel-nappal
június 16., szombat, 10 óra
10 óra Köszöntő: Szikra István,
galériatulajdonos, dr. Bathó Edit Jász Múzeum,
Farkas Edit Hamza Múzeum
(ötödik alkalommal rendezzük közösen)
10.05-10.40 óra Fúvós térzene
a Palotásy János Zeneiskola fúvószenekarának
közreműködésével. (kert).
10.50-14 óra Játékos képzőművészeti programok gyerekeknek Farkas Edit a Hamza Múzeum
és Jász Galéria igazgatójának vezetésével.
10.50-11.30 óra Vágó Pál születésének 165. és
halálának 90. évfordulója alkalmából rendezett
emlékkiállítás megtekintése tárlatvezetéssel.
A kiállítást bemutatja dr. Bathó Edit,
a Jász Múzeum igazgatója.
10.50-11.30 óra Jászfelsőszentgyörgyi Pávakör
citerazenekarának műsora (kávézó).
12-12.10 óra Festészetre hangolódás,
a Palotásy János Zeneiskola műsora (kávézó).
12.10-12.40 óra 2018. évi képzőművészeti
pályázat értékelése, eredményhirdetés.
A pályázatot értékeli: Telek Béla festőművész,
a zsűri tagja. Az „Emléklapokat” és a díjakat
átadja dr. Szabó Tamás Jászberény város
polgármestere, Czinege Károly Jászberény város
mecénása és Szikra István galériatulajdonos.
12.40 óra Válogatás a pályaművekből.
A kiállítást megnyitja Farkas Edit
a Hamza Múzeum és Jász Galéria igazgatója
(kávézó, rendezvényterem).
12.45-14.30 óra „Művész” ebéd a kávézóban
és a teraszon. Jó ebédhez szól a nóta a Jászfelsőszentgyörgyi Pávakör előadásában (citera, ének).
Az állandó kiállítás megtekinthető 19 óráig.
Szikra Galéria
A program további része a Jász Múzeumban és
a Városháza közös udvarán folytatódik
18-18.05 óra Hortiné dr. Bathó Edit, Farkas
Edit, Szikra István igazgatók köszöntője
18.10-18.30 óra Csipkerózsika – a Kelepelő
Bábcsoport műsora.
18.45-19.45 óra Csörömpölők Együttes műsora
gyermekeknek.
20-21 óra Nyáresti könnyed swing ‒ A Cool
And The Jazz Zenekar koncertje. Közreműködnek: Balogh József (zongora), Erős Dénes (basszusgitár), Szalóczy Miklós (dob), Vas Mária (ének),
Sári Szabolcs (trombita).
21.30-22.30 óra „Géza, Gizus és a többiek”
‒ Népszerű magyar kabaréjelenetek a Fortuna
Együttes előadásában. Művészeti vezető:
Bordásné Kovács Katalin.
Étkezési lehetőség Jászsági kemencés lángos
az alattyáni Tukacs testvérek konyhájából.
Frissítők, szomjoltók a Lord Söröző kínálatából.
Jász Múzeumban és a Városháza közös udvara
V. Zagyvaparty Fesztivál
június 21-24., csütörtök-vasárnap
Jazz nap
Június 21., csütörtök, 17-23.30 óra
18 óra Berényi Színjátékos Társaság – Dandyn
György (Katlan Színpad); 19.10 óra An.Er Jazz
Band (Torony Pódium); 20 óra Finucci Bros.
Quartett & Micheller Myrtill: Best of George
Michael (Nagyszínpad); 21.15 óra An.Er Jazz
Band (Torony Pódium); 22 óra Halper-Hendrix Experiment zenekar & Rick Toldon (USA)
(Nagyszínpad).

Blues nap
Június 22., péntek, 16-1 óra
16-20 óra Szalma Vár gyerekjátszótér;
16-20 óra Kultúrzug, nyitáskor mesemondással;
18 óra Sebi's jam - Sebestyén Róbert
énekes-gitáros szólóestje (Torony Pódium);
19 óra Voodoo Papa & Szokolay Dongó Balázs
(Nagyszínpad); 20.15 óra The Doors Emlékzenekar (Torony Pódium); 22 óra Big Daddy
Wilson (USA) és zenekara (Nagyszínpad);
23.30 óra Back to Floyd (Pink Floyd tribute)
a koncert alatt Lézer show (Torony Pódium).
Forduló nap
Június 23., szombat, 10-3 óra
10 óra Hahota jóga (Katlan Színpad); 10-19 óra
Kultúrzug, 16.00-kor mesemondás; 10-18 óra
Magyar Honvédelmi Sportszövetség roadshow;
10-20 óra Szalma Vár gyerekjátszótér; 14 óra
3Elements – Mucza, Bela Galik & Ritmoman Live Conga (Nagyszínpad); 16.30 óra
Vitéz László és Vas Juliska - bábelőadás
(Katlan Színpad); 17.30 óra 3Elements –
Mucza, Bela Galik & Ritmoman - Live Conga
(Nagyszínpad); 18.15 óra Teddy Harpo - One
man Band (Torony Pódium); 19-21 óra Mécses
készítés és úsztatás (Riszner sétány); 19.30 óra
Tint'íz Band (Nagyszínpad); 21 óra Kowalsky
meg a Vega koncert, előzenekar 20 órától a Fatal
Error (Szabadtéri Színpad); 21.30 óra Pikáns
mesék felnőtteknek – Pintér Zsolt és Bukovics
János mesél (Katlan Színpad) 22.30 óra Szentivánéji Hujákoló (Nagyszínpad előtt);
23-3 óra Yoko disco - Neoton tb (Nagyszínpad).
Ínyenc nap
Június 24., vasárnap, 7.30-23 óra
7.30-16 óra Népi étel főzőverseny; 8 óra
Integrál jóga Ibolyával (Torony Pódium mellett);
9.30 óra FolkMami (Torony Pódium mellett);
10-19 óra Kultúrzug, 16.00-kor mesemondás;
10-18 óra Magyar Honvédelmi Sportszövetség
roadshow; 10-20 óra Szalma Vár gyerekjátszótér;
10.30 óra Kerekítő (Torony Pódium mellett);
11 óra Inyenc bemutató Bede Róberttel (Katlan
Színpad); 12.30 óra Kóstoló a Főzőhelyen; 14.30
óra Palotásy János Zeneiskola műsora (Nagyszínpad); 14.30 óra Főzőverseny eredményhirdetés,
díjkiosztás (Katlan Színpad); 15.30 óra Mesék
Mátyás királyról – a Berényi Színjátékos Társaság
előadása (Katlan Színpad); 16.30 óra Balchicanos
(Torony Pódium); 17.15 óra Soundflash Memory
(Nagyszínpad); 18.15 óra Balchicanos (Torony
Pódium); 20 óra KFT (Nagyszínpad).
Margit - sziget
Régészeti kiállítás
június 28., csütörtök, 17 óra
Jászfényszaru a Jászság kapuja – régészeti kiállítás
a Jász Múzeumban.
Jász Múzeum
XXIV. Jász Világtalálkozó
június 28-tól július 1-ig, csütörtök-vasárnap
Évről évre más-más jászsági településen gyűlnek
össze az otthonélő, a kirajzott és az elszármazott
jászok, hogy egymással találkozzanak, megéljék
az együttlét örömét, ápolják hagyományaikat. A
rendezvény állandó célja a jászok történelmi hagyományainak ápolása, a jász kultúra megőrzése,
a Jászság településeinek bemutatása, valamint
a jász tudat megerősítése, és megismertetése az
idelátogatókkal.
Jászfényszaru

www.jku.hu
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Júniusi moziműsor
Kisterem
A naplemente ragyogása
feliratos japán film, 101 perc (12)
június 7., 8., 9., 16.15 óra, június 10., 11., 18.15
óra, június 12., 13. 20.15 óra.
Hitler kontra Picasso
feliratos olasz-francia-német dokumentumfilm,
90 perc (12)

Az élet napos oldala
Színes, szinkronizált svéd vígjáték (12)
június 21., 22., 23., 28., 29., 30., 20.15 óra, június 24., 25., július 1., 2., 16.15 óra, június 26.,
27., július 3., 4., 18.15 óra.
Nem vagyok sorozatgyilkos
ír-angol-amerikai film, 104 perc (16)
június 28., 29., 30., 18.15 óra, július 1., 2., 20.15
óra, július 3., 4., 16.15 óra.
Nagyterem
Jurassic World: Bukott birodalom
amerikai-spanyol kalandfilm, 129 perc (12)

június 7., 8., 9., 18.15 óra, június 10., 11., 20.15
óra, június 12., 13. 16.15 óra.
Kim Dzsongil bemutatja
feliratos angol dokumentumfilmet, 98 perc (12)
június 7., 8., 9., 20.15 óra, június 10., 11., 16.15
óra, június 12., 13. 18.15 óra.
Budapesti nemzetközi
dokumentumfilm fesztivál legjobb filmjei
június 14-20.
A tánc bajnoka
dán film, június 14., 16.15 óra
Elszakadás
svájci film, június 14., 18.15 óra,
június 18., 20.15 óra
Filmszakadás
amerikai film, június 14., 20.15 óra,
június 20., 18.15 óra

június 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16 óra, június
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18.30 óra, június 14.,
15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.,
26., 27., 18 óra.
Örökség
színes, szinkronizált amerikai horrorfilm, 126
perc (16)
június 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 21 óra.
Kutyaparádé
amerikai családi vígjáték, 92 perc (6)

Repülj magasra
norvég film, június 15., 16.15 óra,
június 19., 20.15 óra
Augusztusra várva
belga film, június 15., 18.15 óra
Toto és nővérei
román film, június 15., 20.15 óra
Virunga
angol film, június 16., 16.15 óra,
június 19., 18.15 óra

június 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.,
23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., július 1., 2.,
3., 4., 16 óra.
Túl szexi lány
kínai-angol vígjáték, 110 perc (12)

Kedves emberek
svéd film, június 16., 18.15 óra,
június 20., 20.15 óra
Természetesen rendellenes
dán film, június 16., 20.15 óra
A Nap árnyékában
orosz film, június 17., 16.15 óra
Magnus
norvég film, június 17., 18.15 óra,
június 19., 18.15 óra
Mesés élet
amerikai film, június 17., 20.15 óra,
június 20., 16.15 óra
Az én vérem / Áldozat
lengyel film, június 18., 16.15 óra

június 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 20.30 óra.
Gotti
magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma (16)
június 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 20.30 óra.
Ocean's 8 - Az évszázad átverése
amerikai akciófilm, 110 perc (12)

Egy divatos férfi
dán-német film, június 18., 18.15 óra
Három tánc
magyar dokumentumfilm, 76 perc (12)
június 21., 22., 23., 16.15 óra, június 24., 25.,
18.15 óra, június 26., 27., 20.15 óra.
Merülés a szerelembe
magyarul beszélő német romantikus film, 112
perc (12)
június 21., 22., 23., július 1., 2., 18.15 óra, június 24., 25., július 3., 4., 20.15 óra, június 26.,
27., 28., 29., 30., 16.15 óra.

június 28., 29., 30., július 1., 2., 3., 4., 18 óra.
Felelsz vagy mersz
amerikai thriller, 100 perc (16)
június 28., 29., 30., július 1., 2., 3., 4., 20.30 óra.

8. oldal

Iskola

www.jku.hu

2018. május 31.

A Jászberényi Katolikus Iskola LISKA JÓZSEF TAGINTÉZMÉNYE tanulóinak 2017/18. évi eredményei
ORSZÁGOS VERSENYEK
Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny Erősáramú elektrotechnikus
2. hely: Harangozó Márton - 2/14.c
3. hely: Zolnai Áron - 2/14.c
(Csikó Roland, Ocskó Sós Antal,
Virág Zoltán, Bálint Bence)
Országos Középiskolai Rendészeti
Csapatverseny
17. hely: Csordás Zsolt - 11.d, Gergely
Martin, Mézes Attila, Bódi Tibor - 12.d
(Csókási Zsolt, Muhari Miklós,
Pólyáné Balla Julianna, Antalné Mizsei
Annamária, Solti Szilvia, Bárczi Tamás)
XXV. Csernyászky Imre Országos
Pneumatika Verseny
Egyéni összetett:
4. hely: Kun Gábor - 5/13.a
5. hely: Nagy Dániel - 5/13.a
8. hely: Bóna László - 2/14.a
12. hely: Hornyák Krizosztom Boldizsár
- 2/14.a
28. hely: Pádár Gergely - 2/14.a
34. hely: Sipos Dominik - 2/14.a
Gyakorlat:
3. hely Kun Gábor, Nagy Dániel
6. hely: Bóna László,
Hornyák Krizosztom Boldizsár
14. hely: Pádár Gergő, Sipos Dominik
Csapat összetett:
1. hely Kun Gábor, Nagy Dániel
4. hely: Bóna László,
Hornyák Krizosztom Boldizsár
14. hely: Pádár Gergő, Sipos Dominik
Hibadiagnosztika.
3. hely: Kun Gábor, Nagy Dániel
9. hely: Bóna László,
Hornyák Krizosztom Boldizsár
23. hely: Pádár Gergely, Sipos Dominik
(Ilonka Zoltán, Bálint Bence)
Pattantyús Ábrahám Nyomtatott
Áramkör Tervező Verseny
22. hely: Kovács Ádám - 5/13.c
31. hely: Csépány Dávid - 5/13.c
(Semegi András)
VI. SAMSUNG Elektronika Verseny
Döntő
1. hely: Bóna László - 2/14.a
(Halászné Sisa Szilvia)
3. hely: Kun Gábor - 5/13.a
4. hely: Nagy Bálint - 5/13.a
5. hely: Csohány András - 5/13.a
(Kirják István)
6. hely: Nagy Sándor - 2/14.a
(Halászné Sisa Szilvia)
7. hely: Pray Marcell - 2/14.c
(Csikó Roland)
9. hely: Vas Pál - 12.c (Kirják István)
Nagy Könyves Beavatás
(olvasásnépszerűsítő játék)
6. hely: Kovács Petra - 11.g (csapatban)
MEGYEI VERSENYEK
Zrínyi Ilona Matematika Verseny
9. évfolyam
1. hely: Vincze Imre - 9. b
(Sárközyné Nagy Edit)
2. hely: Gyephár Gábor - 11. a
(Kárpátiné Fülöp Katalin)
5. hely: Ginál Péter - 12. a
6. hely: Rédei Sándor - 9. b
7. hely: Lenzsér-Móczó Richárd - 10. a

(Sárközyné Nagy Edit)
7. hely: Szabó Ádám - 11. a
8. hely: Bíró Kristóf - 11. a
(Kárpátiné Fülöp Katalin)
8. hely: Demény Zsombor - 9. c
(Mészárosné Sas Henriette)
8. hely: Kalocsa József 10. c
11. hely: Súkenik Erik - 9. b
(Sárközyné Nagy Edit)
11. hely: Halla Bence - 11. a
12. hely: Dóka Dávid - 11. a
(Kárpátiné Fülöp Katalin)
12. hely: Alvári Kristóf Ottó - 9. c
(Mészárosné Sas Henriette)
13. hely: Kovács Sándor 11. a
(Kárpátiné Fülöp Katalin)
Csapatverseny:
2. hely: Rédei Sándor - 9.b,
Demény Zsombor, Vincze Imre
2. hely: Bíró Kristóf, Gyephár Gábor,
Halla Bence - 11.a
3. hely: Lenzsér-Móczó Richárd,
Kalocsa József, Tóth Dávid - 10.a
Megyei Elsősegélynyújtó Verseny
5. hely: Fajka Viktória, Nagy Dóra,
Dóka Alexandra, Pintér Nikolett,
Kovács Lilla - 10.g
(Seres Rita, Németh István)
Bacsó Nándor Megyei Földrajz
Verseny
3-4. hely: Varga Dávid - 9.e
6. hely: Kormos Kristóf - 9.g
(Bathóné Lakatos Csilla)
Holló András Megyei Fizika Verseny
1. hely: Kabács Máté - 11.c
1. hely: Lenzsér-Móczó Richárd - 10.a
2. hely: Váradi András - 11.c
3. hely: Bánki Dániel - 11.c
4. hely: Hegedűs Gergő - 10.c
4. hely: Kalocsa József - 10.c
6. hely: Bakos Kevin - 11.b
7. hely: Szegedi Dominik - 11.c
8. hely: Csillik Luca - 11.c
8. hely: Remete Zsolt - 11.b
11. hely: Sörös István - 11.b
11. hely: Baglyas Dominik - 10.c
12. hely: Tóth Dávid - 10.a
12. hely: Zagyi Zoltán - 10.c
(Litkei Ildikó)
Megyei Történelemverseny
3. hely: Sörös István - 11.b
(Nagy Mariann)
7. hely: Sas Viktor - 11.a
(Pernyész Anita)
8. hely: Fülöp Virág - 10.e
(Nagy Zoltán)
8. hely: Bese Gábor - 12.b
(Nagy Mariann)
9. hely: Bíró Kristóf - 11.a
(Pernyész Anita)
Implom József Helyesírási Verseny
4. hely: Sörös István - 11.b
Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Verseny
Körzeti forduló: 2. hely
Kiss Bence - 10.b, Csákó Vivien - 10.d,
Guba Beatrix Eszter, Pap Evelin - 9.d
(Muhari Miklós)
Eucharisztikus vetélkedő
1. hely: Vig Nóra - 10.d,
Babinszky Tamás, Durucz Andrea - 12.d
(Taczman Andrásné)

Nyárindító akció a Jászberényi
Termálfürdőben június hónapban!
Mofetta

(széndioxidos szárazfürdő)
kezelés esetén

"kettőt fizet, hármat kap"
akciót biztosítunk.

Érdeklődni és időpontot kérni:
5100 Jászberény,
Hatvani út 5.
Tel: 06-57/412-108,
06-30/942-1043.

3. hely: Lukács Levente, Nagy Imre,
Szabó Martin - 11.a
(Pernyész Anita)
SPORTVERSENYEK
Fiú futsal diákolimpia
Megyei döntő: 3. hely
Borics Levente, Nagy Szabolcs, Polák
Gergő, Csuzz Martin - 13.b, Penczner
Vilmos, Lakatos Máté - 11.a, Varga
Máté, Drávucz Milán - 10.a, Kónya
Viktor - 11.b, Szabó Ádám - 10.c,
(Litkei Gábor)
Leány röplabda diákolimpia
Megyei döntő: 1. hely
Országos döntő: 3. hely
Turi Inez - 12.d, Mizsei Leila - 11.e,
Hemmert Ivon - 11.d, Blázsovics Dorka
- 10.d, Vig Nóra - 10.d, Farkas Fatime
- 9.e, Schmidt Anna, Faragó Fanni,
Katona Kinga, Simon Sára, Győry Júlia,
Nagy Mira - NBA
(Litkei Gábor)
Fiú floorball diákolimpia
Megyei döntő: 5. hely
Tóth Áron - 10.g, Pető Viktor,
Csordás Zsolt - 11.d, Kovács Kornél 12.a, Tóh Dávid - 10.a
(Csókási Zsolt)
Leány labdarúgó diákolimpia
Megyei döntő: 3. hely
Hornyák Anna - 9.d, Farkas Patrícia
- 10.d, Boros Renáta - 9.g, Bertalan
Brigitta, Pomaházi Dóra - 11.d,
Csőke Anna, Varró Barbara, Ferkó
Viktória - 12.d, Nyers Olívia - 12.b,
Kenyó Kitti - 11.e
(Csókási Zsolt)
Úszás diákolimpia
Megyei döntő: 100 méter mell
2. hely: Bartus György - 11.g
Grappling (birkózás) diákolimpia
Országos döntő Junior 1. - 69 kg
2. hely: Gallai Zoltán - 9.d
Junior 2. - 77 kg Mézes Attila - 12.d
Strandröplabda diákolimpia
Országos döntő: 5. hely
Vig Nóra, Győry Júlia (Litkei Gábor)
Duatlon
Nyekeczki Dániel - 11.c
Diákolimpia: 14. hely - Elit kategória
Ranglista versenyek
Veresegyház: 14. hely
Ajka: 6.hely
Gyorskorcsolya diákolimpia
Tóth Dávid - 9.a: váltó - 2. hely,
egyéni - 5. hely
Tóth Áron - 9.g: váltó - 2. hely,
egyéni 4. hely
Sportlövészet
Trájer Szabolcs - 10.g
Gyorspont kiskaliberű puska
Nyílt irányzék: 1. hely
Optikai irányzék: 2. hely
Sziluett puska: 1. hely
Könnyű puska: 2. hely
Kun Gábor - 5/13.a
Országos bajnokság
Sziluett kiskaliberű puska 2. helyezett
Sziluett légpisztoly: 3. hely
Sziluett légpuska: 1. helyezett
Gyorspont kiskaliberű puska

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.

Nyilt irányzék: 1. hely
Optikai irányzék: 2. hely
Kiváló munkájukért díjazott végzős
tanulóink
Liska-díj
Harangozó Márton - 2/14.c
Zolnai Áron - 2/14.c
Babinszki Tamás - 12.d
Ginál Péter - 12.a
Liska Alapítvány jutalma
Nagy Bálint - 5/13.a
Kun Gábor - 5/13.a
Bóna László - 2/14.a
Urbán Orsolya - 12.g
Kimák Patrik - 12.a

Hornyák Krizosztom Boldizsár - 2/14.a
Bathó Barbara - 12.g
Anna-díj
Zámola Eszter Dóra - 12.g
Bese Gábor Márk - 12.b
Jancsik Dániel - 12.a
Kovács Kristóf-díj
Durucz Andrea - 12.d
Horvát Róbert - 12.g
Lencse Milán - 12.g
Károlyi Bernát-díj
Galbács Attila - 12.a
Adamecz József - 12.d
Kispál Lilla - 12.g
Jó tanuló-jó sportoló
Cserepes Balázs - 12.g

Adamecz József

Babinszki Tamás

Bathó Barbara

Bese Gábor Márk

Bóna László

Cserepes Balázs

Durucz Andrea

Galbács Attila

Ginál Péter

Harangozó Márton

Hornyák
Krizosztom Boldizsár

Horvát Róbert

Jancsik Dániel

Kimák Patrik

Kispál Lilla

Kun Gábor

Lencse Milán

Nagy Bálint

Urbán Orsolya

Zámola Eszter Dóra

Zolnai Áron

A Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.
értesíti a kedves lakosságot, hogy a

Lehel Strandfürdő
június 2-án, szombaton
megnyitja kapuit.

4 medencével (50 m-es úszó,
termál 1, termál 2, tan)
mindenkit szeretettel várunk.
Elérhetőség: Jászberény,
Gorjanc Ignác Sétány 10.,
Tel: 06-57/415-267,
06-30/231-8062
email: vvzrt@vvzrt.hu.
honlap: www.vvzrt.hu
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Angoltanítás másképpen
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9. oldal

Matematika és geomitológia
A JÁI Bercsényi Miklós Általános
Iskolai Tagintézményének ebben a
tanévben két futó projektje is van. Az
elmúlt pár hétben mindkét programnak volt egy találkozója, melyen részt
vettek az iskola pedagógusai, diákjai.
Kiss Attila

Április 21-28-ig a JÁI Székely Mihály Tagintézménye rendezte az
Erasmus + „A new method in English teaching” címet viselő projekt
második találkozóját. Az egyhetes
program idején bolgár, román, török
és magyar gyerekek, valamint pedagógusaik dolgozhattak együtt.
Jászberényben nagy szeretettel fogadták iskolánk diákjai a külföldi gyerekeket. A vendéglátó magyar tanulók
révén betekintést nyerhettek a magyar
családok és az iskola életébe egyaránt. A
projektmunka kezdeteként tagintézményünk diákjai kedveskedtek egy műsorral, amelyben szerepelt hangszeres szóló,
kórusmuzsika és tánc is, sőt, a résztvevők a végén egy rövid táncház keretében
megismerkedhettek a magyar néptánc
alaplépéseivel is.
A projektmunka folyamán elsősorban az olvasáshoz kapcsolódó feladatok
és a kritikai gondolkodás elősegítése volt
a téma. A gyerekek szintfelmérőt írtak,
különböző szövegeket dolgoztak fel
egyéni, csoportos és frontális munkaformában, valamint délutánonként az in-

formatika teremben online felületeken
dolgoztak.
A munka mellett természetesen
igyekeztünk minél színesebbé varázsolni
az itt töltött időt, így a gyerekek vendéglátóikkal és szüleikkel bowlingoztak,
készítettek jász motívummal díszített
nyakláncot, részt vettek mentőkutyás
bemutatón, amerikaifoci-edzésen, és ellátogattak az állatkertbe. Természetesen
nem maradhatott el a szűkebb hazánk
hagyományait, értékeit bemutató Jász
Múzeum megtekintése és a Városházán
is szeretettel fogadta őket Szatmári Antalné alpolgármester asszony.
Két ízben egész napos kirándulást
szerveztünk. Eger turistalátványosságainak profi idegenvezetése mellett boboztak
a Mátrában, illetve Kecskeméten tettek
látogatást, ahol mindenkit elbűvölt a
Leschkowsky hangszergyűjtemény interaktív foglalkozása. A kerekegyházi Varga
tanyán pusztaprogram keretében szerezhettek teljes körű élményt a finom magyaros ízekkel, lovas bemutatóval és kocsikázással. Hamar eljött a búcsú ideje, de
októberben ismét találkozhatunk egymással. Akkor irány Isztambul, Törökország!
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

Először a „Math has never been
such fun” című projekt találkozója volt
Lengyelországban, Zawierciében, közel Katowicéhez, ahová négy országból
érkeztek tanárok, tanulók. Itt olasz koordinátor irányításával lengyel, bolgár,
török és magyar tanárok, diákok dolgoztak együtt, vizsgálták a matematika
érdekességeit tréfás kivitelben. Közösen
készítettek kalendáriumot, híres matematikusokat bemutatva a saját országukból, ezenkívül mindenki bemutatta
a számok tükrén keresztül országát,
régióját, iskoláját. A résztvevő tanulókkal – a Bercsényit hatodik osztályosak
képviselték –, megismertették a lengyel
oktatást, kultúrát, hagyományokat,
Zawiercie nevezetességeit, de eljutottak
Zakopanéba, Wieliczkába a sóbányába, és Krakkóba is. Közös csapatépítő
programok is voltak számukra – tánctanítás, szabadidős tevékenységek,
sport, nyársalás –, melyek felejthetetlen élményekkel gazdagították a résztvevőket. A résztvevők: Ördögné Legény
Sarolta, Sass Judit, Verderber Ágnes, Kiss
Attila tanárok és Szabados Dorina, Kis
Rebeka, Baranyi Bence, Fodor Botond,
Erdélyi Levente diákok.

Megbeszélték a következő hetek,
hónapok elvégzendő feladatait is és a
következő találkozó részleteit is, melyre
lapzártánk idején kerül sor városunkban
A másik találkozó egy újabb projekt keretén belül került megrendezésre, a helyszín Adana, Törökország volt.
Ide két tanár utazott ki, a projekt címe:
Rolling Stone, témája a geomitológia.
Ebben a projektben nyolc ország egyegy általános iskolája vesz részt és már
az ötödik találkozóra gyűltek ös�sze a pedagógusok. Ezen a találkozón
minden ország előadott egy országára
jellemző környezetváltozást, a jászberényiek a Hernád- Zágráb törésvonal
mentén keletkezett változásokról készí-

A természet csodái
Hat ország diákjai és pedagógusai
kapcsolódtak be abba az uniós Erasmus + projektbe, melynek célja a természettudományos tárgyak élményalapú megismertetése. A projekt záró
konferenciájára csütörtök délelőtti
kezdettel a Gróf Apponyi Albert iskolában került sor.
kárpáti
Az eseményen jelen voltak a hat
partneriskola képviselői, így Izland,
Lengyelország, Erdély, Németország,
Katalónia pedagógusai, és a vendéglátó magyarok, akik az iskola tanulóinak
előadásában kedves zenés műsorral is
kedveskedtek a külföldieknek. Az esemény nyitóbeszédére Pócs Jánost, a Jászság országgyűlési képviselőjét kérték fel
a szervezők. A politikus köszönetét és
gratulációját fejezte ki a sok munkaórát
áldozó projektben tevékenykedőknek.
Elmondta, hogy a kormány támogatásának köszönhetően a Jászság 32 millió forinttal gyarapodott a program révén, ám
a valódi érték nem ez, hanem a tudás,
az a fajta új szemlélet, amit a kezdeményezés megvalósít. Sikerült elérni, hogy
a gyerekek az internet világából kilépve
saját tapasztalataik alapján bővítsék ismereteiket, elmélyedjenek a természet
csodáiban, felfedezzék a vidék szépségét.
Hat ország természeti adottságaiba, kultúrájába kóstolhattak bele a résztvevő
fiatalok, akik már tudják, az élet szép! –
zárta szavait Pócs János.
Mészárosné Vas Márta, a Jászberényi
Tankerületi Központ igazgatóhelyettese
a három évet átölelő projekt kapcsán az
Apponyis pedagógusok innovatív szellemiségét méltatta. Hangsúlyozta, hogy
ők megtalálták a lehetőségeket és éltek is
velük. A természettudományos tárgyak
megszerettetése Európa-szerte kihívást
jelent. Az Erasmus nyújtotta lehetőségek segítenek felkelteni a gyermekek

érdeklődését, megkönnyítik a tudás elsajátítását, melyből majd a jövő számára
értékes munkaerő születhet. Az oktatásalapú képzés és az élménypedagógia a
program két alappillére. Az innováció az
együttműködésen alapul, amely térben
és időben is kiterjed. A diákok és tanárok közötti együttműködés során sikerült feltérképezni a résztvevő hat ország
természetrajzát, kultúráját miközben
életre szóló élményeket szereztek. A cél
sokszor maga az út, amely ebben az esetben mindenképp sikerre visz.
A konferencia szakmai részét Koczka
Tibor iskolaigazgató nyitotta meg. Felhívta a figyelmet a természettudományos
tantárgyak oktatásának hiányosságaira.
Az alapok problémái a felsőoktatásra is
kihatnak. A mérnökhiányból fakadóan
ma Európa nem tudja felvenni a gazdasági versenyt az USA-val, Japánnal, de
Kínával sem. Hiányzik az együttműködési integráció, a kutatáson, tapasztalatszerzésen alapuló képzés. A projekt ezt a
problémát hivatott áthidalni.
Szőnyi Háfra Edina, az iskola pedagógusa, vetített fotókon mutatta be
az elmúlt három év legemlékezetesebb
pillanatait. Az első felvételek 2015

tettek bemutatót. A török iskola kiváló
vendéglátónak bizonyult, a vendégek
tiszteletére színpompás ünnepi műsort
adtak az adanaiak, színpadi műsorral,
városlátogatással, a hagyományaik,
életmódjuk, étkezési szokásaik megismerésével lenyűgözték a Törökországba látogató többi pedagógust. Ellátogattak Kappadokiába, Mersinbe,
Szilifkébe, Tarsusba, Isztambulba is,
igazán mélyen betekintést nyertek a török szokásokba.
A következő találkozó (Románia,
Hate, 2018. október) programját is
megbeszélték, az addig elvégzendő feladatokat kiosztották, de természetesen
folyamatos kontaktban lesznek a nyári
szünet ideje alatt is.
decemberében készültek a négyszállási
Sasközpontban. Innen stílszerűen mes�szire szárnyaltak a program résztvevői
nemcsak gondolatban, de a valóságban
is. Hajóztak Izland hűvös vizein, megcsodálták Katalónia nap perzselte városait és természeti szépségeit, Poznan
meseszerű épületeit, tapasztalatokat
szereztek a német Alexander Schuleban,
és éppen előző nap éjjel érkeztek
haza a csodálatos természeti szépségű
Gyimesfelsőlokról. A fotókon megörökített lelkes munka, az érdeklődő arcok,
csillogó szemek, a vidámság és a természeti valamint épített szépségek többet
mondtak minden szónál a projekt létjogosultságát illetően.
Puskás Aurél a program feladatait,
céljait mutatta be előadásában. Ismertette, hogy a projekt a madarak élővilágán keresztül hivatott közelebb vinni
a fiatalokat a természethez. Minden ország választott egy megfigyelt madárfajt.
A magyarok a sast, mely itt a Jászságban
szép számmal él. A program elsősorban
a tanuló saját kíváncsiságán alapul, felfedeztet, kérdések felvetésére, megoldások
kidolgozására ösztönöz. A konferencia
az egyes résztvevő intézmények küldötteinek beszámolóival folytatódott:
az iskolák képviselői elmondták pozitív
tapasztalataikat, saját szemszögükből értékelték a projektet.
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Jászfényszaru várja
a jászokat
 folytatás az 1. oldalról
Pénteken Jászfényszarun a Magyar Népfőiskolai Társaság kiadványának
ismertetésével folytatódik
a rendezvény. Délután
sor kerül a XXIV. Jász Világtalálkozó ünnepélyes
megnyitójára, melyen Kovács Sándor országgyűlési
képviselő mond ünnepi
köszöntőt. Ezt követően
felavatják a megszépített
Parókia épületét.
A szombati programsorozat a hagyományokhoz híven szentmisével
kezdődik, majd a települések látványos
felvonulásával folytatódik. Az ezt követő hagyományőrző díszünnepségen
átadják a Jászságért Díjat. Az ünnepi műsor keretében beiktatják az új
jászkapitányt, Ézsiás Barnabást, majd
átadják a 2019-es Jász Világtalálkozó
szervezési jogát Lukácsi György jászkiséri polgármesternek. Az idei világtalálkozó fővédnöki tisztségére Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettest kérték fel, a
rendezvény védnöki feladatait a tervek
szerint Pócs János országgyűlési képviselő látja el.
Szombaton a kis színpadon a Dűvő
Zenekar koncertezik, majd Rúzsa Magdi koncertjét hallhatjuk a nagyszínpadról. Az esti órákban a kis színpadon fellép Cozombolis Leonidász Péter, görög
származású magyar énekes és dalszövegíró. Másnap este a helyi zenekarok fellépése zárja a színpadi programsorozatot. Szombaton a Lumina Cornu klub
és a Jász Íjászok történelmi játékokkal
várják a kisebbeket a IV. Béla-udvaron.
A polgármesterasszony elmondta, hogy

a három nap alatt igyekeznek megismertetni IV. Béla történelmi szerepét,
aki nagyban elősegítette a jászok betelepedését.
A világtalálkozóra időszaki kiállításokat szerveznek, helyi kulturális értékek, fotók, festmények, kézműves termékek bemutatásával. A kiállításoknak
helyet ad a Parókia, a közösségi ház, a
Városháza, a Kaszinó Galéria, a Zilahy
Szobrász Műterem, a művelődési ház és
a helytörténeti gyűjtemény is.
Győriné dr. Czeglédi Márta kifejtette, hogy igyekeznek újítani is:
amellett, hogy megtartják a régi hagyományokat. Idén először rendeznek
bajuszmustrát, cukrász versenyt és az
iskola ötlete nyomán meseíró pályázatot. Az utóbb említett, a Sárkánygödör
legendája köré épült pályázat keretében
plüss bábsárkányok készülnek, melyeket emlékül adnak a jelenlevőknek. Vasárnapra különböző versenyeket, vetélkedőket szerveznek, valamint sor kerül
a záróünnepségre és a veterán járművek
felvonulására.

Nyomozók és lelkes
amatőrök

Fejesugrás a strandszezonba

 folytatás az 1. oldalról
A Lehel strand kültéri részén is az
utolsó simításokat végzik, az 50 m-es
úszómedence új festékréteget kapott,
a csempék javítása, pótlása itt is megtörtént. Ezen a hétvégén, június 2-án
használatba is vehetjük a rendbe tett
medencéket.
Kalics József elmondta, hogy a
belvárosi strand gyerekmedencéjében
balesetvédelmi szempont miatt a vízi
csúszda üzemeltetése idén is szünetel, de reményeik szerint jövőre egy
vadonatúj családi csúszdával várják a
látogatókat. Szintén a gyermekeknek
kedvez a gyerekmedence fölé tervezett
napvitorla felállítása, és a vízköpők
kialakítása. Utóbbiakat néhány héten
belül megvalósítja az üzemeltető. A kicsik védelmének érdekében felújították
a játszóteret és ütéscsillapítót helyeztek
el a talajon.
A hűsítő habokon túl hétvégenként
számos program, kézműves foglalko-

 folytatás az 1. oldalról
A múzeum régésze példaként említette a Fejér megyei Perkáta települést,
melynek régészeti feltárásai miatt két
évre leállt az M6-os autópálya építése.

zások, aqua fitnesz nyújthat élménydús felüdülést.
Emellett minden második hétvégén lehetőség
nyílik éjjeli fürdőzésre, és
egy-két alkalommal vizes
diszkózásra is. A strandszezonban két büfé üzemel a szokásos étel-ital
kínálattal. Májusban 8-tól
18 óráig, júniustól pedig
meghosszabbított nyári
nyitva tartással (hétfőtől csütörtökig és vasárnap 20 óráig, pénteken
és szombaton 21 óráig) látogatható
mindkét strand. A korán ébredőknek
június elsejétől hétköznap reggel 6-8
óráig van lehetőségük a reggeli úszásra,
amelyre bérlet és napijegy is váltható.
A Lehel Uszoda és Strandfürdő
vendégei sem maradnak élmény nélkül. Idén először lehetőség nyílik amatőr csapatok számára strandröplabda

és strandfoci bajnokságra jelentkezni,
melynek részleteiről később, online
felületeken, illetve újságunk hasábjain
ad bővebb tájékoztatást az üzemeltető,
illetve folyamatosan lehet érdeklődni a
strandpénztáraknál is. Ezen túlmenően
a focikedvelőknek egy jó hír: vízben
ülve szurkolhatják végig nagy képernyős tévén a foci VB eseményeit.
A jövőben tervezett fejlesztéseket
illetően Kalics József kifejtette, hogy
a vízilabda utánpótlás szakosztály
a strandok fejlesztésére, bővítésére
TAO-s pályázatot nyújtott be. Ennek
keretében a sportágra alapozva mintegy 900 millió forintos beruházással
valósulhat meg a városi strandon egy új
28 méteres sátortetős versenymedence,
valamint a Lehel strandon a jelenlegi
50 méteres medence helyén egy új 50
méteres, szintén sátortetős versenymedencét terveznek kialakítani. A fejlesztéseket várhatóan 2020-ban kezdik el.
Addig is remek vízi élményt nyújtanak a már meglévő strandok, melyek
várhatóan szeptember végéig nyitva
tartanak.

Kerekesszékkel a világ körül
Nagy Bendegúz ma már Magyarországon él, de nem mondhatni, hogy
éli a mai negyvenesek mindennapi
életét. Egyrészt azért, mert baleset
következtében húszéves kora óta
„társa” lett a kétkerekű. Másrészt ő a
kerekesszékes világjáró, aki egymaga
a világ számos országát bejárta már.
Buschmann Éva

A feltárások után korántsem ér véget a
munka, hiszen nyilvántartásba vétel,
restaurálás, majd a tárgy publikálása
kerül a feladatlistára.
Gulyás András Zoltán elmondta,
hogy kezdetben nem volt kifejezetten
régészeti képzés, azonban érem és régiségtant már oktattak a Nagyszombati
Egyetemen. Kezdetben jóval több lelkes amatőr régész kutatott, ám napjainkban már egyre többen választják
hivatásukként.
Az előadás után a közönség soraiban ülők tették fel kérdéseit, akik főleg
arra voltak kíváncsiak, milyen tapasztalatok vannak a Jászság ásatásait illetően. Az előadó válaszában kifejtette,
hogy ez a terület sajnos kevésbé gazdag
régészeti leletekben, de így is akadnak
érdekes feltárások. Ilyenek a legutóbb
Jászberényben talált 3300-3500 éves
bronzkori embermaradványok is.

2018. május 31.

A könyvtár kamaratermében Molnár Mária, a Tourinform Iroda vezetője, a rendezvény társszervezője köszöntötte Nagy Bendegúzt, akit úgy
konferált fel, hogy építész, nyitott szívű szemű ember, aki 25 éve feszegeti a
kerekesszékes élet határait.
1992-ben költözött szüleivel hazánkba, egy alföldi városba. Erőnléti
edzéseket folytatott, eközben érte a
végzetes balest is, amelynek következtében eltörött a gerince, ugyanis tíz
méter magasról lezuhant.
Ahogy ő fogalmazott május 15-én,
kedden este: „Ekkor kezdődött a második életem. Megbénultam. Elmúltam
már 25 éves ebben az új életemben.

Egy huszonéves baba lettem
akkor, a baleset idején, akinek meg kellett tanulni használni a kerekesszéket.”
Sokfelé utazott, sportolt
továbbra is, bejárta Európát,
mikor 2005-ben felmerült
benne, hogy megjutalmazza magát egy latin-amerikai
úttal. Egyedül nekivágott, a
„lakókocsija” segítségével. Ez
volt az első hosszú útja. Élete
útja.
Kérdésre válaszolva elmondta: azért utazik ennyit,
mert érdeklik az emberek, az
emberek élete. Persze tudja,
hogy a jelenléte nem mindig kívánatos ott, ahol éppen
van, de ez pont ettől izgalmas.
Vannak helyek, amelyekről nincs szép
emléke, de ezekre a vidékekre többször
is visszavágyódik, hogy megtudja változott-e a „helyzet”? Szeret azonban oda
is visszajárni, ahol jól érezte magát, ami
persze természetes. Ilyen például Mauritánia, ahol már nyolcszor járt.
Az utazásai során sokat fényképez

is, főleg portrékat. Úti élményeiről egy
képekkel teli, szépen szerkesztett könyv
készült, ezt is elhozta a résztvevőknek.
A diavetítéssel egybekötött előadáson
sok-sok etióp arc villant fel, de épületeket, utcarészleteket is láthattunk.
Szóval Afrika….Hallhattunk olyan
érdekességeket is, hogy a Szaharában
például él a tuareg népcsoport, akik
nagyon zárt, masszív közösséget alkotnak. „Tesznek a kormányra.” Aki barát,
azokkal vendégszeretőek, a többieket
„megölik”. Afrikát könnyű megszeretni, vagy meggyűlölni. „Bennem megvan a gyűlölet és a szeretet is. Afrikára
úgy gondolok, mint egy makrancos
nőre.”– mondta Bendegúz.
A május 15-i élménybeszámoló igazi élmény volt nekünk, hallgatóknak. Beutazhattuk a világ számos
országát, de különösen sokat tudhattunk meg Etiópiáról, és Bendegúz, a
kerekesszékes világjáró életéről. További szerencsés utazást kívánunk neki!

Ajánló / Sport
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A fakutya merengő sétáltatása Vereség egy jó meccsen

Varga József Zsolt eddigi legtöbb
képet bemutató kiállítása nyílt meg
csütörtök délután az egyetem folyosógalériáján.

Ezúttal hazai pályán fogadta soron következő tatabányai ellenfelét városunk
amerikai focicsapata.
Ács Tibor

Kárpáti Márta

Bizonyára a remek idő is hozzájárult,
hogy az újjáépített és megfiatalított jászberényi csapat egy rendkívül jó iramú,
izgalmas meccset játszott szombaton az
állatkert melletti pályán. Immár tíz éve,
hogy találkozott először a két csapat, azaz
a Jászberény Wolverines és a Tatabánya
Musztangs, ezért mindkét fél nagyon
várta az összecsapást.
Mint azt Balogh Kornél csapatvezető elmondta, a berényi gárda néhány
egyéni hiba után, már a mérkőzés elején

A maroknyi csoportban megjelent
vendéget – művésztársakat és művészetbarátokat – Varró Bernadett főigazgató
asszony köszöntötte. Az alkotó mellett
megköszönte a tárlat lehetőségét Palkó
Tibor művésztanár kollégájának, aki
lehetővé tette, hogy az általa megálmodott és létrehozott galéria szebbnél
szebb alkotásokkal tegye látványossá és
mozgalmassá az intézményt.
A továbbiakban az imént megszólított Palkó Tibor fejezte ki örömét,
hogy művészbarátja, Varga József
Zsolt elvállalta a kiállításon való megjelenést. Szavait bohém művészekhez méltón egy röpke performansz
kíséretében átadott ajándékkal tette
hangsúlyosabbá. Mint elmesélte, ígéretet tettek egymásnak, hogy saját alkotásaikkal örvendeztetik meg a másikat jeles alkalmakkor. A tárlatnyitó
jó okot szolgált az ígéret teljesítésére,
és megragadva az alkalmat a Tanító
című festmény cserélt gazdát a művészbarátok között. Ám az ajándéknak
ezúttal ára is volt, Zsolt ugyanis csak
úgy vehette át a szigorú ábrázatú tanár
urat megörökítő festményt, ha előtte
megsétáltatta a szigorúnak cseppet
sem nevezhető, kerekeken guruló fa
tacskókutyát.
A meglepő és mókás jelenet talán
kissé átformálta Varga József megnyitóra szánt gondolatait, hiszen ezek
után nehéz lett volna a képeit átszövő
hitről, lelki vívódásokról emelkedett
stílusban szólni. Így inkább saját versében foglalta össze a kiállítás gondolati esszenciáját.
Elrejtőzni a szélén,
az ajtó tövében,
beborítani a sötétséget
fák virágos lombjával.
imádkozni, kérni,
csukott szemmel várni,
elrejtőzni a sarokban
az ablak mellett,
Istenre találni.
A szavalatot követően a művész
stílusosan A lakoma című kép alatt
elhelyezett asztalhoz invitálta a vendégeket agapéra.
Varga József Zsolt pasztell árnyaKlacsán Gábor jászberényi születésű
és sok szállal idekötődő filmrendező,
operatőr, vágó legújabb dokumentumfilmjét, Túlélni Csukotkát címmel mutatta be május 27-én este az
Echo TV. A film elkészítéséről, annak
mikéntjéről, folyamatáról kérdeztük
az alkotót.
duka
A Túlélni Csukotkát dokumentumfilm a II. Világháborút követően
munkatáborokba hurcolt és tömegesen
elpusztított civilek története egy apa és
fia sorsán keresztül. Édesapja útját követve a fiú Kijevbe utazik, hogy részleteket tudhasson meg Magyarország és
Ukrajna történelmének szovjet időszakáról. Útja során a szovjeteknek a keleteurópai népek ártatlan civil lakosságával
szemben elkövetett szörnyű történelmi
bűneinek sorával szembesült, ezt mutatják be a képkockák.
Hogyan talált rá a történetre?
Ifj. Bak Andrást, a film főszereplőjét
régóta ismerem, korábban, a kilencvenes évek végén a fiáról – aki tehetséges

latú, a barna melegségébe és a szürke
hűvösébe burkolózó sejtelmes képein
az emberi érzelmek sokfélesége tükröződik vissza. Az elképzelt alakok,
épületek inkább csak jelzésként ábrázoltak. A művész nem az anatómiára
vagy az épületstruktúrára fókuszál.
Mondanivalóját a színek, az árnyalatok, a részletek előtérbe helyezése
– éles sarkok, falrészletek, váratlan
kontúrok - fejezik ki. Mint elmondta,
soha nem konkrét személyt fest, belső
képeit vetíti ki a vászonra. Az alkotások címei is véletlenszerűek, egy-egy

előbukkanó gondolatfoszlány, érzelmi attitűd fogalmazódik meg
bennük, csakúgy mint
az olaj vásznon alakított formájában. A 36
alkotást bemutató tárlat a művész tízedik,
és eddig legnagyobb
kiállítása. Az egyetem
galériáján június végéig megtekinthető.
A galéria jövőjéről
Palkó Tibor tájékoztatta az egybegyűlteket
és a média képviselőit.
Elmondta, hogy elsősorban az ifjú kortárs
művészeknek kívánnak teret adni. Évente két-három tárlatot
terveznek, ahová a
Jászságból és szerte az
országból várnak bemutatkozó alkotókat. Felvállalnak rendhagyó projekteket is. Ilyen lesz például Sebők
Balázs főiskolai tanár kiállítása, aki
várakról készült fényképeit hozza el
ide. Az anyagot pedagógiai felhasználásra is szánják. Majzik Lionel egykori
diák elképesztő szépségű asztrofotókat
készít, ezekből állít majd ki. Nyáron
rendezik a 28. ArtCamp-ot. A Jászberényben 1989-ben alakult Block csoporttal jelenleg még tárgyalnak kiállítási lehetőségről. A jövő tervei között
könyvbemutató is szerepel.

Baráth Koppány bajnok lett
Május 26-án rendezték Kecskeméten
az Országos Grappling (földharc) Diákolimpia döntőjét, amelyben városunkat hat ifjú versenyző képviselte.
ács

lát az adott szituációkban. Közben valamit csinál, a gondolatai persze máshol
járnak, érez, emlékezik. Ez egy nagyon
intim, érzékeny megközelítés. Mindent
persze nem lehet és nem is szükséges így
elmesélni, és sok esetben ezért inkább
angolszász, riport jellegű dokumentumfilm készül, ami „gazdaságosabb”, kevesebb képpel, kevesebb akcióval operál,
és nem igényel ennyi képi szekvenciát.
Máskor inkább a kamera kedvéért helyzeteket indukálok, melyek a film lényegi
pontjait adják. Szóval sok-sok módszer
létezik, ezek közül igyekszem azt választani, ami szerintem adott esetben vagy
forrásból a legjobb végeredménnyel
megvalósítható. Egyébként szeretem
formabontóan kevergetni az egyes stíluselemeket.
Milyen szándékkal hozta létre ezt
a feltáró dokumentáris filmet?
Hogy a lehető legközelebb vigyem
Bak András és az ő családjának történetén keresztül a film nézőit ahhoz a

Lagzi-Kovács Balázs (26 kg), Tugyi Zétény (42 kg), Gajdos-Kovács Koppány
(35 kg) és Farkas Dániel (38 kg) aranyérmes lett. Míg Farkas Csenge (46 kg)
– a fiúk között – bronzérmet szerzett.
Szintén ezen a napon Kecskeméten,
a Felnőtt Női Országos Bajnokságon,
Száraz Vivien ezüstérmes lett.

Legeredményesebben Baráth Koppány szerepelt, aki a
46 kg-os súlycsoportban diákolimpiai bajnok lett. Baráth Konor
(55 kg), Beszteri Milán
(53 kg), Gallai Zoltán
(69 kg), és Mézes Attila (77 kg) ezüstérmet,
míg Hudra Gergő (47
kg) bronzéret szerzett.
A
diákolimpiát megelőzően, május 19-én a fiatalabb
korosztály Jászapátin
Álló sor, balról Jobbra: Hudra Gergő, Beszteri Milán,
szerepelt a Jász Kupa
Baráth Koppány, Gallai Zoltán. Ülő sor balról jobbra:
birkózóversenyen. Itt
Baráth Konor, Száraz Tibor (edző) és Mézes Attila.

Dokumentumfilm a Gulágról
zenész –, forgattam portréfilmet, és
megmaradt közöttünk a jó kapcsolat.
A történetet tehát már hosszú évek óta
ismerem, és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt Gulág témájú
alkotásokat támogató pályázat, illetve
ennek elnyerése adott lehetőséget számomra, hogy megcsinálhassam ezt a
filmet.
Van stratégiája arra, hogy élményekből, gondolatokból történetet
kerekítsen?
Van, de ez soha nem egy betonba
öntött stratégia, vagy kőbe vésett stílus, hanem mindig az adott történetek
és a megvalósításhoz rendelkezésemre
álló lehetőségek és keretek maximális
kihasználására való törekvés. Persze nagyon szeretem a lengyel dokumentarista iskolát – ez a film is ide sorolható, a
belső monológos, mesélős, afféle lélekbe
mászós megoldás, amikor szinte betuszkolom a nézőt a főszereplő bőrébe, aztán
kezdek olyan képeket mutatni, amiket ő

hátrányba került. Egy labdavesztéssel
indultak, majd két hosszú passzt „benéztek” a védők. Mindezek ellenére a
mieink visszajöttek a meccsbe, hiszen
14-20-as vendégvezetéssel zárult az
első félidő. A második játékrész sokáig
kiegyenlített volt, de a Vadlovak végül
jobban bírták erővel és „legyűrték” a kis
létszámú hazai gárdát.
Jászberény Wolverines - Tatabánya
Musztangs 20-39.
Jászberényi pontszerzők: Tóth Áron,
Kádár Gergely. Illetve két kísérletből két
extra pontot értékesített Sándor Dávid
Márk.
Következő hazai mérkőzésüket június 16-án, 15 órai kezdettel játsszák a
Miskolc Steelers ellen a szokásos helyen.

borzalomhoz, amit többszázezer magyar ember Szovjetunióba deportálása
és legyilkolása jelent – és direkt nem azt
mondom, hogy jelentett. Ez a magyar
történelem olyan rettenetes részleteinek
egyike, amelyet minden hasonló gazemberséghez hasonlóan kötelességünk
lenne elmesélni a gyermekeinknek. És
sajnos – ha enyhébb vagy kevéssé véres
formában is –, de ez a téma napjainkban
is aktuális. Elég a film helyszínét jelentő Ukrajna oktatási törvényeire, vagy
a székely autonómiatörekvések ellen
fenekedő román nacionalizmusra gondolnunk. A módszer jelenleg ugyan kevésbé embertelen, de a célja nem sokat
változott.
Készültek helyszíni felvételek a
Gulágon is?
Sajnos Csukotkára nem volt módunk eljutni, de több olyan tragédia
helyszínén is jártunk, ahol tízezrével
pusztítottak el magyar embereket. Ezek
közül kiemelném Szolyvát, ahol egy ha-

talmas tranzittábor vált valóságos haláltáborrá közvetlenül a háború elvonulását követően.
A szereplők színészek, vagy civilek?
A szereplők mindannyian érintettek.
Vannak közöttük olyanok, akik megtapasztalták a szovjethatalom borzalmait,
de történészt vagy éppen muzeológust is
láthatunk a filmben.
Milyen lehet az alkotás utóélete,
lesz-e mozis bemutatása esetleg Jászberényben?
Szeretném, ha a lehető legtöbb ember látná a filmet – ezzel jellemzően
minden más filmem esetében is így vagyok. A mozi szerintem csak akkor lehet
realitás, ha kifejezetten mozis eseményhez köthető vetítést szerveznek, például
egy tematikus rendezvény keretében,
lévén a „Túlélni Csukotkát” mindössze
félórás film. A pályázat keretében sok
más alkotás is készült, többek között
Gózon Francisco-ék is forgattak egy nagyon érdekes mozit Zebegényben. Ha
például a TrióTv érdeklődik a filmem
iránt, akkor az nagyon könnyen elérhető számukra: örömmel odaadom, hogy
bemutathassák szülővárosomban is.
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Elromlik az idő
Csütörtökön marad a napos,
meleg idő. Pénteken megsokasodnak a gomolyfelhők és
akár záporok is kialakulhatnak. Hasonló időre számítunk
a hétvégén is hosszabb, napos
időszakokkal, kialakuló záporokkal. A heti csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul, éjjel
18 fokra esik a hőmérséklet.
A jövő hét a változékony idő
jegyében kezdődik.

Pesti József

Gyógyszertárak
május 31. 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.

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

június 6. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

június 7. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

június 8. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

június 4. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 9. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 5. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

június 10. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
június 2. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
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: 0680/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben:
+36-40/180-124 Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18
óra, csütörtökön 8-12 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.

● virágpor
● méhpempő

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

Két mérkőzés, hat pont
Mozgalmas hétvége várt a Jászberényi FC női focistáira a Pest megyei
3/4 pályás labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában.

Egészségügyi ügyeletek

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya

2018. május 31.

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.

Először a 15. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótolták pénteken este
a fővárosban, ahol a Pénzügyőr SE gárdája volt a vendéglátó. A hazaiak szereztek vezetést, de a berényi lányok végül is Sipos Anikó, Horváth Zsuzsanna
és Tóth Adrienn góljaival 3-1 arányban
diadalmaskodtak, a jó erőkből álló harmadik helyezett otthonában.
Nem sok idejük maradt a pihenésre, hiszen vasárnap délelőtt Gyöngyös
csapatát fogadták a „kis műfüves” pályán. Az előjelek sajnos nem a legjobbak voltak, ugyanis különböző okok
miatt több rutinos, meghatározó játékosára sem számíthatott a piros mezes
alakulat. Szerencsére az őket helyettesítő U16-os korosztályú fiatalok remekül
helytálltak. Sipos Anikó 10. percben
elért távoli találatára az egész meccsen
nem érkezett válasz, így 1-0-ás győzelmet arattak. Kiemelendő, hogy mindezt a lányok nagyot küzdve, cserejátékos nélkül érték el.

Fotó: Pesti József
A bajnokságból még két forduló
van hátra. Jövőhéten Gödre látogatnak, majd szabadnaposak lesznek. Je-

lenleg – egy meccsel többet játszva –,
egy ponttal a Vác-Deákvár csapata előtt
vezetik a mezőnyt.

Kiváló védések – Változások a röplabdacsapatnál
fejeződött be a női röplabda elköszönt a JRK-tól, viszont érkezett
kimaradó esélyek Alig
bajnokság, máris napvilágot látott, helyette egy nagyon tehetséges fiatal

Az NB III tavaszi idényében utoljára
kelt útra a Jászberényi FC Gyöngyösre,
hogy az ideiglenes hazai pályán fogadja vendégét, ezúttal a Debreceni EACot. A hajdúságiaknál hiányzott a legnevesebb játékos, Ibrahima Sidibe, míg a
JFC-ből továbbra is egy félcsapatnyi
futballista kényszerült a lelátóra. Hogy
ezért vagy másért, a labdarúgás savaborsa is kimaradt a vasárnap délutáni
felhozatalból.
Szőrös Zoltán

Két hete berényi helyzetet hozott az
első perc, most a debreceniek szerezhettek volna rögtön vezetést, ám a kulcspillanatban – mint később kiderült nem
először a meccs folyamán – hiányzott a
kellő koncentráció. Ami megkönnyebbült sóhaj volt az egyik kapunál történtek kapcsán, az bosszankodás a másiknál.
Az első félidőben a sérülés után visszatérő
Farkas János és társai sem tudtak betalálni. A DEAC-ban a fiatalok mellett az NB
I-et is megjárt Nagy Zoltán, Spitzmüller
és Ramos jelentette a rutint, a változatos
küzdelemben azonban a JFC is becsülettel próbálkozott. Szünet után is több
olyan szituáció adódott, ami magában
hordozta a gólveszélyt, a lehetőségeket viszont egyik gárda sem tudta értékesíteni.
A JFC a kellő határozottságnak, vagy a
pontosságnak volt híján, a vendégek pedig leginkább Menczelest, a jászberényi
kapust okolhatták, aki több esetben is
bravúrral hárította a kísérleteket. A találkozó kapcsán nem könnyű megválaszolni az ilyenkor felmerülő kérdést: pontot
szereztünk vagy pontokat veszítettünk?
Jászberényi FC – Debreceni EAC 0-0
A kiesés ellen küzdő látogatók elszántan léptek pályára, a jászberényi csapat is
felvette a kesztyűt, így harcos, de sportszerű mérkőzésen született meg a döntetlen. Arany László legénysége most is szűk
kerettel tudott kiállni, és ez várhatóan az
utolsó fordulóban is így lesz a második
helyezett Erzsébeti SMTK otthonában,
június 3-án, vasárnap 17.30-tól. A középmezőnyben tülekedők között a JFC
jó esetben még negyedik is lehet, de akár
nyolcadiknak is visszacsúszhat. Zárásként
tehát bravúrra lenne szükség.

hogy a bajnokságban negyedik helyen végzett Jászberényi RK csapatának játékoskeretében változás állt be.
ács

Bejelentette távozását: Bleicher
Nóra, (volt csapatkapitány) Borsos Lili,
Bertók Bettina, valamint Miklai Zsanett is más klubnál kívánja pályafutását
folytatni. Viszont két jászberényi nevelésű, meghatározó játékos Pintér Andrea és Lékó Lilla továbbra is városunk
röplabdacsapatában játszik. Sőt, mindketten meghívást kaptak a magyar válogatott keretbe is.
A fehérorosz Alina Adamenya is

feladó Békéscsabáról Petrenkó Brigitta
személyében. Ő szintén helyet kapott
a Jan De Brandt belga szövetségi kapitány huszonhárom fős magyar válogatott keretében. Brigitta és természetesen a JRK vezetésének nagy örömére,
még egy játékos érkezett a Viharsarokból, Petőváry Panni. Ő 20 esztendős
(átló poszton), és szintén bajnokként
és Magyar Kupa-ezüstérmesként érkezik Jászberénybe. Természetesen a
röplabdacsapat játékoskerete napról
napra változhat, bővülhet, mert – mint
az előző szezonban is – a JRK vezetése
arra törekszik, hogy minél hamarabb
kialakuljon egy ütőképes játékoskeret.
Izgalmas nyár elé nézünk…

Hölgyek a testépítő versenyeken
Berek Gáborról már sokszor jelent
meg írás lapunk hasábjain, viszont
ezúttal ő számol be tanítványairól,
azaz a Jászberényi SE testépítő szakosztályának női versenyzőiről.
Mint azt világbajnokunk elmondta, április 29-én, Szegeden rendezték
a PCA Hungary testépítő versenyt
ahol Fürdős Enikőnek sikerült bekerülnie - Sport-Modell kategóriában - a
Top5-be. Ez egyben kvalifikációt is jelentett számára az Angliában rendezendő PCA Bodypower versenyre, amit
Birmingham-ben rendeztek. Enikő

még jobb formával állt színpadra, mint
Szegeden, de ennek ellenére sajnos nem
sikerült bekerülnie a TOP3-ba. Ettől
függetlenül nem keseredett el, hiszen
hatalmas büszkeség volt számára egy
ilyen komoly szintű versenyen színpadon állni. Ezért ősszel újra nekivág, és
felkészül a PCA Világbajnokságára.
Május 6-án rendezték Budapesten
a Bodysport Kupát, ahol Szüléné Vincze Beáta – szintén a – Jászberényi SE
testépítő szakosztályának versenyzője
–, élete első megmérettetésén, a Fitness
Modell Anyuka kategóriában, a népes
mezőnyben 6. helyezést ért el.

