Februári programok

Tájékoztatás a hulladékgyűjtésről

Az év második hónapjában is programok
sora kerül megrendezésre, melyeket
lapunk e heti számában összegyűjtöttünk.
Programajánló a 6-7 oldalon

Összeállításunkban részletesen közöljük a
szelektív hulladékgyűjtés idei ütemtervét
napokra, körzetekre, utcákra lebontva.
Összeállítás a 2. oldalon.

A zene a lélek szava

Második alkalommal rendezte meg
a Tarnay Alajos zongoraversenyt a
jászberényi Palotásy János Zeneiskola.
Cikk a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 05. szám (XXXI./05.)

Mi fakad
belőlem?

Újság

2019. január 31.

Jászberény város lapja

Húsz sikeres év a vevőkért

A Jászberényi Katolikus Iskola Nagyboldogasszony főintézményének tornacsarnokát közel háromszáz bálozó
töltötte be szombat este az immár
26. alkalommal megrendezésre kerülő jótékonysági bál alkalmából.
A szórakozásról és jótékony adományozásról szóló estén szép számmal
jelentek meg városunk egyházi és
oktatási vezetői, vállalkozói, az iskola pedagógusai és a diákok családjai.

A magyar kultúra napját nemzeti
imádságunk, a Himnusz lejegyzésének
dátumához, január 22-éhez kötjük. Városunkban ezúttal egy nappal később,
szerda este a Lehel Film- Színházban
rendezett gálaműsorral tisztelegtünk
az ezeréves magyar kultúra előtt.
Kárpáti Márta

Taczman Mária
Az idén zöld és krémszínben pompázó báli terem díszítése a szülők és az
iskola pedagógusainak munkáját dicséri. Szintén e két szín hívogatott az ízléses
meghívóval, vacsorajeggyel, asztalszámokkal, melyek Finta Judit pedagógus
alkotásai voltak. Kelemen Csilla, az este
háziasszonya köszöntötte a szépen megterített asztalnál megjelenteket, dr. Novák István főigazgató atyát, az iskolakomplexum vezetőit, Szatmári Antalné
alpolgármester asszonyt, Versler Sándor
káplán atyát, Mező István református
lelkészt, Józsa Pétert, az Egyházi Iskoláért Alapítvány elnökét és dr. Hild Ágnest,
a Szülői Munkaközösség elnökét. Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Pócs
János országgyűlési képviselő is.
folytatás a 3. oldalon 

Az 1999-ben megalakult Co-op Star
Zrt. január 25-én, péntek délelőtt ünnepelte húszéves jubileumát. A város és
a cég életében is jelentős eseménynek a
Lehel Film- Színház adott helyet, ahol
a két évtized áttekintésére összegyűltek
a cég alapítói, partnerei, a város elöljárói és a meghívott vendégek.
Szabó Lilla
Dr. Rédei István a Co-op Star Zrt.
elnök-vezérigazgatója köszöntőjében a
vállalat húszéves múltjára tekintett vissza,
melynek alapja a szövetkezeteken nyugszik. A múlt értékeit megőrizve, a rend-

A kolbásztöltés varázsa

Hatvan csapatban, több százan darabolták, darálták a disznók húsát, gyúrták,
fűszerezték és tekerték a töltőt. Mindezt a harmadik alkalommal megrendezett Jász Kolbász kolbásztöltő fesztiválon cselekedték a résztvevők január 26án a Bercsényi úti sportcsarnokban.
Demeter Gábor
Éppen három esztendeje annak,
hogy a több kolbásztöltő megmérettetést
megjárt Józsa Tamás és barátai a jászok
földjén elültették egy kolbásztöltő ren-

A kultúra
a lélek tápláléka

dezvény magvát Alattyánon. Az esemény
tavaly Jásziványban szárba szökött, és az
évről évre növekvő népszerűségnek örvendő rendezvény idén Jászberényben
talált magának alkalmas helyszint.
folytatás a 3. oldalon 

szerváltás után a vállalat filozófiájában tovább vitte az emberközpontúságot, mely
azóta is a vevők elégedettségét, a dolgozók megbecsülését, a jó partnerségi kapcsolatokat és a Co-op Segély Alapítvány
által a rászorulók megsegítését szolgálja.
Dr. Rédei István továbbá hangsúlyozta, hogy míg az első évtized inkább
a cég átalakulást, kialakítását jellemezte,
addig a második évtizedben megerősödött a vállalat és elindult a bővítés.
Ennek köszönhetően ma 102 településen 131 bolt fut a Co-op Star Zrt. neve
alatt, mely több mint 1000 dolgozónak
ad megélhetést. Ugyan a két évtized bőven tartogatott nehézséget és kihíváso-

Mertem
nagyot álmodni!
A múlt héten Mexikóban 5600 méter
magasan lobogott a magyar zászló
Jászberény felirattal. Lokálpatrióta
lelkünknek nem kell ennél szívet melengetőbb. A csúcstámadás ötletéről,
kalandjairól, jász mivoltáról beszélgettünk Gerőcs Zoltánnal.
taczman
Mesélnél az olvasóknak az útról?
Pontosan hol voltál, milyen magasan?
– A Pico de Orizaba vagy más néven
Citlatépetl vulkán Mexikó legmagasabb
hegye, Puebla és Veracruz államok határán. A vulkán utoljára a 19. század közepén tört ki, mai napig aktív tűzhányóként
tartják számon. Magassága a különböző
forrásokban eltérő, de leginkább az 5636
méteres magassága az elfogadott.
Honnan jött az út ötlete?
– Egyhetes nyaralásnak indult a dolog a
Yucatán-félszigeten, végül kicsivel több lett
belőle. Bármilyen úticélról legyen szó, mindig megnézem az adott ország legmagasabb
pontját, most sem történt ez másként.
folytatás a 2. oldalon 

kat a cég életében, a brand fejlesztésével,
a boltok felújításával és struktúraváltással mindig piacképesek tudtak maradni.
A fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan növekedtek az árbevételek,
amely egyben a versenyképesség záloga
is volt – jelentette ki a Co-op Star Zrt.
elnök-vezérigazgatója. Az elmúlt öt évben a cégen belüli pénztermelődés megduplázódott, valamint szintén büszkeséggel szólt az elmúlt öt évben tapasztalt
törzsvásárlói kör gyarapodásáról, mely
mintegy 34 ezer vevővel bővült, így ös�szesen 162.405 törzsvásárló keresi fel a
boltokat hétről hétre.
folytatás a 8. oldalon 

A műsorfolyam méltó nyitánya
volt a Cantate Nobis Énekegyüttes
közvetítésében az Ünnepre jöttünk
című dalmű előadása. Hans Leo Hassler- Kerényi György kórusművét követően Thormanné Husznay Mária
vezényletével az Álmom régen messze
tűnt, a Lángok, a Muzsikusdal, illetve a
Boldog, aki énekel című zeneműveket
hallgatta a népes közönség.
A magyar kultúra ünneplésének
harminc esztendős történelme alatt
már kiforrott, hogy szükség van azokra
az amatőr és profi művészekre, hagyományőrzőkre, akik munkájukkal hozzájárulnak a település kultúrájához, vagy
éppen a szórakoztatáshoz – jelentette
ki Erdei Gábor, az est műsorközlője. A
kultúra egy élő organizmus, amely, ha
változik és alakul, akkor azt azért teszi,
mert alakítói fontosnak érzik folyamatos virágzását és megtartását.
folytatás a 11. oldalon 

Tovább robog a JKSE

Mint ismeretes városunk kosárlabdacsapata sorozatban nyeri a mérkőzéseket és a „bajnokság meglepetéscsapata” jelzővel illetik őket. Ezt
a kellemes kijelentést Fehérváron is
megerősítették.
Ács Tibor

Hazai pályán eddig kilenc mérkőzést
nyert a Jászberényi KSE együttese, de az
Alba nem tartozott a legyőzöttek közé,

Fotó: Gémesi Balázs

Honlapunkon elérhetőek a Jászság hírei
táblagépen és okostelefonon is.

www.jku.hu www.berenycafe.hu

mert egyetlenegy ponttal (81-82) ők voltak jobbak a Bercsényi játékcsarnokban.
Így természetes, hogy a visszavágás reményében utazott el Székesfehérvárra január
26-án Nikola Lazics legénysége. Mind e
törekvések ellenére, a vendégek kezdtek
jobban, vezettek is, ám Alekszandrov
remek pattintott labdáját a palánk alatt
Rakics „gólra” váltotta megfordítva ezzel
az eredményt. Viszont a kisszünetre már
újra az Alba vezetett.
folytatás a 12. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Jászberény Városi Önkormányzat

nyílt versenytárgyalást hirdet
a jászberényi 8794 hrsz-ú, természetben
Jászberény, Gorjanc Ignác sétány 10. szám
alatti ingatlan (Lehel strandfürdő és uszoda)

bérbeadására.

A fenti ingatlan vonatkozásában a versenytárgyalási
induló bérleti díj összege:
2019. május 31-ig 203.056 Ft+ÁFA/hó
2019. június 1-től: 287.615 Ft+ÁFA/hó
A pályázat benyújtásáig megfizetendő kaució összege: 5.000.000 Ft.
A bérbeadás időtartama: 10+5 év
A Bérlőnek vállalnia kell a pályázati hirdetményben meghatározott
felújítások, beruházások határidőben történő megvalósítását,
a létesítmény bérlet időtartama alatti folyamatos üzemeltetését.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján
(www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás kérhető
a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján
(Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda, tel.: 57/505-733).

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak,akik

Mészáros József

facebook.com/
berenycafe

(1944-2019)

végső búcsúztatásán jelenlétükkel,
a részvét virágaival igyekeztek
fájdalmunkban
osztozni.
Külön köszönet
dr. Kutas Csaba
háziorvosnak és
asszisztensének
hosszan tartó áldozatos
munkájukért.
Drága emléke szívünkben örökké él!
A gyászoló család

Engesztelő szentmise:
február 3-án, délelőtt 8 óra,
Nagytemplom.

Emlékezés

Köszönetnyilvánítás

Varga Géza
(1943-2014)

halálának
5. évfordulóján
Köszönjük,
hogy éltél,
S minket szerettél
Nem hagytál el
minket,
Csak álmodni
mentél.
Szerető családod:
Feleséged, Lányaid, Vejed és
drága Unokáid.

Emlékezés

Emlékezünk
Harsányiné
Kocza
Annamária
halálának
10. évfordulójára.

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak,szomszédoknak, és
ismerősöknek akik

KASZA KÁLMÁNNÉ
(szül:Pethes Ilona)

temetésén rész vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvételükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk Oldal Edit
főorvosnak és asszisztenseinek
odaadó, lelkiismeretes munkájukért.
„Csak az hal meg,akit elfelejtenek,
örökké él, akit szeretnek.”
Gyászoló család

Éppen egy esztendeje
nincs már közöttünk

Mizsei Béla

halálának 18. évfordulójára
és felesége

Mizsei Béláné
Tábi Mária
halálának 27. évfordulójára.
Szerető családjuk

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk, nagypapánk, dédikénk

Dézsi Zoltán,

TÓTH BÉLA

A család nagyon köszöni azt
a rengeteg együtt érzést,
amelyet az elmúlt évben kapott
azoktól, akik szerették, és tisztelték őt.

(1931-2019)

temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

a Klapka György Iskola
korábbi igazgatója,
matematika-fizika szakos tanár.

Sosem feledjük el, és
ápoljuk az emlékét.

2019. január 31.

Szelektív hulladékgyűjtés
A J.V.V. Nonprofit Zrt. a 2019-es
évben az alábbi ütemterv alapján
folytatja házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatását. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
igénybevétele a lakossági ügyfelek részére továbbra is díjmentes.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés menete: Kérjük, hogy EGY
zsákban, kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
• Üdítős, ásványvizes PET palackok,
kozmetikai és tisztítószeres flakonok
• Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok
(többrétegű csomagolószerek)
• Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
• papír hulladék: újságpapír, prospektus, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai szerek papírdobozai, irodai
papírok, géppapír, füzetek, könyvek,
italos karton
• fém italos (üdítős, sörös) ill. konzerves dobozok.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
műanyag palackokat, flakonokat, (kupakkal visszatekerve), többrétegű csomagolószereket, fém italos dobozokat,
„laposra taposva”, rakják a gyűjtőzsákba,
így kevesebb helyet igényel!
Papírhulladék gyűjtése (köteJárat/Hónap Jan.
1.program 3., 31.
2.program
10.
3.program
17.
4.program
24.

Febr.
28.
7.
14.
21.

gelve): Kérjük, hogy a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé, kizárólag
összehajtva és kötegelve helyezzék ki,
lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!
Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) csomagolási hulladék nem lehet
olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel
szennyezett!
Zsákok gyűjtésének módja: Kérjük Önöket, hogy az újrahasznosítható
hulladékokat a szállítási napon reggel
7 óráig az ingatlanuk elé helyezzék ki,
mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem áll
módunkban elszállítani! Társaságunk
cserezsákot biztosít. Amennyiben a
zsákban háztartási vegyes hulladék, lom,
üveg, zöldhulladék, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék
kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.
A szelektív hulladékgyűjtő zsákok kihelyezésének időpontja Jászberény Város
közigazgatási területén havonta egyszer
az alábbi időpont és utcajegyzék alapján
(az utcajegyzék a társaság honlapján is
megtalálható): 1. sz melléklet szerint.
Gyűjtőszigetek rendeltetésszerű
használata: Társaságunk Jászberény
területén a házhoz menő szelektív hul-

ladékgyűjtés mellett, továbbra is működteti a szelektív gyűjtőszigeteket a
lakosság részére. A gyűjtőszigetek szerves részét képezik a szelektív hulladékgyűjtésnek. A szelektív gyűjtőszigeteken
napszaktól függetlenül van lehetőségünk a szelektálható hulladékok elhelyezésére a megfelelő gyűjtőedényekben. A
gyűjtőedények általában áruházak, lakótelepek, útkereszteződések környezetében találhatóak, hogy mindenki számára könnyen megközelíthetőek legyenek.
A gyűjtőszigeten történő szelektíven
gyűjtött hulladék elhelyezése során követnünk kell az adott edényzeten feltüntetett utasításokat.
Együttműködésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
5100 Jászberény,
Margit-sziget 1.
Telefon:
57/411-618
Telefax:
57/411-618
E-mail:
vvzrt@vvzrt.hu
Web: www.vvzrt.hu

Jászberény házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés napjai
Márc. Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug. Szept.
4.
2., 30.
4.
1., 29.
7.
11.
9.
6.
11.
8.
5.
14.
18.
16.
13.
18.
15.
12.
21.
25.
23.
20
25.
22.
19.

1. program
Alkotás u., Árendás u., Bálvány u., Benczúr Gy. u., Csákány u., Cserkész u.,
Csiga u., Csokonai V.M. u., Dinamit
tér, Dózsa Gy. út, Eperfa u., Gorkij u.
(Som u.), Gyepü u., Hajdú u., Horgász
u., Jákóhalmi út, Jász u., Katona u.,
Kazal u., Kisberényi tér, Korányi F. u.,
Kosárfonó u., Kovács u., Kötélverő u.,
Külső Pelyhespart u., Kürt u., Madách
I. u., Magyar u., Mátyás u., Móra F. u.,
Nemes u., Nyárfa u., Nyerges u., Páfrány u., Petrence u., Pesthy F. u., Régi
vágóhíd u., Réz Kálmán u., Rezeda u.,
Szárazmalom u., Szellő u., Szent Imre h.
út, Szűcs u., Tímár u., Vásárhelyi I. u.,
Vásártér u., Vincellér u.,
Apponyi tér, Arany János u., Árpád
u., Attila u., Bárány u., Béke u., Békés
u., Bérkocsis u., Bimbó u., Bogár köz,
Bolyai J. u., Czigány J. u., Csillag u.,
Csók u., Csónak u., Darázs u., Eötvös
u., Fazekas u., Festő u., Gát u., Görbe
u., Halász u., Harang u., Hatrózsa u.,
Határ u., Honvéd u., Huszár u., Ibolya u., Iskola u., Jásztelki út, Kalap u.,
Kalinka u., Kántor u., Káposztáskert u.,
Károly u., Kaszás u., Kender u., Király
u., Koszorú u., Kökény u., Liliom u.,
Liszt F. u., Margit u., Mária u., Molnár
u., Móricz Zs. u., Mozsár u., Munkácsy
M. u., Pelyhespart u., Potyka u., Puska
u., Puskin sétány, Rácz u., Réhely u.,
Rét u., Rozmaring u., Rózsa u., Sárkány
u., Sarló u., Sarok u., Sas u., Seregély
u., Síp u., Szabadság tér, Szabadság u.,
Szabó u., Széchenyi u., Szegfű u., Szent
István krt, Szentkúti tér, Szilfa u., Toldi
M. u. Tóth u., Varga u., Vasvári P. u.,
Zagyvapart sétány.
2. program
Ady E. út, Agancs u., Árvácska u.,
Bagoly u., Bajnok u., Bartók B. u.,
Bedekovich L. u., Bercsényi út, Blénessy
J. u., Borsóhalmi út, Csalogány u., dárdás u., Fáy A. u., Fehértói u., Galamb
u., Gergely u., Gólya u., Gyökér u.,
Halmay J. u., József A. u., Kálmán u.,
Kazincy F. u., Kengyel u., Kertváros u.,
Kinizsi u., Kiss E. u., Könyök u., Me-

gyeház u., Méhész u., Mészáros L. u.,
Munkás u., Nagytemplom u., Napsugár
u., Négyház u., Október 23. u., Ősz u.,
Pacsirta u., Perec u., Petőfi S. u., Rácz A.
u., Réz u., Sándor u., Sármány u., Sipos
O. u., Sólyom u., Szabadságharcos u.,
Székely M. u., Szélmalom u., Szent Pál
u., Táncsics M. u., Telep u., Tóth J. u.,
Tölgyfa u., Vas u., Verseny u., Vértes u.,
Zirzen J. u., Zoltán u., Zöldár u.,
Ábránd u., Áldomás u., Ártér u., Árva
u., Bakki J. u., Batthyány u., Bognár u.,
Csatorna u., Csík T. u., Dr. Wittmann
T. u., Fenyő u., Gallér u., Gárdonyi
G. u. Gyárfás u., Hársfa u., Irányi D.
u., Kádár u., Kakukk u., Kodály Z. u.,
Kölcsey F. u., Kőrösi Cs. S. u., Lepke u.,
Lomb u., Lövész u., Mátra u., Messzelátó u., Mező u., Mikszáth K. u., Pannónia u., Platán u., Sírkert u., Szarka u.,
Szép u., Szivárvány u., Tavasz u., Vadász
u., Vereckei u., Virág u., Zerge u.
3. program
Akácfa u., Áldás u., Banner J. u., Báthory u., Beleznay A. u., Benepuszta
u., Boldogszállás u., Bulcsú u., Csonka
u., Csörsz u., Daru u., Dob u., Érhát
u., Forgács u., Fortélyos u., Frankel
Leo u., Garat u., Gyöngyösi út, Hableány u., Harcos u., Hattyú u., Kapás u.,
Kárpát u., Klapka Gy. u., Komáromi J.
u., Kun u., Lajosmizse u., Nádverő u.,
Négyszállás u., Olvasókör u., Páva u.,
Redemptio u., Szérűskert u., Szigony u.,
Szobor u., Térítő u., Tigris u., Trombita
u., Túzok u., Tündér u.,
Alsócsincsapart u., Aprítógégyár u.,
Átjáró u., Berze N. J. u., Boróka u.,
Botond u., Buzogány u., Cimbalom
u., Csengő u., Csóka u., Csokor u.,
Dembinszky u., Derkovits Gy. u., Dr.
Varga L. u., Egér u., Eke u., Elefánti
u., Felcsőcsincsapart u., Felsőmuszály,
Fiastyúk u., Gerevich A. u., Göncöl
u., Gyanta u., Gyöngyvirág u., Hatvani u., Hentes u., Herkules u., Hétvezér
u., Hunyadi J. u., Ilona u., Jászkürt u.,
Jedám u., Jókai M. u., Karabély u., Kerékgyártó u., Kertész u., Költő u., Lagzi u., Líceum u., Liget u., Mályva u.,

Okt.
3., 31.
10.
17.
24.

Nov.
28.
7.
14.
21.

Dec.
5.
12.
19.

Mártírok útja, Móczár M. u., Nádor u.,
Nagyér u., Nap u., Nefelejcs u., Öntő
u., Pákász u., Palánka u., Pethes I. u.,
Pipa u., Riszner sétány, Sánc u., Serház
u., Sómérő u., Sportpálya u., Szekér u.,
Szent F. u., Szilvás dűlő, Szőlő u., Szúnyogos u., Tarnai A. u., Téglagyár u.,
Tejút u., Toborzó u., Üstökös u., Varjú
u., Varró u., Víz u., Vízöntő u., Zagyvart u., Zagyvaparti tanyák, Zenész u.
4. program
Álmos u., Árok u., Balaton u., Bokor u.,
Csana u., Cserepes u., Csoma u., Damjanich u., Deák F. u., Diófa u.,Ebhát
u., Faiskola u., Fátyol u., Fillér u., Fodor F. u.,Futó u., Füst u., Gyalu u.,
Gyöngy u., Gyöngytyúk u., Horváth P.
u., Jászkapitány u., Jászváros u., Juhász
u., Kápolna u., Kert u.,Kéve u., Kígyó
u., Kórház u., Körte u., Kötő u., Medve
u., Méntelep u.,Nyár u., Nyíl u., Pintér
M. u.Repce u., Sarkantyú u., Sáros-ér
u., Sátor u., Sikló u., Suba u., Szél u.,
Szelei út, Tamás u., Temető u., Tél u.,
Tompa M. u., Tört u.,Tüzér u., Tűzoltó
u., Zrínyi M. u.,
Bajcsy Zs. u., Béla u., Bem József u.,
Berényi u., Csángó u., Delta u., Déryné
u., Dohány u., Fácán u., Fecske u., Fék
u., Fekete u., Felsőmező u., Fémnyomó
u., Fuvaros u., Fülemüle u., Fürdő u.,
Fűzfa u., Gém u., Gerle u., Gorjanc I.
sétány, Hajnal u., Hegedűs u., Hold u.,
Holló A. u., Ifjúság u., Ipar u., Ipartelep
út, Jászai M. u., Jubileum u., Kálvin János u., Kard u., Kátai u., Korcsolya u.,
Kossuth Lajos út, Kőkép u., Lant u.,
László Károly u., Lehel u., Lehel Vezér
tér, Mozdony u., Nagykátai út, Ostoros u., Pajtás u., Palotai J. u., Patkó u.,
Pesti u., Pipacs u., Rákóczi út, Rigó u.,
Róka u., Szarvas u., Széchenyi tér, Szent
László u., Szentháromság tér, Szerecsen
u., Szív u., Szövetkezet út, Thököly út,
Traktor u., Tulipán u., Uszoda u., Váltó
u., Vaspálya u., Vécsey E. u., Villany u.,
Viola u., Vízimalom u., Vörösmarty u.
PORTELEK: Fenyves u., Fő u.,
Herboly I. u., Homok u., Március 15.
u., Nyúl u., Vaskapu u., Vasút u.,
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3. oldal

A kolbásztöltés varázsa

 folytatás az 1. oldalról
A szorgos szervezés alatt hamar kiderült, telt ház várható, a hatvan csapatnyi asztal szélsebesen elkelt. Nemcsak
a városból és a jászsági településekről,
hanem az ország számos pontjáról, sőt
még Erdélyből is érkeztek kolbászkészítő társaságok, ami jelzi, az ilyen jellegű
gasztronómiai fesztiválok népszerűségét.
Mint egy jó disznóvágás, minden
már korán elkezdődött, a családi, baráti,
munkahelyi közösségek csapatai folyamatosan érkeztek, és nagy sürgés-forgásban pakolták elő a szükséges eszközöket,
késeket, darálót, fateknőt, kolbásztöltőt.
Látványos, és nem utolsósorban étvágygerjesztő dekorációk is készültek. Házi-

tón Szabó Tamás polgármester kijelentette: az ilyen típusú programnak, a
kulináris élvezeteknek és a hozzátartozó pálinkakóstolásnak bizony helye van
az életünkben. Mindezeket köszöntőjében Pócs János országgyűlési képviselő
is megerősítette, majd szavait tett követte, elvegyült a szorgoskodók között,
és meggypálinkáját körbekínálva fűtötte a hangulatot.
A hangulatra nem lehetett panasz,
a megnyitó ceremóniát a szervezők
csapatára jellemző, óriási ováció, közös
szurkolás, és vastaps zárta, ami a töltés
kezdetét is jelezte. A jókedv szárnyalt,
a kedélyes lelkiállapot fenntartásáról a
remek társaság, a közös koccintások és

kókat, komplett életképeket formáltak
meg szalámiból, szalonnából, így több
helyen kolbászból volt a kerítés. Ez is
számított, hiszen díjazták a legszebben
terített asztalt, a csapatok egységes megjelenését, sőt a legmulatósabb címért is
versenybe lehetett szállni.
A hivatalosnak mondott megnyi-

a Pezsgő zenekar mulatós zenéi gondoskodtak, sőt többen táncra is perdültek.
Időközben a csapatok nekiláttak a
húst és a hozzávalókat kolbásszá gyúrni,
fűszerezni és bélbe tölteni. Ki-ki saját elképzelését, egyedi ízvilágot, régi jól bevált
családi receptet, vagy új ötletet próbált
beledolgozni a töltőkből kikunkoro-

dó kolbász szálakba. Így aztán készült a
hagyományosan összeállításúak mellett
– többek között –, bajor típusú, ázsiai fűszerezésű, sajttal, gombával, édeskömén�nyel ízesített, meg persze chilivel igen
erősre bolondított változat is.
A déli harangszóval meglepetés műsor is érkezett, a Jászság Népi Együttes
táncosai tartottak ördöngős bemutatót. Ebből aztán rögtönzött táncház
kerekedett, ahol összekapaszkodva a
résztvevőkkel együtt ropták a moldvai
körtáncot.
Miközben a töltő csapatok a jól
végzett munkát követően, már hangos
mulatozással töltötték az időt, a zsűri
tevékeny tagjai az Aranysas Rendezvényházban, az ott kisütött bírálandó
kolbászokat kóstolták, hogy megtalálják az ez alkalommal legjobban
sikerültet. A zsűriben szaktekintély
elnökölt, nevezetesen Bobák József, a
Jászsági Vendéglátók Egyesületének
első embere, mellette a séfek, valamint
gasztronómiában jártas személyek és
úgymond, civil hozzáértők pontozták,
véleményezték a versengő kolbászokat.
Nem volt könnyű dolgok a legfinomabb kolbász kiválasztásánál, de végül
megegyezés született.
A Jász Kolbász kolbásztöltő fesztivál
győztese, Arany Kolbásztöltő díjasa és
egy esztendeig birtokosa, a jászberényi
Fakanál Forgatók (Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény dolgozóiból
összeállt csapat) gombával ízesített, régi
recept alapján készült kolbásza lett.
A fesztivál az éjszakában diszkóval, koncerttel folytatódott tovább.
Az önfeledt össznépi mulatozás azt is
jelentette, hogy nemcsak elindult, de
folytatódik a Jász Kolbász rendezvény,
ami gasztronómiai hagyományt teremt
térségünkben. Töltsék velünk jövőre is
az időt, meg a kolbászt!

Mi fakad belőlem?

 folytatás az 1. oldalról
Ez évben a fővédnöki tisztet dr.
Gáll János osztályvezető főorvos és felesége, dr. Martonos Éva fogszakorvos
töltötték be.
Az iskola igazgatója, dr. Novák
István atya köszöntőjében utalt az alapítványi bál 26 éves történelmére: ez
bizony már a harmadik x, a legszebb
férfikor felé mutat. Emlékeztetett a bál
elsődleges céljára, amely az iskola alapítványi számlájának feltöltése, és az
összeg jó célra való fordítása. „Mindig
jó megismerni jólelkű embereket, így a
mai este fővédnökeit is. Dr. Gáll János
doktor úr bizonyára sokakat jól ismer
belülről és szintén sokan nézhettek
már szájtátva a megjelentek közül dr.

Martonos Éva fogorvosra. Az elmúlt
évtized sok fejlődést hozott az iskola
életében. Sok jó szándékú segítő, az
egyházmegye, a város, a vállalkozók, a
személyi jövedelemadó egy százalékát
felajánlók együttes erőfeszítése a ma
működő intézmény” – fejtette ki.
Szintén a tombolajegyek vásárlására
buzdított bálmegnyitó beszédében dr.
Gáll János főorvos. Egykor szülőként
követte nyomon az iskola fejlődését,
ma már két unokája koptatja az iskola
padjait. Elmondta, hogy egyetért azzal
a mottóval, amit az iskola képzeletbeli
zászlajára tűzött: „Hit, tudás, fegyelem”. Ilyen nemes célok mögé szívesen
állt be támogatónak. Weöres Sándort
idézte: „A nagy fordulat egy ember

életében: / nekem mi jut? helyett: mi
fakad belőlem? / S ez elég ahhoz, hogy
a bentről-fakadó / fényes legyen és
folyton tisztuló.” Végül a fővédnök áldást kért az iskola összes dolgozójára és
biztatott a farsangi kulináris élmények
megtapasztalására.
A hagyományokhoz híven idén is
az iskola büszkeségei szórakoztatták a
nagyérdeműt. Bagi Zoltán 11. a osztályos tanuló hosszú évek óta a Palotásy
János Zeneiskola magánének szakos
növendéke. Szombat este három népszerű táncdalból állított össze csokrot. A közönség Poór Péter és Szécsi
Pál dalainak melódiáit dúdolhatta az
ifjú előadóval. A végzős gimnazisták
is megcsillogtathatták tánctudásukat:

ezúttal már másodszor. A novemberi
szalagavatón volt az ABBA-mix premierje, így szombat este már gyakorlottan
vették birtokba a táncparkettet a 12.
a-sok. A koreográfiát az iskola volt tanulója, Török Rebeka álmodta meg.
Az asztali áldás után az Innoven
Kft. szervírozásában valóban farsangi
menü került az asztalokra. Igazi gasztronómiai remek volt a boszorkány
szelet és a kendermagos rántott csirkemell fűszeres parázs sült burgonyával
és salátával. Az utána következő des�szert, a csokoládétorta mézes, chilis
körtével csak fokozta a kitűnő kulináris
összélményt.
Az este nyitótáncát az iskola diákjai
mutatták be – mind a Lehel Melody
TSE egykori táncosai. A meglepő
megoldásokkal élő bécsi keringő koreográfia Molnár Anna táncpedagógus
munkája volt. Az igazán méltó és elegáns megnyitóban Hoffer Lehel, Ivony
Antónia, Homonnai Bence és Apró Lilla
bűvölte el a közönséget. A táncparkettre invitálásnak sokan nem tudtak ellenállni, hiszen közben az Átrium Zenekar
csapott a húrok közé, akik egészen hajnalig húzták a talpalávalót.
Az éjféli tombolasorsolás során
nagy értékű ajándékok találtak gazdára: így egy festmény Benke László
művésztanár felajánlásában, egy másik

festmény, amit Pócs János képviselő
ajánlott fel, illetve különböző háztartási készülékeknek és ajándékkosaraknak
örülhettek a szerencsés nyertesek.
A bál sikeres szervezéséért, a színvonalas szórakoztatás zökkenőmentes
lebonyolításáért Demeter Sándor igazgató, Ködöböcz Klára igazgatóhelyettes
és Farkasné Turján Mariann pedagógus
voltak felelősök.
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Városvédők idei tervei Kultúra egész évben

A több mint harmincéves múltra vis�szatekintő lokálpatrióta civileket ös�szefogó szervezet, a Városvédő és Szépítő Egyesület ez évi terveiről beszél
Bolla János emeritus jászkapitány, az
egyesület vezetője.
demeter

A Jászberényben nagy tekintélynek
örvendő Városvédő és Szépítő Egyesület
tevékenységét a kezdetek óta irányító
Bolla János vázolta lapunk számára, hogy
a civil szervezetnek milyen tervei vannak,
mit szeretnének megvalósítani, tovább
folytatni ebben az esztendőben.

A legnagyobb esemény, minden túlzás nélkül állítható, a Jász Bál visszatérése
városunkba, mikor is az egykori alapítók
társrendezőként működnek közre az
önkormányzat mellett a jeles társas ös�szejövetel lebonyolításában. A sorrendben XXX. Jász Bál, a Redemptió emléknapjához igazítva május 11-én kerül
megrendezésre. Az egyesület által először
1990-ben felelevenített és megszervezett
Jász Bál, azt követően hosszú éveken át
jeles és népszerű eseménynek számított.
A különböző, mindenféle rendű és rangú
bálok megjelenésével fénye halványulni
kezdett, ezért az egyesület a rendezvényt
kiengedte a Jászság településeire, ahol
annak levezénylését az önkormányzatok
vállalták fel. A kerek évfordulóhoz méltóan szeretnék a bált megrendezni, ennek
előkészítésén folyamatosan dolgoznak.
A Jász Bálok állandó hagyománya,
hogy a vendégek pénzbeli adományokat
tettek egy előre meghatározott nemes cél
érdekében. Az így összegyűlt bankókat
műemlékek felújítására, emlékhelyek
kialakítására fordította az egyesület az el-

múlt évek alatt. Keresik azt a „valamit”
amit minden résztvevő magának érezhet
és támogatását felvállalhatja. Jó néhány
szóba jöhető lehetőség közül próbálják
kiválasztani a legmegfelelőbbet, melyek
a következők:
A város legrégibb műemlékei közé
tartozik a promenádon álló Szentháromság-szobor, melyet 1831-ben emeltek
a kolerajárvány emlékére. Az eltelt idő
nem kímélte az emlékoszlopot, és az ott
található szoborcsoportot, teljes felújítás
nagyon időszerű volna.
Ötletként merült fel a város néptáncos hagyománya előtt tisztelgő, azt
elismerő, táncospárt ábrázoló szobor
elkészíttetése. Azt megelőzően, annak
művészi tervezése, lakossági véleményeztetése és későbbi felállítása, valamely arra
érdemes helyen.
A napjainkban a rendőrségnek
helyet adó épület falán található, igen
rossz állapotban látható emléktábla
megújítása, újra faragtatása is a tervek
között szerepel. A mai épület helyén
álló egykori Kunházban, Riszner József
és neje által működtetett intézetnek,
lánynevedének állít emléket a nevezett
kőtábla. Az egyeztetések folyamatosak,
hogy időben sikerüljön a felvázolt lehetőségekből választani.
A továbbiakban Bolla János elmondta, folytatódnak az egyesülethez kapcsolódó, már hagyománnyal rendelkező
események. Ilyen a Vásárhelyi István díj
átadási ünnepsége az Apponyi iskola udvarán, az általuk kialakított, a jeles természetkutatónak emléket állító parkban. A
Déryné születésnapjáról megemlékező
ünnepséget – az emléktáblájánál –, és a
róla elnevezett díjak adományozását is tovább kívánják vinni. Szeretnék az elmúlt
évben elindított, II. Rákóczi Ferenc fejedelem tiszteletére emléktáblájánál tartott
koszorúzást, emlékezést hagyománnyá
tenni. Továbbiakban is részt vesznek az
aradi vértanúkra emlékező ünnepség
szervezésében, az egyesület tevékenységével kialakított emlékparkban. Több
mint egy évtizede rendeznek nyaranta
városvédő tábort gyerekek számára, ez
ismét szerepel terveik között. Ott a fiatalok belekóstolhatnak és megismerhetik
milyen is lokálpatriótának lenni. Készülnek az ősszel alapításának 145. évfordulóját ünneplő, fő együttműködő partnerük, a Jász Múzeum köszöntésére is. Az
egyesület kiadványát, újságját, a Berényi
Kármentőt szeretnék legalább egy alkalommal megjelentetni.
Az emeritus jászkapitány szavait azzal
zárta, hogy szívesen látnak bárkit soraikba, aki tenni szeretne a város értekeinek
megőrzéséért.

Cserélje le nyílászáróit a Nagy Kft-nél!
Építsen be magas színvonalú, energiahatékony,
tartós és szép nyílászárókat,

ha fontos Önnek a kiváló minőség,
méghozzá kedvező áron!
Látogasson el
üzletünkbe,
és válogasson
és
nyílászárók
között!

Nagy Kft.
5100 Jászberény, Nagykátai út 11.
Telefon: 06-70/676-9831
E-mail: nyilaszaro.nagykft@gmail.com

Városunk kulturális, művészeti életének meghatározó szervezője, mozgatója a Jászkerület Nonprofit Kft. Az
előttünk álló év program- és műsor
kínálatába, terveibe pillantottunk be
és kaptunk rövid ízelítőt a szervezet
ügyvezetője Berec Zsolt segítségével.
Demeter Gábor

Elöljáróban és mindenekelőtt Berec
Zsolt elmondta, hogy nagyon sok esemény, rendezvény program, tervezési,
szervezési fázisban van. A városi költségvetés véglegesítése fogja meghatározni,
hogy milyen lehetőségeik lesznek a már
hagyományos programszerkezetre és természetesen újdonságokra.
Egy újdonságról már most is tehetünk említést, hiszen új kulturális, közösségi teret kapott meg hasznosításra az
önkormányzattól a Jászkerület, ez pedig
a Főnix színház épülete. Ide, kötődve a
hely szelleméhez, szeretnének olyan művészeti előadásokat hozni, melyek valami
más mondanivalót hordoznak, mint a
bérletes sorozatban bemutatott színdarabok. Klasszikus pódium előadásokra,
– vers vagy felolvasó színházi darabokra,
– mekkora igény mutatkozna, ezt próbálják felmérni, hogy aztán tartalommal
tölthessék meg a teret. Helyi vagy jászsági
feltörekvő tehetségeknek, dráma csoportoknak, poétáknak tudnak majd itt bemutatkozási lehetőséget adni.
Ha már új kulturális tereknél tartunk,
a Kígyó utca 12. szám alatt található, az
elmúlt évben felújított népi lakóházba is
élet költözik. Kézműves porta kezdi meg
ott működését, a népművészet jegyében,
minden korosztályra gondolva.
Februárban stand up comedy előadások sorozatát indítják el az Ifjúsági Házban, amit két-három havonta újabb követ.
Erre igény mutatkozik, mert nemcsak a
tv-ben népszerű a műfaj, de élőben is.
Az év második hónapjára a bérletes
sorozatban meghirdetett darabot le kellett cserélniük egy másik előadásra, ami
a Valami csaj(ok) című komédia lesz, és
akár Valentin-napi meglepetésül is szolgálhat a közönségnek.
A gyermekek körében népszerű matiné programok folytatódnak, ezek keretében szeretnének minél tartalmasabb,
értékesebb műsorokat, kézműves foglalkozásokat szervezni, melyek a szórakozás
mellett pedagógiai célzatot is rejtenek.
A tél elmúltával következik a hagyományos Tavaszi Zsongás rendezvénysorozat, színházzal, zenével és egy nem is
akármilyen koncerttel. Március végén
a magyar könnyűzenei életben magas
színvonalat képviselő Zorán lép fel a
Bercsényi úti sportcsarnokban, ahol egy
nagyszerű zenészekből álló zenekar fogja
kísérni. Egyedülálló élmény lesz Zorán
dalait élőben meghallgatni!
Egy nagyon jó színházi előadás is lesz

márciusban, a Valahol Európában című
musical, a színházi bérlet sorozatban,
amire már most akkora az érdeklődés,
hogy dupla előadást szerveznek. A darab olyan korrajzot vázol fel, amit látni
az iskolásoknak is hasznos lehet, akár egy
rendhagyó történelem óra keretében is.
Április elején köszöntjük a Város
Napját, amikor a lakosság minden korosztályának terveznek valamilyen szóra-

június 28 és 30 közötti időszakra esik.
Az időpont eltolásával más környékbeli
fesztiválokkal nem ütközik, ami az érdeklődők számának növekedésében is
megmutatkozhat.
Folytatódik a két esztendeje elindított
Déryné Deszkáin nyári színházi sorozat,
ahol a tavaly elmaradt Tánckánon című
táncszínházi előadás is műsorra kerülne.
Új színként, hogy a rock and roll is helyet
kapjon a repertoárban, a Hotel Menthol
látványos musicalt szeretnék többek között elhozni a közönségnek.

koztató programot összeállítani.
Május elsejére igazi retró hangulatú
majálist szeretnének szervezni, amire egy
zenei különlegességet hoznak el igazi,
nagy koncertet adni. A lakodalmas rock
műfajának megteremtőjét, a 3 + 2 együttest hallhatja majd a közönség. Bugyi
Zoltán a zenekar gitáros-énekese, egy fiatal csapatot szervezett maga köré, és jazzfunk elemekkel dúsított dalaik szólnak
majd, ami meglepetés lehet azoknak is,
akik nem kedvelik az ilyenfajta muzsikát.
A hónap végén, a gyermeknappal egy hétvégén rendezik meg újra a
Sportágválasztót, ami tavaly nem került lebonyolításra.
A nyár új programja lesz a más városokban már egy ideje megrendezett, felsőoktatási ponthatárváró buli, amit az EKE
Jászberényi Campus diákönkormányzatával közösen szerveznek meg.
A többéves hagyományra visszatekintő Zagyva Party időpontja ezen a nyáron

Nyár végén, augusztus 20-án, egyelőre csak az biztos, hogy tűzijáték lesz.
Szeptember a Jász Expo-val kezdődik, melynek színpadi programjára
minden estére ismert fellépőket szeretnének hozni.
Elmaradhatatlan esemény az Európai Mobilitási Hét keretében megtartott
Autómentes Nap programja. A rendezvény üzenetének legsikeresebb közvetítéséért az elmúlt esztendőben a legjobb
szervezőnek járó díjat a Jászkerület csapata érdemelte ki a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumtól.
Következnek az Őszi Művészeti Hetek, majd az Advent időszaka és a teljesség igénye nélkül végig is értünk az éven.
Nem maradhatnak említés nélkül a
Városi Könyvtárban szervezett író – olvasó találkozók, a Bakancslista sorozatban
bemutatkozó világjárók, és a csillagászati előadások. A Jászsági Népmesepont
programjairól is szóljunk, ahol állandó
foglalkozásokkal és a Hónap Meséje sorozattal várják a népmesék csodás világának kedvelőit. A Lehel Film-Színház
galériáján folytatódnak a Klubkoncertek,
ahol feltörekvő zenekarokat, és új arcokat
ismerhet meg a közönség. A falakon pedig újabb és újabb kiállítások művészeti
anyagával találkozhatnak a látogatók. A
Déryné Rendezvényházban idén is lesznek előadások spirituális témákban, folytatódnak az Egészség és Életmód sorozat
sokakat érdeklő alkalmai.
Remek, tartalmas kulturális élményeket kínáló év áll előttünk, kis túlzással szinte nem is lesz olyan hét, amikor
a Jászkerület ne tudna programokat, kikapcsolódást kínálni.

Életmentő segélyhívó
A Jászberény Városi Önkormányzat
által a 2018. évi tanyafejlesztési pályázatának keretében megyénkben
másodikként kiépített, 30 készülékből álló rádiófrekvenciás segélyhívó
rendszer immár egy éve elérhető az
idős, rászoruló lakosság számára.
m. t.
A rendszer egy gombnyomásra értesíti a diszpécserszolgálatot, ahol a
bekövetkezett esemény jellege alapján
döntenek a szükséges intézkedésről,
adott esetben a rendőrség, a mentők
vagy családtag értesítéséről.
Az elmúlt évben több alkalommal
tudtak segítséget hívni az igénybeve-

vők. Volt, akinek az ujját vágta le a körfűrész, máshoz éjszakai rosszullét miatt
kellett mentőt hívni és gondoskodni a
kórházba szállításáról.
A segélyhívó rendszer előnye, hogy
pánikhelyzetben, rosszullét esetén is
könnyen kezelhető, a
szükséges segítség gyorsan, akár 10-15 percen
belül is a helyszínre érkezhet. Az önálló, gyors
segítségkérés lehetősége
különösen az egyedül
élő emberek számára
fontos, a szolgáltatás
elérhetősége nagyban
növeli szubjektív biztonságérzetüket.

A szolgáltatás kedvezményes árú
hozzáférhetőségét a Controll Securidad
Privada Kft. teszi lehetővé társadalmi
felelősségvállalási programjának keretében. A rendszer még nem kihelyezett
eszközei és a szolgáltatás a Polgármesteri Hivatal munkatársánál, Gáspár
Csabánál igényelhetőek a 06-20/49518-88-as telefonszámon.
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Születésnapi ajándék a Jász Múzeumnak Fórum a településrendezésről
A Jász Múzeum számára kiemelt jelentőséggel bír ez az esztendő, ugyanis az
intézmény idén ünnepli megalakulásának 145. évfordulóját. Ennek apropójából a 2019-es programok és főbb események a jubileum jegyében zajlanak.

Jászberény településrendezési tervének módosításával kapcsolatban
tartott lakossági fórumot Szabó Tamás polgármester és Alvári Csaba
főépítész kedden 17 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Kazsimér Nóra

kárpáti

– Ez az év nagyon fontos nekünk,
hiszen az ország egyik legrégebben alapított múzeuma, a mi múzeumunk
145 éves. Az alapító, Jászberény Városa
1874. december 26-án nyitotta meg az
intézményt a városháza akkori dísztermében. Azért is különleges ez, mert karácsony másnapján zajlott az ünnepély,
ennek ellenére az akkori újság szerint
népes közönség vett részt a megnyitón –
tájékoztatta lapunkat Hortiné dr. Bathó
Edit igazgatóasszony, majd hozzátette,
ötévente igyekeznek megemlékezni erről a jeles alkalomról, így az idei esztendőt a jubileum évének nyilvánítják.
Az évforduló az éves eseményeket,
programokat és kiállításokat is érinti,
ugyanakkor folytatódnak az olyan ismert
és sokak által látogatott rendezvények,
mint a múzeumi esték, az országos kezdeményezéshez igazodó Múzeumok
éjszakája – ami magában foglalja a Galériák, Múzeumok Jászberényben éjjelnappal eseményt – vagy a múltidéző történelmi játszóház, ahol idén Rákóczi kora
elevenedik meg. Ezen felül egész évben
látogatható tárlat nyílik Csutkaökörtől
a legóvárig címmel május 11-én, amely
generációk játékait hivatott bemutatni az
érdeklődő közönségnek.
– A saját, kiterjedt gyűjteményünk
mellett most is kérünk kölcsön játékszereket magánszemélyektől a kiállítás
időtartamára. Természetesen ha valaki
a múzeumnak kívánná adományozni a
régi játékot, annak nagyon örülnénk.
Ehhez kapcsolódóan három-négy alkalommal játszóházat is rendezünk, ahol
kipróbálhatóak lesznek a különböző
korok gyermekjátékai.
Terveznek jászsági pendzsomot április folyamán, szintén a jubileum jegyében.
A spontán táncalkalmon citerazenekarokkal, népdalkörökkel, tánccsoportokkal kívánnak népi hangulatot teremteni,
egyúttal pedig köszönetet mondani azoknak a művészeti csoportoknak, akikkel a
múzeum évek óta együtt dolgozik.
Három konferenciában is társrendezői, közreműködői feladatokat lát el az

Az érdeklődő lakosokat, a képviselő-testület megjelent tagjait, illetve
a polgármestert Alvári Csaba köszöntötte, majd röviden tájékoztatott
a fórum céljáról. Elmondta, hogy
2018-ban az önkormányzat elindított egy városi szinten részterületeket
érintő településrendezési módosítási
folyamatot. Ennek elemeként a helyi
építési szabályzatot és több egyéni
kérést is figyelembe véve kidolgozták
magát a településrendezési tervet. A
kész dokumentációt véleményeztetni
kell egyrészt a szakhatóságokkal – az
államigazgatási szervekkel –, másrészt
a lakossággal. Ez utóbbi folyamat
közhírelés keretében nyolc nappal
ezelőtt elindult, és ennek értelmében az anyaggal kapcsolatban február
6-ig bárki javaslatot, észrevételt tehet
a főépítésznél. Ugyancsak a véleményezés, valamint a tájékoztatás lehetőségét szolgálja a fórum. A fórumot
követő nyolc napon belül írásban
lehetőség van az észrevételek lejegyzésére, további javaslatok beküldésére. A terv link formájában elérhető a város honlapján, és nyomtatott
formában megtekinthető a főépítész
irodájában.

intézmény. A Jásztánc Alapítvány által
rendezett Élő viseletek a 21. században
elnevezésű konferencia egyik helyszíne a
Jász Múzeum lesz, továbbá egy, a Honismereti Szövetséghez, illetve a tudomány
napjához kötődő tanácskozás is helyet
kapott a programok között.
Kiadványokból idén sem lesz hiány,
a 26. évfolyamába lépő Redemptio újságokon túl dr. Suba Györgyné kutatási anyagának köszönhetően az Oncsa
mozgalomról informálódhatunk, illetve
pályázati úton készülőben van a Félig
nyúzott bakkecske fantázianévvel ellátott jászsági népmesekönyv. Reményeik szerint a Jász Múzeum történelmét,
gyűjteményeinek legszebb darabjait
tartalmazza majd az a keménytáblás,
Tudomány, ismeretterjesztés, hagyományőrzés címet viselő kötet, melyet a
jubileum kapcsán jelentetnek meg.
A nagyságrendileg közel 150 ezer múzeumi tárgy negyedévszázadnyi várakozás
után végre megfelelő helyre kerülhet a
2019-ben elkészülő raktárak jóvoltából.
Hortiné dr. Bathó Edit szerint nem is
kaphattak volna ennél szebb születésnapi
ajándékot a fenntartó önkormányzattól.
– A látvány- és tanulmányraktár

az udvarban, a gyűjteményi raktárunk
pedig a Szent Imre herceg úti, egykori
Kékcsillag óvoda épületében kap helyet.
Míg az előbbiben úgy járkálhat majd
a látogató, mintha csak egy bemutatót
szemlélne meg, addig az utóbbi az érdeklődőktől elzárt, strukturális raktárként
fog működni. Mindkettőt átvehetjük
már idén, de a munka java csak azután
fog kezdődni, hiszen a pitykegombtól
kezdve a lőcsös szekéren át a vetőgépig
vannak tárgyaink, melyeket szigorú szabályok szerint kell elhelyeznünk az új
épületekben, ha megfelelő minőségben
akarjuk őket átadni az utókornak.
A múzeum a környező jász településekkel is jó viszonyt ápol. Február 7-én a
jászok által betelepített Kiskundorozsmán
rendeznek kiállítást, októberben pedig
Kunszentmártonba látogatnak a város létrejöttének háromszázadik évfordulójára.
Egyes programok – melyekben a
múzeum konzorciumi partnerként szerepel – pályázat keretein belül valósulnak
meg. Így, a Belvárosi esték előadássorozat
történelmi és néprajzi témákkal foglalkozik, például Szemadám György Oszétiáról
szóló filmje, dr. Görög Ibolya protokollórái napjaink viselkedéséről, és a Jászság
Népi Együttes hétalkalmas rendezvénysorozata is ebben az esztendőben veszi
kezdetét. Az Isten hozta jászkapitány úr
című programon pedig a regnáló jászkapitánnyal találkozhatnak az érdeklődők.
A régészek munkaterve hasonlóan zsúfoltnak ígérkezik. Célul tűzték
ki többek között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Intézetével
közösen feltárt honfoglalás-kori temető
és kelta lelőhely tanulmányozását, római emlékek kutatását a Jászságban, de
a Jász szállások kialakulása és történeti
előzményei projekt is felkerült a 2019es teendők listájára.

Változások a Hamza Múzeumban
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
idei programjairól, újdonságokról és a
jól bevált, népszerű programok alakulásáról kérdeztük Farkas Edit igazgatót.
k. m.
Az igazgató asszony mindenekelőtt
hangsúlyozta, hogy a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria 2019-ben komoly
szervezeti átalakuláson megy keresztül.
Jelenleg kisebb létszámmal működik az
előző évekhez képest, hiszen a múzeum

két állandó alkalmazottal kezdte meg
az idei munkát. – Reményeink szerint
hamarosan új művészettörténészt mutathatunk be a Jászkürt Újság hasábjain
és programjainkon – jelentette ki.
Az átalakulás a múzeumpedagógiai
kínálatot is érinti, de természetesen a
jól bevált, és a városlakók által már várt
programjaikat is megtartják. Idén sem
marad el például az ünnepre hangoló
játszóház, vagy a Galériabusz. Ennek
jegyében márciusban a Munkácsy kiállítást tekintik meg az érdeklődőkkel. A

költészet napi alkotópályázat, a PikTúra,
a Múzeumok Éjszakája, a képzőművészeti alkotótábor, vagy jeles festőink
előtt tisztelegve az emléktábla-séta továbbra is helyet kap a múzeum programjai között. Októberben a magyar
festészet napja alkalmából Őszi Tárlat
nyílik a múzeum-baráti kör alkotóinak
munkáiból, valamint folytatják a tavaly
elkezdett Őszi Éjszaka Plusz programot
a társművészetek segítségével.
– Klubdélután művészekkel, művészetről című sorozatunkban már az új
kollégánk fogja kalauzolni a látogatókat
– mondta reménykedve az igazgatónő.
Terveik szerint ismét találkozhatnak
a intézmény munkatársaival a Könyves Csütörtökön, illetve a ZagyvaParty
Fesztiválon is.
Mindezek mellett februárban új,
grafikai válogatással jelentkezik a múzeum, amelynek a kisterem ad otthont.
Terveznek egy nagy Hamza-kiállítást
Budapesten, a Vajdahunyad várban
június 5-én. Közelgő programjaikról
internetes elérhetőségeiken és a Jászkürt Újság hasábjain tájékozódhatnak
az érdeklődők.

A dokumentációba a helyszínen
is lehetőség volt betekinteni, amelyet meg is tettek a jelenlévők. Eddig Tamás Zoltán képviselő nyújtott
be módosítási javaslatot az építéséi
szabályzatra vonatkozóan, amelyet a
főépítész figyelembe vett. Alvári Csaba hozzáfűzte, hogy az anyag jelentős
része az egyéni kérések kezeléséről
szól, amelyből összesen 17 érkezett
be. Valamennyi felvetés képpel, válasszal dokumentálva megtalálható
az anyagban. A kérések mindegyike
részben, vagy teljes egészében teljesíthető. A főépítész a polgármester
kérdésére elmondta, hogy ez a men�nyiség még éppen a kezelhető kategóriába tartozik. A terv sarkalatos pontja az a tétel, hogy a biológiai aktivitás
érték, azaz a zöld terület mennyisége
nem csökkenthet.
A következő lépés során a lakos-

sági és államigazgatási véleményeket
összesíti a főépítész, majd a testület elé
terjeszti azokat. Ennek értelmében kerülhet elfogadásra az egész terv.
A megjelent lakosok éltek a kérdezés lehetőségével, ám témájuk
nem pontosan illeszkedett a fórum
konkrét tematikájához. Egyikük a
fürdő átépítésének, korszerűsítésének
lehetőségéről érdeklődött. A polgármester kifejtette, hogy a fürdő átalakításának több akadálya is van. Egyrészt az épület ipari jellegű műemlék,
másrészt – mint jellemzően az ország valamennyi fürdője - az amúgy

is veszteséggel működő intézmény
felújítása rengeteg pénzt igényelne.
Egyik megoldás lehet, hogy gyógyvíz
jellegűvé nyilvánítsák a feltörő vizet,
amely esetben a finanszírozási körülmények kedvezően változnának. Ez a
megoldás, illetve a fürdőhöz tartozó
strand rész fejlesztése benne van az
önkormányzati gondolkodásban. A
megfelelő források megtalálásával
megvalósulhat majd a fejlesztés. A
főépítész érdekességként hozzátette, hogy a fürdő épülete formailag
szakmai berkekben nagyon elismert,
ugyanakkor a búbos kemence ihlette
komplexum felújítása rendkívül költségigényes lenne.
A településrendezés véleményezési dokumentációja elérhető a város honlapján a város/városfejlesztési
dokumentumok/3.rendezési terv/3.1
Véleményezési dokumentáció címen.

Hirdetésfelvétel
Sisáné Kispál Andrea
Tel.: 06-30/438-7201 E-mail: sisane.andrea@gmail.com
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Februári ajánlatok
EC 70 Eric Clapton Tribute Band koncert
Február 1., péntek 21 óra

26. Gazdabál
Február 2., szombat 19 óra
Már több mint negyedévszázados hagyomány a
Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre életében,
hogy minden esztendőben bált rendeznek. Immár a 26. Gazdabálon mulathatnak és tölthetnek
el egy közös estét a bálozók.
Déryné Rendezvényház
Super Bowl LIII élő NFL közvetítés
Február 3., vasárnap 23 óra

Mr. Slowhand, azaz Eric Clapton a „lassúkezű”,
négy éve töltötte be 70. életévét és időközben
bejelentette, hogy többet nem koncertezik. Az
ikonikus gitáros kerek évfordulójának tiszteletére
állt össze ez a zenekar, hogy Eric Clapton nagy
ívű és igen sokrétű zenei pályájából megidézzen
egy-egy jelentősebb korszakot. A jeles muzsikusokból álló csapat repertoárján szerepel jó néhány
Clapton-szerzemény, de vannak olyan dalok is,
amelyeket nem ő írt, de általa váltak ismertté és
népszerűvé.
River Bistró
Medveles
Február 2., szombat 10 óra

Meglátja-e vajon a medve az árnyékát? Csalogassuk elő az állatkert barna medvéit „barlangjukból” és jósoljuk meg segítségükkel, hogy mikor
köszönthet be a tavasz.
Jászberényi Állat- és Növénykert

Az amerikai futball döntője idén is megtekinthető. A címvédő biztosan nem lesz ott Atlantában.
Csatlakozzunk a jászberényi Wolverines csapatához, akik szintén nálunk nézik meg a mérkőzést,
a város legnagyobb kivetítőjén, a több mint 9
méter képátlójú mozivásznon. Kick off 0:30-kor!
Lehel Film-Színház

Gróf Apponyi Albert emlékmise
Február 7., csütörtök 18 óra
Gróf Apponyi Albert városunk díszpolgára, aki 52
éven át volt aranydiplomás országgyűlési képviselő. Halála évfordulóján (1933. február 7.) misével
emlékezik a KÉSZ Jászberényi Szervezete.
Nagyboldogasszony Főtemplom

Félévnyitó buli 2019.
Február 6., szerda 21 óra
Hahó Hallgatók! Véget ért a vizsgaidőszak és
előttünk egy új félév, új lehetőségekkel! Tegyünk
pontot a megpróbáltatások végére, és engedjük
ki együtt a gőzt, hogy újult erővel indulhassunk
neki a következő félévnek!
A rendezvény az EKE JC HÖK szervezésében
valósul meg.
Berva Söröző

Pop-rock farsang - az Experience zenekarral
Február 8., péntek 21 óra

Író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal
Február 7., csütörtök 17 óra
A novemberben elmaradt találkozót pótolva, 30
év és más címmel az este vendége Grecsó Krisztián József Attila-díjas költő, író. A harminc év
napsütés kötetbemutatóján nemcsak a könyvéről
esik majd szó. Adomák, családi történetek, a mában élő múlt szövevényes és felkavaró anekdotái
hangzanak el, mert az író szenvedélyesen mesél.
Városi Könyvtár, kamaraterem

Februári sportprogramok
Február 1., péntek 19 óra
Női röplabda Extraliga
Jászberény Volleyball Team - HungastHaladás
Bercsényi úti Játékcsarnok

Február 17., vasárnap 9 óra
JÁSZ-TOOL Kupa, Futsal Torna
8 férfi és 4 női csapat részvételével.
Szervező: Kiss Attila 06-70/511-2536.
Bercsényi úti játékcsarnokban

Február 2., szombat 18 óra
NB I/A kosárlabda bajnoki mérkőzés
JP Auto-JKSE – Pécsi VSK VEOLIA
Bercsényi úti Játékcsarnok

Február 20., szerda 11 óra
Előkészületi labdarúgó-mérkőzés
Jászberényi FC - RKSK
Műfüves labdarúgópálya

Február 3., vasárnap 15.30 óra
OB II. jégkorongmérkőzés
Lehel HC - Zalaegerszeg
(Megjegyzés: A Lehel HC ezen kívül még két
alkalommal játszik itthon.
Várhatóan február második és harmadik hétvégéjén.)
Fedett jégpálya

Február 21. csütörtök 20.30 óra
Női röplabda Extraliga
Jászberény Volleyball Team - Vasas Óbuda
Bercsényi úti Játékcsarnok

Február 3., vasárnap 19 óra
OB IV/B jégkorongmérkőzés
CHC Lehel – Zima Team
Fedett jégpálya
Február 9., szombat 17 óra
Előkészületi labdarúgó-mérkőzés
Jászberényi FC - Nagykáta
Műfüves labdarúgópálya
Február 13., szerda 18 óra
Előkészületi labdarúgó-mérkőzés
Jászberényi FC - Lőrinci
Műfüves labdarúgópálya

Ezen az éjszakán egy beöltözős farsangi bulira várnak mindenkit. A legkreatívabb jelmezt
díjazzák! A fergeteges, zenés táncos buli szédületesen remek hangulatát az Experience zenekar
garantálja.
Lehel Film-Színház
Esküvő kiállítás
Február 9., szombat 11 óra
Megnősülne? Férjhez menne? Fényes, emlékezetes esküvőt szeretne? Helyszínek, mennyasszonyi
ruhák, sportos, elegáns férfi öltönyök, dekorációk, virágcsokrok, szertartásvezetők, vőfélyek,
ceremóniamesterek, zenekarok, fényképészek,
torták, sütemények, ételkóstolók.
Sólyom Hotel

Kézműves játszóház – Farsangi maskarák
Február 10., vasárnap 9 óra
Farsangi maskarák készülhetnek kézműves foglalkozás keretében, ahol akár velencei díszes karneváli maszkot, természetes anyagokkal díszített
farsangi álarcot, vagy akár télűző, hangoskodó,
farsangi csengőt is összeállíthatnak a gyerekek. A
játszóházat a Levendula Játszóház és Alkotóműhely kézművesei vezetik. A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött!
Lehel Film-Színház
Vasárnapi Matiné – Pán Péter
Február 10., vasárnap 11 óra
Pán Péter története egy elvarázsolt, egzotikus
helyre, Sohaországba repíti a nézőket. Itt a gyerekekből soha nem lesznek felnőttek és minden
napjuk csupa kaland és játék. Pán Péter repülni
is tud és csapatával, az elveszett fiúkkal harcol a
gonosz kalózok ellen. Nem csoda, hogy Wendy
és testvérei csatlakoznak hozzá és együtt indulnak
Sohaországba.
Lehel Film-Színház
Házasság Hete országos rendezvénysorozat
Február 10., vasárnap 15 óra
Életünk rostája közös utunk címmel tartanak
előadást a Bibliai Házassággondozó Szolgálat
munkatársai, Dr. Tolnay Lajos szülész-nőgyógyász főorvos és felesége Márta asszony.
Déryné Rendezvényház
A hónap műtárgya
– Laki Ida Liliomos csendélet
Február 12., kedd 17 óra

Törpe Rock Farsang
Február 9., szombat 20 óra
Farsang alkalmából eljön hozzánk Rudán Joe
akusztik műsorával, gitáron kísér: Tóth László.
Az este további fellépője az Edda Forever. A buli
a Törpe Klubban lesz egy jó kis fűtött sátorban.
Törpe Klub
Yoko Retro Disco
Február 9., szombat 21 óra

Február 24., vasárnap 14 óra
Előkészületi labdarúgó-mérkőzés
Jászberényi FC - Hajdúszoboszló
Műfüves labdarúgópálya

A Yoko Retro visszatérő buliját hatalmas érdeklődés övezte, és érkezik a folytatás, hogy mihamarabb ismét együtt tölthessünk egy szuper estét.
Az este házigazdája ismét Dj Guba, akinél senki
nem ismeri jobban Yoko munkásságát, hiszen az
elmúlt két évtizedben több száz buliban szórakoztatták együtt Yoko-val a nagyérdeműt. Így
garantáltan a megszokott nagyszerű hangulatra
számíthatunk.
Ifjúsági Ház

Februárban Laki Ida Liliomos csendélet című
festményét mutatják be a képzőművészet-kedvelő
közönségnek Varga József Zsolt, Barcsay-díjas
festőművész közreműködésével. A program alkalmával a művészetre hangolódást a Palotásy János
Zeneiskola tanárai és növendékei segítik. Metykó
Béla helytörténész ismét érdekességekkel szolgál
a korabeli sajtóból az alkotóról. Ezt követően
kötetlen beszélgetésre kerül sor a festőművész
pályájáról, alkotásairól.
Szikra Galéria
Birinyi Mesekör
Február 14., csütörtök 18 óra
Szereti a felnőtteknek szóló népmesét hallgatni,
esetleg mondani, vagy csak egy jó hangulatú
közösségi kikapcsolódásra vágyik? Akkor önt is
várja a Birinyi Mesekör. Mesemondók: Bukovics János és Pintér Zsolt, valamint a vállalkozó
kedvű jelenlévők.
Déryné Rendezvényház
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Februári ajánlatok
Első fejezet – Ivanics Kitti kiállítása
Február 15., péntek 17 óra
Ivanics Kitti Első fejezet című kiállítása az első
egyéni tárlata, ahol alkotótevékenységének kezdő
időszakát mutatja be a nagyközönség számára.
Képeinek egy részén hétköznapinak, mindennaposnak tartott dolgokat, tárgyakat örökített meg
és az ezekben rejlő szépségnek megragadására
törekedett. További alkotásain a természeti környezet részleteit mutatja be a látvány átírásával,
leegyszerűsítésével a redukálást alkalmazva. A
kiállítást Szántai Katalin nyugalmazott rajztanár
nyitja meg.
Lehel Film-Színház
XXV. Műszaki Jubileumi Bál
Február 16., szombat 18.30
A Gépipari Tudományos Egyesület Háztartási
Gépek Szakosztálya által szervezett bál negyedszázados jubileumához érkezett. A hagyományoknak megfelelően színvonalas műsor várja
a bálozókat és természetesen a bálkirálynőt is
megkoronázzák.
Déryné Rendezvényház
Jászjákóhalma egyházközösségének
bemutatása
Február 18., hétfő 17 óra
Eucharisztikus Világkongresszusra való lelki
felkészülés jegyében Ivancsó István plébános a
jászjákóhalmi egyházközösséget mutatja be a
KÉSZ Jászberényi szervezete rendezvényén.
Szent István Ház
Bakancslista – Külföld retúr
Február 19., kedd 18 óra
Ez alkalommal az előadó helybéli, Sárközi Mária,
aki 13 évet élt Európa különböző országaiban. Az
ez idő alatt meglátogatott városokat, különböző
helyszíneket bemutató fotóit a Külföld Retúr
Facebook oldalon gyűjtötte össze. Két évet töltött
Közép – Finnországban, Veteliben, ahol a környék
természeti szépsége ihlette kézimunkákat készített.
A szabadkézi hímzésekből, szárazvirág alkotásaiból
és fotóiból kiállítás nyílik a helyszínen.
Városi Könyvtár, kamaraterem
Bérletes színházi előadás - Valami csaj(ok)
Február 20., szerda 19 óra

A Valami csaj(ok) egy komédia, ami Pokorny
Lia és Őze Áron előadásában látható. Egy középkorú férfi nősülni készül, s elhatározza, végigjárja
élete nagy szerelmeit. Valamennyiükkel hasonló
szállodai szobában találkozik, más-más városokban (az első az első szerelem, a második az érzéki,
a harmadik a különleges, a negyedik az igazi),
de nem lel megnyugvást, a nők sokkal többet
értek-érnek nála, egy elrontott, gyáva élettel kell
szembenéznie a végén…
Az előadás különlegessége, hogy a komédia négy
különböző női karakterét ugyanaz a színésznő,
Pokorny Lia játssza.
Lehel Film-Színház
Egészség és Életmód
– Tisztítókúrák, megújulás nyers ételekkel
Február 21., csütörtök 17.30
Közeledik a tavasz, a megújulás időszaka, ezért
testünk is vágyik a téli nehezebb ételek után a
friss, élettel teli, tisztító táplálékokra. Legyenek
ezek a nyers ételek, melyek világába bepillantást
nyerhetnek Lénárt Gitta, a Nyersétel Akadémia
alapítója segítségével. Megtanulhatnak elkészíteni
tisztán nyers növényi alapanyagokból néhány
finomságot, amit a végén el is fogyaszthatnak.
Déryné Rendezvényház

Csillagászati előadás
Február 22., péntek 18 óra
Meglepetés előadás szervezés alatt.
Városi Könyvtár, kamaraterem
A Hónap meséje sorozat
Február 23., szombat 9.30
Medve, holló, csuka sógora című mesét hallgathatják élőszavas, interkatív előadásban.
Városi Könyvtár – Jászsági Népmesepont
Jótékonysági Bál a Maci Alapítványért
Február 23., szombat 19 óra
Az idei bál a retro-hangulat jegyében kerül megrendezésre. A köszöntések és a meglepetésműsort
követően: bál, zene, tánc, beszélgetések, mosoly,
ölelések, jókedv kifulladásig. A jó hangulatú bulihoz a zenét Csuhai Gábor biztosítja. A bál teljes
bevételét a gyerekek udvari játékainak fejlesztésére, a gyerekeket szolgáló beltéri eszközökre,
játékokra kívánják fordítani. Jegyek vásárlása csak
elővételben, határidő: 2018. február 15.
Déryné Rendezvényház
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Februári moziműsor

Kisterem
Klimt és Schiele: Amor és Psyche
olasz ismeretterjesztő film, 90 perc (12)
február 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16.15 óra.

Nagyterem
Egy kutya hazatér
amerikai családi kalandfilm (6)

Két királynő
angol életrajzi dráma, történelmi film,
118 perc (16)
február 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18.15 óra.
Ne érints meg!
román-német-cseh-bolgár-francia dráma,
123 perc (18)
február 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 20.15 óra.
Kafarnaum
libanoni dráma, 121 perc (16)
február 14., 15., 16., 16.15 óra., február 17.,
18., 18.15 óra., február 19., 20., 20.15 óra.
A kedvenc
ír-angol-amerikai életrajzi film, történelmi film,
120 perc (12)

február 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16 óra.
Bohém rapszódia
angol-amerikai életrajzi dráma, zenés film,
130 perc (12)

Curtis
Február 23., szombat 19 óra

február 7., 9., 10., 11., 12., 13., 18 óra.

Eljön hozzánk egy igazi újpesti fenegyerek. Ebből
alighanem mindenki tudja, kiről is van szó,
hiszen Curtis látogat el ezen az estén Berénybe, és
együtt énekelhetjük vele legismertebb dalait.
Bad Bár
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Február 25., hétfő 16 óra
Megemlékezés és koszorúzás
Táncsics Mihály utcában található emléktáblánál
Könyvbemutató
Február 28., csütörtök 17 óra
Dr. Selmeczi László: „Jászok vagyunk, de magyarok” A négyszállási II. sz. jász temető – A jászok
magyarrá válása folyamatának régészeti bizonyítékai című könyvet Gulyás András Zoltán régészmuzeológus mutatja be.
Jász Múzeum

február 14., 15., 16., 18.30 óra, februá 17.,
18., 21., 22., 23., 20.15 óra, február 19., 20.,
24., 25., 16.15 óra, február 26., 27., 18.15 óra.
Hidegháború
lengyel-francia-angol romantikus dráma,
88 perc (12)
február 14., 15., 16., 20.45 óra., február 17.,
18., 16.15 óra, február 19., 20., 18.30 óra.

Zöld könyv - Útmutató az élethez
amerikai dráma, 131 perc (16)
február 21., 22., 23., 17.45 óra, február 24.,
25., 20.15 óra, február 26., 27., 15.45 óra.
Piedone nyomában
színes, magyar portréfilm, 85 perc (12)

február 14., 15., 16., 17., 18., 19., 16 óra.
Alita: A harc angyala
amerikai-kanadai-argentin sci-fi akciófilm, kalandfilm, romantikus film (12)
február 14., 15., 16., 17., 18., 19., 18 óra.
Kölcsönlakás
magyar romantikus vígjáték (16)

február 28., március 1., 2., 16.15 óra, március
3., 4., 18.15 óra, március 5., 6., 20.15 óra.
Heavy túra
finn-norvég zenés vígjáték, 92 perc (16)
február 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.30 óra,
február 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,
március 1., 2., 3., 4., 5., 6., 18 óra.

Márciusi előzetes
– Zorán – Ti kértétek! koncert
Március 28., csütörtök 19 óra

Így neveld a sárkányodat 3.
amerikai animációs kalandfilm (6)
február 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,
március 1., 2., 3., 4., 5., 6., 16 óra.
február 28., március 1., 2., 18.15 óra, március
3., 4., 20.15 óra, március 5., 6., 16.15 óra.

Bercsényi úti Sportcsarnok

A Lego-kaland 2
amerikai-ausztrál-dán-kanadai-norvég animációs
kalandfilm, akciófilm (6)

Salvador Dalí - A halhatatlanság nyomában
spanyol ismeretterjesztő film, 105 perc (12)
február 21., 22., 23., 15.45 óra, február 24.,
25., 18.30 óra, február 26., 27., 20.15 óra.

Kiállításmegnyitó
Február 28., csütörtök 17 óra
A felújításon átesett kiállítótérben, a kisteremben
ebben az évben először jászsági alkotók grafikai
kiállítása kerül megnyitásra. A tárlatot Farkas
Edit, a Hamza Múzeum igazgatója ajánlja az
érdeklődők figyelmébe.
Hamza Múzeum és Jász Galéria
Márciusi előzetes – Galériabusz Szolnokra
Március 9., szombat 8.30
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria szervezésében galériabusz indul a Szolnoki Galériába, a
Munkácsy Szolnokon című kiállítás megtekintésére. Jelentkezési határidő: február 28.
Információk, jelentkezés: 06-57/503 -260,
hamzamuzeum@gmail.com

A csodagyerek
hongkongi-amerikai horror, thriller (12)
február 7., 9., 10., 11., 12., 13., 20.30 óra, február 8., 18 óra.

Tű, cérna, szerelem
indiai-francia dráma, 99 perc (12)
február 28., március 1., 2., 20.15 óra, március
3., 4., 16.15 óra, március 5., 6., 18.15 óra.

Boldog halálnapot! 2
amerikai misztikus thriller, horror (16)
február 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 20.30 óra.
Dermesztő hajsza
angol akcióthriller, dráma (16)
február 28., március 1., 2., 3., 4., 5., 6., 20.30 óra.
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Húsz sikeres év a vevőkért
 folytatás az 1. oldalról
A vevőkör igényeit szem előtt tartva 2016-ban jelentős változásokon
ment át a vállalat. Helyi szinten indult
útjára a Co-op Áruház arculatváltása,
mely szembe menve a hagyományokkal, tágasabb, komfortosabb üzletet
eredményezett. A dizájnos kialakítást
2017-ben a Magyar Franchise Szövetség az Év boltjának választotta, majd
ugyanebben az évben a Store of the Year
Hungary címet is elnyerte. A sikereken
felbuzdulva az ország számos pontján
átalakították a boltok külsejét, többek
között Balatonkenesén és Várpalotán,
valamint Gyulán és Fegyverneken. A
fejlesztések alkalmával fókuszba állították a város értékeit, mellyel otthonosab-

kiemelte, hogy a jövőben is hangsúlyt
fordítanak a versenyképesség növelésére és a hatékonyság javítására, mellyel
reményeik szerint meg tudják őrizni a
kialakult pozitív társadalmi megítélésüket. Ezt követően mondott köszönetet
a Co-op csoport képviselőinek, partnereknek, munkatársaknak és természetesen a vevőknek, akik miatt mára elégedett számvetésnek adhatott hangot.
„A világ legegészségesebb dolga a
születésnap, hiszen minél több van belőle annál tovább élünk” – ezzel kezdte
beszédét Pekó László, a Co-op Hungary Zrt. elnöke. Megemlítve az 1999-es
évet kiemelte, hogy akkoriban a folytatást illetően több szövetkezet válaszút
elé került. A Co-op jól döntött, amikor

bá, barátságosabbá tették az épületeket.
A cég kultúráját nemcsak az egyre szélesedő vevőkör értékelte, hiszen a JászNagykun-Szolnok megyei Iparkamara
kitüntetését is elnyerték. A jövőbeni
célkitűzésekről szólva dr. Rédei István

a versenyképesség fennmaradásában
bízva részvénytársaságként, majd korlátolt felelősségű társaságként folytatta a
működését – jelentette ki Pékó László.
Gondolatait tovább fűzve elmondta,
hogy ez a döntés önmagában kevés lett

volna, hiszen a sikerek mögött rengeteg
befektetés és munka van. A Coop üzletlánc erős pillére dr. Rédei István és
a Co-op Star Zrt, mely éves árbevételét tekintve is az élmezőnybe került. A
beszédét azzal összegezte, hogy a Co-op
üzletlánc szívügyének tekinti az ös�szefogást, éppen ezért örülnek egymás
sikerének, és további jó eredményeket
kíván a cég jövőjére.
A Co-op Star Zrt. üzletei sikereinek
nagy része partnereiknek, beszállítóiknak, szolgáltatóiknak és a finanszírozásban résztvevőknek szól – hangzott
Sós József moderátor felvezetésében,
majd színpadra szólította Szegedi Sándort, a Nagykun Hús Kft. ügyvezető
igazgatóját, akinek cégével két évtizede
kiváló partnerségi kapcsolat működik.
– Azon szerencsések közé tartozom,
aki ott lehetett, amikor megalakult a
Co-op és ma is itt vagyok – kezdte beszédét, majd elmondta, hogy húsz évvel
ezelőtt mindössze 17 dolgozóval, 900
négyzetméteres üzemként kezdte meg
a közös munkát a Co-op vállalattal. A
sokszor kihívásokkal teli, rögös utat az
elismert szakemberek jelenléte, az innovációk segítették áthidalni. „Ami jó
a Co-op Starnak, az jó a vevőknek, ami
jó a vevőnek, az jó a beszállítónak és
nem hagyhatjuk ki, hogy az államnak
is” – mondta Szegedi Sándor. Több
szép emléket kiemelt, amely a Co-op
Star Zrt. nevéhez köthető, többek között a magyar termékeket középpontba
állító Co-op Rallyt. A termékcsaládban több terméket a Nagykun Hús
Kft. gyártott, ezek közül is kiemelte a
méteres vastagkolbászt, amely Magyar
Innovációs Nagydíj és Magyar Termék
Nagydíj sikerre tett szert. Elöljáróban

szólt az idei évre tervezett áttörő fejlesztésekről, melyről egyelőre annyit tudhattunk meg, hogy az együttműködési
kapcsolat keretében új egészséges élelmiszert kíván piacra dobni a Nagykun
Hús Kft és ezáltal a Co-op Star Zrt.
– Ez a húsz év szerves része volt a
város életének – emelte ki köszöntőjében Szabó Tamás, a város polgármestere. Ebben az időszakban a Co-op Star
Zrt. mindennapos munkáján túl a cég
társadalmi felelősségvállalásai, sport és
kulturális törekvései hozzájárultak a
város prosperálásához. Ennek tükrében
emlékezett vissza a Co-op Star Zrt. valamint a Jászsági Menedzser Klub által
szervezett kezdeményezésekre, melyek
a klub elnökeként, szintén dr. Rédei
István nevéhez köthetőek. A továbbiakban elmondta, hogy a cég sikere a
dolgozók munkáján túl egyértelműen
a vezetőségé is, akik megteremtették a
vállalat filozófiáját.
A köszöntők sorát Pócs János országgyűlési képviselő folytatta, elsősorban
kiemelve a Co-op Star Zrt. botránymentes, tisztességes piaci magatartását. A sikert segítették a hozzáadott
értékek, a mindig megújuló, tiszta,

kulturált környezet, a biztos beszállítói
háttér, a mosolygós-kedves kiszolgálás,
és elégedett vevők. A hozzáadott értékhez tartozik dr. Rédei István Jászsági
Menedzser Klub elnökeként végzett áldozatos munkája is, aki az üzlettársakkal, polgármesterekkel az egyeztetések
alkalmával együttműködött, ha kellett
harcolt a Jászság érdekeit képviselve. „A
jó vezető titka: ha kell diktátor, ha kell
pszichiáter, ha kell tanár” – hangzott
Pócs János beszédében, és ennek fényében egy palack Diktátor elnevezésű
kolumbiai rumot nyújtott át dr. Rédei
Istvánnak. Noha humorosan megjegyezte, a rum továbbadásával inkább
saját polcát mentesítené a díszpalacktól, hiszen a vezérigazgató sosem volt
diktátor, sokkal inkább pszichiáter, tanár és kiváló barát.
A beszédek után a nívós eseménynek méltó befejezése volt a Fölszállott a
Páva televíziós műsor nyerteseinek előadása, a Jászság Népi Együttes hagyományőrző műsora. A néptánc értékeit
színpadra állító előadás után a galérián
folytatódott az ünneplés állófogadás
keretében – immár oldottabb hangulatban.
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Szőnyi József
2019. január 21-én
elhunyt.
Hamvasztás utáni
búcsúztatása:
2019. február 8-án, 14 órakor
lesz a Szent Imre temetőben.
A gyászoló család

Drága
kisunokámnak
boldog névnapot és
hosszan tartó jó egészséget,

szerető szüleidnek
közelgő szülinapjuk alkalmából
nagyon jó egészséget és
sok szerencsét kívánok.
V.S.

szakácsot felveszünk

Rába 15 kistraktor jó állapotban és
1,6-os dízel Volkswagen motor eladó.

Jelentkezni a 06-30/439-1994-es telefonon,
vagy a thermal-jaszapati@vnet.hu
e-mail címen lehet.

Érdeklődni lehet: 06-30/621-0770
Kocza Zoltánné

Gyakorlattal rendelkező

Jászapátin, azonnali belépéssel.

 folytatás az 1. oldalról
Pár hetes irodalomkutatást követően
körvonalazódni kezdett, hogy az elhatározás megvalósítható. Mertem nagyot
álmodni és valóság lett belőle.
Ezek szerint te tudatosan készültél, hogy ilyen magasról hirdesd, honnan is származol. Mit jelent neked
jászberényinek lenni?
– Így igaz, kifejezetten ezekre az
alkalmakra csináltattam a képen látható zászlót. Úgy gondolom, országos
viszonylatban nem minősül nagy szenzációnak ez a mászás, viszont városi
szinten talán én vagyok az első, aki
kifeszítette itt a Jászberény feliratú magyar zászlót. Mindig büszkeséggel tölt
el, mikor látom egy-egy teljesítménytúra eredménylistáján, hogy megannyi
sporttárs jelen volt az adott eseményen
városunkból, és képviseltük Jászberényt.
Most is büszkén feszítettem ki a zászlót,

Jászberényi telephelyre
C+E kategóriás
jogosítvánnyal

gépkocsivezetőt,
valamint

nehézgépkezelői

(gumikerekes kotró -1212)

jogosítvánnyal

munkavállalót
keresünk.
Érdeklődni:

+36-20/206-8588-as
telefonszámon.

Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!

9. oldal

Mertem nagyot álmodni!

Fájó szívvel tudatjuk
a barátokkal,
volt munkatársakkal,
ismerősökkel, hogy
(1929-2019)
nyugalmazott szállítmányozási
főosztályvezető

www.jku.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.

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

képviselve ezzel városunkat.
Milyen felkészülést igényelt ez az út?
– Az utat megelőzően rengeteget olvastam magáról a hegyről, a mászás lehetőségeiről, módjáról. A logisztikai szervezésre is nagy hangsúlyt kellett fektetnem,
gondolok itt az autóbérlésre, az ellátmány
beszerzésére, a szállások felkutatására, a
hegyi menedékházba történő feljutásra
és még sorolhatnám. A mászás igényelt
több olyan felszerelést is, amelyek nem
álltak rendelkezésemre. Több kedves
barátom segítségére is számíthattam, így
kaptam kölcsön hágóvasat, jégcsákányt
és kellően meleg hálózsákot. Az előzetes
felkészülésen túl a helyszínen oda kellett
figyelnem az akklimatizációra, hogy elkerüljem a magashegyi betegség tüneteit.
A hegymászás élményei, kalandjai, körülményei is biztosan érdeklik
az olvasókat.
– Mexikóvárosból autóval mentem
fel a legmagasabban fekvő faluba, ami
3400 méter magasan fekszik. Itt egy
helyi családnál eltöltöttem egy éjszakát,
kaptam vacsorát és reggelit is. Másnap
a Piedra Grande menedékház elérése
volt a program. Három napnyi akklimatizáció és kisebb túrák után, csütörtökön nem sokkal a napforduló után
pár perccel indultam neki a csúcsnak,
amit reggel 8 óra körül értem el. Az
útvonal eleinte sziklás, köves volt, később jött a labirintus nevű rész, amely
rendkívül meredek jeges folyosókból
áll, majd legvégül a Jamapa gleccser. A
gleccseren nagy szél volt, ami rendkívül
sokat rontott a hőérzeten. A fotózkodás
után következett az ereszkedés, ez már
gyorsabban ment, de a combokat nem
kímélte. Fél 1-et mutatott az óra, mire

ismét a menedékházhoz értem.
Tervezel további hasonló kihívásokat?
– Természetesen igen. Először viszont a nyári és téli magashegyi tanfolyamokat kell elvégeznem, hogy megfelelő
tudással rendelkezzem ilyen terepen és
körülmények között. Ezt az első hegymászásomat az első teljesítménytúrámhoz tudnám hasonlítani, szeretem feszegetni a határaimat, kezdésként mindig
nagy fába vágom a fejszémet.
Mit jelent számodra a természet, a
túrázás, hegymászás?
– A cserkészéveimnek köszönhetem
a természetszeretetemet. Eleinte kisebb
kirándulás jellegű túrákat tettem, jelenleg a teljesítménytúrák vonzzanak. Ha
kirándulásra vágyom, akkor egyszerű
túraútvonalat választok, amelyen nem
vagyok időhöz kötve, és a gondolataimba
mélyedve vándorlok. Ha teljesítménytúráról van szó, kezdetekben a szintidővel harcoltam, manapság pedig az eddigi
időeredményeimet próbálom javítgatni.
Ez nem verseny, legalábbis nem egymás
közt, mindinkább magunkkal, tekintve
a fizikai állóképességet, a teljesítőképességünket és a tűréshatárainkat feszegetve, melyek korántsem ott vannak, ahol
gondoljuk őket.
Pár mondatban mesélsz magadról? Mivel foglalkozol mostanában?
– A Budapesti Műszaki Egyetem
nemzetközi gazdálkodás alapszakának
harmadéves hallgatója vagyok. Tagja
vagyok a 298. sz. Lehel Vezér Cserkészcsapatnak, ahol jelenleg őrsvezetői és
rajvezetői feladatokat látok el. Mindemellett idén kezdtem meg a segédtiszti
vezetőképzést.
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Szabadidő
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Sajtóreggeli a kormányhivatalban
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Megszerettetni a verset

A magyar kultúra napját 30 éve ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon,
január 22-én tisztázta le Himnuszunk kéziratát. A jeles ünnepen szellemi értékeink felmutatására kerül a
hangsúly, melyre ismét lehetőséget
adott a VI. Csillagkürt verspályázat.
Az eredményhirdetésre kedden este a
Városi Könyvtárban került sor.
sz. l.

Sajtóreggelire várták január 25-én
a kormányhivatal, a megyei önkormányzat és Szolnok város elsőszámú
vezetői a megyei sajtó munkatársait.
A hetedik alkalommal szervezett esemény lehetőséget adott arra, hogy
kötetetlenebb formában ismerjék
meg a felek egymás véleményét, észrevételeit, elképzeléseit.
d. g.
A találkozó elsődleges célja volt,
hogy megköszönjék a tárgyilagos, pontos tájékoztatást, amely a múlt évben is
jellemezte a hivatalok tevékenységéről,
munkájáról szóló tudósításokat.
Dr. Berkó Attila megyei kormánymegbízott köszöntötte a sajtó képviselőit. Elmondta, hogy az elmúlt évek
alatt lezajlott változások eredményeként Jász-Nagykun-Szolnok megyében
is egy szerkezetében megújult, ügyfélbarát, hatékony és olcsóbb kormányhivatali rendszer alakult ki, egy egységesebb, koncentráltabb, átláthatóbb
feladatellátás jött létre. Országosan, így
a megyében is sikertörténet a kormányablakok létrejötte, ahol egy helyen több
ügy is elintézhető.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében
14 kormányablak működik és arra
törekednek, hogy rövidesen ez a szám
18-ra emelkedjen. Az elmúlt évben a
megyei kormányablakokat több mint
432 ezer ügyfél kereste föl, az átlagos
ügyintézési idő nyolc perc, a várakozás

alig negyed óra volt. Így kijelenthető,
hogy kevesebb, mint fél óra alatt lehetett egy ügyet intézni.
Az eddigi fejlesztések is arra irányultak, hogy nem lehet senki másodrendű állampolgár annak függvényében,
hogy városban vagy falun él. Ennek
tükrében a tervek között szerepel egy
kormányablak-busz beállítása is, amely
ugyanolyan szolgáltatást nyújt, mint az
integrált ügyfélszolgálat – tette hozzá a
kormánymegbízott.
Piroska Miklós, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy kiváló
együttműködés jellemzi évek óta a megyei sajtó és a kormányhivatal, a megyei önkormányzat, valamint Szolnok
megyei jogú város vezetőinek kapcsolatát. Sok feladat lesz idén, úgyhogy számítanak a korrekt és felelősségteljesen
végzett tájékoztató munkára 2019-ben
is - zárta gondolatait az elnök.
Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere azt emelte ki, hogy a médiumok
a valóságnak megfelelően tudósítottak
a város és a megye eseményeiről. Az
elmúlt esztendő különösen sok lehetőséget adott erre, hiszen soha nem látott
fejlődés indult meg a megyeszékhelyen,
amely ebben az évben is folytatódik.
A számtalan fejlesztés közül a 4-es út
négysávosítását emelte ki a városvezető,
amelyre már hosszú évek óta várnak a
térség lakói.
Az esemény résztvevői a terített fehér asztalok mellett, kötetlen beszélgetéssel zárták a találkozót.

Mese a pórul járt kecskéről

Újabb mesés szombat délelőttre várta a gyerekeket a Jászberényi Városi
Könyvtár, ahol a Hónap meséjét Sőrés Rozka, Fónay Tiborné és Fónay
Zsófia előadásában hallhattuk.
szabó
Tavaly szeptemberben nyitotta meg
kapuját a Jászsági Népmesepont azzal a
hittel, hogy rendezvényeikkel visszahozzák a köztudatba az élőszavas mesemondást és a mesehallgatást. A könyvtárban
kialakított impozáns mesebirodalom
minden bizonnyal beváltotta a hozzá
fűzött reményeket, hiszen a meseerdő
legutóbb is megtelt gyerekekkel és kísérőikkel. Ezúttal a félig megnyúzott
bakkecske története talált halló fülekre

népdalokkal és játékkal kiegészítve.
A szülők ölében ücsörgő gyermekek tátott szájjal hallgatták a hálátlan
bakkecske történetét, majd aktívan
részt vettek az azt követő játékban is.
Közös népdalénekléssel megtáncoltatták a pórul járt állatot, és néhány játékos feladattal még a számolást is együtt
gyakorolták az apróságok. A továbbiakban egy kalappal szimbolizálva volt, aki
a gazda, míg egy fa álarc mögé rejtőzve
más a kecske bőrébe bújhatott.
A kicsik mellett láthatóan a szülők
is élvezték a kikapcsolódást, akik a mindennapos hajtásból kiszakadva néhány
órát gyermekükkel tölthettek el. A jó
hangulatú családi program bábkészítéssel
folytatódott, ahol a mese valamennyi szereplője miniatűr változatban kelt életre.

A sorokban izgatott versenyzők
foglalták el helyeiket, majd elsőként
Nagy András HEB elnök szólalt fel.
Köszöntő szavaival a szervezők áldozatos munkáját emelte ki Utasi Hajnalka és Kocsán László jászberényi költők
személyében. Tovább folytatva beszédét arra biztatta a versíró publikumot,
hogy ne hagyják abba a szép szavak
sorba fűzését, amely az alkotás örömét
és magyarságunk megtartását szolgálja.
Utasi Hajnalka a rendezvény szervezésének mozgatórugója, Füst Milán
Magyarokhoz című írásából idézett,
majd kultúránk egyik legmeghatározóbb alkotásáról, nemzetünk kincséről,
a Himnuszról osztotta meg ismereteit.
Az 1823-ban Kölcsey Ferenc tollából
született nemzeti óda ünnepeink, jeles
alkalmaink nélkülözhetetlen eleme,
mely napjainkig nagy utat járt be. A
művet 1844-ben dolgozta fel Erkel
Ferenc zeneszerző, a zenemű pedig
ugyanebben az évben augusztus 10-én
a Széchenyi nevét viselő gőzhajó avatásakor csendült fel először. Ezt követően
csak 1903-ban ismerte el az országgyűlés a Himnusz hivatalosságát. Az Erkel
Ferenc által megkomponált mű eredeti
ütemét 1920-ban lelassították Trianon
emlékére. 1938-ban Dohnányi Ernő
szintén átdolgozta a művet, amellyel
A nívós jutalmakhoz hozzájárult
a Jászkerület Nonprofit Kft. és a
Jászberényi Városi Könyvtár, a
Kleopátra Szépségszalon, a JászPlasztik Kft. Akkumulátor gyára,
az Ágimunka foltvarró kézimunka
és a Magiszter Kft, valamint a Coop Star Zrt. és a LÍRA Könyv- és
Zeneműbolt.

elnyerte a ma ismert formáját. Himnuszunknak később szobrot is emeltek
Budakeszin.
A magyar nyelv szépségét, a magyarsághoz fűződő érzelmeket több
híres költőnk is rímpárokba szedte,
ezek közül Kosztolányi Dezső egyik
alkotását emelte ki Hajnalka. Ez után
költőként saját művével, hajnikuban
mondta el, mit jelent számára a haza.
A gondolatokat Kocsán László
fűzte tovább. Örömét fejezte ki, hogy
olyan díj-csokrot adhatnak át a versenyzőknek, amely méltó marad a
Csillagkürt verspályázathoz. Mielőtt
a díjkiosztás megtörtént volna, köszönetet mondott a 29 pályázónak, akik
alkotásaikba belevitték a szavak játékosságát, a rímek varázsát. Ezen túlmenően kiemelte a szülők és a magyartanárok szerepét, akik jó példával járnak
a fiatal generáció előtt. A továbbiakban
néhány gyakorlati tanáccsal is ellátta a
jelenlévőket.
A pályázati felhívás kétségkívül
átszövi a Jászságot, hiszen érkeztek
versek Jászárokszállásról, Jászfénysza-

ruról, Jászapátiról, Jászjákóhalmáról,
Jászfelsőszentgyörgyről és Jásztelekről
is. A felnőtt kategória első helyezettje
a jászberényiek közül került ki Baráth
Anikó személyében. A rangsorban őt
követte Csákány Tibor, majd harmadik helyezettként Varga Imre. Különdíjban részesült Igrényi Sándor és
Mitiner Mária.
Az Ifjúsági kategória első helyének
Sárközi Bianka örülhetett, második
lett Dóka Gergő, harmadik díjazottként
pedig Ballagó Brigittát szólították. Különdíjat kapott Fülöp Fruzsina, Szaszkó
Petra és Molnár Martina. A zsűriben
Góg János, Váczi Mihály- és Juhász
Gyula-díjas csongrádi költő, Csapó Lajos író, költő, valamint Utasi Hajnalka
és Kocsán László jászberényi költők
bírálták az alkotásokat. Az ismét színvonalas megmérettetés után Utasi Hajnalka írónő elmondta lapunknak, hogy
a már hagyományos verspályázattal
szeretnék megszerettetni a fiatalokkal a
verseket, remélve, hogy egyszer valaki
tovább viszi a Csillagkürt verspályázat
kezdeményezését.

Ajánló
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A kultúra a lélek tápláléka
 folytatás az 1. oldalról
Ildomos fejet hajtani a kultúra
megőrzői és művelői előtt, megköszönni munkájukat. Ennek jegyében a
jelenlévők tapssal fejezték ki hálájukat
a kultúra jászberényi munkásai előtt.
Az idő már igazolta, hogy a nemzet
fennmaradásának záloga kultúrájában
rejlik. Olyan érték, amit alkotunk,
óvunk, megőrzünk. Mindezekben a
Jászság és különösen Jászberény élen
jár. A 2018-ban alakult kulturális konzorcium és a Jászkerület kft. közös szervezésében bemutatott ünnepi műsor a
fenti gondolatokat támasztotta alá.
Mielőtt ismét belemerültünk volna a színpadi produkciók élvezetébe,
Szabó Tamás polgármesteri köszöntője hangzott el. Beszéde bevezetőjét a
Himnusznak a magyar nemzeti tudatban elfoglalt helyére való utalás alkotta. A szilveszteri évkezdet, sportsikerek
eseményei, ünnepségek, évfordulók alkalmával természetes, hogy felhangzik
a nemzeti ima, magasztossá téve az eseményt. A Himnusz megérdemli, hogy
emléknapja legyen, csakúgy mint azok

teljes életet éljen, ebből a táplálékból
részesülnie kell. Az előállítóknak köszönet jár. A jászoknak óriási többlete az,
ahogyan a kultúra bármely szegmenséhez viszonyulnak. A polgári társadalmi
fejlődés hosszú útján zászlóvivő szerepe
volt a kultúránknak. Ebben az értelemben megemlíthetjük például a Jász
Múzeumot, amely a vidéki alapítások
sorában az első volt. A város lakói méltán lehetnek büszkék arra a kulturális
sokszínűségre, amit Jászberény polgárai
előállítanak, és amely értő, befogadó
közegre talál itt a városban. A kulturális
fejlődés az ősök példáját követve napjainkban is töretlen. Ennek egyik bizonyítéka új szereplőként a mai estet szervező kulturális konzorcium is, illetve az
itt megjelenő fellépők sokszínűsége,
színvonala. Köszönet a konzorciumot
alkotó mintegy ötven egyesületnek,
szerveződésnek, amely a város kulturális életét jelenti, köszönet az egykori alkotóknak, akik hozzájárultak a település szellemiségének növeléséhez, illetve
köszönet a befogadó közösségnek is.
Befejezésként két konkrét utalást tett a

Bíró János közel négy évtizedes munkáját követően nyugdíjba ment. Az ő
személye, személyisége szép példája a
mindennapjainkba beépülő kulturális
élet jelenlétének.
A műsor folytatásként a zeneiskola
ifjú, nagy tehetségű zenetanára zongorajátékát élvezhettük a következőkben.
Sass Dániel Liszt Ferenc Für Reál című
művét adta elő első fellépő blokkjában.

a milliók, akik a kultúra jegyében a magyar szellemiség produktumait alkotják, művelik. Földi életpályánk két fő
dolog köré szerveződik; a test és a lélek
világa köré. A vallás mellett a kultúra a
lélek tápláléka. Ahhoz, hogy az ember

polgármester a kultúra intenzív jelenlétére, fejlődésére. Egyrészt bejelentette,
hogy eredményes tárgyaláson vett rész
a Malom Kulturális intézmény fejlesztéséről, másrészt elmondta, hogy a város kulturális életének ikonikus alakja,

Előadása második részévben Bartók
művekkel jelentkezett. A globalizáció
térnyerése közben óriási érték nyelvünk,
mely még nem asszimilálódott ebben
a bábeli világban. Több ezeréves nyelvünk szépségeiben a népdalok közvetí-

tésével is gyönyörködhetünk. Ezen az
estén Kovács Zoltánné Krisztina Somogy
népzenéje segítségével közvetítette a
magyar hangokat a zene anyanyelvén.
Tárogatón és citerán Molnár László népzenész kísérte. Kátai Viktória ugyancsak
a népzene nyelvén szólt a közönséghez
jászsági dalcsokrában. Prózával is adózhattunk magyar anyanyelvünk szépsége
előtt, amelyet a Terplán Zénó Szakkö-

zépiskola diákja, Purunyi Erika Wass
Albert Nagyapám tanítása című művének előadásával élhettünk át. Szintén
az iskola tanulója és Chaplin Színjátszó
Körének tagja Kökény Viktor, aki Máté
Péter Hazám című dalát hozta el erre

az alkalomra. Az idén fennállásának
ötvenedik évfordulóját ünneplő Lehel
Melody TS tánccal tisztelgett a kultúra
előtt. Repertoárjuk első részében keringőt és tangót láthattunk, a második
részben latin-amerikai táncokat, chacha-cha koreográfiát, szambát és jive-ot
adtak elő.
Az este folyamán változatos képet
kaphattunk a Jászberény kulturális
palettájából kevert színekből. A teljes
kép egyik meghatározója a már számtalan rangos díjjal elismert Jászság
Népi Együttes. Legutóbbi sikerük a
Fölszállott a páva című televíziós vetélkedő fődíja volt. Az ott bemutatott produkciókból láthattunk most
kettőt; a Tarsoly zenekar kíséretével
magyarszentbnedeki és fináléként a
döntők döntőjében előadott székelyföldi felcsíki táncokat.

Steve Tarnay adta át a nyertes Molnár
Zsófia részére.
Az igazgatónő itt ragadta meg az
alkalmat, hogy bejelentse, az örökös
jóvoltából az iskola megkapta Tarnay
Alajos névtábláját, amely egykor a Zeneakadémia egyik termének ajtaján
jelezte a művésztanár munkahelyét.
Steve Tarnay örömét fejezte ki, hogy

jelen lehet a mai eseményen, ahol en�nyi nagyszerű zenei értéket, tehetséget
láthat, hallhat.
Az eredmények tükrében a legsikeresebb felkészítői díjat dr. Réz Lóránt
tanár úr érdemelte ki. Végezetül a zsűri
munkáját ajándékkal, a felkészítők fáradozását emléklappal köszönte meg az
iskola vezetősége.

A zene a lélek szava
A Szolnoki Pedagógiai Központ illetékességiéhez tartozó zeneiskolák
számára második ízben hirdetette
meg a Tarnay Alajos Zongoraversenyt a jászberényi Palotásy János
Zeneiskola. A pénteki megmérettetésen tizenkét iskola 41 növendéke
mérte össze tudását a Bercsényi úti
zeneiskolában.
Kárpáti Márta
A versenyen a kötelező Bach illetve
Bartók művek mellett szabadon választott darabokban mutathatták meg tehetségüket a fiatalok a háromtagú zsűrinek, kísérőiknek és az érdeklődőknek.
A megjelenteket az iskola igazgatója,
Farkasné Szőke Tünde köszöntötte, kiemelten Tarnay Alajos örökösét, Steve
Tarnay-t, aki az Egyesült Államokból
érkezett az esemény tiszteletére. A jeles
vendég köszönetének és üdvözletének
tolmácsolását követően az igazgatónő
bemutatta a zsűri tagjait. A zsűrielnök
személyében ismét Gulyás István a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárát,
zongoraművészt tisztelhettük, akinek
bírálói munkáját Gáspárné dr. Tóth Marica, a Miskolci Egyetem Zeneművészeti
Intézetének tanára, valamint Teraszova
Marianna, a Debreceni Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakgimnázium tanszakvezetője segítette. A program ünnepi nyitó beszédére Mészárosné Vas Már-

tát, a Jászberényi Tankerületi Központ
Szakmai igazgató-helyettesét kérte fel az
intézményvezető asszony.
Platón, a zene és a lélek kapcsolatáról szóló filozofikus tézisének idézetével
köszöntötte a megjelenteket, elsősorban
a megmérettetésre hosszú hetek munkájával készülő gyerekeket Mészárosné Vas
Márta. Jászberény mindig fontosnak
tartotta neves művészei emlékének ápolását, szellemi hagyatékuk továbbadását.
Két évvel ezelőtt tisztelegtünk először
városunk szülöttének, Tarnay Alajosnak
emléke előtt zongoraversennyel. Külön
öröm, hogy kortárs zeneművészeink is
jelen vannak a város komolyzenei életében és az ifjú generáció tovább élteti

példás őseink hagyományait. Beszéde
zárásaként személyes emlékeit felidézve,
eredményes, emlékezetes versengést kívánt a tanulóknak, illetve kemény munkát a zsűri tagjainak.
Az öt korcsoport legifjabbjainak
szereplésével vette kezdetét a késő délutánba nyúló versengés, amelyet az
eredményhirdetés előtt Gulyás István
értékelt. A zsűrielnök alapos elemzést
adott a verseny egészre vonatkozóan, valamint lehetőséget biztosított személyes
véleményezésre is. Összefoglalójában elmondta, hogy sajnos nem sikerült mindenkinek megfelelő karakterű darabot
kiválasztani. Tanácsolta, hogy versenyre,
koncertre csak olyan művet érdemes
választani, amelyben már biztos az előadó tudása. Továbbá nehezményezte
a verseny folyamán néhány zenei tétel
hangsúlytalanságát. Hiányolta a tánctételek helyes súlyviszonyainak megjelenését, az erre vonatkozó technikai
tudást a repertoárból. Az alapos szakmai
értékelést követően a díjkiosztóra került
sor. A zsűri nem fukarkodott a díjakkal,
a helyezések mellett számos különdíjat
is kiosztott az eredményes felkészítés és
gyakorlás jutalmaként. A Jászberényi
Ifjú Muzsikusok Alapítványa a legifjabb
versenyzőt jutalmazta, aki mindössze
hét esztendős volt ezen a versenyen.
A legszebb Haydn, illetve a legszebb
Tarnay mű előadását szintén különdíjjal
jutalmazta a zsűri. Ez utóbbi elismerést
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Nevet fenn a felhő, kacsingat a nap
Csütörtökön változóan-erősen felhős
időben lesz részünk, ugyanakkor számottevő csapadék még nem várható, sőt, akár
+6 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Pénteken szeles, ám napos idő ígérkezik.
Kora délután 5-10 fok között alakulhat a
hőmérséklet. Szombaton tovább melegszik az idő, és hétvégén akár +11 fokot is
mérhetünk, a melegedés mellett azonban
egészen szerdáig folyamatos esőzésekre lehet számítani.
Február 2. Gyertyaszentelő: Ha esik a
hó, fú a szél, nem marad soká a tél.

Nehéz évkezdés röplabdázóinknál
Múlt héten három bajnoki mérkőzést is játszott a Jászberény Volleyball
Team gárdája, ám sajnos egyiket sem
sikerült megnyerni. Reméltük, hogy
a kupában majd vigasztalódhatunk.
Budai Levente

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
január 31. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

február 1. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

február 2. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

február 3. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

február 8. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

február 4. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

február 9. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 5. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
február 2. 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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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.

December 16-a után legközelebb
csak január 15-én lépett pályára tétmeccsen röplabdacsapatunk. Néhány
napos pihenőt leszámítva végigdolgozták a lányok ezt az időszakot is, és nem
sokkal a 15-i bajnoki összecsapás előtt
hivatalossá vált: városunkba szerződött
a szerb center, Ivana Bulajic és honfitársa, az elsősorban négyes ütőként
bevethető Natasa Savovic, akik mindketten a kezdőcsapatba kerültek a Vasas Óbuda ellen. Ennek ellenére az első
két játszmát egyaránt behúzták a fővárosiak. A harmadik szettben azonban
képesek voltunk még magasabb szintre
kapcsolni és megérdemelten szépítettünk, ám egyenlíteni nem tudtunk a
listavezető otthonában. Vasas Óbuda
– Jászberény Volleyball Team 3:1 (17,
18, -21, 16).
Három nappal később, január 18án (pénteken) már hazai környezetben
fogadtuk az előző öt (!) idény bajnokát,
a Swietelsky – Békéscsabai Röplabda SE gárdáját. Az új vezetőedzővel,
Bogdan Paullal érkező dél-alföldiek bebizonyították, az idény közben nagyon
komoly erősítéseket hajtottak végre,
így ismét a legfőbb bajnokesélyesek
közé tartoznak. Ezt ellenünk is igazolták, s magabiztosan, 3:0-ra győztek az
otthonunkban – az M4 Sport kamerái
előtt. Jászberény Volleyball Team –
Swietelsky – Békéscsabai Röplabda
SE 0:3 (-16, -16, -18).
Újabb két nappal később, vagyis
január 20-án (vasárnap) lényegében az
utolsó szalmaszálba próbáltunk belekapaszkodni az UTE ellen. A lila-fehér
mezesek ugyanis az ütközet előtt 10
ponttal előztek meg minket a tabellán,

Fotó: Gémesi Balázs
s mivel már csak hat forduló volt hátra
az alapszakasz végéig, szükségünk lett
volna a három bajnoki pontra. Nem
sikerült azonban megkaparintanunk
egyet sem, pedig olyan jól indult az ütközet! Az első szettben 12-5-re is vezettünk, mégis képesek voltak fordítani az
újpestiek. Sőt, a második és a harmadik
játékrész elején is nálunk volt az előny,
ám végül 3:0-ra győzedelmeskedtek ellenünk a IV. kerületiek. A fantasztikus
végjátékunk dacára: 16-23-ról 23-24re is felzárkóztunk, ám nem sikerült
feltenni az i-re a pontot. Jászberény
VT – UTE: 0:3 (-21, -18, -23).
Az elmúlt hetek legjobb játékát
mutattuk be a Magyar Kupa elődöntőjének első játszmájában – amit teljesen megérdemelten nyertünk meg
a január 25-i mérkőzésen. Bár 19-19nél utolért bennünket a Magyar Kupa
előző kiírásának a győztese, 24-20-nél
négy játszmalabdához jutottunk, amit
Aleksandra Cveticanin révén egyből kihasználtunk (25-20)!
Sajnos az első szett után mintha új
mérkőzés kezdődött volna. A második
játszmában 4-3-ra még vezettünk, az-

tán viszont 5-12 is állt az eredményjelzőn. A Nyíregyháza ellen ekkor nem
igazán volt ellenszerünk. 9-19-nél már
tízpontos hátrányba kerültünk – innen
pedig nem tudtunk kisebbfajta csodát
véghezvinni (12-25). Tagadhatatlan,
a folytatás sem okozott több örömet
számunkra, hiszen az elképesztő ütőerővel rendelkező és alig hibázó nyírségi gárda 2-7-re és 4-12-re is elhúzott
tőlünk. Be kell látni, erődemonstrációt
mutatott be velünk szemben a FatumNyíregyháza (9-25).
A negyedik játékrészben 1-5 után
még 5-6-ra megközelítettük a tiszántúliakat, de végül ezt a játszmát is nagyon
magabiztosan megnyerte a FatumNyíregyháza (15-25).
Jászberény Volleyball Team –
Fatum-Nyíregyháza 1:3 (20, -12, -9,
-15)
A Magyar Kupa elődöntőjének
visszavágójára lapzártánk után, január
30-án (szerdán) este kerül sor Nyíregyházán. Február 1-jén (pénteken) 19
órától pedig már a Hungast-Haladás
ellen mérjük össze az erőnket az Extraligában.

Tovább robog Újabb előkészületi focimeccsek
a JKSE

 folytatás az 1. oldalról
A 2. etapban is hasonló volt a forgatókönyv, azaz ismét vezettünk, de a
nagyszünetre újból a vendéglátóknál
volt az előny, szerencsére csak három
(38-35) egységgel.
A harmadik negyedben sem tudott
több pontos előnyt szerezni egyik alakulat sem. Viszont a nagy különbség
az volt, hogy Rakics középről történő
„kiosztását” Kerpel-Fronius Balázs triplával zárta le, így a JKSE négypontos
(55-59) előnyével kezdődött a mindent eldöntő zárónegyed. Ezt a távolságot még megtoldották hárommal
Colemanék és ezzel úgy tűnt, eldőlt a
meccs. Ám a hazai publikum támogatását élvező fehérvári alakulat egy perccel a vége előtt kiegyenlített, 74-74.
Szerencsére Alekszandrov nem ijedős
természetű játékos, így baloldalról szorongatott helyzetből is triplával gondoskodott róla, hogy tovább tartson a
„berényi csoda”. Sőt, miután Freeman
elhibázott egy hármast érő dobást, Pitts
ragyogóan szolgálta ki Pantelicset a palánk alatt, aki egy duplájával állította
be a végeredményt. Alba Fehérvár JP-Auto JKSE 74-79.
Sikerült tehát az Albának visszavágni az egypontos vereségért, de sikerül-e
a Pécsnek az ott elszenvedett nem kevesebb, mint 24 pontos fiaskóért? Nos, ez
február 2-án szombaton este kiderül,
hiszen Horti Bálinték lesznek a vendégek Jászberényben.

Mint azt előző számunkban is jeleztük, sűrű felkészülési mérkőzéssorozatot állított össze a Jászberényi FC
szakmai stábja. Az elmúlt időszakban két meccset is játszottak.
ács

- Direkt ilyen sűrű a programunk,
hogy minél jobban összekovácsolódjon
a csapat a téli pihenő után. Arra viszont
nem számítottunk, hogy több játékost is
nélkülöznünk kell. Egyelőre sokan hiányoznak, László és - az újra visszatérő –
Birtalan a Vasas ellen sérült meg, Bálint
Artúr felépülése pedig még sok időt vesz
igénybe. Viszont jó hír, hogy Menczeles
kezéről nemsokára lekerül a gipsz.
Farkas, Lakatos és Tóth Ádám pedig az
influenza áldozata lett egy időre, így a
tavaszi bajnokság kezdőcsapata csak lassan körvonalazódik – mondta el Huszák
Géza vezetőedző. Mindenesetre a hiányzók nélkül is jól futballoztak a Borsod

megyei első osztályból érkező vendégek,
azaz Gesztely ellen, hiszen 3-0-ás félidő
után 6-1 arányban nyertek. A gólok:
Szanku 4, Hevesi-Tóth és Herczeg nevéhez fűződnek.
– Örülök természetesen a lőtt góljaimnak, annál is inkább, mert második számú csatár vagyok és szeretnék
Farkas Jani mellé csatlakozni. Mindent
meg fogok tenni, hogy ez így legyen –
nyilatkozta a négy gólt szerző Szanku
Kristóf. A tavaly nyáron visszatért fiatal
csatár a Pest megyei I. osztály listavezetője, Dabas Gyón ellen is eredményes
volt, ezúttal szöglet után egy fejesgóllal.
Rajta kívül még Sándor és Szőllősi jegyezte a berényi találatokat, így alakult
ki a 3-1-es JFC győzelem.
A márciusi rajtig sok idő van hátra, így természetes, hogy nagyon sok
edzőmeccs vár még a fiúkra. A hétvégén kétszer idegenben lépnek pályára,
legközelebb, február 9-én pedig Nagykátát fogadják.
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