Félszáz év szépészet

Bárdos Ágnes mesterfodrász mesélt
hobbijaként szeretett szakmájáról,
a múltról és a trendekről.
Interjú a 3. oldalon

Katonahőseink nyomában

Kispályás bajnokság eredményei

A Nagy Háború hőseiről hallgattak
előadást az érdeklődők a Jászok
Egyesülete rendezvényén.
Tudósítás a 4. oldalon

A Csizmadia győzelmével befejeződött a
kispályás labdarúgó bajnokság, melynek
táblázatait lapunkban közöljük.
Táblázatok az 5. oldalon
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Jászberény város lapja

Hagyományőrzés és értékteremtés

Kivételesen nem jászsági kötődésű
művész, P. Bak János munkájával és
életével ismerkedtünk meg a Szikra
Galéria A hónap műtárgya sorozat
keddi programjában.

November 4-én országszerte emlékezést tartottak az 1956-os forradalom
elhunytainak tiszteletére. Városunkban ilyenkor a magyar áldozatok
mellett megemlékezünk arról a névtelen szovjet katonáról is, aki életével fizetett a jászberényiekre kiadott
tűzparancs megtagadásával.

Kárpáti Márta

Szabó Lilla
Vasárnap délután ünneplő tömeg
gyűlt össze a volt Huszárlaktanyánál található emléktáblánál, amely a laktanya
egykori parancsnokának állít emléket.
„Ez a szovjet tiszt 1956-ban az adott
szavát betartotta és november 4-én hajnalban, katonáival nem támadta meg
a várost” – ezekkel a gondolatokkal
kezdte beszédét Besenyi Vendel helytörténeti kutató, majd a továbbiakban
részletesen felidézte a katona tettét, és
az 56-os forradalom helyi eseményeit.
A történelmi feljegyzések szerint
a tiszt nem volt hajlandó azokra a
jászberényi emberekre lőni, akiknek
gyermekei együtt játszottak a szovjet
tisztek gyermekeivel. Nemes és empatikus cselekedetéért november 4-én a
helikopterrel érkező statáriális bíróság
felelősségre vonta, majd a parancs megtagadásáért kivégezte.
A várost Jászárokszállás, Nagykáta
és Szolnok felől támadták meg a szovjet csapatok.
folytatás a 2. oldalon 

Nagyszüleink hagyatékának őrzését tűzte ki zászlajára a Jászberényi Hagyományőrző Együttes, amely idén ünnepli alakulásának 20. évfordulóját. A Kiválóan Minősült Hagyományőrző Együttes címet is elnyert értékőrző közösség jubileuma
alkalmából „Örvend az ég vigassággal, dicséretekkel…” címmel adott telt házas
műsort szombaton a Lehel Film-Színházban.
Taczman Mária
A tartalmas, eredményes két évtizedre visszatekintő előadást Gál-Dobos
Beáta nyitotta meg, köszöntve a megjelentek között Pócs János országgyűlési
képviselőt, Szabó Tamás polgármestert
és a jászsági polgármestereket. Kiemelte, hogy az együttes célja mindig
is a jászsági szokások, hagyományok,

dalok, táncok gyűjtése és színpadra
állítása volt. „Számukra minden dal,
minden mozdulat kincs, minden dokumentum gazdagság” – fogalmazott.
Nemcsak a jászsági táncok átörökítését végzik a felnövekvő generációk
számára, hanem mindannyian őrzik a
jász viselet letisztult motívumkincsét
is a saját maguk számára varratott ruhákkal. Emlékeztetett az elért szakmai

Kupa-búcsú a Honvéd ellen Gépszemle
Megoszlanak a vélemények, hogy a
sportban van-e különbség vereség és
vereség között. A végeredményt tekintve aligha, a „kitől” és „hogyan”
vonatkozásában viszont már árnyaltabb lehet a kép.
Szőrös Zoltán
Ezt tükrözte a Jászberényi FC labdarúgóinak elmúlt
hete, miután kupa- és bajnoki mérkőzésen is egy-egy góllal maradtak alul. A szerdai,
Kecskeméten játszott kupameccsen az NB I másodikja,
a Budapest Honvéd ellen kiválóan helytállt Arany László
gárdája, mert bár a kispestiek
öt perc elteltével megszerezték
a vezetést, a hátralévő időben
méltó ellenfél volt a JFC, sőt,
az egyenlítésre is megvolt az
esély. Végül maradt a 0-1, de

Az expresszionista
libapásztor

az ellenfél edzőjének, Supka Attilának a
nyilatkozata is mutatta, korántsem volt
egyoldalú a találkozó. A szakember csak
a továbbjutásnak tudott örülni, és elismeréssel szólt a jászberényiek futballjáról,
miként a mieink trénere és a szép számú
szurkolótábor is büszke lehetett a mutatott teljesítményre.
folytatás a 8. oldalon 

Fotó: Pesti József

N. V. G. - TRANS KFT.

jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

● Ingyenes műszakivizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj)
● Nemzetközi és belföldi szállítás.

Az időjárás ugyan mostanában nem
azt mutatja, hogy közeledne a tél, de
biztosan nem fog elmaradni. A JVV
Nonprofit Zrt. Jásztelki úton található telephelyén gépszemlére sorakoztatták fel a hó és a jég ellen szükség
esetén hadra fogható technikai eszközöket.
m. t.

eredményekre: a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Művészeti Díj kitüntetésre, az együttes népdalkörének a XII.
Vass Lajos Népzenei Versenyen szerzett
Arany Oklevelére. Az először 2000ben, Bagon színpadra lépő közösség
azóta táncháztalálkozók, művészetikulturális műsorok állandó szereplője.
A szakmai színvonalat pedig mi sem
jelzi jobban, minthogy három Fülöp
Ferenc Díjas Hagyományőrző – az alapító-művészeti vezető Kocsán László,
Hlavacska Adrián és Hlavacskáné Bathó Katalin – is az együttes munkáját
gazdagítja.
folytatás a 6. oldalon 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a művész fia, Bak Péter festőművész is, aki nem csak érdekes információkat osztott meg a családról és a
bemutatott képekről, de az est végére
ő maga is eddig számára ismeretlen
adatokkal gazdagodott édesapjára vonatkozóan.
A képzőművészeti alkotások befogadására való ráhangolódásként a hagyományokhoz híven a Palotási János
Zeneiskola növendékei Farkasné Szőke
Tünde tanárnő zongorakísérete mellett
remek hegedűjátékkal örvendeztették
meg a kávéház népes közönségét. Az
igazgatónő megragadta az alkalmat,
hogy köszönetet mondjon az est házigazdájának, Szikra Istvánnak a
rendszeres szereplési lehetőségekért,
valamint az iskola hatvanadik évfordulójára megjelent könyv támogatásáért.
Az elhangzó Rieding mű és Weiner
Rókatánca sziporkázóan üde dallamai
nagyszerűen illeszkedtek a hónap műtárgyaként választott Ebéd a mezőn
című kép vibrálóan gazdag színvilágú,
bölcs harmóniát árasztó témájához.
folytatás a 7. oldalon 

Állatkerti kalandoZOO
Néhány napja, egy csodálatosan egyedi, tematikus, új játszótéren kalandozhatnak a gyerekek a Jászberényi Állatés Növénykertben.
Demeter Gábor
A korábbi játszópark eszközei az idők
folyamán elavultak, korszerűtlené váltak,

lecserélésüket sikeres pályázat segítette. A
régi játszótér egy része megmaradt, másik
részét pedig elbontották. A rendelkezésre
álló térre egyedi játszóeszközöket álmodtak, kifejezetten az állatkert számára kialakítva azokat. Az Állatkerti kalandoZOO a
kapolcsi Ilona Malom Műhely alkotóinak
fantáziáját és keze munkáját dicséri.
folytatás a 6. oldalon 

A helyszínen a hóeltakarító és síkosság-mentesítő járművek között,
a JVV Nonprofit Zrt. Kommunális
ágazatvezetője Tóth Endre tájékoztatta
lapunkat.
Hogyan készültek fel azokra az
esetekre mikor az időjárás téliesre
fordul, fagy és havazni fog?
Jászberényben, a JVV Nonprofit
Zrt. látja el a gyakorlati feladatát a síkosság-mentesítésnek és a hó eltakarításnak.
folytatás a 2. oldalon 

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

- Computeres diagnosztikai vizsgálat, hibafelmérés,
- Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás,
- Kamion, teher- és személygépkocsi szerviz.

Igény esetén tréleres szállítással is!

Személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.
Szerviz: 06-30/205-6710
Műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
Internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
Fuvarszervezés: 06-57/415-037,
06-57/415-221, Fax: 06-57/402-022

www.nvgtrans.hu

Személygépkocsi
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

2018. november 8.

A hazaszeretet példája Valóság lett az álom

 folytatás az 1. oldalról
A főtéren tűzharc keletkezett, melynek áldozatául esett több főtéri épület,
köztük a legjelentősebb, a Főtemplom
barokk tornya. Ezután a kiegészítő parancsnokság és a laktanya sem maradt
büntetlenül. Az ott állomásozó katonákat szétkergették, a pénztárat kirabolták, elvitték a fegyvereket, valamint a
raktárakban lévő lőszereket. A pusztítás
és a rablás közel kétmillió forintos kárt
eredményezett, és, ami megfizethetetlen veszteség, az a harcokban elesett hat
magyar és három szovjet élete.
Mindennek dacára a szovjet parancsok hős és mártír Jászberényben.
A katona adatait 2031-ig titkosította Oroszország, így csak azt követően
kutatható fel a neve, de addig is névtelen hősként emlékezünk rá. Besenyi
Vendel azzal zárta az emlékezését, hogy
ugyan a gyász szövi át ezt a napot, mégis dicső nap is egyben, mivel Jászberény
akkor megmutatta a hazaszeretet ragyogó példáját.
Az ünnepi beszédet követően a Jászberény Városi Önkormányzat képviseletében Szatmár Antalné és Hajnal-Nagy

Barta László, a Barta Betonkészítő
és Fuvarozó Kft. telephelyére várta a
kedves vendégeket október 31-én, a
család állíttatta kőkereszt felszentelésének ceremóniájára.
Kazsimér Nóra

Gábor alpolgármesterek helyezték el az
emlékezés virágait. Koszorúzott a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala, az
56-os Nemzetőrség Országos Parancsnoksága, a Fidesz Jászberényi Szervezete,
az 56-os Vitézi Lovagrend, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, és a Politikai
Foglyok Országos Szövetsége.

„Életünket áthatják azok a pillanatok, amikor Isten felé fordulunk, és
arra kérjük, segítsen meg bennünket.
Én is voltam ilyen helyzetekben és úgy
érzem, hogy a jó Isten mellettem állt.
Ennek örömére, Isten dicsőségére, tiszteletére valósult meg a kereszt felállítása, mellyel tízéves vágyam vált valóra”
– nyilatkozta lapunk kérdésére Barta
László, aki külön köszönetet mondott
Petro Istvánnak valamint az alkotó Szabó Csabának az önzetlen, segítőkész
közreműködésükért.
A különleges alkalomra számos
vendéget vártak, többek között egyházi képviselőket, kedves ismerősöket,
barátokat. A megjelentek között volt
Szatmári Zoltán, Lantos István, Tamás
Zoltán, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke, valamint Szatmári Antalné alpolgármester asszony, továbbá
a kereszt készítője, Szabó Csaba kőszobrász is tiszteletét tette alkotásának
felszentelésén. A szakember elmondása
szerint a legnagyobb feladatot természetesen a műhelymunka jelentette, a
szobor összerakásához, kihelyezéséhez
mindössze egy hétre volt szüksége. A

városban egyébként több helyen láthatjuk keze munkáját, ám eddig leginkább
restaurálással foglalkozott, ez az első alkalom, hogy teljesen önálló szobor elkészítésével bízták meg.
A következőkben Novák István plébános emelkedett szavait hallhatták az
egybegyűlt hívek. „Mindig nagy öröm
számunkra, amikor megmutatkozik,
hogy vannak jó szándékú vállalkozók,
olyan családapák, akik életük fontos részének tekintik, hogy a keresztény hitről
tegyenek tanúságot. Legyenek mindig
ilyen emberek, akik megmutatják, hogy
a kereszténység nem pusztán a négy
fal között él, hanem mindennapjaink,

munkás hétköznapjaink szerves része.”
Az ünnepi beszédet követően a szenteltvíz által megáldotta a Jézus keresztre
feszítését ábrázoló szobrot, ezzel Isten

Gépszemle – felkészülés a télre

Pályázati felhívás
Jászberény Városi Önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé otthonteremtés önkormányzati támogatás
keretében építési telek ingatlanok
kedvezményes megszerzése iránt szakemberek részére.
Jászberényi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál foglalkoztatott
szakemberek jászberényi építési telek
ingatlanok kedvezményes megszerzése
iránt nyújthatnak be támogatási kérelmet lakóépület megépítése céljából - a
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az otthonteremtés
önkormányzati támogatásáról szóló
20/2012. (IV.12.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.

A részletes pályázati felhívások
megtekinthetőek Jászberény Város
honlapján (www.jaszbereny.hu) és a
Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A támogatási kérelem
nyomtatványa letölthető Jászberény
Város honlapjáról, illetve beszerezhető
a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban.
A támogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető, illetve
a támogatási kérelem benyújtható a
Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (5100 Jászberény,
Lehel vezér tér 18. 1. emelet 33. iroda;
tel.: 57/505-751).
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2018. november 30.
(péntek) 12 óra

 folytatás az 1. oldalról
Ennek az a lényege, hogy november
15-től március 15-ig terjedő időszakban, illetve amennyiben ezt követően
a körülmények indokolják, tovább is,
a mi cégünk látja el a helyi utak ilyen
jellegű karbantartását.
Hány géppel, milyen módon történik ez?
Mint mindig, idén is felkészítettük
gépeinket és a hozzájuk kapcsolható eszközöket a lehetséges feladatokra. Négy
nagyobb teherautó, hat kis traktor, két
mtz szerelhető fel hótolólappal és sószóróval. Egy forgó rakodógép és egy
homlokrakodó – ez utóbbi univerzális
árokásó gép –, a külterületi utakat takarítja, illetve ha olyan mennyiségű hó
esik, ezek a gépek végzik el a rakodást.
A már megjelölt időszakban
hóügyeletet tartanak a cégnél. Mi az
a riasztási állapot, amikor a gépeket
el kell indítani?
Az Országos Meteorológiai Intézet
jelentése alapján a csapadék megérkezését megelőző két órával elkezdődik a
megelőző jellegű sózás, vagyis az alásózás, hogy a lehulló csapadék rögtön el is
olvadjon. Ha pedig tartósan, nagyobb
mennyiségű hó esik, akkor folyamatos
a munkavégzés. A síkosságmentesítést
akkor végezzük, ha az útfelület lefagy,

facebook.com/
berenycafe

A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara,
a Földművelésügyi Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:

2018. november 10. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)
Fajták: mucsu, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

Köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak
akik édesanyám,
nagymamánk és dédikénk

Fülöp Sándorné

szül: Mudrák Mária Verona
(1929-2018)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a krónikus osztály
főorvosának és ápolóinak odaadó
munkájukért.
Gyászoló család

eljegesedik, ekkor természetesen azonnal beavatkozunk: amint a jelentés
megérkezik, elindulnak a gépek.
Milyen ütemezéssel, fontossági sorrendben végzik a munkát, ha
szükséges?
Első ütemben a Közútkezelő útjaihoz csatlakozó főbb gyűjtőutakat
takarítjuk meg, idetartoznak még a
munkahelyek és a közintézmények
megközelítését szolgáló fontosabb
utak, valamint a főbb kereszteződésekben található gyalogátkelők. Második
ütemben az egyéb, munkahelyekre vezető és közforgalmi utakat takarítjuk
meg. Harmadik ütemben a maradék

szolgálatára rendelve a feszületet. A rendezvény kötetlen, jó hangulatú beszélgetéssel folytatódott az édes és sós süteményekkel megrakott asztalsorok mellett.
területeket, kisebb utcákat, külterületi
utakat mentesítjük.
A lakosság örök kérdése, hogy
kihez tartozik, kinek a feladata a járdákról a hó eltakarítása?
Az ingatlan tulajdonosának feladata az előtte lévő járdaszakasz hótól
való mentesítése. Ahol a kerékpárút
és a járda együtt halad, ott a lakosoké
a járda rész takarítása, cégünk pedig a
kerékpárút megtisztítását végzi. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
lehetőleg ne túrják át a kerékpárutak
területére a havat, mert úgy az többszörös problémát jelent, ismételt takarítást
a gépeknek. Kérem, hogy lehetőleg a
zöld területekre próbálják a havat ellapátolni, elhelyezni.

Emlékezés

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak akik szeretett
férjem, édesapánk, nagyapánk

Balogh Béla

Krupa Ferenc

„Szívünkben helyedet
nem pótolja semmi,
Míg a földön élünk,
nem fogunk feledni.”
Szerető feleséged és
három unokád

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

halálának 1. évfordulójára.

(1949-2018)

Szerető család

Életutak

2018. november 8.

A munkám a hobbim

Nem sok olyan tősgyökeres jászberényi van, aki ne ült volna a szép emlékű, Főtemplommal szembeni szolgáltatóház fodrászatának búrái alatt
az ezredforduló előtti hőskorszakban. A kórház melletti Szépségkuckó
neve is ismerősen csenghet. Bárdos
Ágnes mesterfodrász hivatása gyakorlásának fél évszázados jubileumát
ünnepli az ősszel. Vele beszélgettünk
a szakma iránti elköteleződésről,
külső-belső szépségről és a szépségipar változásáról.

hozzánk a vendégek, mintha klubba
érkeztek volna. Fontos volt az emberi
lépték, a jó hangulatú légkör, a beszélgetések. Kétszer még Szépségkuckó
Bált is szerveztem, amelyen 120-140
között volt a vendégek száma. Végül
egy évvel ezelőtt döntöttem az újabb
költözés mellett. Azóta itt a Futó utcában szépítem vendégeimet Kispál Vivien kolléganőmmel.
Ezek szerint fontos a folyamatos
megújulás.
Igen, mindig kell a változás, a pozi-

taczman
Meséljen a kezdetekről!
Ötven évvel ezelőtt, ősszel
kezdtem tanulni a fodrász szakmát, az 1968/69-es tanévben az
ipari iskolában. Akkoriban nehéz volt bekerülni a szakmába,
majd több évbe telt bizonyítani
a rátermettséget, tudást. Férfi-,
vagy női fodrásznak lehetett tanulni. Szorgalmasan kezdtem
építeni a szakmai tudásomat:
már tanulóként reggeltől estig dolgoztam, az iskola után
Jászjákóhalmán fogadtam este
a vendégeket. A kontyfésülést
már ekkor nagyon szerettem.
Azóta napi 12 órát dolgozom.
Hogy indultak az első
évek már végzett fodrászként?
A Dózsa György úton kezdtem dolgozni a férfi fodrászatban. A 70-es évek elején minden
a Műszeripari Szövetkezethez
tartozott. Ezután a Főtemplommal szembeni szolgáltatóházhoz
kerültem, biztosan emlékeznek még az
olvasók is az ott működő fodrászatra. A
következő állomás szakmai pályámon a
Rákóczi úti fodrászat volt, ami kozmetikával együtt működött, ma virágbolt
üzemel a helyén. Ezt követően a Szövetkezet úton csattogott a fodrászollóm a
biztosító alatti helyiségben.
A Szépségkuckó végül fogalommá vált Jászberényben…
Illésiné Marcsi kozmetikus kolléganőmmel álmodtuk meg a Szépségkuckó vállalkozást, amelyet a kórház
mellett kezdtünk üzemeltetni. 1985.
február 1-jén nyitottunk, majd 33
éven keresztül szépítettük a vendégeket együtt. Az első helyünk igazi kuckós, családias hangulatú faház volt,
majd onnan költöztünk a Rákóczi út
elejére, ahol 13 évig működtünk. Úgy
gondolom, nemcsak szolgáltatást biztosítottunk magas színvonalon, hanem
közösséget is teremtettünk. Úgy jöttek

tív irányba való növekedés, fejlődés. Ez
az új környezet fénnyel teli, nagyon levegős. Mindig ilyen munkakörnyezetre
vágytam.
Sokan tudják, hogy szakmai előrehaladása is számottevő.
Úgy szerettem a szakmát, hogy 12
évig versenyeztem. Nappali, koktél- és
estélyi frizurákat készítettem a rangos
megmérettetéseken. Egyszer elnyertem a megyei első helyezést, országos
versenyen a 16. helytől kezdve voltak szép eredményeim. Ezután sokáig
vizsgáztattam tanulókat, zsűriztem
versenyeken. Rengeteg tanulóm volt,
néhányukra büszke is vagyok. Volt,
hogy egyszerre 4-5 lány tanulta a szakma csínját-bínját tőlem. 1993-ban szereztem meg a mesteroklevelet. A mai
napig aktívan benne vagyok a szakmai
vérkeringésben. Konferenciákra, tréningekre járok, folyamatosan nyomon
követem a legújabb termékeket és technológiákat.
Nagy ajándékot
kapott az élettől
Tarjáni Lajos és
Tarjáni Lajosné,
született Nagy Mária, akik a napokban
köszönthették egymást 60. házassági
évfordulójuk alkalmából. A nem mindennapi jubileumot november 3-án,
szombaton délután az Aranysas Rendezvényházban is megünnepelték a családtagok, rokonok és barátok körében.

Milyen volt a szépségipar változása az elmúlt fél évszázadban?
A divat állandó körforgásban van.
Eleinte, a 70-es években – ami ma már
retro korszaknak számít –, a dauer volt
a sláger. Azóta hatalmasat fejlődött
a hajfestés technológiája. Ma inkább
ezen van a hangsúly, a lehetőségek tárháza szinte végtelen. Imádom kitalálni
a hajakat, és azt kedvelem a legjobban,
amikor a vendég rám bízza magát. Ránézek és kitalálom, mi lenne számára
a legelőnyösebb. Számomra az a legnagyobb elismerés, mikor a
munkám végeztével azt mondja a tükör előtt a vendég, hogy:
„pont így képzeltem el.”
Ez a nagy elköteleződés
már túlmutat a szakmai kompetenciákon.
Szinte mentálhigiénés terep az én szalonom. A vendégeim nagy részére úgy tekintek, mint családtagra. Nem is
igazán munkának mondanám
ezt, azt szoktuk emlegetni kolleganőmmel, hogy a mi szlogenünk: „Munkám a hobbim!”
Nemcsak kívülről, hanem belülről is segítek szépülni. Egy
jól eltalált frizura nagy önbizalmat tud adni, megváltoztatja a
magunkhoz, testünkhöz való
viszonyunkat. Segít szeretni a
megjelenésünket, és ez az önszeretet kisugárzik, érződik.
Bizalmas, szeretetteli légkört
igyekszem kialakítani, a vendégeim a titkaikat is rám bízzák,
tudják, nálam jó helyen vannak. Lelki támasz is ez, nem csupán egy
üzleti szolgáltatás.
Ez szimpatikus életfilozófia!
Tizenhat éve életmódot váltottam.
Egy olyan programot élek és gyakorlok, amelyben a testi-lelki-szellemi
harmónia megteremtése a cél. Egyetlen
napot sem voltam betegállományban.
A hála életem központi mozgatójává
vált, valamint a tudatos előretekintés: minden nap leírom a terveimet,
céljaimat. A családom is nagy szeretet
forrása: két lányom van, mindketten a
szépségszakmában dolgoznak. Egyikük
Győrben, a másik Ingolstadtban él.
Három unokámban látom továbbélni
azt, amire őket tanítottam. Számomra
az a hitelesség ismérve, hogy én magam is rendben vagyok, kívül-belül.
Megtiszteljük a vendéget azzal, hogy
fehérben dolgozunk. A haj, a szolid
smink elkészítése is a magunkkal és
embertársainkkal szembeni tisztelet és
igény jele.
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Kit érdekel az életünk?
Zöld színű borítóval kötött könyv
került a kezembe, fedlapján tölgylevél és SGY monogram. A könyvben
egy élet története, emlékező gondolatok olvashatók, melyeket egy
jászberényi erdész vetett papírra és
jelentetett meg jó fél évtizede „Kit
érdekel…? Kit érdekel…” címmel.
d. g.
Az idősebb generációnak talán nem
kell bemutatni Sárközy György erdészt.
Sokan mint a városi parkok építőjére,
azok szépítőjeként emlékezhetnek rá.
Az erdészet területén hosszú időn át
végzett szakmai munkája elismeréseként számos oklevél birtokosa.
Vajon mi lehet az előzménye annak, hogy a nyugalmazott erdész
könyvírásba kezdett jó néhány esztendővel ezelőtt? Személyes találkozásunk
alkalmával válaszolta meg a kérdést,
hosszú, szövevényes monológba burkolva mondanivalóját, beleszőve életének állomásait, családját, és szakmájában való ténykedéseit is.
Élete történéseinek egyik meghatározó szakasza volt számára a második
szülővárosának tekintett, Szegeden
töltött középiskolás évek kora. Az erdészeti iskola azon osztályának volt a
tanulója, akik először kezdtek ott és
végezték el tanulmányaikat. Máig tartó
barátságok köttettek, különösen négy
görög származású osztálytárssal, és a
nyiladozó első szerelem időszaka volt
ez. A technikum ünnepségein szerepel
mint „szavaló személy” és rendelkezve
némi irodalmi beütéssel, már foglalatoskodott versek faragásával ezt az időszakot megelőzően is.
A szegedi emlékekhez kötődik, ott
gyökerezik a könyvírást megindító történés is. Közel egy emberöltőnyi idő
után, váratlanul jött egy telefonhívás,
akitől eddig egy hang nem volt. Ekkor
jött egy sugallat, gondolatok sora, amelyekből minden földerengett, és úgy
érezte, ezt le kell írnia!
Ez volt a kezdet, aztán ehhez kapcsolódtak hozzá az összes többi emlékek, akár a kisgyermekkorból beleívódottak is. Ilyen volt számára az a
pányvakötélhinta, amit a házuk udvarán álló hatalmas fenyőfára erősítettek
annak idején. A hinta lengésének hos�szúnak tűnő ideje, amíg egyik pontból
a másikba elért, háttérben a Barátok
temploma harangjainak hangja, megadta az egész gondolatvilágának hangulatát, amit aztán a könyv fejezeteiben
próbált visszaadni.
Emlékekbe vésődött történetek a
lomban. Az évek
nem teltek hiába, a
rengeteg munka és
építkezés közepette a
gólya kétszer is megérkezett a házaspár
életébe. Fiú- és lánygyermekkel bővült a
család, akik szülői áldással léptek a nagybetűs élet mezejére és a házasság szentségébe. Azóta négy unoka és már két
dédunoka is erősíti a családi köteléket.
Hat évtizednyi együtt töltött idő hos�szú korszak, mely igen gazdag emlékekben
és a számtalan örömteli napot sokszor szomorúság, fájdalom kísérte, de kitartottak
egymás mellett. Isten éltesse őket!

Gyémántlakodalom

A család „Tatája és Mamája” 1952
telén ismerkedett meg a Víz utcai Tánciskolában. A kiszemelt leány erekközi

tanyán lakott Jászberénytől 18 km-re,
de a fáradhatatlan legényt ez sem tántorította el az udvarlástól, pedig volt
eset, hogy az ifjú a számára ismeretlen
terepen, a sötét éjszakában eltévedt, ami
miatt visszafordulni kényszerült.
Lajos bácsi közel hat évnyi udvarlást
követően kérte meg Marika néni kezét,
majd az eljegyzést követően 1958. október 25-én fogadtak örök hűséget egymásnak a Nagyboldogasszony Főtemp-
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felcseperedésről, megelevenítve benne
Jászberény, a város egy részének régi
hangulatait, az I. kerület akkori képét,
és az abban az időben itt élő embereket.
A Szilvás dűlő romantikusan elhagyatott arca, öreg diófákkal és sok boldogszilvával, a nagykertes Szúnyogos, amin
átvágva ott volt a belső Zagyva partja,
ahol fürödni, csónakázni lehetett, és a
„Pisze szoborral” a „Barát-pást”, amelyhez számtalan kaland kötődik.
Különös személyes vallomás a
könyv, melyben nyilvánosság elé kerülnek Sárközy György felmenői, családja, barátai, mellettük a jászsági erdész
munkájának emlékei is, melyek így
nem semmisülnek meg. Bátran vállalja
életútjának örömeit, sikereit, de bánatait, kudarcait is őszintén megvallja.
Képek villannak fel sorban. Nem
az életrajzi írásokra jellemző szoros időrendben követik egymást a történések.
A papírra vetett gondolatok csaponganak, az érzések szabad folyásán keresztül rakódnak egymás után egymásra
feltört emlékei. Kissé széteső kompozíciójú, és parányi aránytalanságokat
is mutat a mű, az sem kétséges, hogy
rosszul szerkeszt az írója, azonban páratlan részletek gazdagítják a történeteket!
Amikor becsuktam Sárközy György
könyvét, nem éreztem elpazaroltnak a
vele töltött időt, mert mindent egybevetve, élvezhető a nyugalmazott erdész
könyve, hibáival együtt. Mindenekelőtt a hangulata miatt. És egyébként:
keressék és olvassák el!
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Jászkun hősök nyomában

A Nagy Háború jászkun hőseiről tartott előadást Szentváry-Lukács János
a Jászok Egyesületének nyári szünet
utáni első összejövetelén a Pest Megyei
Megyeházán szeptember 24-én. Előadását katonadalokkal is aláfestette. A
Nagy Háborúból a jászok is derekasan
kivették részüket, hősi halottaik száma
a teljes magyar átlagot meghaladó volt.
Mindenszentek napja alkalmából közöljük tudósításunkat.
Bognár Mária

Kazsimér Nóra képriportja

Az előadó 2013-tól gondolt arra,
hogy a drámai idők emlékei az eddigieknél méltóbb megörökítést érdemelnek. Ezért létrehozta a Hősök Naptárát,
melynek lényege, hogy a háború minden
napjára jusson egy-egy konkrét személyhez köthető esemény, történet. Szereplői
lehetőleg hadnagynál kisebb rendfokozatúak legyenek, szerencsétlen kisemberek
– bár szerinte a háborúban mindenki
kisember -, a tábornokokról ezúttal kevesebb szót említve, mivel hogy azok
ténykedése elég jól dokumentálva van. A
katonák szenvedéseinek, helytállásának a
felidézése volt a cél.
Az erre irányuló honlap 2014. július
28-án indult el, és azt hárman készítik.
Az 1560 napig tartó I. világháború némelyik napjára volt, hogy 100 történet
is befutott, de volt, amikor egyet is csak
kínkeservesen lehetett találni.
A honlap olvasóihoz azzal a kéréssel
fordultak, a családok küldjék be saját
őseik történetét, hogy azok milyen hőstettet hajtottak végre. A háború első hősi
halottja éppen jász volt, a 68. gyalogezred katonája, Kovács Pál, róla mintázta a
szobrász az abádszalóki hősi emlékművet,
de az utolsó napra is jutott egy 29. honvéd gyalogezredbeli (vagyis jász) katona.
A forrásmunkák között felhasználták a két világháború között a több száz
ezredről megjelent visszaemlékezéseket,
könyveket. Ezek már digitálisan is megvannak, így sokkal könnyebb kutatni
őket. Végig tallózták a korabeli és két világháború közötti sajtót, tábori újságokat,
és gyűjtötték a történeteket, így találták
meg Konyovics Demeter haditengerész
történetét is. A tengeren megsemmisítettek egy naszádot, és ő repülőgépéről
nézve látta, hogy ott lubickol két ember,
akiket aztán ő felvett a gépe fedélzetére, és
megmentett. Ezért a háború után a francia haditengerészet is kitüntette.
Ötvenezer oldal levéltári anyagot is
átnéztek. Ebben bukkantak a későbbi erdélyi püspök, Márton Áron nevére is, aki
lakatosinasként vonult be. Háromszor
szenvedett sebesülést. A levéltári anyag
zöme korabeli kitüntetési javaslat – tintaceruzával írva. Aki akár közvitézként,
akár honvédként önként vállalkozott
fogolyszerzési akcióra, az még vitézségi
érmet is kaphatott.
Rábukkantak Kiss Józsefnek, az I.
világháború egyik legjobb vadászrepülőjének a nevére, aki összesen 15 vitézségi
érmet érdemelt ki. Az ő gépét is lelőtték,
nem is egyszer – az utolsó esetbe belehalt.
Teljesítményét még a lovagias ellenség is
respektálta, így a temetésére az angol légierő köteléke berepült, és egy koszorút
dobott a sírjára.
Hőstett volt egy hadikórház kitelepítése is egy völgyből, lavinaveszély közepette, szállítóeszközök, hűtőkamra nélkül. Eközben a könnyebb sebesülteket
szélnek eresztették, meneküljenek a saját
lábukon. A kórház orvosa két asszisztensével maradt a szerencsétlenekkel. Különös módon kerülnek elő az akkori idők
komor emlékei: így például az általános
felmelegedés miatt egy elolvadó glec�cserből magyar katona holtteste olvadt ki
száz év után.
Jól illusztrálják a tragikus időket a

számadatok: az akkor 22 milliós Magyarországról bevonultatott 3,5 millió katonából 660 ezer esett el, 743 ezer sebesült
meg, és 730 ezer ember esett hadifogságba, azaz alig egyharmad úszta meg súlyosabb érintettség nélkül. Sopronban a 76.
gyalogezred 8625 elesett hősének állítottak emlékművet, pedig az ezred létszáma

ötezer katona volt. Az elesettek ezt meghaladó száma a folytonos feltöltésre utal.
A Jászságból behívottak zöme a 29.
gyalogezredben, a 68-as közös gyalogezredben és a 13-as jászkun gyalogezredben
szolgált, de valójában nincs olyan alakulata a Monarchia hadseregének, amelyben ne lett volna jász.
Károly király koronázásakor 47 embert aranysarkantyús vitézzé avattak a
szertartás részeként. Közülük a 13-as huszárezredben szolgált gróf Andrássy Imre
és báró Roszner István (utóbbit fél lábbal
és mankóval engedték ki a kórházból).
Szabari János közhuszár 2014-ben
került fel a honlapra. Kocséron született
és 1914. augusztus 8-án – vagyis az elsők
között halt hősi halált. A 13. huszárezrednek ő volt az első hősi halottja. A 11 400
lakosú Jászapáti hősi emlékművére 263
hősnek a neve van felvésve, ami az összlakosság 2,3 százalékát jelenti (az összmagyar átlag 3,15 százalék volt).
A 11 286 lakosú Jászárokszállás 400
hősi halottat adott (3,6 százalék). A 27
942 lakosú Jászberény 929 halottja pedig
3,3 százalék.
Az előadó utalt Somogyváry Gyu-

la háromkötetes, ikonikus könyvére,
mely romantikus stílusban idealizálta az
I.világháborúban történteket (a könyv a
rendszerváltás előtt indexen volt). Megemlített még egy anekdota-szerű eseményt: a 24. honvéd gyalogezred alezredese egy szétlőtt olasz templomban talált
egy 40 centiméteres márvány Krisztustorzót, amit védelmező kegytárgyként magánál tartott, és
végül Magyarországra hozott.
A család aztán nemrégiben
visszajuttatta Olaszországba,
ugyanabba a kápolnába.
Nem közismert epizódokra
is fény derült. Így például báró
Roszner István hőstettére, aki
1916 augusztusában, a Bruszilov-offenzíva idején a visszaözönlő csapatokat 25 önként
jelentkező huszárral megállította, és ellentámadásra vitte.
A számunkra minden tekintetben tragikus háborúvég
egyik eseményéről is értesülhettünk: az 1918. november
3-i fegyverszünetet „másként
értelmezték” az olaszok, mint a monarchiabeli csapatok. Utóbbiak már nulla
órakor letették a fegyvert, miközben az
olaszok csak 24 órával későbbre gondolták azt – így 360 ezer katonát foglyul ejtettek. Nem tartozott azonban ezek közé
a 29. honvéd gyalogezred derék parancsnokának, Örley Bélának a száz embere,
aki inkább fegyveresen keresztülvágta
magát és embereit haza is hozta.
Végül az előadó megemlékezett a
harcok emlékeit őrző, olaszországi katonasírokról: Solconban kétezer magyar katona van eltemetve, Foglianoban – lenti
képünkön látható ,–pedig a 14 500 hősi
halott fele magyar.
Láthattunk fényképeket az országszerte létesített I. világháborús emlékművekről, köztük a jászságiakról, továbbá
korabeli dokumentumokat, tábori levelezőlapokat, igazolványokat.
Az I. világháborús idők hangulatát
legjobban az elhangzott katonadal idézi
fel:
Kimegyek a doberdói harctérre,
Feltekintek a csillagos nagy égre,
Csillagos ég merre van a magyar hazám,
Merre sirat engem az édesanyám?
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Éremeső a Csizmadia Kupán

Az államtitkár
is gratulált
Nem mindenkinek adatik meg hogy
nyolcéves korában a sportteljesítményéért egy államtitkár is gratuláljon.
Nos, ez Horti Lili esetében így történt.
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Befejeződött a kispályás foci
Ebben az évben a Csizmadia csapata lett Jászberény kispályás labdarúgó bajnoka. Az első három helyezett csapatok, (kivéve az I. o. elejét, és IV. o. végét)
feljutnak a magasabb, míg az utolsó három kiesik az alsóbb osztályba.

á. t.
Horti Lili a Szent István Körúti
Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Általános Iskola
és Készségfejlesztő Iskola 3. osztályos
tanulója. Lili lovas készség- és képességfejlesztő foglakozásokon mutatott
kitartása és fegyelmezettsége lehetővé
tette a lovas ügyességi és lovastorna ver-

Október utolsó hétvégéjén rendezték
Debrecenben a Csizmadia Kupát, a
rövidpályás gyorskorcsolyások számára. A nemzetközi versenyen Jászberényt 19 fiatal gyorskoris képviselte.
ács
A magyarok mellett Szerbiából,
Szlovákiából, Csehországból és Erdélyből érkeztek versenyzők, így összesen
127 sportoló mérettette meg magát. A
Belovai József által vezetett Jászberényi
SE gör- és gyorskorcsolya szakosztálya
ezúttal is remekül szerepelt, hiszen 46
egyéni csúcs született részükről. Minden
távon érmet szereztek a versenyzők, ös�szesen harminc medállal érkeztek haza a
fiatalok. Minden évben megjutalmazzák a Junior C korosztályban a legjobb
magyar női és férfi versenyzőt. Az idén
a JSE tagja, Schönborn Melinda kapta
meg a Csizmadia vándorkupát.

Összetett eredmények:
• Junior C – 2. Schönborn Melinda,
6. Fodor Fruzsina, 7. Taczman Máté.
• Junior D – 2. Szőcs Mónika
Nikolett, 16. Schönborn Virág, 21.
Gál Boglárka, 3. Major Dominik,
9. Pető Bendegúz és 17. Kiss Kende.
• Junior F – 2. Váradi Vivien,
4. Szabó Jázmin, 7. Marinka-Tóth
Anna, 4. György Benedek,
6. Tóth Tamás, 8. György Nimród.
• Nők – 6. Nagy Anna Kerubina,
7. Nagy Netti.
• Férfiak – 1. Zsigó Máté,
3. Zsigó Bence.
• C-D-E lányváltó 3. hely:
Schönborn Melinda - Schönborn
Virág – Szőcs Mónika Nikolett.
• Nőiváltó 1. hely: Nagy Anna
Kerubina – Nagy Netti.
• Férfiváltó 1. hely: Zsigó Máté –
Zsigó Bence.

Az X-LAB Kft. akkreditált kalibrálólaboratóriuma
minimum középfokú villamos végzettségű, fiatal, precíz, agilis,
jogosítvánnyal rendelkező munkatársakat keres.

Jelentkezésed ide várjuk: 30/9854-972 vagy labor@x-lab.hu

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

I. osztály
Csapat:
M Gy D V LG KG +/- P
Csizmadia
22 15 5 2 107 48 59 50
Ézsi Trapéz - Jbfoci
22 14 5 3 77 49 28 47
Har-Kis Bt
22 14 3 5 97 53 44 45
Berény Barátok
22 14 3 5 105 68 37 45
Öcsiker
22 11 1 10 56 55
1 31
Fészek Söröző
22 9 3 10 75 67
8 30
Officemarket
22 9 3 10 71 80
-9 30
Hamm Horgászcentrum
22 8 5 9 67 72
-5 29
B-Beton
22 7 5 10 92 85
7 26
Rosenberger
22 7 3 12 58 65
-7 24
Fáy-Ters
22 4 2 16 46 108 -62 14
Káta Fc
22 1 0 21 46 147 -101 0
Gólkirály: Német Gyula (Berény B.) 48 gól
II. osztály
hely Csapat
M Gy D V LG KG +/- P
1 Dzsanesz
22 20 2 0 105 30 75 62
2 Sepultura
22 14 5 3 77 41 36 47
3 Víznyelők-Levrik Kft
22 13 2 7 80 57 23 41
4 Piccoló
22 10 3 9 86 69 17 33
5 Lámpabolt
22 10 1 11 58 69 -11 31
6 JP Fanatics
22 9 4 9 43 65 -22 31
7 Csizmaszár
22 10 2 10 75 73
2 29
8 Bad Boys
22 8 2 12 57 88 -31 26
9 Nagykáta Oldboys
22 8 0 14 70 76
-6 24
10 B-B Elektro
22 6 2 14 48 70 -22 20
11 Ha bemegy gól
22 4 8 10 48 72 -24 20
12 Pusztamonostor
22 3 3 16 49 86 -37 9
Gólkirály: Muzsinyi Roland (Víznyelők) 39 gól
III. osztály
Hely Csapat
M Gy D V LG KG +/- P
1 Revans
22 18 2 2 105 27 78 56
2 KDJ Bútorház
22 16 2 4 82 43 39 50
3 Mesterek 60
22 13 1 8 78 38 40 40
4 Eurocargo
22 11 4 7 71 53 18 37
5 +Torlás
22 11 4 7 61 43 18 37
6 P.L. Tájfun
22 10 6 6 96 66 30 36
7 Dermesztő
22 11 3 8 85 61 24 36
8 Zsír OTF TSE
22 10 2 10 55 63
-8 32
9 Rokkant SC
22 8 4 10 57 63
-6 28
10 Dezertőrök
22 6 2 14 50 95 -45 20
11 Jászberényi Tűzoltóság
22 1 2 19 26 113 -87 5
12 Karthago
22 1 0 21 26 127 -101 3
Gólkirály: Csépány Dánel (Dermesztő) 36 gól
IV. osztály
Hely Csapat
M Gy D V LG KG +/- P
1 Sport75-Pastriku Pékség
21 14 0 7 69 56 13 42
2 Csontdarálók
21 12 3 6 66 53 13 36
3 Sördögök
21 10 2 9 59 51
8 32
4 Portelek
21 10 2 9 56 49
7 32
5 Sarok Üzletház
21 7 5 9 46 50
-4 26
6 Fegyenc Team
21 8 2 11 50 56
-6 26
7 Street Devils
21 7 3 11 43 51
-8 21
8 Törtetők
21 6 3 12 51 74 -23 21
Gólkirály: Farkas Gábor (Csontdarálók) 29 gól
hely
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

senyelemek elsajátítását. Szorgalmának
köszönhetően lehetőséget kapott arra,
hogy – a Jászberényi SE Fogathajtó és
Díjugrató Szakosztály sportolójaként
– versenyen is megmérettesse magát,
amelyre Karádi Andor és Győri-Karádi
Réka készítették fel.
A Magyar Lovasterápia Szövetség
Nemzetközi és Hazai Díjlovagló- és Terápiás Versenyén különdíjban részesült
lovas ügyességi és lovastorna kombinált
versenyszámban. A különdíjat Fülöp
Attila szociális ügyekért felelős államtitkár /Emberi Erőforrások Minisztériuma/ adta át.
Lili versenyen való szereplése és
sikere új fejezetett nyitott megyénk
lovaséletében, mivel ő az első magát megmérettető versenyző a lovasparasportban.

A Jászberényi V. V.
Nonprofit Zrt.

felvételt hirdet
• karbantartó és
• úszómester
munkakörök
betöltésére.
Érdeklődni személyesen a
Jászberény, Margit-sziget 1.
szám alatt,
Tel.: 0657/411-618,
e-mail: baranyine@vvzrt.hu.

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.
Jászberényben, a Vörösmarty u. 3. alatti

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.

Érdeklődni lehet
Szádvári Saroltánál: 20/9353-833,
e-mail: szadvari.sarolta@gmail.com

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

ingatlan vagy házrész
kiadó, vagy eladó.

6. oldal
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Állatkerti kalandoZOO

 folytatás az 1. oldalról
Figyelembe vették a környezetet,
az állat- és növénykert stílusát, a látogatók által legkedveltebb, a gyűjteményben található állatokat. Azoknak olyan
fából faragott és festett figuráival találkozhatnak a játszóeszközökön és körülötte a gyerekek, melyeket előzőleg már
megfigyelhettek a kifutókban.
Az új játszópark kiválóan alkalmas
a kalandozásra, központi eleme egy
termeszvár, melynek falai kívül-belül,
hangyák módjára megmászhatóak és
csúszdán csúszva is ki lehet jutni belőle. A különleges fészekhintába madárfiókákként többen is befészkelődhetnek. Ügyes makimajom módjára
csúszhatnak végig a mókát kedvelő
lurkók a drótkötélpályán. A homokozót egy tekintélyes méretű óriáskígyó
öleli körbe, a sergőn kék nyílméreg békával lehet együtt forogni. Lovagolhatnak rugós hintán, halak hátán, melyek

teljes valójukban az akváriumokban
megnézhetők. Akik pedig elfáradtak
a hancúrozásban, letelepedhetnek egy
élethűen faragott óriásteknős, vagy sörényes hangyász hátára.
Fercsik Péter gyűjteményvezető elmondta, az önkormányzattal benyújtott
sikeres pályázat jóvoltából több mint
húszmillió forintot tudtak fordítani az
új játszópark kialakítására. A felújítás
tervezésekor ügyeltek arra, hogy a lehető
legrövidebb időre szűkítsék az újjáépítés
idejét. Így helyben, gyakorlatilag néhány
hét alatt elkészült a játszótér, de ez nagyon gondos előkészítést igényelt, ami
nyolc hónapon át zajlott. Amit lehetett,
az alkotók megcsináltak a műhelyükben
és itt a helyszínen az összeszerelést, felépítést rövid idő alatt elvégezték. Az új eszközök megfelelnek minden vonatkozó
jogszabályi előírásnak és az állatkertbe látogató gyerekek között már most is nagy
népszerűségnek örvendenek.

Ötvenéves találkozó

Az 1960-1968-ig Jászberényben, a
volt fiúiskolában tanult A osztály 50
éves találkozója zajlott október 12én az Arany Kanál Étteremben.
A kerek évforduló adta az ötletet,
hogy megszervezzék a találkozót. Izgalmas feladat volt az ötven éve készült
osztálykép alapján felismerni egymást.
Az üdvözlő pohárköszöntő után min-

denki elmondta pár mondatban, hogy
mi történt vele az eltelt időszakban.
Párperces néma felállással emlékeztek
volt osztályfőnökükre, és azon tizenegy
társukra, akik már nem lehettek közöttük. A finom vacsorát jóízű beszélgetés
követte, a bátrabbak még táncra is perdültek. Az élményben gazdag este után
abban a reményben búcsúztak el, hogy
öt év múlva újra találkoznak.

Hagyományőrzés és értékteremtés
 folytatás az 1. oldalról
Szabó Tamás polgármester köszöntötte a születésnapot ünneplő közönséget. Felidézte a kezdeteket: két ember –
Kocsán László és Kuli Orsolya – gondolt
egy nagyot, és lelkes, példamutató munkával mozgalmat alapított. A szakmai
tudáson túl természetesen szükség volt
befogadó közönségre is, akik ugyanúgy
szívükön viselik a magyar nemzethez
tartozás megélésének szükségességét. Az
együttes tevékenységét a jászsági tradíciók továbbvitele is jellemzi: nem hiányozhattak a hagyományos disznóvágások, a jász viselet melletti kiállás sem az
elmúlt két évtized történetéből.
Köszönetét és háláját fejezte ki Pócs
Jánosné, zászlóanya is beszédében. A
színvonalas, tiszta forrásból építkező
néprajzi-szellemi örökség továbbvivőinek nevezte az együttes tagjait, akik a
Szent István-i hitből merített erőből
táplálkoznak. „A jó Isten áldását kérem a
szép, mindannyiunk által szeretett Jászság szívében!” – szóltak üdvözlő szavai.
Az együttes majd’ egyórás műsora egy keretes szerkezetű néprajzinépzenei-néptáncos kalandozás volt
jász őseink hagyatékának mentén. Hajnalban, mint anno nagyapáink életében, indult a búcsús zarándokok sora
Mátraverebély-Szentkútra. Természetesen több életkép is megidézte az idősebb
generációk értéktovábbító gesztusát: a
fiatal fiút a férfiak, a lányt az asszonyok
vezetik be, tanítgatják a felnőtt életre,
népszokásokra. A népi játékokkal való
mókázás, egymás megnevettetése sem
hiányozhatott a múltidéző képsorokból,
ahogy az asszonyok pletykálkodása sepregetés közben, és olyan emblematikus
épületek megemlítése sem, mint a jászberényi Nagytemplom. Életünk szövetéhez azonban a megható pillanatok és
a könnyek is hozzátartoznak, ezt hűen
tükrözte az összeállítás szerkezete. Így
láthattuk, hogy öltöztetik fel az asszonyok az eladósorba került fiatal lányt,

– Tóth Béla és Lénárt Ilona –

60. házassági évfordulójuk alkalmából
lánya Anikó és családja, az unokák és a dédunokák.

hogyan kesereg Barna Bandi elhunyt
mátkája után és Kocsán László versét
hallgatva – Nagyapám regél címmel
Erdei Gábor előadásában – szinte magunk előtt láttuk a kemence mellett
pipázó, a múlt titkait átadó, a fiatalabb
generációk felé nyúló jász őseink mozdulatát. „Őseim kezét szorítva / óriás vagyok” – szólt a költemény arról az égető
szükségszerűségről, hogy csak őseink
örökségét megértve, tovább gondozva,

értékrendünkbe integrálva élhetünk elégedett, örömteli életet. Végül a szentkúti
zarándokok hazatértek estére, és hoztak
madárlátta mézeskalácsot, rózsafüzért,
csattogós botot, kerepelőt. Nem maradt
más hátra, mint az estéli ének eléneklése
és a friss csárdás eltáncolása a fináléban.
A jászsági népdal-, tánc- és népzenekincsnek gazdag tárházát bemutató
darab alkotói Rózsa Ibolya, a népdalkör
vezetője, a népdalok tanítója, Pál Mihály
jászberényi prímás és Kocsán László,
az együttes alapító-művészeti vezetője
voltak. A zenei kíséretet Pál Mihály és
bandája szolgáltatta. A vetített képes
háttér pedig korabeli, archív felvételekkel igyekezett megidézni nagyszüleink
világának szellemiségét, hangulatiságát.
A műsor záróakkordjaként dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumi elnöke üdvözölte az
együttest születésnapján és őseink szellemiségének további éltetésére biztatta
a közösséget. A köszöntők sorát Szűcs
Gábor, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője és felesége, Szűcsné Urbán
Mária kezdték meg, amit a közönséggel
való Jászsági Köszöntő közös éneklése
követte: „Örvend az ég vigassággal, dicséretekkel!”

vel. A tömeg pillanatokon belül elkapta a hangulatot, a szomszéd településről
érkezett banda hihetetlen energiával
robbantott, és nyomta a legismertebb
magyar előadók sikernótáit. A fiúknak, és az egy szem énekes hölgynek
semmi más nem kellett, csak hangszerek és mikrofon, hogy korlátlan bulit
csináljanak. Nem is hagyták kihűlni a
hangfalakat, így velük együtt lelkesen
lüktettek a parketten táncolók csapatai.
Beleizzadt a buliba a zenekar és mindenki, aki ropta, de megérte. A hálás
közönség vastapssal köszönte meg az
együttes játékát.
Lazításképpen kihirdették a legjobbnak ítélt rémisztő jelmezt, amibe
ezen az estén Törökné Baksa Éva bújt,
így neki járt a főnyeremény.
A fergeteges hangulat folytatódott,

hiszen Ervin, a dance zenék mellett rock
klasszikusok korongjait is felpakolta a
lejátszóra. Az igazi vérpezsdítő dallamokra hajnalig folyt a tánc és a remek
rém bulinak csak a kakasszó vetett véget.

Fotók: ifj. Pócs János

Egy rémületes buli
Mindenszentek előestéjén egy rémisztően jó buli volt a Lehel FilmSzínház galériáján. Ezen a szellemes
éjszakán az Experience zenekar és Dj
Fáczán teremtettek fergeteges hangulatot a javarészt „haláli” jelmezekbe bújt népes vendégseregnek.
duka

Szívből köszönti szüleit
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Ha a halloween szó hallatán neked is a töklámpa, boszorkányok, kísértetek ugranak be, tulajdonképpen
megragadtad az ünnep lényegét, hiszen
az angolszász hagyomány szerint ez a
szellemek, a kísértetek, a bizarr és rejtélyes dolgok éjszakája, egyben ideális
időpont egy kis mókázásra!
Nem volt ez másképpen a Lehel
Film-Színház már hagyományosnak
nevezhető partiján sem.
Az elején még csak lassan szálingóztak a többnyire kifestett, rémisztő
jelmezeket öltő, harmincas-, negyvenes
éveiket taposó résztvevők. Fél tizenegy táján már zsúfolásig telt a galéria,
minden asztalt körülültek, a bárpultnál
hosszan kígyózott a sor. Remek arcok
gyűlhettek végre össze, hiszen jó ideje
nem volt itt zenei esemény, a megszokott klubkoncertek is még váratnak
magukra.
A közönséget Fáczán Ervin melegítette a keverőpult mögött mixelve
a zenéket, majd utána következett az
igazi őrület. Színpadra szökkent az
Experience csapata, kiegészülve a billentyűknél Berec Zsolttal, a Jászkerület
Nonprofit Kft. muzikális ügyvezetőjé-

Ajánló
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Az expresszionista libapásztor
 folytatás az 1. oldalról
A képet Csiszár Róbert művészettörténész, a Damjanich János Múzeum
munkatársa elemző bemutatója hozta
közelebb a befogadókhoz. Bevezetésképp a kissé méltatlanul elfeledett alkotó, P. Bak János életútjából emelt
ki szemelvényeket. A magyar expres�szionista festészet kiemelkedő alakja
az ötvenes évek derekán a Szolnoki
Művésztelep alkotó lakója volt. Festészetére elsősorban Képzőművészeti
Főiskolai mesterei, Rudnay Gyula és
Glatz Oszkár hatottak. Anyagkezelésében Rudnay, finom naturalisztikus
színhasználatában Csók István stílusa
köszön vissza csendéletein és aktjain.
Bár a nagy elődök és kortársak hatottak rá, magas szintű rajztudásával párosult egyéni látásmódja, kifejezőkészsége
egyedivé teszi. Friss élményt adó alkotásai kiegyensúlyozott lelki dinamikájának letükröződései. Ez került vászonra
az Ebéd a mezőn című expresszionista
alkotásban is. A kompozíciós eszközként kezelt felület, a virtuóz, merész
színhasználattal megjelenített formák,
a fények és árnyékok játéka, a nyugalmas téma ellenére is dinamizmust
árasztó alkotás hűen kifejezi P. Bak stílusát. A körkörös formába rendezett figurák, a lazúron áttörő színárnyalatok,
az áttetszően légies megoldások szintén
jellegzetes, összetéveszthetetlen P. Bak
stílusjegyek. A kép érdekessége, hogy
több változatban megfestette a művész,
amelyből kettő a szolnoki múzeumban
is megtalálható.
Apámmal a műkritikusoknak az a
problémája, hogy nem tudják egyetlen izmusba sem besorolni – vallja
Bak Péter, aki a továbbiakban személyes élményei felidézésével folytatta a
művész bemutatását. Elmondta, hogy
1981-ben elhunyt édesapja a halála
előtti évben, művészete csúcsán még
aktívan festett. Az utolsó esztendőben
betegségtől letaglózva már csak szeretett hegedűjével az ölében figyelte az
őt körülvevő világot. Nem véletlen,
hogy a hegedű volt leghűbb társa élete
alkonyán is, hiszen kitüntetésekkel elismert jeles hegedűkészítő mester volt.
Képein gyakran megjelenik a hangszer,
amelyet mintegy gyönyörű nőként
tisztelt. Tehetségét véletlenül fedezték

fel. A gyermek József libapásztorkodás
közben a mezőn rajzolgatott, amikor
az arra járó „nadrágos urak” megpillantották a füzetbe skiccelt remekműveket. Innen már egyenes út vezetett az
iskolákon keresztül a művészetek útján
a hírnévig, amely azért anyagi nehézségeket okozó rögökkel alaposan meg
volt szórva.
Az ördöngös gyorsasággal alkotó
művész ecsetkezelésének titkait még
fiainak sem árulta el. Eszközeit féltékenyen őrizte, az ügyesen rajzoló Péter sem nyúlhatott hozzá. Viselkedése
máig talány, talán a pálya nehézségeitől
féltette szintén művészeti pályára lépő

gyermekét, talán féltékenység munkált
szívében. A családot egyébként gyakran megörökítette, Az ebéd a mezőn
című képen szintén rokonok szerepelnek. Világszép felesége volt legfőbb
múzsája, legtöbb portréjának alanya.
Őszinte, igaz képek sokaságát festette
meg, amelyek nagy többsége külföldre,
magángyűjteményekbe került, az évek
során elkallódott.
Metykó Béla a szokásokhoz híven
ismét a korabeli újságok hasábjairól
szemezgetve hozott érdekes információkat osztott meg a hallgatósággal.
Rögtön a beszámoló elején fény derült
arra is, hogy Pázmánd, a szülőhely nevéből származik P. Bak József nevének
P betűje. A művészeti pályáján Pandúr
József templomfestő mester indította
el. Később Rudnay fogadta tanítványává azzal a feltétellel, ha az ifjonc
megtanul hegedülni. Nos, P. Bak olyan
jó tanítványnak bizonyult, hogy még
a hangszerkészítést is mesterfokon elsajátította. A festészetben ugyancsak
jeleskedett, együtt alapították a Bajai
Művésztelepet. Élettörténete egy ponton Berény történetét is keresztezi.
Az induló Fémnyomó és Lemezárugyár vezetői a gyár új nevéhez méltón
képzőművészeti alkotással is szerették
volna megerősíteni a cég hírnevét, így
1957-ben felkérték P. Bak Józsefet egy
Lehel vezért megörökítő kép elkészítésére. Ekkor született meg a Lehel vezér
Augsburg előtt című monumentális
műve, amely ma a Déryné Rendezvényház falát díszíti.

Nosztalgikus Táncdalfesztivál
Örökzöld slágerek, korszakalkotó
előadók és egy ország a képernyők
előtt. Ilyen volt 50 évvel ezelőtt a
Táncdalfesztiválok hangulata, amit
retró külcsínnel idéz fel a Szolnok Televízió vadonatúj tévés vetélkedője. A
jászsági elődöntő egyik helyszíne volt
szombat este a Lehel Film-Színház
nagyterme, ahol tizenkét fellépő állt
mikrofon mögé.
szabó
1966-ban rendezték meg az első
Táncdalfesztivált, amely többek között
olyan népszerű előadókat adott az országnak, mint Kovács Kati, Zalatnay
Sarolta vagy Koós János. Az általuk
előadott 60-as 70-es évek slágerei kitörölhetetlenül befészkelték magukat
a magyar könnyűzene-kedvelők emlékezetébe. Éppen ezért korunk divatos
sikerszámai helyett örök klasszikus
szerzemények hangoztak el a jászsági
elődöntő folyamán, amit persze nagy
izgalom és készülődés előzött meg.
Mikor már minden hang a helyén
volt, Torda Ferenc a műsor ötlet- és
házigazdája, valamint Szolovjov Rita
műsorvezető köszöntötte közönségét

az élő showban. A műsor kezdetén Pócs
János országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke szólt a jelenlévőkhöz,
majd Fortuna akaratával színpadra lépett az első előadó. A fellépőknek nem
volt könnyű dolga, hiszen Poór Péter,
az 1967-es táncdalfesztivál második
helyezettje ült a zsűri elnöki székében,
továbbá tanítványa Rózsás Viki és Berec
Zsolt, a Jászkerült Nonprofit Kft. ügyvezetője fogalmazott véleményt. A háttérben csillogó flitteres függöny hangulatossá tette a színház pódiumát, de az

igazi retró életérzést csak a jól ismert
slágerek hozták meg.
A tizenkét fellépő közül volt, aki már
nem először állt közönség elé, de akadt
olyan is, aki élete első tehetségkutatójában próbálta ki magát. Míg néhányan
a komoly hangvételű dalokkal igencsak
próbára tették hangszálaikat, addig mások
pörgős énekekkel a szórakoztatás jegyében
nyűgözték le a zsűrit. A tizenkét vállalkozóból már a helyszínen 5-en továbbjutottak a november 17-i döntőbe, ami a szolnoki Cserkeszékházban lesz megtartva.

www.jku.hu
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Programajánló
● Múzeumi Esték
November 8-án, csütörtökön
16.30-as kezdéssel a Jász Múzeum,
Múzeumi Esték sorozatában, Az
1956-os magyar forradalom nemzetközi visszhangja címmel rendez a
Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezete történelmi visszatekintő estet.
Az esemény előadói: Besenyi Vendel,
Goda Zoltán, Dr. Magyar Levente,
Metykó Béla
● Fotokiállítás-megnyitó
November 8-án, csütörtökön 17
órától Varga Zsófia, a Terplán Zénó
Ferences Gimnázium és Szakközépiskola 11. évfolyamos tanulójainak
fotóiból összeállított kiállítást nyitja
meg Szatmári Antalné alpolgármester a Városi Könyvtár 3. emeletén.
Az eseményen a tanintézet „A természet csodái” fotópályázatának eredményeit is kihirdetik.
● Birínyi Mesekör
November 8-án, csütörtökön 18
órától régi közösségi alkalmakat
megidéző mesemondó estnek ad
helyszínt a Déryné Rendezvényház
kisterme. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, azokat is, akik nem
csak hallgatni szeretnék a meséket,
hanem maguk is bekapcsolódnának
a mesemondásba. Körvezetők: Bukovics János és Pintér Zsolt mesemondók
● Ifjúsági sport és egészségnap
November 9-én, péntek 9 órától
a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Jászberényi Ifjúsági
Önkormányzat aktív és informatív
programok sorát szervezi sport és
egészség témában, több helyszínen.
Az óvodákban egészséggel kapcsolatos tematikus napot tartanak sok
érdekességgel. A Városi Könyvtárban dr. Pethő Katalin ifjúsági orvos,
„Tudd, mit Teszel!” című előadása
7. és 8. osztályosoknak. Az Ifjúsági
házban Klobusitzky György „Vigyázz magadra!”című interaktív,
diszkó fény- és hangeffektekkel erősített mondanivalója középiskolás
diákoknak. Délután a szülőkről sem
feledkeznek meg, 17 órától Zsiga
Attila életvezetési tréner, Az életet
adó életadó, Amikor anya és apa a
legjobb barát című előadása. A Bercsényi úti Sportcsarnokban Jász
Ifjúsági Bajnokság elnevezéssel mérkőzéseket rendeznek a lányoknak kézilabda, fiúknak foci sportágban. Aki
nem játszik a bajnokságba, várja a
„Szertelen sziget” elnevezésű rendezvény, dohányzásellenes kampánykiállítás és egészséges ételek kóstolója.
● EGyÉnek című kiállítás megnyitója
November 10-én, szombaton 15
órától a Hamza Gyűjtemény és Jász
Galériában, EgyÉnek címmel nyílik
kiállítás a Hamza múzeum egykori
rajzszakkörösei Galbács Attila, Kis
Henrietta, Kiss Tímea, Rajna Gergő
munkáiból.
● II. Jótékonysági Röpi Bál
November 10-én, szombaton 19
órától a Déryné Rendezvényház
Dísztermében a tavaly nagyon jól
sikerült Röpi Bál hangulatát szeretnék az idén túlszárnyalni. Műsor, vacsora, tombola és persze tánc! A bál
fővédnöke Balog Donát, házigazda:
L. Dézsi Zoltán.
● Blues a Riverben
November 10-én, szombaton
20 órától a Sonia és a Főnix blues
band játszik rockot, bluest, soult az
elődöktől és saját számokat a River
Bistroban.
● AB/CD koncert
November 10-én, szombaton 21
órától a Pótkerék Csárdában 15.
Születésnapi Jubileumi Turnéja keretében idézi meg a legendás ausztrál
rock csapat, a hard rock műfaj egyik
kiemelkedő úttörője, az AC / DC
koncertek hangulatát, az AB/CD.
● Játszóház – Márton napi libaságok
November 11-én, vasárnap 9 órától a Lehel Film-Színházban Levendula Játszóház és Alkotóműhely,
ahol készíthető textilliba varrással,
formázható agyagliba, gipszképek
díszíthetők dekupázstechnikával és
festéssel.

● Családi Matiné – Ludas Matyi
November 11-én, vasárnap 11 órától a közismert Ludas Matyi, egyfelvonásos zenés mesejáték a Kőrúti
Színház előadásában a Lehel FilmSzínházban.
● Az üvegcipő
November 11-én, vasárnap 19
órától a Lehel Film-Színházban, a
bérletes sorozat programjában Molnár Ferenc romantikus vígjátékát
láthatja a közönség a Körúti Színház előadásában. Szerelmi háromszög, vígjátékok elképesztő humora,
minden egyben Kautzky Armand,
Mérai Katalin, Karaivanov Lilla főszereplésével.
● Központi felvételi tájékoztató
November 12-én, hétfőn 18 órától a Lehel Vezér Gimnázium rendezvénye a Déryné Rendezvényházban a továbbtanulásról: milyen
irányban tanuljon tovább a gyermeke, milyen iskolát válasszon, és
ehhez mit kell tennie? Ide kapcsolódik, hogy november 14-én szerda
délelőtt Nyílt nap lesz a Lehel Vezér
Gimnáziumban.
● Bakancslista
November 13-án, kedden 18 órától Klein Dávid tart rendkívül érdekes beszámolót a Városi Könyvtár
kamaratermében. A legveszedelmesebb nyolcezres, az Annapurna csúcsát oxigénpalack használata nélkül
érte el 2016-ban. Ez volt a hegy első
magyar megmászása.
● Magyar Nyelv Napja
November 15-én, csütörtökön 17
órától „Örkény István egyperces túlélési technikái” című rendezvénnyel
köszöntik a Magyar Nyelv Napját a
Városi Könyvtár Kamaratermében.
A nagyszerű író műveiből Utasi Hajnalka költő, író és Lóczy Péter, a Berényi Színjátékos Társaság tagja olvas
fel részleteket. Örkény és az előadók
mottója: „Az ember nem annyi,
amennyi, hanem annyi, amennyi
tőle kitelik.”
● Galambok seregszemléje
November 16-18-ig, péntektől vasárnapig a több mint kilenc évtizedes múlttal rendelkező Galamb- és
Kisállattenyésztők Jászberényi Egyesülete hagyományos kiállítását és
versenyét rendezi az Ifjúsági Házban.
A kiállításon számos hazai, illetve
külföldi tenyésztő állatai tekinthetők
meg, galambok, díszmadarak, dísztyúkok, kisemlősök.
● Kövi Szabolcs koncert
November 16-án, pénteken 18
órától az Álomutazás és más új albumok meditatív bemutatókoncertjén
vehet részt az érdeklődő közönség,
amit az előadó vetítéssel színesít a
Déryné Rendezvényházban.
● Gólyabál
November 16-án, péntek 19 órától
az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus Hallgatói Önkormányzata megrendezi a jászberényi
Gólyabált. Az egri hagyományokhoz
kapcsolódva itt kerül sor a Gólyák
számára az eskütételre, tehát a rendezvény után hivatalosan is elhagyják a Gólya titulust és Rókává avanzsálnak.
● V. Regionális Kórustalálkozó
November 17-én, szombat 14 órától a Cantate Nobis Énekegyüttes
Egyesület szervezésében kerül sor
„In memoriam Brahms, Schubert,
Erkel” címmel a már hagyományos
Regionális Kórustalálkozóra a Déryné Rendezvényházban.
● Mesterkurzus
November 17-én, szombat 9 órától
a Jászság Népi Együttes Székházában
táncos kurzust tartanak, melynek
célja egy-egy mester, táncos egyéniség táncrepertoárjának komplex
megismerése és elsajátítása. Ezúttal
Cselik Mária és Vén Ferenc táncai Kalocsa vidékéről. (Gyakorlat,
táncfolklorisztika, életrajzi előadás)
a képzés zárásaként táncház a választott táncos falujából, vidékéről
érkező hagyományőrző táncosokkal.
Oktatók: Busai Norbert és Busai
Zsuzsanna. Előadó: dr. Romsics
Imre etnográfus, a kalocsai Viski Károly múzeum igazgatója. Muzsikál:
Bara zenekar.
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Nyugaton, keleten vörös az ég alja
Változásra nem kell számítani a héten. Reggelente ködös idő valószínű, majd változóan felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütéssel. Csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet
1-7, a maximumhőmérséklet 12-17 fok között
alakul. Hétvégére vastagabb felhőzet borítja be
az eget felettünk.
November 11-én Márton napja. Úgy tartják, hogy borús Márton borús telet jelent, illetve Márton napi esőre fagy, szárazság következik.
Ha Márton napján a lúd jégen jár, Karácsonykor
sárban botorkál, és ha a körötte lévő napokon is
napos az idő, akkor igen kemény hideg tél jön.

Hullámvasúton a röpisek
Váltakozó sikert hozott az elmúlt hét
röplabdázóink számára: előbb bejutottak a Magyar Kupa legjobb nyolc
csapata közé a másodosztályú Közgáz
magabiztos legyőzésével, aztán hazai
pályán szenvedtek vereséget a bajnokaspiráns Nyíregyháza ellen. De már
előre is kell tekintenünk…

jó szakasza ennek a szettnek – fel is jöttünk 11-12-re. Hollósy László együttese
azonban képes volt sebességet váltani,
és ezáltal a második játékrészt is nagy
magabiztossággal húzta be a FatumNyíregyháza (16-25).
A harmadik szett elején tartottuk a
lépést a nyírségiekkel, 10-8 is állt az ered-

pagyőztes nyíregyháziak ellen (20-25).
Jászberény Volleyball Team – FatumNyíregyháza: 1:3 (-12, -16, 22, -20)
De nincs idő a búslakodásra: lapzártánk után, november 7-én (szerdán)
játssza története első nemzetközi kupamérkőzését röplabdacsapatunk. Az ellenfél az a Slavia Bratislava, amely gárda az
előző szlovák bajnokságban a 2. helyen
végzett, ebben a szezonban viszont hat
fordulót követően veretlenül áll a tabel-

Budai Levente

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
november 8. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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.

november 9. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

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

november 10. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 15. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

november 11. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 16. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 12. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

november 17. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

november 13. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 18. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
november 10. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; 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.; Hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtő
szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933, 06-57/411-643;
Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 0657/411-933, 06-57/411-643.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu
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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.

Kezdjük időrendi sorrendben! Október 30-án, azaz múlt kedden az NB
II-es Közgáz otthonában kellett kivívni a
Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé
jutást Deme Gábor játékosainak. Ez nem
lehetett akadály. Nem is volt az. A fővárosi
gárda ellen megérdemelt, 3:0-s győzelmet
arattak a mieink. Jó hír továbbá, hogy
Lékó Lilla kivételével minden hadra fogható játékosunk pályára lépett ezen a találkozón. Ez különösen a fiatal röpiseink
számára volt fontos lehetőség arra, hogy
megmutassák, jelenleg hol tartanak.
Három nappal később, azaz november 2-án azonban nem kezdődött jól
számunkra a Fatum-Nyíregyháza elleni
mérkőzés, hiszen csupán 0-4 után szereztük meg az első két pontunkat. A játék
képe a következő percekben sem változott, így 5-12 is állt az eredményjelzőn,
majd 11-21 után cserékkel próbálta megtörni a vendégek lendületét Deme Gábor
– sikertelenül (12-25).
5-11 után volt egy berényi szemmel
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ményjelzőn. 20-20-nál kanyarodtunk a
harmadik szett hajrájába. Sőt, Anastasiia
Malysheva két nyitásával már 23-21-re
mi vezettünk, és innen nem engedtük ki
a kezünkből a szettet (25-22).
A negyedik játszma is roppant izgalmasan indult, 18-16-ra is vezettünk,
ekkor viszont hullámvölgybe kerültünk,
hiszen sorozatban hat pontot kaptunk
és ezzel el is dőlt a meccs sorsa. Nem
sikerült tehát pontot szereznünk a ku-

la élén. A Challenge-kupa oda-visszavágós alapon zajlik, ennek a párharcnak a
jászberényi visszavágója november 14-én
(jövő szerdán) 19 órától lesz a Bercsényi
úti sportcsarnokban.
A bajknokságban pedig november
9-én (pénteken) 19 órakor kezdődik
majd a szombathelyi Hungast-Haladás
elleni hazai összecsapásunk. Bőven lesz tehát lehetőségünk szurkolni röpiseinknek!
Tegyük meg!

Kupa-búcsú a Honvéd ellen

menteni. A hajrához közeledve a JFC középen erőltetett akciói nem ígértek sok
jót, de még így is akadt kapufa, kapusbravúr, büntetőgyanús eset a vendégkapunál. Ez a nap azonban az volt, amikor
tényleg szinte semmi nem sikerült, és a
bajokat tetézte, hogy a csereként beállt
Bálint Artúr súlyosnak látszó térdsérülést
szenvedett. Jászberényi FC – Nyírbátori
FC 1-2 (1-1).
Felemás lett tehát a heti mérleg, az
emeltfős kupabúcsút váratlan bajnoki vereség követte. A listavezető Szolnok győzelmével négypontos előnyre tett szert,
a szintén nyerő ESMTK pedig kettővel
gyűjtött többet, mint a jelenleg harmadik JFC. Ilyen szempontból a legjobbkor
játszanak Farkasék Pestszenterzsébeten
rangadót november 11-én, vasárnap
13.30-tól. Egy bravúrral helycsere következhetne a dobogón.

 folytatás az 1. oldalról
Magyar Kupa – a 32 közé jutásért:
Jászberényi FC – Budapest Honvéd
0-1 (0-1) Gólszerző: N’Gog.
Vasárnap már bajnoki összecsapás
várt a csapatra, Gyöngyösön a Nyírbátor
volt a vendég, a cél pedig csak a győzelem lehetett a tabellán jóval hátrébb álló
szabolcsiak ellen. Az első félórában kevés
helyzet alakult ki, a JFC két fejessel veszélyeztetett, míg a látogatók egy zúgó felsőléces lövéssel ijesztgettek. A 37. percben
úgy látszott, hogy helyükre kerülnek a
dolgok, már Herczeg ziccerbe került a tizenegyes pont környékén, de önzetlenül
Farkashoz továbbított, aki az ötösről a kapuba lőtt (1-0). S hogy milyen a futball
és a futballistasors?! Alig három perccel

később a Honvéd ellen kiemelkedően
játszó Hevesi-Tóth rossz helyen vesztett
labdát, a hibát kihasználva pedig Katona
közelről egyenlített (1-1). A hidegzuhanynak pedig nem volt vége, épp hogy
elkezdődött a második félidő, amikor
csak röviden sikerült tisztázni a tizenhatoson belül, Katona pedig 18 méterről
az elékerülő labdát a bal felsőbe zúdította (1-2). A JFC igyekezett felpörgetni a
tempót, több elfutás, beadás és helyzet is
akadt, rövid idő alatt akár meg is fordíthatták volna az állást, ám minden kimaradt. A nyírbátoriak az egyre görcsösebbé
váló és kinyíló berényiek ellen többször
is növelhették volna előnyüket, ám
ezekben a szituációkban vagy rontottak,
vagy az utolsó pillanatban sikerült előlük

Az utolsó másodperc döntött
Mint arról előző számunkban beszámoltunk, a jászberényi kosárlabda
csapat amerikai irányítója, Remon
Nelson súlyos sérülést szenvedett az
Alba ellen. Azóta megműtötték, jól is
van, viszont felépülésére legalább egy
félévet várni kell.
á. t.
A helyére Damier Erik Pitts lett szerződtetve és a Körmend elleni mérkőzésen
vasárnap este már pályára is lépett. Az
amerikai játékos tapasztaltnak mondható, gyorsan beilleszkedett a társakhoz
és az ő irányító játékával szálltak harcba
kosarasaink a nemzetközi kupában is szereplő Rába-parti kisváros együttese ellen.
A vendégek kezdtek jobban, de a
mieink „tapadtak” rájuk. A berényiek
centere, Pantelics vezérletével a védekezés nagyjából rendben volt, de a támadások akadoztak. Mindezek ellenére is,
mindössze eggyel (20-21) voltak jobbak
a vendégek a kiszünetben. A 2. etapban
aztán erősítettek a körmendiek és tíz lett
közte. Szerencsére Nikola Lazics némileg
rendezte a sorokat és 43-50-es állással
kezdődött a negyedórás pihenő.
Ez jót is tett a mieinknek, hiszen
gyorsan négypontnyi távolságra közelí-

tették meg a vendégeket, aztán visszájára
fordult a kocka és újra a Körmend kerekedett felül, de most már 12 volt közte.
Kerpel-Fronius Balázs kozmetikázott egy
kicsit az eredményen és így a záróetap 6473-es állásnál kezdődött.
Itt aztán volt izgalom bőven.
Alekszandrov először beköszönt egy hármassal majd sajnos két perc elteltével - öt
hibapontja miatt -, a cserepadról szurkolhatott társainak. Mint, ahogy a helyi
publikum is ezt tette, űzték-hajtották kosarasainkat, így a végjáték óriási izgalmat
és büntetőpárbajt hozott. Egy-két pont
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különbséggel haladt előre a két alakulat,
majd az utolsó hazai időkérést követően
Erik Pitts beszórt egy triplát: 88-88. Erre
viszont a körmendiek játékosa Price válaszolt egy duplával, egyenlítésre vagy
egy esetleges hármasra viszont már nem
maradt idő. JP Auto-Jászberényi KSE –
Egis Körmend 88–90
A minimális vereség ellenére is dicséret illeti a berényi csapat játékosait, amit a
közönség vastapssal honorált. Két – nemzetközi mezőnyben is szereplő – igen erős
játékoskerettel rendelkező együttestől az
utolsó pillanatban kaptunk ki. Remélhetőleg szombaton a Kecskemét ellen már
több szerencsével járnak a fiúk.

