Programajánló

A Főtemplom helyreállítása

Összegyűjtöttük március hónap
városi eseményeit. Bőven lesz kínálat
kultúrában és sportban egyaránt.
Összeállítás a 6-7. oldalon

Az 1956-os forradalom és szabadságharc során
városunk Főtemploma súlyos károkat szenvedett.
A helyreállítás történetét Besenyi Vendel kutatta fel.
Írás a 4-5. oldalon

Egy nő négy szerepben

A Valami csaj (ok) című komédiát telt
ház előtt mutatta be Pokorny Lia és
Őze Áron a Lehel Film-Színházban.
Cikk a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 09. szám (XXXI./09.)

Soha
ne felejtsünk!

Újság

2019. február 28.

Jászberény város lapja

Sikeres volt a Jász Kupa

Azokért a százmilliókért gyújtottunk
gyertyát február 25-én, akik a kommunista diktatúra terrorjában vesztették életüket, nyomorodtak meg
testileg, lelkileg. 17 órától a Táncsics
utcai emlékműnél hajtottunk főt,
majd a bíróság falára, illetve az egykori börtönre függesztett tábláknál
helyeztük el az emlékezés koszorúit.

Az adomány átadása alkalmával dr.
Sinkó-Káli Róbert, a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház főigazgatója üdvözölte a
megjelenteket az intézmény titkárságán.
Elöljáróban megemlítette, a Fülöp család
több éve, szerényen a háttérben maradva
segíti a város kórházát, és ennek eredményeként már több VIP szoba született az
intézmény különböző osztályain.
A család, valamint a tulajdonukban
álló Metálplaszt Kft. képviseletében és
nevében Fülöp Béláné szólt a megjelentekhez. Elmondta, hogy mindannyiunk,
és a város életében meghatározó szerepet
tölt be a Szent Erzsébet Kórház.
folytatás a 7. oldalon 
A Jászberényi SE Gör- és Rövidpályás
Gyorskorcsolya szakosztálya harmadik alkalommal rendezte meg a Jász
Kupa nemzetközi rövidpályás gyorskorcsolya versenyt az elmúlt hétvégén.
Ács Tibor
– A magyar szövetség az elmúlt
időszakban elért eredményeinket alapul véve bennünket kért fel, hogy ez a
rendezvényünk egyben az Alpok-Adria
kupasorozat egyik állomása is legyen.

Napi gondok a bejáráson
A négyes számú választókerület lakóit
február 20-án, szerdán délután négy
órakor várta önkormányzati képviselőjük, Tamás Zoltán a gazdakör
Árpád úti székházánál a kerület innen
induló bejárására, majd azt követően
az épületben tartandó fórumra.
Kárpáti Márta
Az üdvözlő szavak elhangzásakor
még meglehetősen kis csapatot köszöntött Tamás Zoltán, ám az időközben a
sétához csatlakozókkal néhány perccel
később már szép számú érdeklődő járta

A Fülöp család már több alkalommal
segítette, támogatta a Szent Erzsébet
Kórházat. Február 20-án délelőtt
újabb adományt adtak át az Ápolási
osztály részére az ott folyó munka segítésére, egy EKG berendezést.
Demeter Gábor

kárpáti
1947. február 25-e feketével írta be
magát a magyar történelem lapjaira. Ez
a dátum jelöli a kommunista diktatúra kezdeti időpontját Magyarországon.
Ekkortól hurcoltak el ezreket munkatáborokba, zártak börtönbe, fosztottak
meg otthonuktól és megélhetésüktől,
tették lehetetlenné számukra a méltó
életet. A városi ünnepség kezdetén az
áldozatokról Pócz István szavalatával,
majd Szabó Tamás polgármester által
közvetített múltidéző, és a mára vonatkozó gondolatokkal emlékeztünk meg
a jászberényi meggyötörtek neveit jelző
tábla alatt.
A polgármester beszédében a száz
évvel ezelőtti időkre, a Tanácsköztársaság rémnapjaiig nyúlt vissza. Abba a
korba, ami ízelítőt adott a II. világháborút követő diktatúra gyászos esztendeiről. A demokrácia felszámolásával,
az emberi, polgári jogok semmibe vételével egy olyan korszak vette kezdetét
1947-ben, amely évtizedekre visszavetette hazánk fejlődését.
folytatás a 3. oldalon 

Adomány az
ápolási osztálynak

a környék utcáit. Nem kellett messzire
menni, mert a székház közelében találtunk példát a kerületre jellemző pozitívumokra és negatívumokra egyaránt.
A Festő utca, Határ utca, Kender utca
kereszteződésében például a parkoló
autók miatti beláthatatlan útszakaszra,
illetve a nagy sebességgel haladó gépjárművekre érkezett panasz. A képviselő
forgalmirend-változtatásban képzeli el a
megoldást, oly módon, hogy a Szabó és
a Festő utcákat egyirányúsítanák, tulajdonképpen egy nagyobb körforgalmat
alakítva így ki a kritikus szakasz körül.
folytatás a 3. oldalon 

Mi éltünk is a lehetőséggel, így a szokásosnál népesebb mezőny gyűlt össze a
Jászberényi fedett jégpályán, hiszen 19
egyesületből 160 versenyző lép folyamatosan a jégre – mondta el a verseny
kezdetén Belovai József, a gyorskorisok
edzője, aki a verseny főrendezője is volt
egyben. A rendező jászberényiek mindenkit mozgósítottak, ugyanis a nemzetközi verseny kezdete előtt a második
helyen álltak az Alpok-Adria versenysorozatban. Természetesen abban reménykedtek, hogy egy jó eredménnyel

akár az élre is kerülhetnek az utolsó
forduló előtt. A JSE korisai ennek szellemében léptek jégre, és jól kezdték a
versenyt, már az elején az 1500 méteres
távon többen is futamgyőztesek lettek.
– Az elején előre engedtem a versenytársakat, és majd csak később előztem meg őket. Bíztam benne, hogy sikerülni fog, mert jó formában érkeztem a
versenyre. Remélem, hogy mindezt végig
fogom bírni és én leszek az első – mondta
mosolyogva Szőcs Mónika Nikolett.
folytatás a 9. oldalon 

Indul a fejlesztés

Mentális nagytakarítás

Február 25-én a belváros rekonstrukciójával megkezdődtek a Zöld város projekt munkálatai, ezért a héten többfelé
útlezárásokra kell számítani.
szabó
A hétfőtől induló projekt célja a
zöldfelületek fejlesztése, ami tartalmazza
a Polgármesteri Hivatal udvarának felújítását, és a Zirzen Janka utcával való összekötését. Az itt kialakított sétáló utcában
el lehet majd jutni a Conlselve térről a
városháza udvarába.
A tervek között szerepel a Lehel Vezér
tér, a Holló András utca és a Déryné utca
járda, illetve zöldfelületének megújítása is.
Sor kerül a Holló András utca és a Déryné utca környezetrendezésére, valamint
a Fürdő utcai parkoló rendbetételére. A
munkálatok hétfőn kezdődtek el fakivágásokkal, ami érintette a Lehel Vezér teret,
a Déryné utca Jászkürt Fogadó előtti zöld
felületét, valamint a Fürdő utcai ideiglenes
parkolót. Összesen 16 fát vágnak ki, és 23
fa, valamint 4500 cserje kerül pótlásra.
Ebben a pályázatban van lehetőség a
piac csarnokának renoválására, ami szintén hamarosan elkezdődik. A fejlesztés
során az érintett területek környezetében
útlezárásokra kell számítani. Iránymutatásul a kihelyezett táblák szolgálnak.

Több százan voltak kíváncsiak Bagdy
Emőke professzor relaxációs lelki
munkáról szóló előadására a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola
sportcsarnokában február 19-én.
Kazsimér Nóra
A termet zsúfolásig megtöltő közönséget Novák István főigazgató üdvözölte, majd testi-lelki fitneszre invitálta a megjelenteket dr. Bagdy Emőke
előadásának felvezetőjében. Mielőtt
azonban átadta volna a szót, köszönetet
mondott az intézményben, kis csoportokban relaxációs tevékenységet vezető
pedagógusnak, Tóth Lászlóné Terikének,
aki nélkül nem jöhetett volna létre az
esemény.
Mindenekelőtt – már a neves előadóval karöltve – a legkülönfélébb jelentéssel bíró fogalmakat tisztáztuk, így
például a relaxációt és a nevelést. Ezen
szavaknak több közük van egymáshoz,
mint azt elsőre gondolnánk, és nagy
erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy az előbbi sikeresen az utóbbi részévé váljon, vagyis a mindennapi
oktatásnak természetes része legyen a
stressz kezelésének megtanítása.
Bagdy Emőke szerint ez különö-

sen nehéz egy bal agyféltekés kultúrában, amely racionális, tudomány- és
ténytisztelő, ugyanakkor túl is értékeli
ezeket az attribútumokat. Alig növünk
fel, de már ismerjük Archimédesz törvényét, írunk, olvasunk, számolunk,
lepakoljuk képzeletben az ismeretek
apró mécseseit, de átfogó tudás nélkül
sohasem érthetjük meg, mire is való tulajdonképpen a gyertyák fénye.
folytatás a 10. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Tájékoztatás a 2019. év elején megküldött
önkormányzati határozatokról és
az adószámla kivonatról
Tisztelt Adózók! Jászberény Város
Önkormányzati Adóhatósága megkezdte a 2019. évi gépjárműadó
változásokról szóló határozatok, és
az adószámla kivonatok küldését
a gazdálkodó szervezetek, egyéni
vállalkozók részére elektronikusan,
míg a magánszemélyek részére papír
alapon, postán keresztül.
Februárban az alábbi gépjárművekről küld határozatot adóhatóságunk:
• a 2018. év során vásárolt gépjárművekről, amennyiben az adókötelezettség megállapítására az elmúlt
évben nem került sor,
• a 2018. év decemberében forgalomba helyezett gépjárművekről és
• azokról a gépjárművekről amelyeknek törvényi szabályozás alapján
2019. évtől módosult az éves adómértéke.
Amennyiben a gépjárműben nem
következik be olyan változás, ami befolyásolja az adókötelezettséget, úgy
a korábbi években kiadott és jogerős,
véglegessé vált határozat az érvényes,
amely több adóévre előre tartalmaz
előírást. Így ameddig az adókötelezettség nem változik, adóhatóságunk nem
küld újabb határozatot a gépjárművel
kapcsolatosan.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az
év elején tömegesen kibocsátott határozatok mellé az adózók nem kapnak
csekket, mivel az előírások összesítetten jelennek meg az adózók számláján. Éppen ezért a magánszemély
adózók részére az előíró határozatok
kézbesítését követően, március 15ig megküldött adószámla kivonatok
mellékleteként postázza adóhatóságunk a csekkeket.
Az elektronikusan és postai úton
megküldött adószámla kivonatokban
tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az
egyes adónemekben összesítetten milyen határidőkkel és milyen összegeket
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapánk,
nagyapánk, dédapánk.

Bató János

(1929-2019)
Végső búcsúztatásán jelenlétükkel, a részvét
virágaival igyekeztek fájdalmunkban osztozni.

kell fizetni. Azon adózók kapnak 2019.
év március 15-ig adószámla kivonatot,
akiknek már esedékessé vált tartozása
van, és akiknek 2019. évre első és második féléves (építményadó, telekadó,
magánszemély kommunális adója, helyi iparűzési adó, gépjárműadó stb.)
fizetési kötelezettsége keletkezik.
2019. évben az első félévi adófizetési határidő március 18. hétfő, a
második féléves adófizetési határidő
szeptember 16. hétfő.
A pénzforgalmi számlanyitásra
kötelezett adózók a belföldi pénzforgalmi számláról történő utalással
kötelesek a fizetést teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók a fizetési kötelezettséget
a belföldi fizetési számláról utalással,
vagy készpénz-átutalási megbízással
(csekkel) tudják teljesíteni.
Az adózók – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségtől függetlenül – az
önkormányzati adóhatóságunk hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében választhatják az internetes portálról www.jaszbereny.eado.hu indítható
(VPOS), vagy az adóhatóság ügyfélszolgálatán biztosított POS terminálon
keresztüli bankkártyás fizetési módot.
Számlaszámaink elérhetők a www.
jaszbereny.eado.hu / számlaszámok
menüpontban. Aktuális adóügyekről
szóló tájékoztatóinkat figyelemmel
kísérhetik Jászberény város honlapján:
www.jaszbereny.hu.
Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út 42-44. szám alatt áll a lakosság
rendelkezésére: Hétfő, Kedd, Péntek:
7.30-12 óráig, Szerda: 7.30-12 és 1316.30 óráig. E-mail: ado@jaszbereny.
hu, Tel: 57/505-711
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez.
Jászberény Városi
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Adóhatósága
MÁR ÖT ÉVE HOGY
„ELVESZTETTEM
AZT AKIT
ANNYIRA
SZERETTEM”
Szívünkben mély
fájdalommal,
soha el nem múló
szeretettel és
nagy tisztelettel emlékezünk

KRUPA JÁNOS

A gyászoló család.

halálának évfordulóján.
Aki ismerte, tisztelte és szerette,
szánjon egy percet emlékére.
Hiányzol nekünk!
Szerető családod

Köszönetünket fejezzük ki
a rokonoknak, barátoknak,
munkatársaknak, ismerősöknek, hogy

Emlékszel még rám?
IGEN ! Én vagyok.

Külön köszönet, Dr. Ördög László főorvos és a
krónikus osztály dolgozóinak, Dr. Básti Mária
háziorvosnak áldozatos munkájukért, valamint a Barátok temploma egyházközösségének.

Helyesbítés

gyászszertartásán megjelentek,
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük Dr. Gáll János főorvosnak és
a gasztroenterológia osztály dolgozóinak,
Dr. Novák István főigazgató, plébános
atyának, Soós Tamás plébános atyának,
Juhász Attila és Tóth Pál tagintézményvezetőknek, Nagy Gábornak és az IUSTA
Temetkezési Szolgáltatás dolgozóinak
áldozatos munkáját, segítségét.

Gyászoló család

Zöldhulladék szállítás – 2019

Tisztelt Lakosok! A lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor és fűnyíráskor is szükséges odafigyelnünk a
környezettudatosságra. A begyűjtésre
kerülő fű, fa- és bokornyesedékek,
egyéb kerti zöldhulladékok, falevelek
komposztálás útján újra visszakerülnek a természeti körforgásba. Komposztálás miatt fontos odafigyelnünk,
hogy mi is kerül a gyűjtőzsákokba.
Társaságunk 2019. év tavaszától
folytatja a lakossági zöldhulladékok begyűjtését a kibővített járatterv szerint.
A zöld hulladékokat a lakosok biológiailag lebomló, kizárólag átlátszó 120
literes gyűjtőzsákban, illetve az ágakat,
metszési nyesedékeket, legfeljebb egy
méteres hosszúságra vágva, kizárólag
kötegelve (madzaggal, nem dróttal) he-

(Békési Margit)
akit a szerető családjától már
6 éve elrabolt a kegyetlen halál.
Hálás vagyok mindenkinek, aki a
fénykép alapján rám gondolt, mert az
emlékezés idejére együtt lehettünk.

Köszönöm

zöldhulladékaikat félévente 1m3 men�nyiségig térítésmentesen leadhatják.
Amennyiben a zöldhulladék szállítás részleteivel kapcsolatosan bármilyen
további kérdésük merülne fel, munkaidőben érdeklődjenek személyesen a
telephelyünkön, vagy a 06-57-411-933
telefonszámon.
A járatok az alábbi utcajegyzék és
időpontok alapján közlekednek. Az információk megtalálhatók Jászberényi
V.V. Nonprofit Zrt. honlapján is.
Tegyünk együtt a környezetért,
a tisztább Jászberényért!

Járat/Hónap

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

1.program

05., 19.

02., 16., 30.

14., 28.

11., 25.

09., 23.

06., 17.

03., 17.

01., 15., 29.

12., 26.

10.

2.program

06., 20.

03., 17.

04., 15., 29.

12., 26.

10., 24.

07., 21.

04., 18.

02., 16., 30.

13., 27.

11.

3.program

07., 21.

04., 18.

02., 16., 30.

13., 27.

11., 25.

08., 22.

05., 19.

03., 17., 31.

14., 28.

12.

4.program

08., 22.

05., 19.

03., 17., 31.

14., 28.

12., 26.

09., 23.

06., 20.

04., 18.

02., 15., 29.

13.

5.program

12., 26.

09., 23.

07., 21.

04., 18.

02., 16., 30.

13., 27.

10., 24.

08., 22.

05., 19.

03., 17.

6.program

13., 27.

10., 24.

08., 22.

05., 19.

03., 17., 31.

14., 28.

11., 25.

09., 26.

06., 20.

04., 18.

7.program

14., 28.

11., 25.

09., 23.

06., 20.

04., 18.

01., 15., 29.

12., 26.

10., 24.

07., 21.

05., 19.

8.program

16., 29.

12., 26.

10., 24.

07., 21.

05., 19.

02., 16., 30.

13., 27.

11., 25.

08., 22.

06., 20.

1. program
Alkotás u., Árendás u., Bálvány u.,
Benczúr Gy. u., Csákány u., Csana
u., Cserkész u., Csiga u., Csokonai V.
M. u., Csoma u., Dinamit tér, Dózsa
Gy. út, Ebhát u., Eperfa u., Fodor F.
u., Gorkij u. (Som u.,), Gyepü u., Hajdú u., Horgász u., Jákóhalmi út, Jász
u., Jászkapitány u., Katona u., Kazal
u., Kert u., Kisberényi tér, Korányi F.
u., Kórház u., Kosárfonó u., Kovács
u., Kötélverő u., Külső Pelyhespart
u., Kürt u., Madách I. u., Magyar u.,
Mátyás u., Móra F. u., Nemes u., Nyár
u., Nyárfa u., Nyerges u., Páfrány u.,
Petrence u., Pesthy F. u., Pintér M. u.,
Régi vágóhíd u., Réz Kálmán u., Rezeda u., Sikló u., Szárazmalom u., Szellő
u., Szent Imre h. út, Szűcs u., Tél u.,
Tímár u., Tüzér u., Tűzoltó u., Vásárhelyi I. u., Vásártér u., Vincellér u.
2. program
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

Tamasi Tibor
Kemenesi Lászlóné

lyezhetik ki összesen 5 db-ot, aminek
átmérője nem lehet nagyobb, mint a
gyűjtőzsák mérete.
Amennyiben nem ezen tájékoztató
szerint helyezik ki zöldhulladékaikat
(egyéb színezett zsákok, kötegelés nélkül
kihelyezett gallyak), úgy a szolgáltató
megtagadja annak elszállítását.
Kérjük, hogy a szállítás napján reggel 7 órára helyezzék ki ingatlanuk elé
zöldhulladékaikat.
Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákban háztartási hulladékot, vagy egyéb nem odavaló anyagokat
(veszélyes hulladékot, építési-bontási
törmeléket, állati tetemet, trágyát, tűzveszélyes hulladékot) találnak, a zsákot
nem szállítják el.
Jászberényben a Szelei úti Hulladék
udvarunkban, nyitvatartási időben a

Jászberény – Zöldhulladék szállítás ütemterve 2019.

Emlékezés

Ilonka Zoltán
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halálának 5. évfordulójára.
„Küzdöttél,de már
nem lehet, a csend
ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit
elfelejtenek, örökké él,
akit nagyon szerettek.”
Szerető családod

tér, Szilfa u., Toldi M. u. Tóth u., Varga
u., Vasvári P. u. Zagyvapart sétány.
3. 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., Megyeház 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.
4. program
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.
5. 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.
6. program
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.,
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.
7. program
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.
8. program
Álmos u., Árok u., Balaton u., Bokor u.,
Cserepes u., Damjanich u., Deák F. u.,
Diófa u., Faiskola u., Fátyol u., Fillér u.,
Futó u., Füst u., Gyalu u., Gyöngy u.,
Gyöngytyúk u., Horváth P. u., Jászváros u., Juhász u., Kápolna u., Kéve u.,
Kígyó u., Körte u., Kötő u., Medve u.,
Méntelep u., Nyíl u., Repce u., Sarkantyú u., Sáros-ér u., Sátor u., Suba u.,
Szél u., Szelei út, Tamás u., Temető u.,
Tompa M. u., Tört u., Zrínyi M. u.
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Napi gondok a bejáráson
 folytatás az 1. oldalról
Elmondta, hogy már tárgyalt ez ügyben szakértőkkel, de a terv nehezen kivitelezhető, mert a Jásztelki úton történő
esetleges útlezárások miatt erre tudják a
forgalmat elterelni a város irányába.
Ezen a sétaszakaszon szembesülhettünk azzal a ténnyel is, hogy a jó idő
beköszöntével gőzerővel folynak a családi ház építések, felújítások. Mindez
jó hír, ám az utak sokszor megsínylik
a nehézgépjárművek forgalmát. Egyes
helyeken megsüllyedt az aszfalt, a gödrökben megáll a víz, erre panaszkodtak
például a Széchenyi és a Toldi utcában is. A Seregély utca lakosai viszont
elégedettek lehetnek, mert elkészült a
nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer,
és mellette megtörtént a profilozás is.
A Rácz utcában ugyancsak a víz okoz
problémát, de remény szerint már nem

gondot. Sok helyen az évek folyamán
eltűntek a szikkasztó árkok, eltömődtek az átereszek. Ezeket rendszeresen
karban kellene tartani a víz útjának
megkönnyítése érdekében. Tovább
folytatva elmondta, hogy a Kalap és a
Bognár utcákban egy-egy kandelábert
telepítettek. A Görbe utcába a lakók
kérésének eleget téve szeretne egy világítótestet a képviselő. Beszámolója végén megköszönte a körzetlakók bizalmát és további hasonló aktivitást kért
tőlük.
A fórum hozzászólásokkal folytatódott, amelyek túlmutattak a körzet
határain. Problémaként vetődött fel a
Darázs, a Liliom és az Eötvös utca csapadékvíz-elvezetése, néhány út, mint
az Ibolya, Iskola, Hatrózsa utcák állapota, a szelektív hulladékgyűjtők környékének rendezetlensége. Volt, aki a

sokáig, mert az út felújítása hamarosan
elkezdődik. Szintén az erre járók komfortérzetét szolgálja a Belsőpelyhespart
utcából a Szent Imre herceg úti hídra
vezető feljáró, amely már tervezési szakaszban van.
A körzetben tavaly több utcában
– Mozsár, Csók, Rácz, Szabó, Kalap,
Arany János –, építettek járdaszakaszokat, amiről már a közel egy órás sétát
követő, Szabó Tamás polgármester részvételével zajló fórumon számolt be Tamás Zoltán. A Seregély utca mellett a
Szabadság utca csapadékvíz-elvezetése
is megtörtént a múlt évben. A képviselő kiemelte, hogy a körzetében, a város
egészéhez hasonlóan az utak állapota
mellett a csapadék okozza a legtöbb

Pelyhespart úti Zagyva zúgót szerette
volna gyaloghídként használhatóvá
tenni. A Zagyvába hullott faágak mellett megakad a hordalék, erre is kértek
megoldást, valamint a parti közterület
tisztításáról érdeklődtek. A Szent Imre
herceg úton kérték a funkciót vesztett
lánckorlátok eltávolítását. Ismét előkerült a Dózsa György úti buszmegálló
fedetté tételének igénye. Pozitívumként
elhangzott, hogy a Honvéd utca sarkán
immár rendben tartják a sövényt, így az
nem akadályozza az út beláthatóságát.
Olyan egyéni problémák is elhangzottak, mint a vízóraállás bediktálásának
komplikáltsága, a szelektív gyűjtőzsákok
hiányos cseréje, postaszolgálati reklamáció, vagy az útjelzőtábla-lopások.

Soha ne felejtsünk!
 folytatás az 1. oldalról
A gazdasági, kulturális, szellemi életben valóságos atomcsapással ért fel a
kommunisták jelenléte. 89-ben aztán feleszmélt a nemzet kényszerű álmából, de
a sokáig elnyomásba süllyesztett nép egy
fáradt, reményvesztett reggelre ébredt. A
kilencvenes évek az okozott veszteségekre való gyógyír keresésével telt. A gyil-

kos eszmék maradandó károkat okoztak, amelyek felszámolása még ma is tart.
Az immár harmadszor újraválasztott legitim kormány jó orvosként teszi a dolgát,
mintegy belehatol a nemzet immunrendszerébe, és megerősíti a legyengült szervezetet. Az új Alkotmány méltányosan
rendez fontos erkölcsi kérdéseket, történelmi ügyeket. Szépül az ország, Buda-

Tamás Zoltán válaszában kifejtette,
hogy kerékpárral gyakran járja a körzetet, így tapasztalja a hiányosságokat,
de úgy látja, nincsenek kiugróan nagy
problémák a területen. A hatmillió forintos egyéni képviselői keret terhére
igyekszik orvosolni a hiányosságokat.
Hozzátette, a város egészének infrastrukturális fejlesztése ezt a körzetet is
érinti majd. A zúgóról szólva hangsúlyozta, azon közlekedni balesetveszélyes
és tilos. Az ellopott sebességkorlátozó
táblák ügyére Tóth Endre reflektált, aki
elmondta, hogy igen nagyszámú táblát kénytelenek pótolni, mert sajnos
bevett szokás születésnaposokat ilyen
számtáblákkal megörvendeztetni.
A buszmegállók kapcsán Szabó
Tamás válaszolt, aki elmondta, hogy a
buszmegállók rendezése folyamatban
van, a Jákóhalmi úton már a Közútkezelő is elfogadta az új helyszínt. A buszvárók fedési igényeit az egyéb helyszínekkel összegyűjtve kezelik majd. Az
elmúlt rendszerből itt maradt csúnya és
funkció nélküli lánckorlátokat az egész
város területéről el fogják távolítani,
ahogy azt már a testületi-ülésen is jelezte a polgármester. A vízóraleolvasásbediktálás gondjára reagálva elmondta, ennek megkönnyítésére felveszik a
kapcsolatot a TRV-vel és ösztökélik a
szolgáltatót a megoldásra.
A hulladékok témájához a polgármester mellett Horgosi Zsolt, a J.V.V.
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója is hozzászólt. A vezérigazgató elmondta,
hogy annyi cserezsákot kell biztosítani,
amilyen mennyiségűt elszállít a vállalat.
A kellemetlenség abból adódhat, hogy
a szállítást végző munkatársak gyakran
cserélődnek, de megvizsgálja a problémát, és remény szerint legközelebb már
megfelelő mennyiségű zsákot kapnak a
lakók. Hozzátette: a szelektív gyűjtők
környékének rendben tartása folyamatos, állandó harcban állnak az illegális
szemetelőkkel.
A polgármester emlékeztetett arra a
két éve történt esetre, amikor egy illegális szemetelőt tetten értek. Az illető
rossz tévékészülékét próbálta elhelyezni
a gyűjtősziget mellett. A renitens másfél év felfüggesztett büntetést kapott.
Az ilyen és ehhez hasonló esetek elrettentésére, megakadályozására, szankcipest, szépül Jászberény. Az új gazdaság- és
népesedéspolitikai intézkedések arra hivatottak, hogy a magyarság csökkenését
megállítsák. Több évtized volt szükséges,
de lassan kilábalunk a kommunizmus
okozta sérülések fájdalmából. Ma az áldozatokra emlékezünk, és magunkra tekintünk, hiszen mindannyian kényszerű
tanúk vagyunk. Bármi is történt a múltban, nekünk jelen időben kell lezárni a
történteket. Nem fedhetjük: egyik diktatúra sem különb a másiknál, nem adhatunk felmentést sem a fehér, sem a vörös
terrornak. Amikor a
jobboldali és a baloldali szélsőség egymással
parolázik,
akkor fel kell emelnünk a szavunkat,
hogy megmaradhassunk európai polgárnak, megőrizhessük
magyar örökségünket. Emlékezzünk, és
soha ne felejtsünk!
Ne engedjük, hogy
országunkban, városunkban az újra ös�szeölelkező
szélsőség kerekedjen felül.
Mondjunk nemet a
kommunizmus kísérletére,
forrada-

ójára szolgálnak a térfigyelő kamerák.
Horgosi Zsolt felhívta a figyelmet a
hulladékudvarra, amely immár két éve
üzemel. A városlakók személyi azonosítóval és hulladékszolgáltatói csekkel
adhatnak le veszélyes, és nem veszélyes

A Szövetkezeti úti garázsok, és a volt
Gondozóház környékének helyzete már
többször téma volt a bejárásokon. A
térség egy része közterület, másik része
a társasház tulajdona, valamint a Gondozóház esetében az építtető tulajdo-

háztartási hulladékot. A városüzemeltető különböző kampányeszközökkel
igyekszik a városlakókat ösztönözni
a szelektív gyűjtésre, a hulladékudvar
igénybe vételére. A Zagyva-part rendben tartása a város feladata – folytatta
a vezérigazgató –, bár a közmunkások
létszámának csökkenésével szívesen
veszik a környék lakóinak segítségét.
A kötegelt zöldhulladékot elszállítja a szolgáltató. A polgármester ismét
felhívta a figyelmet, ha valaki illegális
szeméthalmokat, a folyóba hullott, vízfolyást akadályozó nagyobb faágakat
észlel, ne várjon hónapokig az illetékesek értesítésével! Használja a véleményládát, szóljon a hivatal munkatársainak
vagy a közterület-felügyelőknek.

na. Hajnal-Nagy Gábor előbbi esethez
kapcsolódóan elmondta, hogy területátadást kérve próbált megoldást találni
a garázsok környékének rendbe-tételéhez, de a társasház ezt elutasította, így
továbbra is a tulajdonosok kötelessége
rendben tartani a területet. Szabó Tamás
a Gondozóház kapcsán kifejtette, hogy
az építkezést követően a kivitelezőnek
kell rendbe tenni a környéket, amit szerződésben is rögzítettek. A 32-es és az
elkerülő út kérdésként megfogalmazva
szintén napirendre került. A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
32-es munkálatait tavasszal biztosan elkezdik, és amint az elkészül, – várhatóan ősszel –, megkezdődnek a szükséges
földmunkák az elkerülő építéséhez.

lom helyett hagyományokat teremtsünk,
építkezzünk, erősítsük közösségeinket! –
hangsúlyozta Szabó Tamás.
A katolikus egyház nevében Szántó József főapát, a református egyházközösség szószólójaként Mező István lelkész
szólt az egybegyűltekhez. Mindkét lelkipásztor az Istentől való távolmaradást nevezte meg a kommunizmus legfőbb bűnének. Amikor az isten helyett az ördög
diktál, akkor követi el az ember a leggonoszabb rémtetteket a millió ártatlan áldozat kárára a múltban és ma is.
Az imádságokat követően a város vezetői, pártok és civil szervezetek, intézmények képviselői helyezték el koszorúikat
az emléktábla alatt, majd a meggyújtott
mécsesek lángja emlékeztetett a szenvedőkre.
Az ünnepség a bíróság előtt folytatódott, ahol arra a 253 szovjetek által ártatlanul elítélt magyarra emlékeztünk, akik itt, ebben az épületben
raboskodtak. A hadifoglyokról, a munkatáborokban sínylődőkről, és az itt
fogságban tartott két jászberényiről Besenyi Vendel helytörténeti kutató szólt.
Az emléktáblájuknál koszorúk elhelyezésével hajtottunk főt.
Az egykori börtön kapubejáratánál Kovács Béla márványtáblája emlékeztet a nagy formátumú politikusra,
akit szintén a kommunizmus gyilkolt

meg. Emlékét ugyancsak Besenyi Vendel idézte fel a koszorúzás előtt.
A jászberényi börtön épületén tábla
hirdeti a Jászságból munkatáborokba elhurcoltak emlékét. Pontosan nem ismerjük a névsort, azt sem tudjuk hányan voltak – mondta Besenyi Vendel. A szovjet
munkatáborokba egyes becslések szerint
hétszázezer embert szállítottak. Közülük
talán kilencszáz körül lehettek, akik innen kerültek a kommunisták poklába.
Az ő emlékük előtt is koszorúk elhelyezésével tisztelegtünk.
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Ötven éve állították helyre
Valamennyiünk előtt ismert, hogy
1956. november 4-én szenvedte el
templomunk fennállása óta a legnagyobb csapást, a toronysisak és a
tetőzet egy része leégett. Ez az írás a
következő 13 év, a helyreállítás időszakának összefoglalása.
Ezen a napon, forradalmunk leverése
napján a szovjet csapatok három irányból
vonultak be a városba, a város elfoglalása céljából. Egy szemtanú elmondása
alapján a városháza előtt egy harci jármű
megállt, az abból kiszálló szovjet katonára rálőttek, a katona elesett. Erre válaszul
a jármű előtti harckocsi lövegcsövét a
Nagytemplom tornyára irányította, és
két gyújtógránáttal belelőtt a toronyba.
Ez mintha jelzés lett volna a bevonuló
szovjet katonák részére, szinte egyszerre
szólaltak meg a kézifegyverek, és körülbelül egy órás esztelen lövöldözés kezdődött
a szovjet katonák és a város nemzetőrei
között. A támadás mérlege: hat magyar és
két szovjet halott, hatvannál több magyar
és hét szovjet sebesült, a Főtéren kilőtt
ablakok és kirakatok, a Kucza köteles kiégett műhelye, a Lehel szálló kupolájának
és a bíróság épületének háborús sérülése,
a Dózsa György laktanya kirablása.
A Főtér épületeiben és a Dózsa
György laktanyában keletkezett kár értéke 2.022 e Ft-ot tett ki akkori értékben számolva.
Súlyos károkat szenvedett Főtemplomunk is. A toronysisak alsó része elégett, majd a sisak a templom bejárata
elé zuhant, ott égett tovább, csupán az
összeégett és behorpadt vörösréz borítás
maradt meg, valamint a rajta lévő korona
összeégett állapotban. A tűz átterjedt a tetőzet torony mögötti részére. Szerencsére
az égő tetőzet beszakadt, így a tűz nem
terjedt tovább, a tetőzet kb. 85-90%-a
nem vált a tűz martalékává.
A tűzoltókat a szovjetek az égő templomhoz nem engedték oda az oltási
munkák elkezdésére, illetve elvégzésére.
A tönkrement rézborítást, és a korona
darabjait röviddel a tűzeset után a Főplébánia udvarában helyezték el, és ott tárolták a főbejárattól jobbra eső területen,
a kerítés mellett.
Az ideiglenes helyreállítási munkák 1956. november 24-én kezdődtek
el, és 1957. február 11-én fejeződtek
be. Helyreállították a leégett tetőzetet
és azt palával borították be. A tornyot
sátortetővel fedték be, és egy nagy méretű keresztet helyeztek el rajta. A torony helyreállítási munkáit Nagy János

építésztechnikus tervei alapján végezték,
a munkákat is ő irányította. A tűz következtében a toronyfeljáró csigalépcsője is
kiégett – fából volt – helyette fém csigalépcsőt készítettek, melynek munkáit az
Aprítógépgyár dolgozói végezték társadalmi munkában, a feljáróhoz szükséges
anyagokat is ők biztosították.
A Főtemplom – a koronás templom – Jászberény szimbóluma. A csonka
formájú és megrongálódott templom
igencsak rontotta Jászberény városképét. Azonban a helyreállítás még nagyon
hosszú ideig elhúzódott. A pusztulástól
13 évnek kellett eltelnie, mire a templom
1956-ban keletkezett sebei „begyógyultak”, mire régi fényében uralhatta Jászberény főterét, Jászberény városképét.
1958-ban, Rozsáli Menyhért plébánossága idejében pénzbeli gyűjtést
indítottak a templom helyreállítása
érdekében. A helyreállítási költség akkor 1,2 millió Ft-ba került volna. A
helyreállításból nem lett semmi, az ös�szegyűjtött pénzen a helyreállítás célja
érdekében faanyagot vásároltak. Rozsáli
Menyhért 1959-ben szerződést kötött a
Középülettervező Vállalattal (KÖZTI), a

tanácselnök és Paksy Gábor városi főmérnök is támogatta az ügyet, azonban
a legfőbb akadály a tanácstagok részéről
jelentkezett, akik nem az épület műemléki részét nézték, hanem csupán annak
egyházi rendeltetését.
A Műemléki Albizottság megalakulása után felmérte a városban lévő műemlékek állapotát. E jelentés alapján a tanácselnök „megemlíti, hogy a toronysisak
újjáépítendő” – írja Sáros András.
Elkezdenek nyomozni, hogy az
egyház az újjáépítés érdekében milyen
intézkedéseket tett. A gépezet elindul,
azonban a bürokrácia útvesztői és a
pénzhiány miatt még sokáig várni kell
a megvalósulásra. Sáros András az illetékes miniszterhelyettessel és miniszteri osztályvezetővel is tárgyalt az ügy
érdekében. Ha lesznek kész tervek, és
lesz kapacitással rendelkező vállalat,
akkor még abban az évben – 1963-ban
– a szükséges pénzt az év végéig tudnák
biztosítani.
Közben plébánosváltás történt,
Rozsáli Menyhértet elhelyezték Győrbe,
helyette Bozóki János lett a plébános. Ő
is szívügyének tekintette a torony és a

torony újjáépítési terveinek elkészítésére.
Azonban a tervezés költségei 36 ezer Ftba kerültek volna – ezt az egyház nem
tudta kifizetni, így Rozsáli Menyhért kérte a tervezés leállítását.
1963-ban a tanácsválasztások után
az újjáalakult Városi Tanácson belül
Műemlékvédelmi Albizottságot hoztak
létre. Ennek oka talán az lehetett, hogy
Szolnok megyében a legtöbb műemlék
Jászberényben található. Az albizottság
elnökévé Sáros Andrást, a Lehel Vezér
Gimnázium művésztanárát választották meg.
1956 után lehetőség lett volna
a kizárólag állami költségen történő
helyreállításra, ugyanis Országos Helyreállítási Kormánybizottság alakult az
1956-os események következtében keletkezett károk felmérése és helyreállítása érdekében. Az akkor már beteg és
idős plébános elmulasztotta, vagy elfelejtette, vagy nem merte bejelenteni a
kárt a Bizottság felé, s így a helyreállítási költségen belül nem kerülhetett sor a
toronysisak újjáépítésére – nyilatkozta
Rozsáli Menyhért 1963-ban.
Sáros András tanár úr szívügyének
tekintette a torony és a templom helyreállításának kérdését. Bányai János

templom újjáépítését. Ígérte, mindent
megtesz az újjáépítés érdekében. Gyűjtést indít. 1963. október 17-én levizitelt
a tanácselnöknél. A tanácselnök kijelentette, „ő nem szektás, aki csak azért nem
akarja az újjáépítést, mert templomról
van szó. A torony a főtér dísze, fontos
műemlék, az újjáépítés nem az egyház
segítését szolgálja”.
1964. április 9-én az egyházközség
az újjáépítéshez szükséges összeg felét
összegyűjtötte, és felvették a kapcsolatot az Állami Egyházügyi Hivatallal is.
Szeptember 10-én a KÖZTI közli, hogy
a korábban megrendelt tervet nem tudja
elkészíteni, mivel intézetüknél profilváltás történt, műemléki ügyekkel nem
foglalkozhatnak a későbbiekben. Ezt a
munkakört ezentúl a Városépítési Tervező Iroda (VÁTI) tölti be.
1965. január 21-én Bozóki János
plébános a VÁTI-tól megrendelte a terveket. A terveket Lombár Pál mérnök
készítette el, ezek novemberre készültek
el. November 15-én a kész terveket a
Műemléki Albizottság megtárgyalta, és
kisebb javítások kiegészítésével elfogadta.
A díszek helyét kellett pontosabban meghatározni.
folytatás az 5. oldalon 
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a jászberényi Főtemplomot
 folytatás a 4. oldalról
1966. február 5-én Bozóki János
plébános Sáros Andrással egyetemben
bemutatta a terveket Bányai János tanácselnöknek. A tanácselnök kérte, kérjenek építési engedélyt. Február 16-án
a Községfejlesztési Állandó Bizottság is
megtárgyalta a terveket, azt nagy érdeklődéssel hallgatták. Az első kérdésük az
volt, rajta lesz-e a korona? Ugyanis nem
értett mindenki egyet a korona visszakerülésével, többek között Andrási Béla, a
város országgyűlési képviselője sem.
Amikor értesült a toronysisak elkészültének terveiről, úgy reagált: „Ugye
korona nélkül?” – Egyébként a város vezetése már 1946-ban el akarta távolítani
a kereszt alatti koronát a templom tornyáról. Az elképzelés anyagi okok miatt
meghiúsult, ugyanis 28.000 Ft-ba került
volna az állványozás.
Alig tíz nappal később, február 25-én
egy újabb akadály: a tanácselnök közli,
hogy az építési engedélyt csak akkor adhatja ki, ha az Országos Műemléki Felügyelőség elfogadja a terveket, és az egri érsek megadja az engedélyt az újjáépítésre.
Az OMF-től az engedélyt megkérik, az

gyorsan meg is érkezik. Az érseknek a tanácselnök is ír, és a plébános is beterjeszti
a kérelmet. Sajnálatos adminisztrációs
hiba következtében az érsek jóváhagyása
majd fél év múltán, csak csak július 21én érkezett meg.
Megint egy újabb akadály az építési
engedély megadása ügyében. Szeptember
5-én kiderült, csak úgy adható ki, ha van
kivitelező vállalat. Állami vállalatok nem
vállalták. Szeptember 19-re sikerült a plébánosnak magánvállalkozót szerezni. Ez
év december 20-án végre megadta a helyreállításhoz az építési engedélyt a Városi
Tanács VB Építési Osztálya.
Bozóki plébános 1967. február 5-én
hirdette ki a templomban a torony újjáépítésének lehetőségét, és újabb adománygyűjtésre szólította fel az egyházközséget. A gyűjtés lassan haladt. Közben
Bozóki János éppen ebben az évben
nyugdíjba vonult.
Az új plébános, dr. Tajti Lajos 1968ban érkezett meg, ő az, aki sok küzdelem
után véghez vitte a felújítási munkákat.
1968 január elején szerződést kötött
Ongjert Richárd magánvállalkozóval.
Február 3-án kezdődtek el a munkálatok
és a következő évben, 1969 augusztusában fejeződtek be. A felújítási munkák

közben rengeteg probléma adódott.
A munkák folyamán nem volt kijelölt
építésvezető, a helyreállítási munkákat
lényegében Sáros András irányította. A
munkát végző szakemberek nem rendelkeztek megfelelő szakmai ismeretekkel,
és megfelelő szerszámokkal. Az ellenőrzést végző személyek által feltárt hibák
nem kerültek mind kijavításra. A régi toronysisak megmaradt részeinek egy részét
ellopták. Ellopták a korona maradványait is, emiatt új koronát kellett készíteni.
A toronyóra számlapját kétszer kellett
kicserélni, a harmadik változat, ami most
látható, hasonlít legjobban az eredetire.
Többször anyaghiánnyal küszködtek,
főleg vörösréz tekintetében. Ennek beszerzéséhez a Hűtőgépgyár igazgatójának
segítségét is igénybe vették.
1969. július 18-án a tervezőmérnök megvizsgálta a kész tornyot. Sok
mindent kifogásolt, de a hibák kijavítására már nem volt lehetőség, a torony
végérvényesen őrzi hibáit.
A torony elpusztulása előtt 63 m
magas volt, és karcsúbb, ma alacsonyabb és zömökebb.
A felújítás menetét Sáros András:

A jászberényi Főtemplom története c.
könyvében részletesen leírta, abban aprólékosan olvashatunk a felmerült gondokról és problémákról.
Az új korona terveit Sáros András
rajzai alapján Lombár Pál készítette, a
bádogosok azt 1968. június 2-ára készítették el. Június 2-án, pünkösd vasárnapján kiállították a templomban, a
Szent István oltár előtt volt látható. Június 11-én tették fel a templom csúcsára. A korona belsejébe egy kis ládában
iratot helyeztek el, azon minden 400 forintot, vagy annál többet adományozó
személy neve fel van tüntetve. A tanács
is elhelyezett egy iratot, mely Jászberény
akkori életéről tartalmaz ismertetést, és
rögzítették a város akkori vezetőinek nevét. Az iratot Bányai János tanácselnök
és Bárdos István tanácstitkár írták alá.
A torony újjáépítése keretében megtörtént a templomtest helyreállítása is,
1969. március 24. és június 17. között.
Ezután a plébánia külső felújítását végezték el. A felújítási munkákkal egyidejűleg a sekrestyét is kibővítették, és
elkészült Jászberény első szembemiséző
oltára is. Ez a nagy horderejű munka
a hívek önzetlen adományaiból, az egri
érsek magánadományából, a város és az

OMF erkölcsi és anyagi támogatásával
valósult meg.
1969. augusztus 15-re minden munka befejeződött. Nagyboldogasszony ünnepe templomunk búcsúünnepe. A búcsúi szentmise keretében dr. Brezanóczy
Pál egri érsek mintegy ötezer ember jelenlétében szentelte fel az újjáépített toronysisakot, a külsőleg megújult templomot és a plébániaépületet. Konszekrálta
a fehér és fekete márványból készített
szembemiséző oltárt, melybe Szent Magnusz és Szeverusz ereklyéit, valamint a
nap jelentőségét méltató iratot helyezett
el. A két és félórás szertartás a pápai és
a magyar himnusz hangjaival fejeződött
be. Az ünnepségen jelen volt a város és a
környék papsága, valamint az egyházközség 38 tagú képviselő-testülete is.
Ebben az évben ötven éve, hogy
Főtemplomunk 1956-ban keletkezett
„sebei” begyógyultak. Hálával tartozunk ezért a Főtemplom és a város
hívő közösségének. Hálával tartozunk
Rozsáli Menyhért, Bozóki János és dr.
Tajti Lajos atyáknak, akik a felújításhoz
szükséges anyagiakat előteremtették és
végigküzdötték a felújítás nehéz időszakát. Hálával tartozunk Sáros András
tanár úrnak, aki ezen munkakört szívügyének tekintette, a felújítási munkák
mozgatórugója volt, felügyelte, műemléki szempontból szervezte és koordinálta a folymatokat.
Ők már valamennyien eltávoztak
közülünk, nem ünnepelhetnek velünk,
ők már „hazatértek”. A boldog feltámadás reményében fáradt testük a földben,
meggyötört lelkük pedig az égben nyerjen örök nyugodalmat.
Besenyi Vendel
helytörténeti kutató

Felhasznált irodalom
Sáros András: A jászberényi
Főtemplom története. Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége, 2002.
121-145. o.; Cipruság-Virágszál.
Isten országának munkatársai Jászberényben. 1546-2015. Jászberény, 2015. 130-131. o.; Kovács
István László: A jászberényi Szent
Korona történetéhez. In: Jászsági
Évkönyv 2018. 100-109. o. Jászberény, 2018.; Besenyi Vendel:
Megemlékezés a névtelen szovjet
katona emléktáblájánál. Kézirat.
Jászberény, 2018. november 4.
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Márciusi ajánlatok
XVIII. Jótékonysági Bál
Március 2., szombat 19 óra
Nagyboldogasszony Főplébánia a XVIII. Jótékonysági Keresztény Bálja várja az érdeklődőket.
Nagyboldogasszony Katolikus
Általános Iskola Sportcsarnoka
Red Ring 4., Birthday Party
Március 2. szombat 22 óra
Negyedik születésnapját ünnepli a Red Ring. A
party-n fellép Essemm, házigazda Dj. Nagy Krisz.
Red Ring

Bluestone koncert a River Bistroban
Március 8., péntek 21 óra
Jászberénybe látogat az idén ötéves Bluestone
zenekar, és rendhagyó koncert ad ezen az estén
kvartett felállásban. Közreműködik: László Kyru
Radovics (ének), Barnabás Tomor (bass), András
Stone Kőmíves (gitár) és Molnár Dániel (dobok).
River Bistro
Valahol Európában musical
Március 9., szombat 14 óra (bérletes sorozaton
kívüli előadás) és 19 óra (bérletes előadás)

A hónap műtárgya
Március 5., kedd 17 óra

Benke László táblakép- és templomfestő, restaurátor különleges alakja volt a Jászság képzőművészetének. A hónap műtárgya sorozatában a Parti házak
című festményét ajánlják az érdeklődők figyelmébe.
Az alkotást a festő fia, ifj. Benke László mutatja be.
Szikra Galéria
Élő viseletek a XXI. században
Március 7., csütörtök 9 óra
A Jásztánc Alapítvány rendezésében kétnapos
konferenciát tartanak Élő viseletek a XXI. században címmel. Lesznek előadások, gyakorlati
foglalkozások és bemutatók.
Jász Múzeum
Író – olvasó találkozó
Március 7., csütörtök 17 óra
Találkozás J. K. Smith íróval, aki „civilben”
Gombos-Kovács Judit, Jászberényben született, és
a mai napig Jásztelken él. Alig három éve kezdődött el írói munkássága. 2017-ben jelent meg első
könyve a Szerelem hirdetésre, azóta még két regénye
került a boltok polcaira. Erőssége, hogy hihetetlenül
jól ötvözi a humort a komolyabb témákkal.
Városi Könyvtár kamaraterem
Ladies Night – Nőnapi party
Március 8., péntek 21 óra
Az este folyamán a legdögösebb klubslágerekkel
készülnek a rezidensek Dávid Lookback, Dj.
Makkos és Dj. Patron. Sztárvendég Kunu Marió,
a Megasztárból ismert énekes, rapper.
Ifjúsági Ház

A II. világháború végén játszódó történet hősei
bandába verődött csavargó gyerekek, akik egy
romos kastélyban találnak menedéket, ahol a
híres karmester, Simon Péter is él. Először fel
akarják akasztani, ám a zenész és a gyerekek
között hamarosan barátság szövődik, melyben Simon emberi tulajdonságain túl a zene varázsának
is nagy szerepe van. Amikor az ellenük hergelt
falusiak megtámadják a kastélyt, együtt védik
meg a várat, és közösen harcolnak a fogságba
esett kölykök kiszabadításáért. Közben véget ér
a világháború, és a karmester az ódon kastélyt
hivatalosan is a gyermekek otthonává teszi.
Lehel Film-Színház

A Brémai muzsikusok című zenés mesejátékot
láthatják kicsik és nagyok a Zenthe Ferenc
Színház előadásában. Hogyan jár túl az állat az
ember eszén? Négy kedves, ám a gazdája számára
haszontalanná vált állat: a szamár, a kutya, a
macska és a kakas elmenekül otthonából, majd
elindulnak Brémába, hogy ott muzsikusként
keressék meg a kenyerüket...
Lehel Film-Színház
A tavasz első hónapjában is folytatódik a partysorozat, és újra együtt tölthetünk egy szuper
Yoko Retrós estét, ahol a zenéket a házigazda, Dj
Guba pakolja majd.
Ifjúsági Ház

Március 3., vasárnap 14.30
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC – Gyöngyös
Városi Stadion

Március 27., szerda 19 óra
NB I/A kosárlabda bajnoki mérkőzés
JP Auto-JKSE – Szolnoki Olaj KK
Bercsényi úti Játékcsarnok

Március 9-10., szombat-vasárnap
Rövidpályás Gyorskorcsolya Diákolimpia Országos Döntő
Fedett jégpálya

Március 31., vasárnap 15.30
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC – Eger
Városi Stadion

Március 17., vasárnap 17 óra
Női röplabda Extraliga rájátszás
Jászberény Volleyball Team - HungastHaladás
Bercsényi úti Játékcsarnok
Március 20., szerda 19 óra
NB I/A kosárlabda bajnoki mérkőzés
JP Auto-JKSE – Naturtex-SZTE-Szedeák
Bercsényi úti Játékcsarnok

Családi Matiné
Március 10., vasárnap 11óra

Yoko Retro Disco
Március 9., szombat 21 óra

Márciusi sportprogramok

Március 17., vasárnap 15 óra
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC – Füzesgyarmat
Városi Stadion

Nagy Nőnapi Red Retro Party
Március 9., szombat 21 óra
A hölgyek készítsék a táncos cipellőket, mert hatalmas party-val és a belépéskor welcome drinkkel várják őket a nőnapi hétvégén. Házigazdák a
nosztalgia jegyében Petró és Dj. Nagy Krisz
Red Ring

Egészség és Életmód sorozat
Március 12., kedd 18 óra
Bevezetés a böjtkúrába címmel tart iránymutató
előadást dr. Tamási József, a belgyógyászat és a
társadalom orvostan szakorvosa, a természetes
gyógymódok szakértője. A test belső egyensúlyának visszaállítását mutatja be a természet erejével,
megismertetve a böjt – terápia jótékony hatásait.
Déryné Rendezvényház
Nemzeti Ünnep
Március 15., péntek 8 óra
8 óra Ünnepi szentmise a Római Katolikus
Főtemplomban. 9 óra Toborzó a Szentháromság
téren. Közreműködnek: Jászság Népi Együttes,
Viganó AMI gyermek csoportjai, Jártató Zenekar,
Jász Lovas bandérium. 9.30 Ünnepség az 1848-as
emlékműnél. A műsort adja a Jászság Népi Együttes. Koszorúzás az 1848-as emlékműnél és a Petőfi
szobornál. Az ünnepséget követően a Városvédő és
Szépítő Egyesület megemlékezést tart az 1848-49es hősök síremlékénél a Fehértói temetőben.
Gólyaváró nap
Március 15., péntek 10 óra
Leperegnek a tél napjai, vége felé jár a hideg,
közelít a tavasz. Ahogy egyre jobban melegszik az
idő, megérkeznek a vándormadarak is. A Gólyaváró nap érdekes és színes programjaira várnak
kicsiket és nagyokat.
Jászberényi Állat – és Növénykert
Táncház
Március 15., péntek 17 óra
Aprók tánca 17-19.30 Zagyva Banda koncertje,
majd Táncház 20-24 óráig.
Jászság Népi Együttes székháza

Guerilla – magyar történelmi filmdráma
Március 15., péntek 18 óra
Kárpáti György Mór Guerilla című nagyjátékfilmje hiteles korrajz az 1848-49-es szabadságharc végső óráiról. A készítők célja az volt, hogy
a historizáló szemlélet helyett a közeli perspektíva
használatával mutassák meg a forradalmi időszak
hangulatát, az ismeretlen hősök néhány napját.
Lehel Film-Színház
Jazz kívánságműsor magyarul
Március 16., szombat 20 óra
Sárik Péter Trió és Falusi Mariann előadásában
látható a Jazz kívánságműsor. A műsorban
kizárólag magyar dalok hallhatók, a csapat az
elmúlt évtizedek legnagyobb hazai slágereiből
válogatott, és dolgozta át azokat a saját stílusára. A Jazz kívánságműsor szabad csapongás
műfajok és stílusok között olyan dalok segítségével, amiket tele torokból énekel a közönség,
miközben valójában jazzt hallgat, vagy akár
táncol is rá!
Lehel Film-Színház nagyterem
Blues Company buli
Március 16., szombat 20 óra
Fergeteges Blues Company buli, ahol vendégként fellépnek a Lélegzet és az Anonymus 60
zenekarok.
Pótkerék Csárda
Rákóczi emlékév 2019 megemlékezés
Március 18 hétfő 17 óra
„Átléptem Magyarország határát, mint Caesar a
Rubicont” címmel megemlékezés a II. Rákóczi
Ferenc évforduló alkalmából, annak okán, hogy
315 éve történt erdélyi fejedelemmé választása
Gyulafehérváron.
Szent István Ház
Korlátok és szabadság –
Dr. Vekerdy Tamás előadása
Március 18., hétfő 18 óra
Mikor lépjünk közbe, és mikor ne? Dr.
Vekerdy Tamás előadásában ehhez kíván
segítséget nyújtani, több évtizedes gyermekpszichológusi praxisa alapján, a tőle megszokott élvezetes, lebilincselő stílusban. Legyen
szó csecsemőről, kisgyerekről, iskolásról vagy
kamaszról, bőven adódnak olyan helyzetek,
amikor nem egyértelmű, hogy valójában mi is
a gond, vagy, hogy mi állhat annak hátterében.
Mit tegyünk ilyenkor? Hogyan fejtsük meg,
mit jelenthet, amit tapasztalunk?
Ifjúsági Ház
Időszaki kiállítás
Március 19., kedd 17 óra
Molnár László gyöngyöspatai festő művészete a
70-es évektől a figuratív és nonfiguratív felfogás
összeegyeztethetősége felé fordult. Nem fogadja
el e két formaképzés ellentétét; művein az
„absztrakt” elemek tárgyias-asszociatív tendenciáját, ill. az alakok és tárgyak elvont szín- és
formavonatkozásait hangsúlyozza. Művészetének kulcsa az áthatás jelensége: a csendéletek
tájképként, a figurális kompozíciók tájként (és
viszont) is értelmezhetők. Időszaki kiállítását
Bartos Kinga nyitja meg.
Szikra Galéria
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Márciusi ajánlatok Kürtünk kalandos élete
Bakancslista – A Déli sark expedíció
Március 19., kedd 18 óra

Rakonczay Gábor januárban érkezett vissza az
Antarktiszról, ahol 44 nap alatt 900 kilométert
gyalogolva három társával együtt érték el a Déli
sarokpontot. Az extrém expedícióra való felkészülésről, a jégmezőkön töltött hetek élményeiről
tart érdekes előadást.
Déryné Rendezvényház

Házhoz megy a zenede – Rock legendák
Március 25., hétfő 11 óra
Koncert és zenetörténeti előadás, melynek célja
bemutatni a könnyűzene kialakulását, fejlődését
az 1920-as évektől napjainkig, és annak hatását
a mai kortárs klasszikus és populáris zenére.
Különböző népcsoportok zenéjének, és a jazz
poliritmikus világának ötvözetét; a vokális zene
európai hatását és a fúvós hangszerek összefüggését; az ütőhangszerek színes palettáját és
a zenében betöltött helyüket. Az előadásban
combo formációban szólalnak meg a bemutatott művek. Az interaktív előadást a zenekar
tagja, Bordás József dob-művész, Artisjus-díjas
zenetanár vezeti.
Ifjúsági Ház
Időhíd – Katona Zoltán festőművész kiállítása
Március 26., kedd 18 óra

Múzeumi Esték
Március 21., csütörtök 17 óra
Metykó Béla helytörténeti kutató érdekes informális előadása, Kossuth és a jászok címmel.
Jász Múzeum
Jó szó beszélgetés
Március 21., csütörtök 18 óra
Az est témája a szárnyalás, vendége Sass Sylvia Kossuth- és Liszt Ferenc–díjas magyar operaénekesnő.
Házigazda dr. Novák István plébános, aki a művésznővel beszélget nemrég megjelent könyve kapcsán
útkeresésről, újrakezdésről, az élet szépségeiről.
Nagyboldogasszony
Katolikus Általános Iskola ebédlője
Csajok, Pasik – Mindhalálig Rock & Roll
Március 22., péntek 18.45

Kuriózumnak számító program, amelyen egy színpadon lép fel a rocklegenda Kalapács zenekar és az
ország egyetlen aranylemezes csajbandája, a Dorothy
zenekar. Mindezek előtt a nagyon tehetséges rock/
metal banda, a Burnout melegíti be a közönséget.
Ifjúsági Ház
Nőnapi Operett gála
Március 22., péntek 19 óra
A Magyarország legjobb operettistái alkotta
társulat neves szólistái és vendégei várják a tisztelt
nagyérdeműt egy felejthetetlen nőnapi gálára! Az
est háziasszonya Fodor Zsóka lesz, aki varázslatos
személyiségével, és a csak rá jellemző humorral
egyszeri és megismételhetetlen előadást garantál. Izgalmas zenei csemegét ígérő találkozás,
Horváth Elemér „Emi” hegedű- és Horváth Péter
zongoraművész alkotta kettős. Kiváló szólisták,
Mádi Piroska, Köllő Babett és Buch Tibor ismét
várják önöket újabb, nagyszerű közös élményre.
Lehel Film-Színház
Galériabusz Szolnokra
Március 23., szombat 9.30
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria szervezésében galériabusz indul a Szolnoki Galériába, a
Munkácsy Szolnokon című kiállítás megtekintésére. Információk, jelentkezés: 57/503-260,
hamzamuzeum@gmail.com
Szolnoki Galéria
Tavaszköszöntő Est
Március 23., szombat 18 óra
Tavaszköszöntő est a Palotásy János Vegyeskarral.
Déryné Rendezvényház

Katona Zoltán a magyar képzőművészeti élet
közép-generációjának egyéni képvilágot teremtő, jelentős alkotója. Többirányú művészeti
tevékenységének – festészet, installáció, performance –, a legfőbb mozgatórugója a folyamatos
megújulási készség, az érzékeny koloritás, az
expresszív, olykor melankolikusan, elégikusan
filozofikus indíttatás. Kiállítása válogatás az
utóbbi három évben született munkáiból. A
tárlatot megnyitja: Góg Zoltán kiállításrendező.
Tárlatvezetés vibrafonnal és zongorával: Szaniszló Richárd ütőhangszeres művész. Tárlatvezetés
szavakkal: Katona Zoltán festőművész.
Lehel Film-Színház galériája
Belvárosi Esték
Március 28., csütörtök 18 óra
Egy új, érdekes sorozat első programjára kerül
sor, ahol Szemadám György festőművész, író,
filmbemutatóval egybekötött előadását hallgathatják meg Magyar járás Iristonban címmel.
Jász Múzeum
Zorán – Ti kértétek! koncert
Március 28., csütörtök 19 óra

Az idei első Múzeumi Esték sorozat vendége
dr. Farkas Kristóf Vince történész muzeológus
volt, aki A Jászkürttől a Lehel kürtig címmel
tartott előadást városunk több mint nyolcszáz
éves jelképének eredetéről.
kazsimér

Az évszázadok alatt számtalan érdekes felvetés
született már a Jászkürttel kapcsolatban, ezek közül talán a legvadabb, hogy eredetileg griffmadár
körméből készült, mások szerint a tárgy nem más,
mint a vérszerződést kötő honfoglalók legendás
kürtje. Dr. Farkas Kristóf Vince jó pár éve kutatja
a jászok szívének igen kedves ereklye múltját, az
előadás során pedig legújabb felfedezéseit osztotta
meg a megjelentekkel.
A muzeológus véleménye szerint a kürtöt valójában elefántagyarból készítették, viszonylag kis
méretűnek számít, alig negyven centiméteres és az
egész világon körülbelül száz darab ehhez hasonló
található, melyek valószínűleg egy időben készültek. Noha az utóbbi elgondolás tudományosan is
megállja a helyét, a kürtök kidolgozásukat, faragásukat és antik, korai román, reneszánsz stílusukat
tekintve különbözőek, így nem beszélhetünk „sorozatgyártásról”, bár néhány kivételről igen.
Az elmúlt években jelent meg több tanulmány,
amelyekben újra szemügyre vették a kürtünket, mely
minden bizonnyal 12. századi, és feltehetőleg itáliai
eredettel bírhat. Dr. Farkas Kristóf Vince a motívumok részletes megvizsgálását, és a szimbólumvilág más kürtökével való összehasonlítását követően
hangsúlyozta, van egyezés a száz számontartott relikvia között, de figyelmünket érdemes kimondottan
három darabra irányítanunk. A szentpétervári kürt
az egyik legjobb állapotban fennmaradt tárgy, testén

díszített, továbbá mind a három tárgynak a felső
harmada azonos motívumrendszert mutat, és a
medalionok is megegyező mintát követnek.
A történész úgy véli, egyértelműen tagadható
– mint ahogy a Lehel Vezérrel való kapcsolat is
–, hogy mi készítettük volna a kürtünket, ugyanis
még csak nem is hazánk fiainak köszönhetjük létezését. A középkorból származó kürtök antikizáló
díszítéseket hordoznak, ellátták őket görög és római jelképekkel, merész, mégis igényes faragásuk
dél-itáliai művészek kéznyomait viseli.
„A 12. században az akkori Európa központja
nem a mai Nyugat-Európa volt, nem Franciaország, és nem is Németország, hanem Szicília vidéke. Ebben a korszakban Dél-Itáliában egyesültek
a kultúrák, egyszerre volt jelen az antik görög, a
római és az iszlám hagyomány. A tolerancia, a
sokszínűség dominált, megfért egymás mellett a
kentaur, az ókori római motívumvilág és az európai civilizációs elemek is.”

visszaköszönnek a mi Jászkürtünk ábrái, de formája,
faragási stílusa még a részletgazdag motívumoknál is
árulkodóbb. Egy másik példa a londoni British Múzeumban őrzött ereklye, melynek elnézve tagolását,
ezüstpántját, medalionsorát és növényi ornamentikáját egyértelműen felfedezhető a párhuzam jászberényi rokonával.
Korábban több teória is keringett – szó esett
ősmagyar, bizánci és kijevi származásról –, de egymás alá helyezve a szentpétervári, a londoni és a
jászberényi kürtöt ábrázoló képeket kijelenthető,
hogy azonos típusúak: az alsó rész elkeskenyedő,
üresen hagyott, faragatlan, a pántok melletti rész

Az előadó szavai magyarázatul szolgáltak a
Jászkürt eklektikus külső jegyeire, melyek hűen
tükrözik a korabeli mediterrán térség műveltségi sokszínűségét. A kulturális javak e különleges
vidékről terjedtek szét Európában, így jutottak
Magyarországra is. Bár a régészek egészen idáig
nem leltek elefántcsont-faragó műhelyek maradványaira, egy dolog biztos: a három kürt mintáit
figyelembe véve a tárgyak – így tehát a mi jász jelképünk is – egyazon világrészből indultak útnak,
hogy aztán máshol, más népek, más emberek történelmében, hagyományaiban, szívében foglaljanak el meghatározó helyet.

Adomány az ápolási osztálynak
A mostani koncertre Zorán a közönségtől érkező
kéréseket és javaslatokat figyelembe véve állítja
össze a műsort. Természetesen elhangzanak majd
a jól ismert, kihagyhatatlan számok, de emellett
csokorba szedi a közönség által „reklamált”, rég
nem játszott dalait is. És persze megosztja velünk
a dalokhoz kapcsolódó, kevéssé ismert érdekességeket, történeteket. Mindezt – ahogy megszoktuk Zorántól – a legmagasabb zenei színvonalon
hallhatjuk majd, kiváló zenésztársakkal, vendégekkel, meglepetésekkel.
Bercsényi úti Sportcsarnok
Retró Batyus Bál
Március 30., szombat 18 óra
A Székely Mihály Kórus szervezésében Retró
Batyus Bálon mulathatnak az érdeklődők.
Ifjúsági Ház

 folytatás az 1. oldalról
Fontosnak tartják, hogy ne csak akkor jusson
eszünkbe ez az intézmény, amikor betegek vagyunk,
hanem amikor segíteni lehet. Az idősekről való gondoskodás felelősségének egyik formája lehet a kórház ápolási osztálya, ahol minden kolléga áldozatos,
magas színvonalú munkát végez. Ehhez a tevékenységhez elengedhetetlennek tartják a szakmai végzettségen felül a jó szót, a türelmet, de legalább ennyire
fontos a technikai háttér is. Éppen ezért egy EKG
készülék adományozásával szerettek volna hozzájárulni ahhoz, hogy az ápolási osztály idős betegeinek
nagyobb esélye legyen a gyors diagnózisra, és az azt
követő felépülésre.
Az adományt Magyari Ildikó, az ápolási osztály
vezetője vette át Fülöp Bélánétól. A berendezés átadását követően dr. Sinkó-Káli Róbert kijelentette: egy
nagyon hasznos, napi használatban sok segítséget
nyújtó eszközzel gazdagodtak, és növekedett a kórház ápolási részlegének ellátás színvonala.
Szabó Tamás polgármester a város nevében kö-

szönte meg a felajánlást és beszédében kiemelte,
hogy Fülöp Béla a Metálplaszt Kft. néhai megalapítója szakmáját magas színvonalon űzte, mellette a
város, a közösség ügyeivel is foglalkozott elkötelezett
társadalmi szerepvállalásként. Amit a helyi egészségügy érdekében végzett, ahhoz kellett egy azzal azonosuló, egyetértő családi környezet, a felesége, illetve
a fiai, György és Tibor. A Fülöp családban nemcsak a
cég üzleti dolgai öröklődtek át, de a nagylelkű adományozás hagyománya is. Ennek folytatását bizonyították ez alkalommal is.
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A titok a jó házasság Ellenzéki fórum az egészségügyről
„Gondolkodjunk közösen Jászberényért” elnevezéssel lakossági fórumsorozat kezdő eseményét tartották
február 15-én, csütörtökön, a Városi
Könyvtár kamaratermében. A helyi
önkormányzatban az ellenzéki pártokat képviselő városatyák a szerte az országban kialakult irányvonalat követve
összefogtak és közös eszmecserére várták a lakosságot, a problémás ügyek
megoldása érdekében.
munkatársunk
Február utolsó szombatján köszöntötte szerető családja a kilencvenedik
évét betöltő Zrupkó Antalt a tiszteletére rendezett ünnepi ebéden, a Sólyom Hotelben.
Kazsimér Nóra
Zrupkó Antallal és örökké vidám,
kedves feleségével, Zrupkó Antalné Kiscsatári Gizellával nem is olyan rég, mindös�sze két évvel ezelőtt találkoztunk szintén
egy jeles nap alkalmából, ugyanis akkor
ünnepelték 65. házassági évfordulójukat.
Most azonban Anti bácsié volt a
főszerep, miatta került fel az elegáns teríték az asztalra, a szebbnél szebb virágés tortaköltemények mellé, melyeket a
család közelről és távolabbi vidékekről
érkezett tagjai hoztak ajándékba a köszöntöttnek. Nemcsak a kilenc évtized
miatt volt különleges ez az esemény,
vagy a meglepetésként Gyömrőről ideautózó rokonok jóvoltából. Zrupkó
Antal valójában márciustól gyarapítja
majd a szépkorúak táborát, azonban jó
oka volt rá, hogy előre igyon a medve bőrére, hiszen a napokban jönnek
világra ikerdédunokái a már meglévő
kettő fiúcska mellé, így nem is lehetne
ennél örömtelibb ez az időszak.
Anti bácsi fiatalkorában Pusztamizsén
élt négy testvérével együtt. Éveken át
tanulta a kovácsmesterséget inasként,
ezalatt az idő alatt ismerkedett meg Gizikével, aki a Földműves Szövetkezetnél
volt pénztáros. Az esküvőt 1951 novemberében tartották Jásztelken. Nemsokára
megszületett leányuk, Gizella, akit sajnos

igen fiatalon elveszítettek, így Orsi unokájukat tizenkét éves korától ők nevelték.
A kisiparosi álmok végül nem váltak
valóra, 1948-ban felszámolták a rendszert, ennek köszönhetően került Anti
bácsi a Hűtőgépgyárba, ahol negyven
évig, egészen nyugdíjazásáig eredményes,
elismerésekben gazdag munkát végzett.
Amellett, hogy ő vezette a visontai erőmű hűtőelemeinek szerelését, dolgozott
Moszkvában, az NSZK-ban, két és fél
évig volt megbízatáson Németországban. Fáradozásainak beérett a gyümölcse,
büszkén tett említést az ezüst és arany
munkaérdemrendről, az akkori minisztertől kapott kitüntetésről.
Anti bácsi elmondása szerint nagyon
szeretett dolgozni, de a nyugdíjas éveket
már az unokák köztudottan fiatalító
társaságában, vagy pihenéssel tölti. Bár
a közeli boltba menet azért még előkerül a jó öreg kerékpár, és olykor-olykor
a garázsban álló, kétütemű Trabantra is
szívesen ránéz. Neje, Gizike úgy véli, a
hosszú élet titka nem más, mint egy jó
feleség, aki határtalan szeretettel viseli
gondját házastársának. Elnézve Anti bácsi energikusságát és jó kedélyét, a jelenlévők – beleértve az ünnepeltet is –, csak
egyetérteni tudtak.
A jeles eseményen Nagy András
HEB elnök, a választókerület képviselője
nyújtotta át a színpompás virágcsokrot
néhány személyes hangvételű szó kíséretében. Köszöntőjében felidézte a „nem
akármilyen” kilencven év legkiemelkedőbb állomásait és tolmácsolta a polgármester, valamint az egykori hűtőgépgyári
munkatársak jókívánságait.

A fórumon témaként első alkalommal a helyi ügyek mellett a Szent Erzsébet Kórház helyzetén át a magyar egészségügy állapotát vázolták föl ellenzéki
szemszögből nézve. Talán nem sikerült a
DK, MSZP és Jobbik helyi szimpatizánsainak felülemelkedni az említett pártok
ideológiai ellentétein, mert alig harmincan foglaltak helyet a széksorokban.
Az esemény moderátora, Bethlendy

Gedei József (DK) úgy gondolja, alulfinanszírozott az egészségügy mind az
ország, mind a város költségvetésében.
Jászberénynek nagyobb részt kell vállalni
a kórházi problémák pénzügyi megoldásában, és az adóerő képességéhez mérten
komoly összeggel kellene támogatnia az
intézményt.

Béla köszöntötte a megjelenteket és ismertette a fórum menetét, melyben először a helyi önkormányzati képviselők
szóltak röviden a hallgatósághoz.
Balogh Béla (MSZP) szerint alapvetően az államnak kell megfelelő szinten
finanszírozni az egészségügyi intézményeket úgy, hogy ne keletkezzen hiány és
racionális gazdálkodásra késztesse a terület szereplőit. Az önkormányzatnak an�nyi felelőssége kellene legyen, hogy adott
esetben például egy műszer megvásárlásával segítse az intézményt.

Bobák Zsolt (Jobbik) elmondta, több
közös beadvánnyal fordultak már a képviselő-testület felé, köztük egy ösztöndíj
pályázatot szerettek volna elfogadtatni
orvostanhallgatók városban való tevékenységének elősegítésére, de a kezdeményezést elutasították.
Budai Lóránt (Jobbik) személyes
érintettségéről beszélt a Szent Erzsébet
Kórház előző és jelenlegi vezetésével folytatott bírósági ügyei kapcsán. Véleménye
szerint vannak ennél sokkal fontosabb
dolgok is a kórházban, amivel foglalkozni

Lengyelország közelről
Hogy mi mindenre csodálkozhat rá
Lengyelországban járva egy mai magyar tizenéves? A fiatalok nagy része
jó esetben is legfeljebb hallott Krakkó történelmi emlékeiről, Wieliczka
káprázatos sóbányájáról, Auschwitz
borzalmairól, Zakopane havas hegycsúcsairól, és szinte biztos nem kóstolta még a pápa krémesét.

Egy pályázat sikerének köszönhetően mindezeket is közelebbről megismerhette a Terplán Zénó Ferences
Középiskola negyven diákja négynapos
utazásuk során.
A Waclaw Felczak Alapítvány
Polonica Varietas című pályázatán –
Zsidó Zoltánné tanárnő áldozatos munkájának is köszönhetően – csaknem
2,6 millió forintos támogatást elnyerve nyílt meg a lehetőség, hogy február
1-jén útra kelhessenek a nem mindennapi kirándulás résztvevői.
Első állomásuk egy kisváros, Stary
Sacz volt, ahol Szent Kinga életéről,
és az általa alapított klarissza kolostor
történetéről hallhattak, s tapasztalhatták már ekkor, milyen fontos a lengyelek számára a vallás. Ízelítőt kaptak a
lengyel konyha jellegzetességeiből is,
így például kiderült, hogy a kapor az
egyik leggyakrabban használt fűszerük.
Ha már fűszer, a szállás Wieliczkában,
a sóbányájáról ismert településen volt,
a második napi program első részében

a sóból készült csodákat fedezték fel. A
délután már Krakkóban érte a csapat
tagjait, ahol kihagyhatatlan volt a főtér,
a Mária-templom, valamint a Wawel
székesegyház, és a legendában szereplő
sárkány szobra.

Ugyancsak történelmi emléket kerestek fel a résztvevők a harmadik napon, amikor a II. világháború koncentrációs táborát, az aznap éppen ködbe
burkolózó Auschwitzot tekintették
meg. Megrázó és felkavaró volt látni
a barakkokat, az egykor személyes tárgyakat, majd a krematóriumot. A délutáni kirándulás oldotta a hangulatot,
amikor II. János Pál pápa szülővárosa,
Wadowice volt az úti cél. Szülőházát, és
egy egyszerre hétköznapi és rendkívüli
ember életútját ismerhették meg, majd

kellene a főigazgatónak.
Az eszmecserére a három párt egyegy szakpolitikusát, országgyűlési képviselőjét is meghívták. Bangóné Borbély
Ildikó (MSZP) vehemens előadásban
fejtette ki pártja állásfoglalását az ország
egészségügyi összeomlásáról, a hosszú
várólistákról, tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről és a szakápoló hiányról.
Dr. László Imre, a DK szakpolitikusának vetített képes diagramjai és előadása szerint hazánk sereghajtó az európai
egészségügyi ellátás színvonalában, a ráfordított forrásokban, a várható élettartam hosszában. Magasan vezet azonban
a daganatos megbetegedések, vagy az öngyilkossági hajlam tekintetében.
Dr. Lukács László György a Jobbik
országgyűlési képviselője kifejtette, hogy
ideológiamentes, elvárt minimum pontokat kellene meghatározni akár helyben
is az egészségügyben.
Mindezek után a közönség kérdéseit várták az előadók, de csak egyetlen, az
összefogásban kételkedő felvetés érkezett
egy fiatal jelenlévőtől. Erre szinte valamennyi előadó reagált, összesen közel félórás válaszban kifejtve, hogy szerinte csak
az ellenzék látja át reálisan, több fronton
is a fennálló helyzetet.
A „Gondolkodjunk közösen Jászberényért” fórumsorozat tovább folytatódik
a jövőben, tervek szerint a gazdaság, oktatás, önkormányzatiság, szociálpolitika
témájában fejtik majd ki véleményüket
az ellenzék szereplői.
egy helyi cukrászdában diákkori kedvenc süteményét, az ottani krémest is
megkóstolhatták a diákok és kísérőik.
A zárónapon is voltak maradandó
élmények, a Tátra, Zakopane városa,
a siklóval „meghódított” Gubalowkahegy és annak legendája – miként a
négy nap szinte minden pillanata –
örök emlék marad azoknak, akik kö-

zelről találkozhattak Lengyelország
említett értékeivel, érdekességeivel. A
pályázat kiíróinak szándékáról, a lengyel–magyar barátság elmélyítéséről
pedig az iskolai és otthoni beszámolók
lelkesültsége árulkodik még jó ideig.
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Sakk minden szinten

Két hét különbséggel rendezték meg
Szolnokon a sakkozók megyei diákolimpiai döntőit, előbb február
2-án az egyéni, majd 16-án a csapatversenyeket. Mindkét alkalommal
sikeresen szerepeltek a Lehel Vezér
Gimnázium diákjai, Muhari István
tanítványai.
Szőrös Zoltán
Egyéniben négyből négy továbbjutó lett a mérleg: a nem értékszámos
indulók között Bíró Zsombor a III.,
Mozsár Balázs az V. korcsoport küzdelmeiben bizonyult a legjobbnak, míg az
értékszámmal rendelkezők mezőnyében Lengyel Andrea az V., Bíró Gergely
a IV. korcsoportban utasított minden
vetélytársat maga mögé. Ezzel valamennyien bekerültek az április 5–7.
között Miskolcon rendezendő országos
diákolimpiai döntőbe.
A csapatok versengésében a középiskolás lányok között (V-VI. korcsoport)
a Lengyel Andrea, Kovács Lilla, Olajos
Ágnes, Baráth Boglárka négyes, a felsős
fiúknál (III-IV. korcsoport, a képen bal-

Röviden…
Jégkorong. A nemzetközi gyorskorcsolya verseny után, vasárnap este jégkorongmérkőzést is rendeztek a jégpályán,
amikor az OB 2-ben szereplő Lehel HC a
Szegedi Vízmű csapatát látta vendégül. A
gólgazdag mérkőzésen a befejező harmad
előtt 5-4-re vezettet a berényi gárda, ám a
vendégek a végjátékban négy gólt is ütöt-

ról jobbra) pedig a Baráth Kolos, Bíró
Zsombor, Bíró Gergely és Jenei Tardos
összeállítású csapat lett aranyérmes. A
győztesek szintén kvalifikálták magukat
az ország legjobbjainak megméretésére,
melynek Szombathely lesz a házigazdája
március 22-től 24-ig.
A megyei döntőkre való felkészüléshez a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Jászberényi Tankerületi Központja nyújtott támogatást. (Felvételünkön az LVG felsős fiúcsapata látható).
***
Három győzelemmel folytatta szereplését a Jászberényi Sakk Kör csapata a megyei bajnokságban. A Czeglédi
László és Muhari István által vezetett,
nagyrészt fiatalokból álló gárda Kunszentmártont 8-2-re, míg Karcagot és
Abonyt egyaránt 7-3-ra győzte le, így
a listavezető kisújszállásiak mögött tíz
csapat közül továbbra is másodikak a
tabellán. A sakk kör működéséhez Jászberény Város Önkormányzata biztosít
támogatást. A csapat csütörtökönként
17-től 19 óráig tartja edzéseit az Ifjúsági Házban, melyre várnak minden
sakkbarát fiatalt és időset egyaránt.
tek, így a szegediek nyerték a hokimeccset,
8-5 arányban a Lehel HC ellen.
A CHC Lehel is pályára lépett
a hétvégén. Ők az OB IV B osztály
rájátszásában a fővárosban vendégszerepeltek. Az első harmad még 2-2-s
döntetlenre állt, a másik két játékrészben viszont még egy-egy gólt szereztek
a berényiek és így a CHC Lehel 4-2-re
nyert a VIP HOKI gárdája ellen, a Megyeri úti Újpesti Jégcsarnokban.
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Sikeres volt a Jász Kupa

 folytatás az 1. oldalról
Schönborn Melinda is az esélyesek
közé tartozott, és a selejtezőben ő is remekül futott. – Nem bíztam semmit a
véletlenre és a futam közepe táján élre
álltam és szerencsére nagy fölénnyel jutottam a döntőbe. Én is bízom benne,
hogy ez a formám megmarad a verseny
végéig, mert nyerni jöttem a Jász Kupára – nyilatkozta nevetve, de nagyon
határozottan Melinda a futamgyőzelme után.
A junior világbajnokságot is megjárt
Túri Anna a selejtezők során az 1500
méteren új taktikát próbált ki. – Jobban
szeretem azt, ha én vezetem a mezőnyt,
de most kipróbáltam, hogy ha a legvégén fogok élre kerülni, abból jól jövök-e
ki. Szerencsére a számításom bejött, és
az utolsó körben sem okozott gondot az
előzés és ezzel megnyertem a futamot.
Természetesen én is aranyéremre számítok a verseny után – mesélte Anna,
mivel szerencsére a két futam között volt
időnk az eszmecserére.
A verseny végén vasárnap délután
aztán kiderült, hogy a lányok komolyan is gondolták, amit már az első
futam után elmondtak. Az egyéni ös�szetett számban első helyezett lett korcsoportjában: Szőcs Mónika Nikolett,
Schönborn Melinda és Turi Anna is.
Továbbá Balázs Levente és Zsigó Máté
nyakába is aranyérem került. A verseny
érdekessége, hogy Máté testvérével,
Bencével házidöntőt vívott, de Zsigó
Bence sem szomorkodott, hiszen az
ő jutalma ezüstérem lett. Klubtársa
Váradi Vivien és Major Dominik is a
dobogó második fokára állhatott, míg
Somogyi Barbara harmadik lett saját
korcsoportjában.
Ezzel nem ért véget az éremszerzés,
hiszen a lányváltó is hozta formáját.
A Szőcs Mónika Nikolett, Schönborn
Melinda és Redler Aisa összeállítású
csapat szintén a dobogó tetejére állhatott. A fiúk sem akartak lemaradni a lányoktól, így Major Dominik, Taczman
Máté és Pető Bendegúz is aranyérmes
lett a váltószámban. Összességében
elmondható, hogy a JSE versenyzői
nagyszerűen helyt álltak és a nemzetközi verseny utolsó fordulójában
Celjében nagy eséllyel pályázhatnak az
Alpok-Adria Kupa megnyerésére.

Subáné
Kocsis Julianna
részére

Sok szeretettel köszöntünk

Fotók: Gémesi Balázs

Köszönjük Támogatóinknak!
OTP Bank; Fortaco Zrt.; Káta CNC Kft.; Autoelektro Kft.;
Prohuman 2004 Kft.; JVV Zrt.; Trió Rádió; Jászsági Térségi Televízió;
A Hajta Sajtja-kézműves sajtok; Gál családi gazdaság; Hunskate;
Unimodul Kft.; Téba Tüzép; Pöttöm Világ Bababolt; Tesco; MetLife;
Túri Pince Jászberény; Red Scorpions Cégcsoport; Farkas Fabútor
Kft.; Jász-Ékszer Bt.; Csépe és Társai Kft.; Szent István Sport
Általános Iskola és Gimnázium; Molnár Dekor; Havrilla Róbert Pék
Jászjákóhalma; Muhari Orsolya és családja; Arany Kanál Étterem;
Jász-Barkács Bt.; Szalóki Miklós; Bul-Bau Kft.; Velkei Zöldséges;
Gyöngy és Piac Market; Ég-25 Ézsi Kft.; Innoven Catering; LámpaLak; Jászberény Város; 5G Projekt Kft.; Pekriq; Aqua Lehel Kft.;
Maxinery Kft.; Jászberényi SE; Botka Zita Allianz Tanácsadó; V+F
Speed Kft.; Jenőtours Kft.; Inci Játéknagyker; Gábor-Pack-Ker Kft.;
GVM Europe Kft.; Short Track Szakosztály szülői gárdája.

Takarítónőket
keresünk

4 órás munkaidőben, Jászberényben.
Jelentkezni a +36/20/612-0945-ös
telefonszámon.

80. születésnapod
alkalmából:

a jászberényi KÉSZ csoport.

További jó egészséget,
boldog éveket kívánunk!

Termelői méz

A HPO Hungary Kft. dinamikusan fejlődő csapatába felvételt hirdet jászberényi telephelyére az alábbi munkakörben:

CNC Operátor

● propolisz
● virágpor
● méhpempő

Feladat: CNC gépek kezelése, elkészült alkatrészek
méretellenőrzése.
Elvárás: Középfokú végzettség. Három műszakos munkarend
vállalása (6h-14h, 14h-22h és 22h-6h).

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

Jelentkezni fényképes önéletrajz megküldésével lehetséges:
hpo@hpo-group.hu

Várjuk szakképesítés nélküli, pályakezdő és
hölgy munkavállalók jelentkezését is!
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Szabadidő
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Mentális nagytakarítás

 folytatás az 1. oldalról
Ezzel szemben a jobb agyfélteke
képekben gondolkodik, a fantázia, a
kreativitás, az érzelmek, az álmok lelőhelye. Mindent, amit napközben
behordunk, kiválogat, összegyűjt,
képpé alakít, és feldolgozza, mint egy
jó filmrendező. Másik különlegessége,
hogy a testünk kizárólag a jobb agyféltekénkkel hajlandó kommunikálni,
vele van kapcsolatban az összes érzékszervi csatorna, így vagyunk teremtve,
ezt a programot kódolták belénk, mely
kapcsolatot ügyesen kihasználhatjuk
a relaxációs lelki munka során, ha elsajátítjuk a megfelelő módszereket és
technikákat.
„A mi pedagógiánk a bal agyfélteke cizellálására épít, hogy mindent
ragyogóan tudjon az a gyerek, ám ez a
fajta nevelés éppen az érzelmi személyiségformálást hanyagolja el. Az érzelmi
intelligenciát cizelláljuk már! Szeretni,
kötődni, érezni – ezen múlik, hogyan
érezzük magunkat a világban, hogy a
másik emberrel hogyan tudunk kapcsolatba lépni és minden tudásnak,
minden ismeretnek végül ez az értelme,
hogy embertársainkat, a világ jobbá tételét szolgálják.” – hangsúlyozta nézeteit a professzor asszony.
A cél felfedezni a gyermek egyéni értékét, azt a genetikai többletet,
amelytől más, mint a többiek, és ezt
kell felerősíteni benne. Ehhez olyan

kapcsolat kialakítása szükséges, amit a
bal agyfélteke funkcióinak tökéletesítésére építő pedagógia képtelen bevinni.
Bagdy Emőke kiemelte: adott időben
megvan, hogy hány gyertyát kell lerakni, de azzal már nem ér rá törődni
senki, hogy az adott gyermek hogyan
is érzi magát közben. Úgy véli, a dolog
abba az irányba halad, hogy tulajdonképpen érzelmi analfabétákat képzünk.
A stressz kezelésének megtanítása

Futballtorna Farkas Ricsiért

során óriási kincset adunk át gyermekeinknek, hiszen elsajátítják a jobb
agyféltekés kommunikációt, megértik,
mi miért történik, kapcsolatba tudnak
kerülni saját szervezetükkel, be tudnak lépni az érzelmi valóságba, megállítva például a betegségekhez vezető
negatív folyamatokat. Tudományosan
bizonyították, hogy bizonyos helyzetekben érzelmi molekulák alakulnak a
testünkben. A legkártékonyabb érzés
az egészségünk szempontjából nem
más, mint a tehetetlenség, az ebből
fakadó szorongás. Ilyenkor negatív
stressz hormonokat termelünk, melyek
betegség-specifikusan bizonyos szervek
felé vándorolnak. Az indulatmolekulák
a sejtek falára rakódnak, és elemi szinten generálnak elváltozásokat. „A daganatos betegségek keletkezésében a sok
ok között a nagyobb fajsúlyú, amikor
rengeteg bánatot, sérelmet pakoltál le,
és nem szabadítottad meg magad, betemetted a sejtek falába” – részletezte a
folyamatot Bagdy Emőke, aki szerint
ilyenkor mentális nagytakarításra van
szükség, vagyis meg kell tanulni megvédeni magunkat, feloldani a feszültséget, és átadni ezt a tudást gyermekeinknek is.
A továbbiakban a relaxáció egykét praktikáját ismerhettük meg. A
lényeg az önmagunkra figyelésben rejlik, abban, hogy egy nap során legyen
legalább harminc másodpercünk arra,

hogy csak és kizárólag a saját testünkre figyelünk. A mi kultúránkban nem
működik a keleti népek kiüresítő meditációja, sokkal szívesebben foglaljuk le
a tudatunkat, ezért a mozgásos típusú
módszerek különösen szimpatikusak,
a gyerekek esetében pedig valódi aduászok lehetnek. A professzorasszony
szerint a szorongásközpont kikapcsolható egyszerű gyakorlatokkal, karkörzésekkel, lendület vezérelte karmozgással, ugyanis a ballisztikus mozgás és a
szorongásközpont működtetése ugyanabban az időben összeegyeztethetetlen.
De mi a helyzet a felnőttekkel, hiszen mégsem kezdhetjük el lengetni
a karunkat minden feszült szituációban? Az ilyen alkalmakra találták ki a
villámrelaxációs technikákat, melyek
percek alatt lecsapolják az indulatokat
és sokuk teljesen feltűnésmentesen is
végezhető. Bagdy Emőke azt mondja,
„akármilyen feszültek vagyunk, feszíteni még tudunk”. A kar hajlítóizmainak

és a láb nyújtóizmainak egyszerre történő megfeszítése csodákat tehet, ahogy
a szuflahatárig kifújt levegő is bizonyítottan lassítja a szívverést.
Az érzelmi intelligencia – melynek kulcsfontosságú szerepe van a
stresszkezelésben – már újszülött kortól kezdve fejleszthető. A babáknál még
döntően a jobb agyfélteke dominál, így
a hosszú időn át tartott szemkontaktus
által érzelmileg tápláljuk a csecsemőt.
„Nagyon jót tenne, ha mi is újra megtanulnánk felvenni a szemkontaktust.
Az okos telefonok bámulása helyett
jelenlétünkkel bekapcsolódhatnánk a
személyiség nevelésébe. Minden korosztályhoz van megkívánt gyakorlat,
amiből könnyűszerrel válogathatunk”
– nyomatékosította végezetül, majd
mindenkit megnyugtatott: ne keseredjünk el, egy kultúra megbirkózik a saját
feladataival, mert mindig lesznek olyanok, akik megpróbálják menteni a jót.
Legyünk mi is ilyenek!

Látványtáncosaink Zalaegerszegen
A zalaegerszegi Zalakerámia Sportés Rendezvénycsarnok adott otthont
a VII. Press Dance nemzetközi táncversenynek február 22. és 24. között.

Petra – Balogh Eszter és az Oroszi Hanna
– Smidt Szofi duó. A Juhász Nóri – Szatmári Bianka duó ötödik, míg az egyéni

versenyben Rózsahegyi Petra hatodik,
Oroszi Hanna nyolcadik, Forgács Kira
pedig a kilencedik helyen végzett.

m. t.

A Jászberényi Futball Club Farkas
Ricsike gyógyulásának elősegítésére február 24-én, vasárnap délután
15 csapat részvételével jótékonysági
focitornát rendezett a Bercsényi úti
játékcsarnokban.
Ács Tibor
Farkas Ricsike megsegítése ügyében
a dr. Gottdiener Lajos vezette Jászberényi FC már korábban is jótékonykodott, de most új ötletük támadt. –
Megbeszéltük a JFC elnökével, hogy
rendezzünk egy teremfoci tornát, és a
nevezési díjakat, valamint a kiállított
mezeket árverésre bocsájtjuk, és így remélhetőleg komoly összeg gyűlhet ös�sze. Nekem nagyon sok ismerősöm van
labdarúgó körökben, mozgósítottam
őket, a többiek pedig az egyéb szervezést vállalták – mondta a focitorna kezdetén Farkas János, a JFC csatára.
Úgy tűnik, hogy elhatározásuk
és felhívásuk értő fülekre talált, így
15 együttest sikerült toborozniuk a
focitornára. A csapatok játékosainak
nem okozott gondot a nevezési díj befizetése, de még csak nem is a torna
megnyerése volt a céljuk, hanem a jótékonykodás.
– A mi csapatunk „Haverok” néven
nevezett és már ebből adódik, hogy mi
elsősorban Ricsikén akarunk segíteni.
Természetesen igyekszünk jól szerepel-

ni, de ma délután elsődleges a segítség
és másodlagos a foci – mondta Berkó
László, a csapat játékosa. Volt olyan
együttes is, amelyiknél a nevezési díjat
is felülfizették a játékosok. Őket sem az
elsőség érdekelte, hanem a beteg kisfiúnak nyújtott segítség vezérelte őket.
– Úgy éreztük, hogy mi még a nevezési díjon felül is tudunk a közösbe
tenni. Mindannyian dolgozunk, és
szerencsére van miből fedeznünk ezt
a mai jótékonysági akciót – ezt pedig
Nagy-Szűcs Csaba nyilatkozta az egyik
szünetben.
A jótékonysági focitornán csoportokba sorolták a résztvevő együtteseket, és a körmérkőzések után az elsők
kieséses rendszerben jutottak tovább
egészen a döntőig. A jótékonysági teremfocitornát a jászberényi Bad Bár
nyerte a Jászapáti illetőségű Eurotrans
előtt. Az un. „gálameccset” a győztes
csapat játszotta a JFC-vel és érdekes
módon, ezt is a Bad Bár nyerte. Közben lehetett mezekre is licitálni, amelyek közül több már a torna közepén
gazdára talált, a többi pedig a legvégén.
Azóta érkezett még további felajánlás
is, amelyekről a JFC Sportpálya utcai
irodájában tudnak felvilágosítást adni.
Mivel a beteg kisfiút nem hagyták magára szülei, a közvetlen rokonok jelentek meg a jótékonysági focitornán, és
az ő segítségükkel juttatták el Farkas
Jánosék a torna bevételét a családnak.

A kilenc ország számos egyesületének
részvételével zajló sporteseményen több
mint nyolcvan kategóriában léptek színpadra a táncosok. Városunkat a Kolibri
Se képviselte kilenc versenyzővel.
Elmondható, hogy Kollár Anita tanítványai jó eredményt értek el a rangos
eseményen. Kenyó Anna és Juhász Nóri
aranyérmes lett, Forgács Noa és Szatmári
Bianka nyakába pedig bronzérem került.
Épp hogy lecsúszott a dobogóról és
a negyedik helyen végzett a Rózsahegyi

Társaséneklő verseny Szolnokon

Február 24-én, pénteken Szolnokon versenyzett a Lehel Vezér Gimnázium kilenc énekese Ilonka Gabriella felkészítő
tanárral. A szakmában rangosnak számító megyei társaséneklő versenyen a héttagú fiúkar – Kollár Ádám, Szőcs Szilárd, Magyar Bence, Szőke Soma, Ilonka István, Horti Máté, Magyar Norbert –, kamarakórus kategóriában, a duettet
éneklő ötödik osztályos Demeter-Nagy Dorina és Kiss Viktória saját korcsoportjában kiemelt arany minősítést ért el.
Mindkét produkciót meghívták Szolnokra a tavaszi díjátadó gálára, hogy énekeljenek!

Ajánló
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Egy nő négy szerepben
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A zene szárnyain

Wadovice városa II. János Pál pápa
szülőhelyeként vált híressé. A dél-lengyel kisváros ifjúsági kórusával a Waclaw
Felczak Alapítvány közreműködésével
múlt év tavaszán vette fel a kapcsolatot
a jászberényi intézmény. Szellemiségben
és mentalitásban megtalálták a közös
hangot, csakúgy mint a dallamok világában. Ennek advent idején mi is tanúi

megsokszorozta, és a látogatás alkalmára
nagyszerű repertoárt sikerült összeállítani Baginé Szalka Eszter tanárnőnek egyházi és világi dalokból.
„Az ének szebbé teszi az életet, az
éneklők, másokét is”. Ezt a Kodály idézetet választotta mottójául szerepléseihez
a kórus. A csütörtök estéjét mindenképpen megszépítették mindazoknak, akik
ez alkalomra ellátogattak a szűkösnek
bizonyuló kamaraterembe. Rokonok,
pedagógusok, barátok és zenerajongók
népes serege élvezte a változatos és nem
utolsó sorban színvonalas, hangszeres
kísérettel színesített kóruselőadást. A
három blokkba rendszerezett műsor első
harmadában II. János Pál kedvenc dalaiból hallhattunk összeállítást magyar,
angol és lengyel nyelveken. A második
részben kórusműre átdolgozott népda-

lehettünk, amikor közös koncertjükön
bemutatkoztak a Barátok templomában. Az itt töltött néhány nap alatt valódi, határokon átívelő barátság született
az intézmények és a fiatalok között. A
jól sikerült találkozót viszont meghívás
követte, amelynek végre eljött a várva várt ideje. A kórus a próbák számát

lok, valamit a híressé vált filmzene, a
Bodzavirág hangzott el. A záró etapban
a kortárs világi muzsika gyöngyszemeiből hallgathattunk fantasztikus előadást.
A jazz, a beat, az afro zene vizein hajózva
képzeletben bejártuk a világot Szenegáltól Londonig. Nem véletlenül kért ráadást a közönség!

Szombat hajnalban útra kelt a Liska
József katolikus iskola énekkara,
hogy wadovicei testvériskolájuk meghívásának eleget téve koncerttel örvendeztessék meg lengyel barátaikat.
A hazai közönség csütörtök délután
élvezhette a hangverseny főpróbáját a
zeneiskola kamaratermében.
kárpáti

A megszokottól eltérő időpontban,
február 20-án, szerdán láthatta a
bérletes színházi előadások közönsége a sorozat következő darabját. A
Pokorny Lia és Őze Áron által bemutatott Valami csaj (ok) című komédiát telt ház előtt játszották a Lehel
Film-Színházban.
Demeter Gábor
A komédia alaphelyzete elszomorítóan hétköznapi. Egy negyvenes fickó,
Gay (Őze Áron), mielőtt megnősülne,
találkozni akar négy korábbi, meghatározó kapcsolatával. A jelenetek alatt
kiderül, hogy a férfinak lelkifurdalása
van, nem úgy lett vége ezeknek a viszonyoknak, ahogy szerette volna. Semleges terepet is keres a találkozóknak,
ezért ugyanabban a szállodaszobában
várja régi szerelmeit. A négy nő, mint
a párbeszédekből kiderül, egy-egy lépcsőfok volt karrierje építgetéséhez. Hol
lelépett, hol lapátra tették. A gerincességből elég kevés jutott neki, és valami
bocsánatkérés-félével szeretné lezárni

ezeket a félbehagyott viszonyokat.
Az előadás unikuma, hogy egyetlen
nő (Pokorny Lia) játssza a négy csaj rettentően elütő karakterét, ami jutalomjáték a színésznőnek. Az első, Sam egy
középiskolás kori örök szerelem, aki
akkor is inkább az ábrándjaiba lehetett
szerelmes. 25 év után unott, slampos,
többgyerekes családanya, egy dolog
azonban változatlanul izzik benne, a
harag, hogy ez a „rohadék” szó nélkül
lelépett. Ő még mindig reménykedik.
A második Tyler, rövid lefolyású szerető. Izzó ágyékú, ám hidegfejű nő,
annak idején ő dobta ki a fiút. Most
benne lenne egy „gyors menetben”, de
ha elmarad, akkor sem sértődik meg.
A harmadik látogató idősebb a férfinál:
Lindsay egyetemi tanár hölgy, akinek
érettsége, intellektusa vonzotta. Férje ma dékán, aki egyengette a kezdő
írócska pályáját, mégis „szarvakat kapott fejére” a tanítványától. Lebuktak,
és Gay lelépett. Az asszony – férjével
egyetértésben –, egy büntető összebújást foganatosítana, némi lelkiismeret
furdalás reményében.

Bobbi, a derűs, csilingelő csajszi
szintén megsebezve került ki a kapcsolatukból. Most alaposan megszívatja az
írócskát, eljátszva ikernővére halálát,
leleplezve, hogy milyen aljas.
A nőkkel olyan sorrendben találkozik Gay, ahogy az életében is jöttek
egymás után. Minden partnerével valami hiányérzete volt, ezért továbblépett,
és jött a következő, aki pont az előző
hiányt elégítette ki. Mindig az az igazi,
aki éppen van, általa éli meg a boldogságot, de amint tanulnia kellene a kapcsolatból, máris terhessé válik. A záró
pillanatban, a nőkről szóló novelláskötet dedikálása kapcsán a néző megérti a
négy találkozás valódi okát.
Aki az előadást megnézte, eljátszhat a gondolattal, hogy a saját életéből
kiket tudna összeválogatni egy hasonló
beszélgetés sorozathoz. El lehet gondolkodni tévutakon, megszakadt kapcsolatok sorsán – módot adott rá a darab –, de nem merített mélyre. Az egész
estére mégiscsak Pokorny Lia remekül
megformált nőalakjai miatt fogunk
emlékezni.

11. oldal

Tehetség és szorgalom

Első fejezet címmel első önálló kiállítását nyitották meg Ivanics Kitti
Jászsághoz kötődő festőművésznek
február 15-én, pénteken a Lehel Film
– Színház galériáján.
Duka

A kiállítás kurátora, Góg Zoltán személyes emlékeit idézte meg a kiállító
alkotó, Ivanics Kittivel való találkozásait a Hamza Múzeum versillusztrációs
pályázatától – ahol még középiskolás
diákként adott be sikeres munkát –, az
évig, amikor a Szikra Galéria Elképzelt
jelen című kortárs képzőművészeket
bemutató pályázatán a galéria nagydíját nyerte el.
A kiállítás megnyitására Ivanics Kitti
művészi pályájának elindítóját, Szántai
Katalin nyugalmazott rajztanárt kérték
fel. A tanárnő másfél évtizede ismerke-

dett meg Kittivel, mikor annak édesanyja megkérte, hogy foglalkozzon lányával
a nyári szünetben, segítsen elmélyíteni
rajztudását. A gimnáziumi évek alatt
Velkeiné Pócz Ilona segítette fejlődését, és
első sikerét is ebben az időszakban érte
el egy megyei rajzversenyen, amelyen
csendélet kategóriában első helyezést
ért el. Egerben szerzett felsőfokú tudást
és végzettséget képi ábrázolásból, majd
mesterszakon vizuális és környezetkultúrából. Jelenleg rajztanárként tevékenykedik a fővárosban.
Munkája mellett szabadidejében
– különösen nyáron – alkot intenzívebben, és tudásának elmélyítésére
rendszeresen részt vesz alkotótáborok
munkájában. Többek között a dósai
nemzetközi művésztelep, és a zebegényi alkotótábor művészeivel dolgozott
már együtt. Számos csoportos kiállításon mutatták már be festményeit.

„Nem elég a tehetség, hosszú évek
kitartó, szorgalmas munkájára, folyamatos tanulásra van szükség, hogy
munkánk gyümölcse beérjen, ezt látjuk
most” – mondta Szántai Katalin.
A falakon függő alkotások már kiforrott, egységes stílusjegyekkel bíró
művészt mutatnak be, akinek a festményei három témakörben csoportosíthatók: csendéletek, tájképek, emberek.
Csendéletein egyszerű hétköznapi
tárgyakat emel be a művészetébe oly
módon, hogy szinte életre kelti őket. A
hengeres és szögletes formák ritmusa, a
hideg-meleg színek kontrasztjai teszik
mozgalmassá a látványt. Tájképein nincsenek emberek, az ember maga a festő,
aki – nem elveszve a látvány részleteiben –, a természet megörökítésén keresztül saját érzelmeit vetíti ki. Színek,
formák, vonalak segítségével és nagy
összefüggő színfoltokkal teremti meg
a tér élményét. Sajátos emberábrázoló
alkotásain az emberi kapcsolatok sokszínűségének művészi formában való
megjelenítésére tesz kísérletet. Szántai
Katalin tanárnő zárszavában elmondta,
büszkeség tölti el, hogy megnyithatta
egykori tanítványa tárlatát.
Az alkotó, Ivanics Kitti a köszönet hangján szólt, elsősorban az eddigi művészeti pályáján őt segítőkhöz.
Mindannyiuknak személyesen átnyújtott ajándékkal köszönte meg ténykedését. A megnyitót Sas Dániel zongoraművész színesítette, hozzátéve egy
zongorán játszott, szárnyaló dallamvilágot annak hangulatához.
Ivanics Kitti kiállítása a mozi galériáján március 24-ig tekinthető meg.

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

Tavaszindító akció a Jászberényi
Termálfürdőben március hónapban!
Mofetta

(széndioxidos szárazfürdő)
kezelés esetén

"kettőt fizet, hármat kap"
akciót biztosítunk,

valamint vegye igénybe gyógy-, talp- és nyirokmasszázsunkat is.

Érdeklődni és időpontot kérni:

5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Telefon: 06-57/412-108, 06-30/942-1043.

12. oldal
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Tavasz öleli a kerteket
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Negyedik hely a Magyar Kupában

Csütörtökön ismét melegebb
levegő áramlik fölénk, országosan
10 fokot elérő vagy meghaladó
csúcsokat mérhetünk. Pénteken
egy újabb hidegfront érkezhet,
melyet szórványosan már eső,
zápor is kísérhet. Jelentősebb lehűlés nem valószínű, csak néhány
fokkal és átmenetileg mérséklődik
a nappali felmelegedés. A hétvégére visszatérhetnek az éjszakaireggeli fagyok, jelentős csapadék
továbbra sem várható.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
február 28. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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.

március 1. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 6. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 2. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 7. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 3. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

március 4. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 9. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 5. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 10. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
március 2. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház u. 4.
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 között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfelügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő u. 5-7. Tel.: 57/502-622, berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Fotó: Gémesi Balázs
Röplabdázóink a bajnoki éllovas Vasas Óbuda ellen játszották a Magyar
Kupa bronzmérkőzését. Ez a tény
már önmagában is jelzi, milyen kihívás elé néztek a berényi lányok. A
vereség ellenére megérdemlik a dicséretet a mieink.
Budai Levente
Elismerésre méltó, hogy csapatkapitányunk, Pintér Andrea ujjsérülése
ellenére vállalta a játékot, és visszatért
a kezdőcsapatunkba a szintén hetek
óta a maródiak listáját erősítő Petrenkó

Brigitta. Ráadásul rendkívül bátor és
fegyelmezett játékkal kezdtünk, így 138-ra elhúztunk ellenfelünktől. A nagy
küzdő piros-kék mezesek azonban
előbb 18-18-ra kiegyenlítettek, majd
21-19-re fordítani is tudtak. A végjátékban Aleksandra Cveticanin révén 2323-ra még kiegyenlítettünk, a szettet
azonban már nem sikerült megnyerni
(23-25).
Nagy fegyvertény volt, hogy a második játszmában is tartani tudtuk a
lépést ellenfelünkkel. 14-14-re, majd
18-18-ra is állt a játszma, de a hajrára
hullámvölgybe kerültünk, és a piros-

kék mezesek innen már megoldották
a feladatot (22-25). A harmadik szett
elején, 3-3 után beindult a Vasas-henger
(4-11). Hiába az időkérések és a tűz játékosaink szemében, sajnos csupán ideigóráig tudtuk megtörni a Vasas lendületét, s 9-19-nél már tízpontos hátrányba
kerültünk. Ezt a szettet már képtelenek
voltunk szorossá tenni (17-25).
Jászberény Volleyball Team – Vasas Óbuda 0:3 (-23, -22, -17). Ezzel
a negyedik helyen végeztünk a Magyar
Kupában, amelyet a Fatum-Nyíregyháza
együttese nyert meg a Swietelsky – Békéscsabai Röplabda SE előtt.

Rajtra kész
a futballcsapat
Az előre betervezett főpróbára, azaz
az utolsó bajnoki mérkőzés előtti
felkészülési mérkőzésre nem érkezett
meg Hajdúszoboszló együttese. Ettől
függetlenül nem esett kétségbe a JFC
vezetése, mert egy „házimérkőzés” keretében mindenki pályára tudott lépni a Jászberényi FC futballcsapatából.
Ács Tibor
Korábban Kecskemétre látogattak
Huszák Géza „fiai”, ahol biztos 3-0-s
győzelmet arattak Süttő, Sándor és Hevesi-Tóth góljaival. Ide tartozó hír, hogy
újabb játékos is bemutatkozott a JFCben, Albert Ádám személyében. A 28
éves támadó Vácott nevelkedett, ott is
mutatkozott be az NB II-ben. Később
Eger együtteséhez szerződött, ahol húsz
mérkőzésen lépett pályára az élvonalbeli bajnokságban. Eger után az NB I-es
Kaposvárhoz vezetett az útja, majd a
2016-17-es idényben nyolc góllal segí-

Fotó: Pesti József
tette bentmaradáshoz a másodosztályú
Ceglédet, az elmúlt másfél évben pedig
Soroksár együttesét erősítette. A több
poszton bevethető játékos kishíján góllal
mutatkozott be a Hírös városban, de a
kapus elbuktatta, a szabálytalanság miatt megítélt büntetőt pedig Hevesi Tóth
Tamás váltotta gólra.
A hét közepén viszont fáradtan mozogtak a fiúk. Ezt kihasználta a rákospalotai (RKSK) gárda és 2-0 arányban
győzött a műfüves pályán. Következett
a fent nevezett „házimeccs”, ami azért
is nevezhető főpróbának, mert a felújított centerpályán játszották, és egy fél-

óra eltéréssel ugyanabban az időpontban, mint majd a bajnoki rajtot. Ezen
a meccsen már kirajzolódni látszott
a jövőheti kezdőcsapat, azaz: Miski
(Fülöp, 46.) – Sztemere (László, 65.),
Szanyi, Hevesi-Tóth, Süttő – Sándor
I., Ilkovics, Szöllősi (Szanku, 46.), Ludasi – Farkas J. (Albert, 46.), Svedyuk
(Györfi, 68.).
A továbbra is sérült Lakatost és
Birtalant kivéve tehát minden játékos
rajtra kész. A tavaszi idény első mérkőzésén Gyöngyös lesz a vendég Jászberényben, március 3-án, vasárnap fél
hármas kezdéssel. A belépés ingyenes!

Gör- és Rövidpályás Gyorskorcsolya
Szakosztálya szervezésében lebonyolított rendezvényre több oktatási intézmény is elhozta tanulóit, közülük
a szomszédos Szent István Sportiskola
képviselte magát a legnagyobb létszámmal. Háromszáznál is több korcsolyázást kedvelő diák először a megszokott
menetiránynak megfelelően csúszott
11 percig, pörgős zenékre. Ezt követően az ellentétes irányban koriztak,
szintén 11 percet, így teljesítve a rendezvény stílszerű címét a 2.22-t.
Belovai József főrendező, a gyorsko

risok edzője elmondta, az eseménynek
kettős célja volt: tisztelgés az olimpiai
aranyérmesek előtt és minél több ember megmozgatása közösen a jégen. Ezt
sikerült teljesíteni, hiszen nagyon sokan
eljöttek, és jól érezték együtt magukat, így vígan letudták az erre a napra
valamennyiüknek kiírt penzumot.
A rendezvény végén minden korcsolyázó összecsúszott egy nagy közös
vidám fotó erejéig az esemény zászlaja
alá. A jó hangulatú közösségi esemény
nyitánya után a folytatás bizonyos – jövőre ugyanekkor.

2.22 a korizás
ünnepe
A magyar Korcsolyázás Napja eseményeinek helyszíne volt február 22-én
a fedett műjégpálya, az első magyar
téli olimpiai aranyérem megszerzésének első évfordulóján.
d. g.
A korcsolyasport dicsőségfalán aranybetűs dátum 2018. február 22., amikor a
Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang
és Liu Shaolin Sándor alkotta rövidpályás
gyorskorcsolyaváltó megszerezte Magyarország első téli olimpiai aranyérmét
Pjongcsangban. A történelmi teljesítmény előtt tisztelegve február 22-e a Magyar Korcsolyázás Napja lett.
A diadal egyéves évfordulóján az
ország több városára is kiterjedt a rendezvénysorozat, így szinte természetes, hogy a rövidpályás gyorskorcsolya
egyik bölcsőjének számító jászberényi
műjégpályán is tartottak korcsolyázós
eseményt. A Jászberényi Sportegyesület

