Régészeti kincsek Fényszaruról

Kátyúzás könnyebben

Régészeti leletek, kulturális emlékek
Jászfényszaruról címmel nyílt időszaki
kiállítás a Jász Múzeumban június 28-án.
Cikk a 6. oldalon.

Új technológiával javítják a kátyúkat a
jövőben, köszönhetően a JVV. Nonprofit
Zrt. által beszerzett berendezésnek.
Írás a 2. oldalon

Békebeli operett Déryné deszkáin
A hagyományos nyári színházi sorozatot a
Csókos asszony operett nyitotta július első
vasárnapján.
Tudósítás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 27. szám (XXX./27.)

Nem munka,
hanem hivatás

Újság

2018. július 5.

Jászberény város lapja

A jász ötvöző anyaga a magyarságnak

Múlt hét szombaton az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Capmusán 155 végzős tanuló vehette
át több évnyi kitartó tanulás és szorgalom bársonykötéses eredményét.

Június 27-én tartotta Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülését, melyen
tíz képviselő volt jelen.
munkatársunktól

szabó
Az eddigi évek hagyományához
hűen az elnökség díszes bevonulásával
vette kezdetét az oklevélátadó ünnepség
a Campus dísztermében. Himnuszunk
eléneklését követően az intézmény főigazgató asszonya, dr. Varró Bernadett
intézett megható szavakat a végzős diákokhoz. Útravalóul Nagy Annamária
és Kriegel Zsófia végzős hallgatók metaforával kapcsolatos kutatómunkájából
kiragadott gondolatok szolgáltak. „Az
óvodapedagógus olyan, mint egy szerető anyuka, mert minden gyermekére
kellő időt fordít, és egyéni bánásmódot
biztosít amellett, hogy szereti őket…
Polihisztor, mert tudása szerteágazó…
Rubik kocka, mert sokoldalú és színes
egyéniség…”
Az óvoda, iskola, az óvodapedagógus és a tanító szavakkal párhuzamba
vont találó asszociációk tanúsága, hogy
környezetünk rendkívül fontosnak tartja a pedagógus szerepét a felnövő nemzedék életében.
folytatás a 2. oldalon 

Június 29-én, pénteken hivatalosan is
elkezdődött az itthon élő és elszármazott jászok legnagyobb találkozója,
amelynek ezúttal Jászfényszaru adott
otthont.
Szabó Lilla
A XXIV. Jász Világtalálkozó péntek
délután a Magyar Népfőiskolai Társaság
30 éves fennállására kiadott Civil kurázsi című kötetének bemutatójával vette
kezdetét. A közel 500 oldalas kiadvány
a társaság három évtizedét hivatott megismertetni, melynek bemutatását a helyi
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vállalta magára.

A hagyomány szolgálatában
A Jászsági Népművészeti Műhely és
a Hagyományok Háza június utolsó
hetén tartotta kétnapos konferenciáját a Jászság Népi Együttes Székházában. Az esemény központi témája a
ma is élő jász hagyományok bemutatása, mindennapi életünkbe történő
beépítése és továbbörökítése volt.
Kazsimér
A program a Hagyományok Háza, a
Népművészeti Egyesületek, valamint a
Nemzeti Művelődési
Intézet Nonprofit Kft
által létrehozott konzorcium nyertes pályázatának részeként
valósult meg a "Jó
gyakorlatok a néphagyományban" konferenciasorozat részeként. A napközben
zajló előadások mellett a szervezők nagy
hangsúlyt fektettek a

Problémák és
megoldások

Jászság ma is élő hagyományelemeinek
és jellegzetességeinek bemutatására.
A hétfői megnyitón Gál-Dobos Beáta, az esemény főszervezője köszöntötte
a konferenciára érkező delegációt. Beszédében kiemelte, megtisztelő, hogy
ez a térség mutatkozhat be elsőként és
szívből reméli, az esemény végeztével
az egész Jászságot hazaviszik majd a
szívükben.
folytatás a 6. oldalon 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntője után,
Turóczyné dr. Vesztegh Rozália, a JászNagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai
Társaság elnöke vette át a szót és a moderátor szerepét. A beszélgetés résztvevői
között Sz. Tóth János, a Magyar Népfőiskolai Társaság elnökét és dr. T. Kiss Tamás szerkesztőt tisztelhettük. Sz. Tóth
János elmondta, hogy a társaság mindig
fontosnak tartotta a közösségépítést és a
népi művelődést, amely továbbra is a fő
irányvonalukat képezi. Egy ilyen kötet
segít abban, hogy összefoglalóan láthassuk ezt a munkát, és a fennmaradt dokumentációk nyomán megismerhessük
a Magyar Népfőiskolai Társaság múltját

és jelenét.
A Petőfi Sándor Művelődési Házban
folytatott eszmecsere után a közönség
a főtéri kisszínpad felé vette az irányt,
ahol nem sokkal később sor került a jász
világtalálkozó ünnepélyes megnyitójára.
Solti Lilla, az M1 Híradó külpolitikai
szerkesztője a világtalálkozó megnyitójának idejére műsorvezetői feladatokat látott el, így ő köszöntötte a szép számban
egybegyűlt jászokat. Fekete Csilla egyetemi hallgató közreműködésével közösen
énekeltük el hazánk Himnuszát, majd a
világtalálkozó háziasszonya Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester asszony
ragadta meg a szót.
folytatás a 3. oldalon 

Szabó Tamás polgármester köszöntött minden témában vagy általános
érdeklődési szinten érintett megjelentet majd határozatképes létszámban
megnyitotta az ülést. A két napirendi
pontból álló javaslatot tíz igen mellett
elfogadta a testület.
Első napirendi pont az előterjesztés
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
megvalósításával kapcsolatos feladatok
teljesítésére és ennek érdekében a Térségi hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására című javaslat volt.
Szabó Tamás szóbeli kiegészítésében
hozzátette, egy olyan anyagról van szó,
melyet a tavalyi évben már megtárgyalt
a testület, akkor, amikor valóban elindultak azok az egyeztetések és lépések,
melyek 2018. június elsejétől egy integrált hulladékgazdálkodási szervezet felállítását tennék lehetővé. Menetközben
az év során olyan változások, jogszabályi
akadályok adódtak, melyek azt kívánják, hogy a Regio-Kom Kft. ezeket az
anyagokat átvizsgálja, átalakítsa.
folytatás a 2. oldalon 

A jászsági emberek szerelmese
Tüzérek
emlékeztek
A Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület tagjai június 14-én, csütörtökön
városunkban, a Tiszti Kaszinó épületében találkoztak, ahol az egyesület
működési beszámolójára és születésnapi köszöntőre is sor került. A délelőtti programot koszorúzás zárta az
I. világháborús emlékműnél.
kárpáti
A klubnapon megjelenteket Magyar
József elnök, nyugállományú alezredes
köszöntötte. Elmondta, hogy a taglétszám a tagok idős korából kifolyólag az
idő előrehaladtával folyamatosan csökken.
Ennek okán is meg kell találni a közös
hangot az ifjúsággal és a hagyományőrzőkkel, kapcsolatok kiépítését megcélozva.
A továbbiakban Oravecz László
nyugállományú alezredes a programokra visszatekintve az eltelt másfél év
eseményeit vázolta. Elmondta, hogy az
utóbbi hónapok tele voltak közösséget
szolgáló programokkal, eseményekkel.
folytatás az 5. oldalon 

Gecse Árpád művészetében meghatározó szerepet játszott mások mellett
a szülőföld, a Jászság népének dolgos
hétköznapjai. Egy ilyen tárgyú festményét, A teknővájó cigánycsalád címet
viselőt választották a hónap műtárgyának, annak júliusi bemutatójára, kedden este a Szikra Galériában.
Demeter Gábor
A köszöntőt követően a galéria kávézóját megtöltő műkedvelő közönségnek

Szikra István elmondta, másfél évtizede
vásárolta az alkotást és azóta teknővájó
témában még két képe került elő Gecsének. Az pedig, hogy a kiállított festmény
pompás színeiben gyönyörködhetünk,
B. Jánosi Gyöngyi keze munkáját dicséri, aki a rárakódott szennyeződésektől
megtisztította a műalkotást.
Zenei felvezetésnek, művészetre
hangoló zongoradarabnak dr. Réz Lóránt, a Medvetánc című Bartók művet
játszotta el.
folytatás a 7. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat
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Kátyúzás könnyebben

Új technológiával és a hozzátartozó
eszközökkel tudják a városi kezelésben lévő aszfaltutakon keletkezett
meghibásodásokat, kátyúkat javítani a jövőben. A JVV. Nonprofit Zrt.
által beszerzett berendezéseket a cég
Jákóhalmi úti telephelyén működés
közben mutatták be.
d. g.
Az elöregedett úthálózat karbantartása egyre nagyobb kihívást jelent. A
több évtizede készült burkolatok gyorsuló ütemben kátyúsodnak, ezért ezek
javítására nagy hangsúlyt kell fektetni.
Az újonnan beszerzett cseh gyártmányú technológia a leggyakrabban
előforduló aszfalthibák gyors kijavítását segíti elő. A berendezés PB gázzal üzemel és kerámialapokat felfűtve
infrasugárzást biztosít
az aszfalt felmelegítéséhez. Az infrahőnek
köszönhetően a javítandó aszfalt felület
nem melegszik túl, és
ami nagyon lényeges,
nem ég ki belőle a
bitumenemulzió kötőanyag.
Kiszárított felületen és hozzáadott aszfalttal dolgozik, ami

lehet klasszikus vagy újrahasznosított.
Minimális anyag és anyagi ráfordítással működtethető, jelentős megtakarítást lehet elérni újrahasznosított aszfalt
használatával. Az infrasugárzásnak köszönhetően jól használható szennyvízcsatornák körüli (mivel nincs nyílt
láng) és útátvágások javításánál. A
forgalmazó gyakorlati tapasztalata szerint egy óra alatt legalább 5 m2 felület
tölthető fel. A kátyújavítás ezzel a módszerrel nem évszakfüggő, hideg időben
is azonnal használható szakszerű hibaelhárításra.
A szakemberek bíznak abban, hogy
a módszernek és a technológiának köszönhetően könnyebben, gyorsabban
tudják majd az úthibákat kijavítani, és
késleltethetik a kátyúk ismétlődő kialakulását.

Felhívás tüdőszűrő vizsgálatra
Jászberényben 2018. július 10-től augusztus 27-ig tüdőszűrés lesz.
Ezen az időszakon belül a szűrés ideje: hétfőn és szerdán 12:30-16:30 óra,
kedden, csütörtökön és pénteken 08:3012:30 óra. A szűrés helye: Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános
Iskolai Tagintézmény, Jászberény, Lehel
Vezér tér 6. Bejárat a Galamb utca felől!
A társadalombiztosítási igazolványát
(TAJ kártya), személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját a szűrésre
mindenki vigye magával!
A szűrés a 40. életévüket betöltöttek

részére térítésmentes, a dohányzóknak
különösen ajánlott! A 40 év alatti lakosoknak a vizsgálat térítésköteles, továbbá a szűréshez szükséges a foglalkozás
egészségügyi szakorvos által kiállított
beutaló is. Kiskorú vizsgálatára szülői
beleegyező nyilatkozat alapján kerülhet
sor. A szűrés díját (1.700 forint) postai
csekken kell befizetni. A csekk kiadására
beutaló alapján kerül sor.
Kinek-kinek tanácsos egészsége, a
tüdőbetegségek, illetve a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, korai felismerése érdekében a szűrővizsgálaton
megjelenni.

„Küzdöttél, de már nem lehet. Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek. Örökké él, kit igazán szeretnek.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk,

Ziska János
2018. június 29-én, életének 70. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatását
2018. 07. 10-én 10 órakor tartjuk
Jászberényben, a Szent Imre temetőben.
Kérjük, hogy részvétüket egy szál virággal fejezzék ki.
Gyászoló család

2018. július 5.

Problémák és megoldások

 folytatás az 1. oldalról
Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi
anyag már a leegyeztetett formátumot
tartalmazza. Szabó Tamás hangsúlyozta, nem állítja, hogy újra találkoznak
majd ezzel a témával, de tisztában kell
lennünk azzal, hogy egy komoly ellátási szektorról van szó. Kérésében megfogalmazta, hogy ilyen formában fogadja
el a dokumentumokat a társulás és a
testület, mely tíz igen szavazattal meg
is történt.
Második napirendi pontként az előterjesztés a JSE Jégkorong Szakosztály
által a Jégcsarnokon TAO pályázatból
megvalósított beruházás során keletkezett öltöző épületrész átvételéről szóló
határozat hatályon kívül helyezésre és
a jászberényi 6027/2 helyrajziszámú,
természetben Jászberény, Líceum út. 2.
szám alatti ingatlan jelzáloggal történő
megterhelésére elnevezésű javaslat következett.
Szabó Tamás szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a testületet, hogy egy
márciusban hozott határozat visszavonásáról kell döntést hozniuk, mely
megállapodás a JSE és az önkormányzat
között jött létre. A határozat szerint a
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati tulajdonba vette volna a Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztálya által

megvalósított tárgyi eszköz beruházás
során létesült szociális épületrészt. A
JSE Jégkorong Szakosztálya azonban
ezt a tárgyi eszköz beruházást a Magyar
Jégkorong Szövetség sportfejlesztési
programja keretében valósította meg.
Ehhez a programhoz a sportszervezet
68.436.139 Ft összegű támogatást vett
igénybe. A JSE tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a tárgyi eszköz
beruházást finanszírozó TAO pályázat
elszámolása jelenleg folyamatban van,
így annak lezárása és a támogatási ös�szeg kiutalása érdekében a JSE-nek
igazolnia kell a tárgyi eszköz beruhá-

zásból keletkezett vagyon tulajdonjogát. A JSE továbbá az önkormányzat
hozzájárulását is kérte az igénybevett
68.436.139 Ft összegű adókedvezmény
erejéig az állam javára 15 év időtartamra az ingatlannyilvántartásba történő
jelzálogjog bejegyzéshez.
Szabó Tamás kérte a testületet,
hogy vonják vissza korábbi döntésüket,
valamint járuljanak hozzá a jelzálogjog
bejegyzéséhez az igénybe vett adókedvezmény mértékéig, de hozzátette,
hogy természetesen az ügyet ezzel nem
tekinti lezártnak. A testület mindkét
javaslatot tíz igen mellett elfogadta.

Nem munka, hanem hivatás

 folytatás az 1. oldalról
Idén 155 tanuló került ki a Jászberényi campusról, akik mind nevelői
feladatra hivatottak. Andragógia szakon
egy, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon huszonnyolc, informatikus könyvtáros szakon hat, óvodapedagógus szakon
ötvenhat, szociálismunka szakon nyolc,
tanító szakon huszonöt, műveltségterületi részképzésben pedig harmincegy tanuló végzett.
Búcsúzóul a főigazgató asszony a
metaforákhoz visszakanyarodva kívánta, hogy pályájuk során valamennyien
töltsék be a hasonlatok egyikét: a szerető anyuka, a szuperhős, a polihisztor, a
Rubik kocka, a tyúkanyó, a villanykörte,
a kertész, a térkép, a lexikon, vagy épp
Hermione varázstáskája szerepét. Az ün-

nepélyes köszöntő után dr. Réz Lóránt
zongorajátéka tette még emelkedettebbé
a hangulatot, majd a díjak, kitüntetések
átadása következett.
A végzősök nevében Kriegel Zsófia és
Orbán Ágnes tanító szakos végzős hallgatók búcsúztak. – Kezünkbe vehetjük
ma azt, amiért három vagy négy éven át
küzdöttünk. Ámbár én azt gondolom,
hogy ez csak egy papír, ami tudásunk pillanatnyi állapotát tükrözi. Útravalónak
megfelelő, de sokkal fontosabb az, ami
e papír mögött rejlik. Azok a készségek,
ismeretek, melyeket itt szereztünk, illetve az az eszközkészlet, melyekkel felruházott iskolánk, hogy gyermeki életek
százaira legyünk hatással… – mondta
Orbán Ágnes, majd útravalóul diáktársai
képzeletbeli tarisznyájába négy kulcsszót

helyezett. A feladatot, az önbizalmat, a
kitartást és újratervezést, amelyek jó, ha
végig kísérik őket az előttük álló úton.
A továbbiakban Kriegel Zsófia saját
tollából született versét hallhattuk, melyben a kitűzött pálya buktatóit és szépségét vetette papírra.
„Ne vedd túl komolyan, itt nem baj,
ha túljátszod,
De mindig emlékezz: ez nem a munkád, ez a hivatásod!”
A versek sorában Tóth Ferenc Kosztolányi Dezső fordításában megjelent
Rudyard Kipling: Ha… című versét hallottuk, majd az ünnepélyes fogadalomtételre került sor.
Végezetül Liptai Kálmán rektor és
dr. Varró Bernadett főigazgató asszony
adták át a jól megérdemelt diplomát a
végzős hallgatóknak.

Emlékezés

Nagy Mihály
(1953-2011)
halálának 7. évfordulójára.

„ Az idő múlik,
feladni nem lehet.
Fájó az élet élni
nélküled.”
Szerető felesége,
lányai, vejei és unokái

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Kocsis Rozália

(1927-2018)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban
osztoztak.
Külön köszönetünket fejezzük ki
a Szent Klára Idősek Otthona
vezetőjének és a gondozó nővéreknek
odaadó munkájukért.
Keresztfia,
János és családja

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
június 28-án részt vettek a
gyászszertartáson
a Barátok Templomában, elhunyt

Ezúton mondok köszönetet
mindazoknak, akik

Sugár József
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmamban
osztoztak.
Édesanyja, Sugárné
Koncsek Aranka

Aranyos Rozália
tiszteletére.
Köszönjük azoknak, akik
enyhíteni akartak fájdalmunkon
jelenlétükkel és virágaikkal.
Férje, fia, menye

JVT
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A jász ötvöző anyaga a magyarságnak
 folytatás az 1. oldalról
Köszöntőjében örömét fejezte ki,
hogy idén Jászfényszaru ad otthont a
jászok legnagyobb seregszemléjének,
melyre a település legtöbb lakosa és közössége lelkesen készült.
A továbbiakban Kovács Sándor országgyűlési képviselő osztotta meg ünnepi gondolatait. Beszédében a jászok
kitartására hívta fel a figyelmet, akik ha
kellett karddal, ha kellett munkával és
ésszel vívták ki a szabadságukat.
A magyarságot úgy képzeljük el,
mint az acélt, amely békében szerszám,
háborúban fegyver. Az acélnak ötvöző
anyagai vannak, amelyek szebbé, jobbá
és nemesebbé teszik. A jász is ilyen, ötvöző anyaga a magyarságnak – mondta,
majd azzal zárta beszédét, hogy a jász,
a kun ötvözet időtálló volt az elmúlt
800 évben, és az marad az elkövetkezendő időszakban is. A jászokra most
is feladat vár, hiszen a gyengülő acélt
erősíteni és nemesíteni kell – mondta
Kovács Sándor.

A köszöntők sorát Piroska Miklós, a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés frissen megválasztott elnöke zárta.

Nekünk, jászoknak ezek az év legnemesebb napjai, hiszen megemlékezünk
múltunkról, ápoljuk értékeinket, ha-

gyományainkat és gondolunk jövőnkre
is – mondta, majd Jászfényszaru elmúlt
években elért eredményeit méltatta.
Fényszaru nemcsak hagyományőrzésben, nemcsak fejlesztésekben és nemcsak a Jászság kapujaként, hanem minden tekintetben elöl jár, és példát mutat
mindannyiunk számára – összegezte.
Az ünnepi gondolatok után Horváth Áron 7. osztályos, többszörösen
díjazott cimbalomművész előadását
hallhattuk. A jászsági dallamokat követően szintén a művészeteké volt a főszerep, ugyanis a világtalálkozó idejére
számos kiállító vonultatta fel a helyi
értékeket, kincseket. Egyik helyszínül a
Régi Parókia felújított épülete szolgált,
amit ebből az alkalomból nemzetiszín
szalag átvágásával, ünnepélyes keretek
között avattak fel.
A pénteki nap utolsó programja a
Cigánykérető címet viselő színdarab
volt, melyet egy önszerveződő helyi romaközösség mutatott be a Művelődési
Házban.

Látványos, fiatalos ünnep

A jászok főpapi szentmiséje nyitotta
a XXIV. Jász Világtalálkozó szombati napját a találkozónak otthont adó
Jászfényszaru Mindenszentek templomában.
Kárpáti Márta

Kiss Gábor érseki tanácsos köszöntötte a templomot megtöltő híveket és
a szent hely előtt kihangosító segítségével a misén résztvevőket Szent Péter
és Pál apostolok ünnepének másnapján. Kiemelt szeretettel üdvözölte dr.
Ternyák Csaba egri érseket, aki Krisztus
apostolainak követőjeként a jászok legfőbb pásztora. Az érsek támogatása is
segíti az itt élőket és az elszármazottakat
a kereszténység útján megőrizni identitásunkat. Az egyház szép példát mutat
önazonosságunk megtartására. A mai
ünnepi szentmise jó alkalom arra, hogy
megerősödjünk gyökereinkben, elmélyedjünk hitünkben – fogalmazott prédikációjában az esperesi gondolatsort
követve dr. Ternyák Csaba. Szentbeszédét az anyagi javak fölé helyezett szeretet, a keresztényi hit hangsúlyozására
alapozta. A szentmise záró momentumaiban köszönetét fejezte ki a misét
díszítő Szabó Krisztina énekművész és
Molnár Tamás egyházzenész közreműködésével megszólaló zenei művekért,
az ajándékba kapott emlékplakettért,
illetve kiemelten örömének adott hangot a szertartáson megjelenő és szereplő
gyermekek, fiatalok jelenléte kapcsán.
A Jász Világtalálkozó leglátványosabb eseménye a települések felvonulása, amelyen a Jászság valamennyi
városa, falva, községe, valamint a kitelepült jászok képviselői illetve a meghívott városok követei vonulnak fel az
eseménynek otthont adó település főutcáin. Fényszarun a templom elől indult a menet a huszárok felvezetésével,
akiket a majorett csoport, a muzsikát
szolgáltató Palotási János Zeneiskola
növendékei, majd a települések ünnepi
viseletbe és civilbe öltözött képviselői
követtek hosszú sorban. A menetet a
hintók zárták, melyeken jobbára a polgármesterek és jászkapitányok foglaltak
helyet. A mintegy órányi díszmenet a
főtéri nagyszínpadhoz vezetett, ahol
a Kossuth Rádió közvetítésében is elhangzó fényszarui déli harangszó jelezte a díszünnepség nyitányát.
A vendégeket Jászfényszaru szülötte
Cserháti Ágnes televíziós műsorvezető
köszöntötte, aki a jászkun összetartás
fundamentumait jelentő rövid törté-

nelmi visszatekintőt követően kiemelten üdvözölte a díszvendégeket, köztük
Jakab Istvánt az Országgyűlés alelnökét, Rajabi Yazdi Gholamalit, az Iráni
Iszlám Köztársaság nagykövetét, dr.
Kállai Mária országgyűlési képviselőt,
Pócs Jánost, a Jászság országgyűlési képviselőjét, Borbás Ferenc regnáló jászkun
főkapitányt, Bertalan János regnáló
jászkapitányt, Tóth Lajos nagykun- és
Bálint György kiskun kapitányokat, dr.
Berkó Attilát, a megye kormánymegbízottját, dr. Sziráki Andrást, a megyei
iparkamara elnökét, dr. Vári-Nagy Judit
és dr. Dobos Róbert járási hivatalvezetőket, dr. Ternyák Csaba egri érseket, dr.
Dobos Lászlót, a Jászok Egyesületének
elnökét illetve díszpolgárokat, cégvezetőket, emeritus kapitányokat, polgármestereket.
Professzor dr. Dobák Miklós, Jászfényszaru díszpolgára beszédének köszöntő szavai nyitották meg hivatalosan a díszünnepséget. Őrizzük meg
kettős – jász és magyar – identitásunkat a következő évszázadokra is. Ahogy
a színpadon éneklő gyermeksereg, és
Ternyák érseknek is meghatottságot
okozó fiatalok nagyszámú részvétele
mutatja, jó úton járunk, hogy a következő generáció is tudatos jászmagyar

maradjon – hangsúlyozta a szél szárnyára kelt megírt beszédének legfontosabb üzenetét, immár szabad megfogalmazásban a szónok.
A továbbiakban a házigazda szerepében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony üdvözölte a vendégeket a jászok és kunok összetartásának
legpompásabb megnyilvánulásán. Az
együvé tartozás nemzetet teremt, alkot

és éltet. Amennyiben együtt tudjuk
énekelni és értelmezni legszebb nemzeti imánkat, Kölcsey Ferenc Himnuszát,
akkor a lelkeink összeérnek, nem hűl
ki bennünk a szeretet. A polgármester
asszony szavainak megerősítéseképp a
színpadon helyet foglaló gyermekkar
és a közönség együtt énekelte a Himnuszt.
A jászok és kunok legnagyobb történelmi momentuma a redemptio kivívása. Ezt az eseményt jelenítette meg a
színpad élőképe a díszünnepség alkalmával a további beszédek háttereként.
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és dr. Szijjártó Péter külügyminiszter levélben köszöntötte a jászokat.
A miniszterelnök-helyettes leveléből
hallhattunk idézetet a műsorvezető
tolmácsolásában: „Önök továbbviszik
őseink kulturális hagyományait. Ápolják és továbbadják a közösségeknek
mindazt, ami identitásukat jelképezi”
– fogalmazott levelében elismerő szavakkal a politikus.
A továbbiakban ugyancsak a parlament képviseletében hallhattunk
köszöntőt, Pócs János képviselő gondolatait. A képviselő visszaidézte azokat
az örömteli pillanatokat, amikor az országgyűlés az itt jelen lévő Jakab István
elnökletével emléknappá nyilvánította
május 6-át, a redemptio deklarálásának évfordulóját. Kiemelte, a főváros
felől érkezve a 25. születésnapját ünneplő Jászfényszaru az első jász település, mely az ideérkezőt köszönti. A
város méltó kapuja a Jászságnak. Pócs
János köszönetet mondott Fényszaru
közösségének a mindenkori vendégszeretetért és a világtalálkozó színvonalas
rendezéséért. Mindemellett háláját és
tiszteletét fejezte ki valamennyi jász
polgárnak – hagyományőrzőknek, polgármestereknek, szülőknek, pedagógusoknak, jászkapitányoknak, papoknak
és kiemelten Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgatónak – jász identitásunk, hazaszeretetünk megőrzéséért és
éltetéséért.
A fent nevezett igazgató asszony
hozta színpadra a Jászok nagykönyvét,
mely arra hivatott, hogy a világtalálkozóra látogató vendégek ellássák kézjegyükkel igazolva a jeles eseményen való
megjelenésüket az utókor számára is.
A méretes dokumentumot Hortiné dr.
Bathó Edit a polgármester asszonynak,
Győriné dr. Czeglédi Mártának nyújtotta át, aki megőrzésre átadta a város
jegyzőinek.
folytatás a 4. oldalon 
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 folytatás a 3. oldalról
A díszpolgári címet a hagyomány
szerint dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke nyújtotta át a Jászság
kulturális és oktatási életében legkiválóbban közreműködő polgárnak életműve elismeréseként.
A 27. Jászságért díjat első alkalommal kapta a Jász Világtalálkozónak helyet adó település szülötte. Ezúttal tizenegy jelölt közül a város díszpolgára,
Tóth Tibor helytörténész érdemelte ki
a jeles elismerést jelentő emlékplakettet. A Jászok Egyesülete döntésének
eredményeképp a 2018. évi Jászsági
Civil Vándordíjat és az azzal járó pénzdíjat a Jászapáti Honismereti Szakkör
kapta.
A díjazott munkatársainak, családjának, barátainak és valamennyi ismerősének köszönetet mondott az elismerésért, amely véleménye szerint részben
őket is megilleti.
Dr. Jakab István elismeréssel emlékezett meg a redemptioról és a parlamenti pillanatokról, amikor az országgyűlés egyöntetűen megszavazta
az emléknappá nyilvánítást. Katartikus
élmény volt megtapasztalni a jász nép
összetartását, erejét, identitástudatát,
mellyel kivívta az elismerést és megbecsülést.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elismeréseit dr. Sziráki András a kamara elnöke
adta át dr. Kállai Mária országgyűlési
képviselőnek, volt kormánymegbízottnak, illetve Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszonynak.
A jászok történelmének nagy fordulópontjait az Iglice Gyermek Néptáncegyüttes és a hagyományőrző

együttes a tánc nyelvén tolmácsolta a
közönségnek a ceremónia legfelemelőbb pillanatai előtt. Természetesen a
kapitányavatás a csúcspontja a világtalálkozók ünnepségsorozatának. Az
avató ceremóniát megelőzően Borbás
Ferenc jászkun főkapitány köszöntőjét,
majd Bertalan János leköszönő jászkapitány beszámolóját hallottuk. Ézsiás

kumentumot a polgármester asszony, a
medált Farkas Ferenc adta át. Az oldalára Borbás Ferenc jászkun főkapitány
kötötte fel a kardot. Az eskü szövegét
Farkas Ferenc, a Jász Önkormányzatok
Szövetségének elnöke mondta elő. A
feldíszített és felesküdött új jászkapitány a hagyomány szerint lovon távozott az ünnepségről.

István Jászfényszaru korábbi, első kapitánya beszédében jó szívvel emlékezett
vissza egykori kapitányi feladataira. Az
új kapitányt a polgármester asszony
jellemezte röviden: „magas, erős, okos”
– méltatta a rá jellemző könnyed eleganciával a város vezetője a jászok új
kapitányát. 2018-ban Ézsiás Barnabás
fejére került a kapitányi süveg, oldalára
a kard, vállára a mente, nyakába a kapitányi medál és a nyakravaló. Az ifjú hagyományőrző mérnökember Hortiné
dr. Bathó Edittől vette át a kapitányi
jelvényeket, a pecsétet. A megbízó do-

A továbbiakban Lukács György,
Jászkisér polgármestere kapott szót,
aki a jövő évi, 25. Jász Világtalálkozóra
invitálta a vendégeket majdani házigazdaként.
Immár tradíció, hogy a jászsági polgármesterek a szabadság jelképeként
galambot reptetnek a díszünnepség
lezárásaként. Ez alkalommal sem tört
meg a hagyomány, a településvezetők
kezeiből égbe röppenő madarak jelképként büszkén hirdették a jászok számára oly fontos szabadság eszméjét a
Jászság kapujában, Jászfényszaru egén.

Emlékezetes zárónap
Július első vasárnapjára a Lovaspályára
és a festői Lehel-tóhoz költözött ki a
XXIV. Jász Világtalálkozó. A formális programokat követően ez a nap
már tényleg csak a valódi jász virtusról, szórakozásról, ízletes étkekről és
a legnagyobb tömegeket vonzó fogathajtó versenyről szólt.
Kazsimér Nóra
A szervezők mindenkire gondoltak,
így a tömegközlekedéssel érkezők is hamar összetalálkozhattak azokkal a kisvonatokkal, melyek menetrend szerint közlekedtek az utolsó nap természetközeli
helyszíneire. Rögtön a pályához vezető
útszakaszon már a reggeli óráktól sorakoztak a szebbnél-szebb veterán autók.
A legnagyobb szenzáció mégis egy speciális, két méter magasságú repülőgép
csillagmotor volt, amit ha beindítottak, hangját a lovaspálya túlsó végében
is hallani lehetett. De klasszikus katonai
járművekben, háromkerekű motorokban, és egyedi festésű oldtimerekben is
gyönyörködhettek a nosztalgiázni vágyó
érdeklődők.
Köszönhetően a JÁSZ-FÉNY főzőversenynek, a nagyszínpadon zajló
programokat szünet nélkül belengte a
kondérokból gőzölgő étvágygerjesztő
illat. A készülő ételek közül az egyik különlegesség a bográcsos őzpörkölt volt,
melyet áfonyalekvárral és zsályával tettek még ízletesebbé. A pusztamonostoriak baráti köre csapatának főszakácsa
elmondta, a titok az, hogy szívüket-lelküket beleteszik az ételbe, de a hozzávalók sorrendje sem elhanyagolandó
kritérium ahhoz, hogy meggyőzzék a
szigorú zsűrit. Délután a mesterszakácsokból és cukrászokból álló ítélő bizottság elnöke, Patkó Károly értékelte
a versenyzők munkáját. Összegzésé-

ben felhívta a figyelmet a markánsabb
ízvilággal rendelkező alapanyagok óvatosabb használatára, melyek nagyon
el tudják venni az étel egyébként kiváló ízét. A tizenhét induló közül a
Zagyvaparty csapat a harmadik, Jászivány a második míg Jászjákóhalma csapata az első díjat, oklevelet és értékes
nyereményeket vihetett haza. A főétel
mellett már hagyományos módon a
Redemptio-szeletet is el kellett készíte-

niük a versenyzőknek, akik közül a legjobb három Patkó Károly cukorvirág
alkotásával lett gazdagabb, aki Győriné dr. Czeglédi Mártának is elkészítette
Jászfényszaru városi címerének cukorba öntött változatát. A három legjobb
a dobogó alsó lépcsője felől: Horváthné Karacs Benáta, Zagyvaparty Idősek
otthona csapata, Pető Lászlóné.
Folytatódott a Jászok a művészetekben műsorsorozat is, melynek során a környező jászsági településekről
érkezett népdalkórusokat, táncegyütteseket, énekeseket és fiatal tehetségeket ismerhették meg azok, akik nem
rettentek vissza a közönség soraira ve-

tülő tűző napsütéstől. A fellépők figyelemfelkeltő ruháikkal, különböző stílusú előadásaikkal és változatos zenés
produkcióikkal mindent megtettek,
hogy a kilátogatóknak megérje kivárni
az olykor-olykor felbukkanó, árnyékot
adó bárányfelhőket.
A nap legizgalmasabb eseménye
egyértelműen a késő délutánig tartó
fogathajtó verseny volt, melyet Csomor Csilla művésznő nyitott meg, aki
a világtalálkozó utolsó napjának összes
programjában közreműködött. Köszöntőjében sok szerencsét, valamint
nagyon jó versengést kívánt mindenkinek, majd a továbbiakban kissé elérzékenyülve külön kiemelte azt az élményt, látványt és vendégszeretetet,
mellyel szülővárosa fogadta.
A főbb eseményekkel párhuzamosan zajlott a Jász Virtus vetélkedő a Lehel-tónál, melynek feladatai az előző
évekkel ellentétben nemcsak ügyességet, de bátorságot is kívántak. A rendhagyó helyszín megdolgoztatta a legrátermettebbeket is, akik a víz fölött
kifeszített kötélpályán, imbolygó csónakban, fáramászás és íjlövészet közben
vagy épp drótkötélen való biciklizés alkalmával mutathatták meg, mi is az a
valódi jász virtus. Az első helyezettnek
járó kupát a Jászberényi Szuper csapat
vehette át.
Az eredményhirdetéseket követően a záróünnepség keretein belül történő stafétaátadás következett, mely
egyben a XXIV. Jász Világtalálkozó hivatalos lezárását is jelentette. A továbbiakban helyi zenekarok búcsúztatták
magyar és külföldi slágerekkel az eseménydús rendezvénysorozatot, melyet
jövőre majd a jászkisériek köreiben ünneplünk, akiknek nem lennénk a helyében, hiszen Jászfényszaru igen magasra tette idén a lécet.
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Tüzérek emlékeztek

gos tüzérséget. Arról is hallhattunk,
hogy 1944-45-ben hadifogolytábor
működött a városban, melynek tagjaiból több mint tízezer fős hadosztályt
szerveztek.
A Nagy Háborúban hősi halált halt
katonák emlékművénél szintén Besenyi
Vendel mondott emlékező beszédet. A
szobor mintegy kőbevésett fájdalom
idézi emlékezetbe családok, nemzetek
sorsát. Emlékeztet a háború kegyetlenségére, amely kiragadta a fogolytáborokban vagy a harcmezőn elpusztult
hősöket családjuk köréből. A hazáért
életüket adók emléke előtt adóznak
országszerte azok a szobrok, amelyek
IV. Károly rendelete szerint épültek az
1917. évektől kezdődően. Jászberény
ezen törvénycikknek eleget téve 1926ban építette az ország egyik legszebb I.
világháborús emlékművét. „Nem haltak ők hiába, a hazaszeretet mártírjainak vére igazságért kiállt az égbe. Isten
ezt az imát meghallgatja” – áll a szöveg
gróf Apponyi Albert megfogalmazásában a talapzaton. A szoboravatáson is a
gróf, Jászberény országgyűlési képviselője beszélt azon az esős januári napon.
A többezres tömeg előtt mondott megrendítő erejű beszédében megemlékezett mindarról a háborúban elhunyt
mintegy 850 jászsági hősről, aki távol
szülőföldjétől a hazáért ontotta vérét.
A szoborállító bizottság döntése szerint
nevük nem került fel az emlékműre.
(Valamennyi név máig sem ismeretes.)
A szobor helyet ad megemlékezésre, imára, a hála és tisztelet kifejezésére
az immár száz éve történt események
hősei előtt. Ekképpen tettek a rendezvény résztvevői is, akik koszorúik
elhelyezésével rótták le kegyeletüket a
mártír bajtársak előtt.

Homoki kápolna búcsúja
Homokon május 27-én, délelőtt 11
órakor felhangzott a „szentháromság” ünnepéről szóló ének, melyet
Beniczky Béla kántor vezetésével
énekeltünk. A kántor úr, akinek
édesapja is Homokról származik,
minden évben gyalog egy kis zarándok csoporttal jön ki Jászberényből
erre a májusi búcsúra.
A szentmisét ebből az alkalomból
Szántó József apát plébános celebrálta.
A szentbeszéd a szeretetről szólt, melyhez három tényező kell: aki szeret, akit
szeretünk és maga a szeretet – hangsú-

lyozta az atya. Sok új ember eljött az
ünnepi szentmisére, így Jászberény alpolgármester asszonya, Szatmári Antalné is itt volt férjével.
Minden hívő ember szívébe véshette, ami a szeretetről szólt. A szentmise végén mindannyiunknak jólesett a
szeretetből kínált pogácsa és kalács, az
innivalók. Az idő gyorsan elszállt és azzal a gondolattal indult mindenki haza,
hogy a jövő évi búcsúra vajon hányan
tudnak még újra eljönni. Reméljük,
hogy Isten segítségével, sokan.
A gondolatokat lejegyezte egy volt Homoki szívgárdista.

5. oldal

Egy délelőtt a képviselővel

Már hagyományosnak számító családi
délelőttre hívta a 4. számú választókerület lakóit Tamás Zoltán június negyedik szombatján.
halász

 folytatás az 1. oldalról
Kirándulások, üdülések, dalosverses találkozók, megemlékezések és
egyéb, a látókört szélesítő programok
színesítették az évet.
Deák János vezérezredes kedves
emlékként idézte fel a jászberényi szolgálati éveket. Köszönetet mondott az
50. Tüzéregység rakéta osztagánál vele
együtt szolgáló bajtársaknak, tiszteknek az együtt töltött évek alatt tanúsított segítségnyújtásért. Hálával és szeretettel emlékszik vissza a nehézségek
ellenére is szép jászberényi évekre. A
jobb napokat látott, a mostani rendezvénynek helyszínt adó épületben lánya
névadóját is ünnepelték annak idején.
A vezérezredes zárszavában jókívánságait fejezte ki Móczár Bélának – a
rendezvény szervezőjének – 85. születésnapja alkalmából.
A köszöntéshez Magyar József, a
Tüzér Bajtársi Egyesület elnöksége, valamint a Nyugdíjas Dandárklub nevében emléklap átadásával csatlakozott.
Az ünnepelt rendhagyó köszönetnyilvánítással fogadta a jókívánságokat.
Papírra vetett memoárjából név szerint
megemlítette mindazokat a pályafutása
során meghatározó katonai személyiségeket, akiknek köszönettel tartozik.
A nevek mellé rövid anekdotákat is
kapcsolt, így néhány perces szubjektív
kordokumentumot kapott a hallgatóság az elmúlt ötven év magyar hadtörténetéből.
A szünet előtt Besenyi Vendel helytörténeti kutató, egykori tüzér, a Fegyveres Szervek Nyugállományú Tagjainak Klubtagja osztott meg néhány
gondolatot a klubtalálkozó történelmi
helyszínéről. 1945 januárjában itt, a
tiszti Kaszinóban alapították az orszá-
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A Móricz Zsigmond és a Liszt Ferenc utca közötti Zagyvapart szakaszon a
felnőttek Szabó István ízletes gulyásának
elfogyasztása mellett beszélgethettek a
körzet és a város dolgairól egyéni képviselőjükkel, és a testület több jelenlévő
tagjával. Megyei és országos kérdések is
felvetődhettek, hiszen itt volt családjával
Piroska Miklós, a megyei közgyűlés nemrég megválasztott elnöke, és Pócs János, a
Jászság parlamenti képviselője is.
A képviselő hitvesével, Lilla asszonnyal
számított a hűvös, szeles időre, sőt esőre is,
de jól megbeszélték a dolgot az égiekkel,
mert a sátraknak csak a szél távoltartása
lett a feladata. A hűvös ellen szerencsére a
magyar ember többféle orvosságot ismer
az "a" betűvel kezdődők között, és szó se
róla, érdemes is volt megkóstolni őket.
A gyerekek pedig a légvárat vették
birtokba, így az a veszély sem fenyegetett,
hogy ők megfáznak. Kellemes délelőtt volt
ez a jó száz résztvevőnek.

6. oldal

Szabadidő
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Régészeti kincsek Fényszaruról

Az időjárás szeszélyeitől tartva a
rendezők és egyben házigazdák, a Jász
Múzeum kertje helyett inkább annak
épületében fogadták a nagy számban
érkező közönséget. Jelenlétével tisztelte meg az eseményt több emeritus jász
kapitány, jászberényi elöljárók és nem
utolsó sorban Jászfényszaru szinte teljes
képviselő-testülete, élén a polgármester
asszonnyal. Sokan eljöttek a Fényszaru
határában most is folyó régészeti feltárásokon dolgozó szakemberek és gyakorlatukat ott töltő hallgatók közül is.
Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója köszöntőjében el-

a Jászságot, biztos, hogy először Jászfényszaruval találkozik, ahol kinyílnak
a „kapuk”, most éppen a Jász Világtalálkozóra érkezők előtt.
Ezen az estén és az elkövetkező
napokban, a világtalálkozó okán, Jászfényszaru került fókuszba, ezért a zenei műsort is oda való fiatal tehetség,
a Fölszállott a páva televíziós vetélkedő győztese Horvát Áron színesítette,
cimbalmán játszott jászsági és szatmári
dallamokkal.
Érdekes történelmi betekintéssel,
legendákkal tűzdelt előadással ajánlotta a kiállítást a közönség figyelmébe, és
nyitotta meg dr. Selmeczi László régész,
a debreceni Déri Múzeum nyugalmazott igazgatója. Jászfényszarut az egyik
legkorábbi jász közösség szálláshelyének
nevezte, ahol az utóbbi években több
régészeti feltárás is folyt. A nagyvállalati
beruházásoknak köszönhetően kulturális örökség kutatások indultak, melyek
szenzációs leletekhez vezettek, és ezeket
a kincseket a nagyközönség először a

mondta, történelmi pillanat részesei
vagyunk, ugyanis történelmi eseménynek számít, hogy 144 év után első alkalommal nyílik önálló időszaki kiállítás a múzeum termeiben. A 2018-ban
Jászfényszarun megrendezésre kerülő
Jász Világtalálkozó egy olyan esemény,
melyhez hagyományteremtő szándékkal kapcsolódni kívánt a Jász Múzeum,
vagyis a jászok múzeuma azzal, hogy
bemutatja mindazt a kulturális gazdagságot, amit a fényszarui földek rejtettek
és rejtenek.
A köszöntők sorában Győriné dr.
Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere, városát – amely három megye, három régió határán található –,
kapu településnek nevezte. A Jászság
kapuja szimbolikus cím, és a földrajzi adottságokon alapszik. Hiszen, ha
valaki északnyugat felől közelíti meg

Jász Múzeumban csodálhatja meg.
Mindenképpen
megemlítendő,
hogy a megvalósult kiállítás részben
Gulyás András Zoltán, a Jász Múzeum
régésze áldozatos feltáró munkájának
köszönhető, aki Fényszaru határának
leleteit rendezte színvonalas tárlattá. A
felső paleolitikumtól, vagyis az őskortól
kezdődően a középkorig szinte minden
korszakot felvonultatnak: újkőkor, rézkor, bronzkor, szarmaták, avarok, és
a honfoglalás korából is nagyon szép
anyag gyűlt össze, került bemutatásra. Környékünk távoli múltjából jó
harmincötezer évet átfogva láthatók
emlékek arról, hogy milyen emberek,
kultúrák vándoroltak erre és hagyták
itt nyomaikat. A Jászság kapuja – Jászfényszaru, Régészeti leletek, kulturális
emlékek Jászfényszaruról című kiállítás
jövő év március 3-ig tekinthető meg.

A XXIV. Jász Világtalálkozó programjához kapcsolódva, a Jászság
kapuja – Jászfényszaru, Régészeti
leletek, kulturális emlékek Jászfényszaruról címmel időszaki kiállítást
nyitott meg június 28-án, csütörtökön a Jász Múzeumban.
demeter

A hagyomány szolgálatában
 folytatás az 1. oldalról
Mielőtt azonban belekezdtek volna az
előadások sorába Tóth János, a Hagyományok Háza szakmai igazgatója részletezte
a két nap programját. Kifejtette, hogy egy
hároméves EU-s pályázat kereteiből megvalósuló rendezvénysorozat első állomását
szervezhették meg Jászberényben, ahol
jelentős, minden területet érintő kutatási, helyreállítási folyamatok zajlottak az
elmúlt években. Mivel állandó kérdés,
hogyan is tud a népművészet lépést tartani a korral, annak követelményeivel,
igényeivel, lényeges megismernünk azok
munkáját, akik vállalták, és szívügyüknek
tekintik megteremteni az alapot ahhoz,
hogy a néphagyomány iránti igény napjainkban is fennmaradjon.
A továbbiakban a szervezők igyekeztek a népművészet minden területét
megeleveníteni a tárgyak, a zene, a gasztronómia, a kézművesség hozott és bemutatott eszközeinek segítségével. Ám a
Jászság nem csupán arról híres, hogy en�nyi kincset tudhat magáénak. Mindennél
fontosabb az az összetartó közösség, mely
ezeket az értékeket a mai napig kutatja,
őrzi, modernizálja, átörökíti.
A Jászsági Népművészeti Műhely alkotóinak tevékenységéből született kiállítást Tajti Erzsébet, a Hagyományok Háza
viseletvarró szakoktatója nyitotta meg és
mutatta be az egyesület munkáját. Fazekas készítette edényekben, ékszerekben,
nemez ruhaneműkben, hímzett kabátokban és édességekben – melyekhez egy-egy
különleges történet is kapcsolódott készítőjükről vagy épp a kivitelezés technikáiról – gyönyörködhetett a közönség.
Miután betekintést nyerhettek a helyi kézművesek termékeibe, Hortiné dr.
Bathó Edit múzeumigazgató Jövőnek élő
hagyományok a Jászságban című előadásában viseletünk történelmébe kalauzolta
el a vendégeket. Hozzátette, szívfájdalom, hogy amíg gyakorlatilag lehetett
volna, senki sem kutatta a Jászság hagyományait, így amikor a 20. század második felében elkezdték, számos nehézségbe ütköztek. Az idő szűke miatt a főbb
hagyományőrző területek közül a viselet
bemutatását választotta, melynek kutatását a mai napig végzi. Előadásában kitért
a hímzés rekonstruálásának nehézségére, melyet jól tükrözött arról a Szikszai
Gábor nyugalmazott tanító igazgatóról
szóló, rövid történet is, akinek tulajdonképpen a jász hímzés újjászületését köszönhetjük. A Jászapáti születésű tanítónak feltűnt, hogy az asszonyok – akik úgy
vélték, olyan, hogy jászsági hímzés, valójában nincs is - a környező települések
motívumkészletét használják saját mintá-

Júliusi
véradások
július 5., Jászladány, Művelődési Ház,
Kossuth u. 85., 14-17 óráig.
július 6., Jászberény, Ifjúsági Ház,
Bercsényi u. 1., 9.30-12 óráig.
július 6., Jászberény, munkahelyi,
Jász-Plasztik, Necső telep 5.,
13.30-16.30 óráig.
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
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július 12., Jászárokszállás, munkahelyi,
CARRIER, Ipari u., 13-15.30 óráig.
július 16., Jászárokszálás, munkahelyi,
WEGER, Kossuth u. 85., 10-13 óráig.
július 16., Jászjákóhalma, Gazdakör,
Bajcsy u. 9., 14.30-17.30 óráig.
július 19., Jászfényszaru, Orvosi Rendelő,
Deák F. u. 1., 13-16 óráig.
Július 27., Jászapáti, Mg. Zrt.,
Dr. Szlovencsák u. 4-5., 14-17.30 óráig.

ik helyett. Ekkor Gábor bácsi rámutatott
egy, a Vágó Pál Ház gyűjteményében lévő
subára, melyet valódi jász hímzés díszített. A mesébe illő történet igaz, ugyanis
az akkori ügyes kezű szűcsök, párnák,
futók és asztalterítők helyett, ezekre a ruhadarabokra hímezték rá a mintákat. A
sikeres visszaállítást követően az elfeledett
jász motívumok, a jellegzetes karcsú tulipánnal, kutyatökkel és büdös bogarakkal
újra mindennapi életünk részeivé váltak.
Valódi igény azonban az első Jász Világtalálkozó alkalmával ébredt az emberekben,
akik szerettek volna a hasonló ünnepélyes
alkalmakkor hagyományos ruházatot viselni. Ekkor fordultak varrókhoz és ekkor
alakult a Rokolya varróműhely is, Tajti
Erzsébet vezetésével. Ma már több hétköznapi tárgyról is visszaköszönnek ezek
a minták. Könyvjelzőkön, gyűrűpárnákon, kórusok díszgallérjain is láthatunk,
de elterjedtek a menyasszonyok ruháin,
a keresztelőpaplanokon és a templomok
oltáraira is egyre többször terítenek jász
hímzéssel ellátott anyagot. Hortiné dr.
Bathó Edit szerint öltözetünk nagyon jól
tükrözi a büszke jászok méltóságát és azt
az öntudatot, melyet viseletünk a mai napig üzen a külvilágnak.
A délután további részében a táncé
volt a központi szerep, melynek 21. századi rekonstrukcióját Resóczki Roland és
Kocsán László előadásából ismerhettük
meg. Az elméleti bemutatókat személyes
találkozás követte a Jászság Népi Együttes és a Dűvő zenekar esti bemutatójának
keretében.
A kedd reggelt már gyakorlati, kézműves workshopokkal kezdték a vendégek, akik a MintaKINCStár foglalkozásai során a fafaragások mintakincseinek
feldolgozását próbálhatták ki különböző
játéktípusokon keresztül. Úgy tűnt, mindenki kellemesen elfáradt, legalábbis Lévai Péter regölésről tartott előadása alatt
a légy zümmögését is hallani lehetett.
A Néptánc Tanszék főiskolai adjunktu-

sa a kiscsőszi közösség életébe engedett
betekintést, akik a regölés szokásának
rekonstrukcióját nem terv szerint, vagy
intézményes céllal, csupán egyszerűen
kedvtelésből végzik. A téli természetvarázsláson – mely köré egy többnapos
mulatság is szerveződött – fiatal férfiak
vesznek részt, akik a falut járják, hogy a
köszöntő népszokáshoz híven, ajándékokért cserébe regösénekekkel örvendeztessék meg a családokat.
A szórványvidékeken élő, magyar
gyökerekkel rendelkező közösségek egyedül nem tudják megteremteni azokat a
lehetőségeket, melyek identitásuk megőrzéséhez szükségesek, így a civil szervezetek feladata marad a közművelődési
élet megszervezése. Balázs-Bécsi Gyöngyi a
Kallós Alapítvány - melyet Kallós Zoltán
Kossuth-díjas néprajzkutató hívott életre - sokrétű, magyar nyelvű oktatásban,
közművelődésben és népművészet terén
végzett tevékenységükről beszélt. Szó
esett többek között a válaszúti szórványkollégiumban, a kolozsvári hangszeroktatások alkalmával, a tehetséggondozás
valamint a felnőttképzés során elért, elismerésre méltó eredményeikről.
Ebéd utánra maradt a Hagyományok Háza Hálózat együttműködő tagjai számára szervezett kerekasztal beszélgetés és a Jász Múzeumba tett látogatás
is, ahol Kaftántól a viganóig címmel
viseletbemutatót tekinthetett meg a közönség a Jászsági Hagyományőrző Egylet
tagjainak közreműködésével. A kétnapos
rendezvény Túri Zoltán jászsági borkultúrát népszerűsítő előadásával, borkóstolóval, valamint Pál Mihály és a Dobroda
Zenekar új műsorának koncertjével zárult.
A szervezőknek sikerült két napba
sűríteniük a térség kultúrájának színe-javát, megragadni azt a hangulatot, átadni
valamit abból a sajátos jász életérzésből,
melyet csak azok ismernek igazán, akik
olyan szerencsések, hogy itt élhetnek.

Ajánló
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Békebeli operett Déryné deszkáin

Programajánló
● Elmarad az előadás
Július 6-án pénteken 20 órára a Déryné Deszkáin Nyári Színházi Sorozat
keretében a Szabadtéri Színpadra meghirdetett Tánckánon című előadás technikai okok miatt elmarad. A megváltott
jegyek a Lehel Film-Színház pénztárában július 13-ig visszaválthatók!
● Déryné Deszkáin – Marica grófnő
Július 7-én szombaton 20 órától: A
Marica grófnő minden idők egyik legtöbbet játszott operettje, méltán magyar, s méltán világhírű, Kálmán Imre
legizgalmasabb és legkedveltebb műve.
Nem csoda, hiszen egy slágerekkel teli,
különleges, mégis korszerű történet
elevenedik meg különböző, maguk
gyártotta hazugságok hálójában vergődő szerelmes emberekről. Csodaszép
szólók, andalító duettek, vérpezsdítő
táncok, látványos revü és igazi magyaros mulatás hallható és látható majd a
Szabadtéri Színpadon.
● Déryné Deszkáin – A miniszter
félrelép
Július 13-án pénteken 20 óra: A miniszter félrelép című film nagysikerrel
mutatkozott be a mozikban, most remek bohózatként vígjátékban kerül a
Szabadtéri Színpadra. A mai nyelven
íródott darab bővelkedik a pikáns és sikamlós jelenetekben, amit a közönség
is nagyra értékel. Sőt annyira felfokozódik a hangulat, hogy eljön az a pillanat,
amikor már az illetlen és közönséges
kifejezéseken is remekül szórakoznak
majd a nézők.
● Nyáresti szerenád
Július 14-én szombaton 20.30-tól
a Déryné Vegyes Kar hagyományos
Nyáresti szerenáddal kedveskedik a
kórusmuzsikát szívesen hallgató közönségnek, a Coop Áruház átriumában.
● Jubileumi hangverseny
Július 15-én vasárnap 18 órától a
Székely Mihály Kórus 40. évfordulója
alkalmából jubileumi hangversenyre
várják az érdeklődőket a Déryné Rendezvényházban. A műsorban fellép az
Orfeao de Abrantes Kórus Portugáliából, vezényel Tiagó Alexandre, Vitória
Rodrigues valamint a Székely Mihály
Kórus Vlaszati Erika vezényletével.
Közreműködnek a Palotásy János Zeneiskola tanárai, Kéri György skótdudás, zongorán kísér Farkasné Szőke
Tünde.
● Homoki Találkozó
Július 28-án szombaton tartják a Homoki elszármazottak találkozóját.. A
szervezők várják az érdeklődők jelentkezését az 57/412–220 telefonszámon
minden nap 19 óra után.

A Pesti Művész Színház előadásában
a Csókos asszony népszerű operett
nyitotta a Déryné Deszkáin fantázianevű nyári színházi sorozatot vasárnap este a Szabadtéri Színpadon.
kárpáti
Zerkovitz Béla- Szilágyi László örökzöldje közel egy évszázada nevetteti meg a
közönséget. A két felvonásos operett dalai azok számára is ismerősen csengenek,
akik nem a műfaj rajongói. Ki ne ismerné az Éjjel az omnibusz tetején, Gyere,
te nímand!, Van a Bajza utca sarkán egy
kis palota, vagy a címadó Csókos asszony
című slágereket? A Szabadtéri középső
szektorát betöltő berényi közönség is
együtt dúdolta a népszerű nótákat a nem
kevésbé népszerű színészekkel.
A főszereplő Pünkösdi Katinkát
alakító Fogarassy Bernadettet már többször köszönthettük a jászok fővárosában, szép hangja most sem okozott
csalódást. A szegény íróembert, Ibolya
urat alakító Egyházi Géza gyakorta fakasztotta kacagásra a közönséget, de a

humor babérjait ezúttal a nevelőapát
megformázó Harsányi Gábor aratta le.
Szótagokat felcserélő németes akcentusa, pajzán kiszólásai, melyeket még
pajzánabb mozdulatsorokkal kísért
szüntelen mosolyt csalt az arcokra.
A történet tipikus, kissé szirupos, félreértésekkel megcsavart és boldog egy-

másra találással feloldott operettmese. A
Józsefváros kopott gangjai között kinyíló ifjú színészpalántának „Déryné deszkáin” végre sikerül kibontakoztatnia tehetségét, melyet a ház népe ünnepel. A
boldogságot terv szerint még egy várható eljegyzés is fényezné, ám a vőlegény
gyűrűk híján eltűnik. A bánatos prima-

A jászsági emberek szerelmese

 folytatás az 1. oldalról
Abból az elgondolásból választotta
ezt, hogy teknővájó cigányok manapság
is megtalálhatók portékájukkal a vásárokban, melyek forgatagának valamikor
a medvetáncoltatók is részei voltak.
A Jászság déli részén, Alattyánban ma
is álló, historizáló stílusú kúriában született a majd száz esztendőt megélt Gecse
Árpád. A festészet mellett szobrászattal
is foglalkozó alkotó munkásságát Metykó
Béla mutatta be. Korabeli újságcikkek
írásaiból összeállított, dokumentumokkal, fotókkal illusztrált előadásában beszélt a mesterről, aki ígéretesnek tűnő katonai pálya helyett az alkotás rögös útját
választotta, melyen a kor nagymesterei
(Rudnay Gyula, Vágó Pál) voltak segítői,
tanítói.
Az Apáti és Szolnoki Művésztelepen
töltött idő, és a külföldi tanulmányutak
egyaránt hatással voltak művészetére.
Bármerre is járt, mindig hazatért kis falujába, amit tiszta szívéből szeretett, ragaszkodva a családi fészekhez. Örökre hű

maradt a Jászsághoz, hiszen e táj ihlette
képeit. Ezért titulálta Felkai Ferenc őt a
„Jászság festőjének”, annak az embernek,
aki az alföldi táj, és az alföldi emberek
szerelmese volt. A jász emberek arcát számos portrén örökítette meg, de készített
oltárképeket, csendéletet és szobrokat is,
közel másfélezer alkotás került ki a kezei
közül.
A teknővájó cigánycsalád festményén
Gecse egy jellegzetes, és rangosnak számító cigány mesterség pillanatát örökítette

meg, ahol a távolban láthatóak a vándorélet „kellékei,” az ekhósszekér és a ló
is. Őszi ártéri erdőt mutat a kép – ahol
a munka folyik – mert ahogy a teknővájó
cigányok mondják, csak alvó fát szabad
kivágni.
A közönség soraiban helyet foglaló
művészek közül D. Kovács Júlia, a Jász
Alkotók Körének vezetője a mesterség
oldaláról mondott el néhány gondolatot
a kiállított festményről. Ránézve a képre,
szemünket vezeti két szín, Gecse ennél

Várom jelentkezését annak az
ismeretlennek, aki július 2-án
elveszett bordó tárcámat irataimmal
visszahozta, hogy személyesen meg
tudjam köszönni. 06-70/908-6807

donna csalódottságában az idős mecénás Bajza utcai palotájába menekül, ám
a valódi boldogság mégsem ott talál rá.
Ahogy ez az operettekben lenni szokott,
végül a harag elsimul, a szerelmesek egymásra találnak és a nyolcadik kerületben
újra béke és boldogság honol. Mert ez
egy békebeli operettmese!
az alkotásánál fehér festékfoltok alkotta
fény vonzza oda a tekintetünket, melynek ellentéte is megtalálható ott, vörösben. Tetten érhető az előtér, egy nagyon
szép tájrésszel, a középtér, ahol az esemény zajlik, és ahol a fő témája található
a képnek, valamint a nem elhanyagolható háttér, egy erdőrészlet, tisztás, ami
önmagában is megállná a helyét. A festmény szereplőit letakarva tájképet láthatunk, de az ábrázolt életképtől különleges
intimitást kapott az egész alkotás. A festő
nem hagyja, hogy a földön elidőzzünk, az
égbetörő ezüst nyárfák felkapják a szemet
és elviszik az egekig.
A műelemzést követően, a bemutatót
megtisztelő Koczkás Gábor, Alattyán polgármestere néhány mondatban beszélt
arról, hogyan ápolják a községben Gecse Árpád emlékét. Szülői házát sikerült
teljes mértékben felújítaniuk, valamint a
síremlékén egykor található szobor újrafaragása is folyamatban van.
Az este zárásaképpen a társaság néhány pohár vörösbor mellett kedves
anekdotákkal idézte meg Gecse Árpád
alakját, vidám történetekben emlékezve
Bán-hegyi kvaterkázásaira is.

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva

adjunktus
Dr. Tóth Zoltán szülész-nőgyógyász

www.4dszolnok.hu

Középfokú műszaki vegzettséggel
rendelkező fiatal urat felveszünk és

gépbeállító csoportvezetővé
kiképezzük.

Berényvill Kft. 06-57/506-612

BŐRGYÓGYÁSZAT –
KOZMETOLÓGIA
Számítógépes anyajegyvizsgálat Jászberényben!
javasolt a szűrővizsgálat!

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

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

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

H, P.: 8-13,
K, Cs.: 13-19

Rendelési idő változás!

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés
• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!
Szolnok, Szapáry út 31. 1/1. Tel.: 20/273-81-31

7. oldal

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

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

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

akácméz
vásár!

/Csomor Családi
Méhészet

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Búzát nevelő tüzes koszorú
Túlnyomóan napos időre számíthatunk a hét második felében is.
Pénteken egy gyenge hidegfrontnak
köszönhetően lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérsékletben nem tapasztalunk enyhülést, nappal 30 fok körül
alakul, míg éjjel maximum 10 fokkal
csökken a hőmérséklet. Vasárnap és
a hét elején továbbra is sok napsütés,
strandidő várható.
Július 5-én Sarolta napja. A néphagyomány szerint, ha ezen a napon
esik, rossz lesz a diótermés.

Aranyos
lövészek
A Magyar Dinamikus Lövészsport
Szövetség július 1-jén Berettyóújfaluban rendezte az Országos Sportlövő
Bajnokságát, amelyen kitűnően szerepeltek a jászberényi lövészek.
m. t.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
július 5. csütörtök
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

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

július 6. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 11. szerda
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

július 7. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 12. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 8. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 13. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 9. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 14. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 10. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 15. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300-300; 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: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat
24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám:
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma:
06-80/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási
időben: 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, 06-57/540132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 0657/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás:
06-57/411-933, 06-57/411-643.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

2018. július 5.

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.

Az országos bajnokságon Jászberényt
a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub képviselte hat versenyzővel, akik négy kategóriában, tíz versenyszámban álltak a lőállásba. A bajnokságot ünnepi jelzővel illette
a rendezőség, mert 530 nevezés érkezett,
amire még eddig nem nagyon volt példa a
sportlövészetben. A rendkívül színvonalas
eseményen a jászberényi sportlövők kiemelkedő eredményt produkáltak, hiszen
a kihirdetett 28 versenyszám érmei közül

14 a HLL Klubhoz került.
Trájer Szabolcs, a berényi klub juniorversenyzője megvédte tavalyi elsőségét
sportpuska versenyszámban, azaz újra
ő lett az országos bajnok. Ifj. Hábencius
Ferenc, a csapat felkészítő edzője szintén aranyérmes (országos bajnok) lett a
sörétespuska versenyszámban. Hábencius
Ferenc pedig korcsoportja legeredményesebb lövőjének bizonyult, hiszen három-

szoros országos bajnoknak mondhatta
magát 7 ezüstérme mellett. Azaz a hadi
puska és hadi pisztoly, valamint a sportpisztoly versenyszámban egyaránt az első
helyen végzett. Oláh Pál sportpisztolyban második lett, sportpuskában pedig
bronzérmes.
A berényi csapat folytatja felkészülését, majd két hét múlva a Finnországban
rendezendő világbajnokságra utaznak.

Irány a világbajnokság

A szakosztály többi versenyzője a nyárvégi övvizsgákra készül.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
Jászberény Város Önkormányzatának,
valamint az összetartó szülői közösségnek
a rengeteg segítséget és támogatást – nyilatkozta Soós László szakosztályvezető.

A tavaszi, nyolc állomásból álló versenyszezon utolsó két kiemelt versenyén is remekeltek a Jászberényi SE
Kondor ITF Taekwon-doo Szakosztály sportolói.

Június 2-án Esztergomban rendezték
a WAKO Utánpótlás Kick-Boksz Magyar
Bajnokságot, ahol Soós László szakosztályvezető négy tanítványa is tatamira lépett
a Király Team Kick-Boksz Akadémia
színeiben. A közel 200 fős mezőnyben
az elvárásoknak megfelelően teljesítettek
és közülük hárman be is kerültek a válogatott keretbe, hiszen ismét elsők lettek
kategóriájukban több szabályrendszerben
is. Így Török Karola mindhárom rendszerben (point fighting, light contact és kick
light), míg Száraz Gergő és Tűzkő Olivér
light contactban és kick lightban indulnak
a szeptember közepén Olaszországban
rendezendő WAKO Kick-Box Világbajnokságon.

Az egy hónapos pihenőt követően
négyhetes edzőtáborral, valamint egyénre bontott edzésmunkával készülnek a
válogatott sportolók a világbajnokságra.

Száraz Gergő, Török Karola, Klein Gergő, Tűzkő Olivér. Elöl: Soós László

Taroltak
az autósok

Július 1-én Hatvanban rendezték a
Magyar Szlalom Bajnokság harmadik futamát, amelyen remekeltek a
jászberényi autósok.
A széria autók 1600 CCM alatti versenyében mindhárom dobogós
helyet városunk versenyzői hozták
el: harmadik Halápi Zsolt, második
Taczman Zsolt, a dobogó legfelső foká-

Bercsényi
Kupa

A Bercsényi DSE már sokadjára rendezte meg a Bercsényi Kupát labdarúgás sportágban. A IV. korcsoportos
fiúk versengésére öt iskola részvételével került sor, de három iskola a lány
csapatát is indította a tornán.

ra pedig Kaposznyák Mihály állhatott.
Tóth József a tuningolt autók 1600

CCM alatti kategóriában a második
helyen végzett.

A lányoknál a Gyakorló kétszer is legyőzte a Székelyt, a Bercsényi mind a négy
mérkőzésén döntetlent játszott, így Gyakorló, Bercsényi, Székely sorrend alakult
ki a végén. Különdíjakat is kiosztottak a
tornán, a fiúknál a gólkirály Muhari Zoltán (Bercsényi), a legjobb mezőnyjátékos

Palcsó Martin (Gyakorló), a legjobb kapus
pedig Rácz Róbert (Nagyboldogasszony)
lett. A lányoknál a gólkirályi címet Kiczkó
Diána (Gyakorló), a legjobb mezőnyjátékosét Gulácsi Dzsenifer (Székely) kapta,
míg a legjobb kapus címét Csáki Lilla
(Bercsényi) nyerte.

k. a.
Összesen 16 mérkőzést játszottak a fiatal labdarúgók, hatalmas csaták alakultak
ki. A fiúknál a házigazda Bercsényi Iskola
csapata minden ellenfelét legyőzte, legnehezebben a végül második helyen végzett
Gyakorlót. A 3-5. helyért körbeverés alakult ki a Jászalsószentgyörgy, a Nagyboldogasszony és a Székely között, a gólkülönbség döntött a szentgyörgyiek javára.

A képen a házigazda Bercsényi fiú és lánycsapata látható.

