A kétműfajú művész

Város Napja

Páll Lajos korondi festőművész alkotásaiból
nyílt időszaki kiállítás a Szikra Galériában,
mely október 31-ig látható.
Cikk a 7. oldalon

Összeállításunkban a Város Napja
alkalmából megrendezett kulturális
programokra tekintünk vissza.
Írásaink és képriportunk a 3. oldalon

Vereség vastapssal

Óriási küzdelmet láthattak azok,
akik kilátogattak a Körmend ellen
vívott kosárlabdameccsre a hétvégén.
Tudósítás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 16. szám (XXXI./16.)

Költemény
ihlette alkotások
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
idén is folytatta nagy népszerűségnek
örvendő versillusztrációs pályázatát,
melynek eredményhirdetésére április
11-én, a költészet napján került sor.

Újság

2019. április 18.

Jászberény város lapja

Szakmákra hangoló

Pályázat helyi
közösségeknek
Tájékoztató fórumot tartott ismét a
Jászberényi Helyi Közösség Egyesülete
április 11-én, a Városi Könyvtár kamaratermében a város CLLD Projekt keretében elérhető pályázati felhívásairól.

Kazsimér Nóra

demeter

A díjátadóval egybekötött kiállítás
megnyitón Farkas Edit múzeumigazgató
köszöntötte a pályázó diákokat, a felkészítő tanárokat és a megjelenteket. Külön
üdvözölte a K&H Bank Jászberényi Fiókjának igazgatóját, Kriska-Sali Szilviát, aki
intézménye képviseletében idén először
csatlakozott a kezdeményezéshez, és vett
részt az ajándékcsomagok összeállításában.
Farkas Edit megosztotta a hallgatósággal, hogy a projekt már tizenhat éve
ösztönzi a fiatalokat a rímekbe szedett
érzelmek képzőművészet általi kifejezésére, de nem ez az egyetlen csatorna, ahol
bekapcsolódnak a középiskolák életébe.
Az ötvenórás közösségi szolgálat mellett
múzeumpedagógiai órákra is várják a tanulókat. „Akik a legelső alkalom megtartásakor születtek, már ők maguk is részt
vehetnek pályamunkáikkal” – hangsúlyozta az igazgató majd ismertette a pályázattal kapcsolatos részleteket.
folytatás a 6. oldalon 

Korábban már több alkalommal tartott fórumot az Egyesület a CLLD projekt lehetőségeiről. A mostani alkalommal tájékoztatni kívánták a résztvevőket
arról, hogy több pályázati felhívás áll
még rendelkezésre a helyi vállalkozók,
egyházak és civil szervezetek részére projektjavaslataik benyújtására.
Elöljáróban a Jászberényi Helyi
Közösség Egyesület vezetője, HajnalNagy Gábor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket és a projekt pályázataiban rejlő lehetőségek megragadására
ösztönözte a civileket, melyhez mindenben próbálnak segítséget nyújtani.
Ezt követően az egyesület részéről Hegedűs Violetta projektmenedzser tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy az
elsősorban közösségfejlesztésről és kultúráról szóló projekt felé nagyszámú érdeklődés mutatkozik. Erre való tekintettel a fórum központi témája eköré
a pályázati felhívás köré épült. Ennél a
felhívásnál több körben van lehetőség
pályázatot benyújtani, hamarosan a
második kör lezárási időpontjához közeledik, melynek időpontja április 30.
Az ezt követően benyújtott pályázatok a következő – és egyben utolsó
szakaszhatárnapon –, 2019 december
10-ét követően kerülnek elbírálásra.
folytatás a 2. oldalon 

Április 12-én péntek este a Szolnoki
Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György iskolájának Kossuth úti
épülete is helyszíne volt a Szakmák éjszakája programnak, amelynek keretében az ország 467 szakképző intézménye várta a diákokat és szüleiket.
Kárpáti Márta
A program este hatkor kezdődött és
éjjel tízkor ért véget. Ez idő alatt a főépület és a tanműhelyek adtak otthont
a Klapka iskolában tanulható szakmák
bemutatóinak. Az érdeklődők az előző
évekhez hasonlóan tanulmányozhatták,
sőt ki is próbálhatták a pék, a cukrász, a
szépészeti szakmák alapjait, kóstolhattak
a szakácstanulók jászsági ihletésű remekeiből, megízlelhették a vendéglátósok

Amerikai diákok
jártak városunkban
Ismét az Eszterházy Egyetem Jászberényi Campusának vendégeiként köszönthettünk amerikai diákokat. Az itt-tartózkodásuk két hete alatt számos színes
program résztvevői voltak a látogatók. Mi csütörtök délelőtt a Polgámesteri
Hivatal tanácstermében találkoztunk velük, ahol Szatmári Antalné alpolgármester asszony fogadta őket.
kárpáti
A Florida Gulf Coast University
hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a
jászberényi tanítóképzővel. Az ameri-

kai diákok és kísérő oktatóik nyolc év
óta rendszeresen visszatérnek hozzánk
tapasztalatcserére és nem utolsó sorban
élménygyűjtésre.
folytatás a 2. oldalon 

által készített gyümölcskoktélokat. A
kereskedő szakma oktatói és diákjai a
témához kapcsolódó furfangos feladatokkal, csomagolástechnikai rafinériákkal várták a látogatókat. Sok érdeklődőt
vonzott a 3D-s nyomtató működés
közbeni megtekintése, amelynek programozását az iskolában szintén lehetőség van elsajátítani. A tanműhelyekben
inkább a férfias szakmák bemutatói
kaptak helyet. Itt lehetőség volt elektromágnes vagy hangszóró készítésére, hegesztő szimulátor kipróbálására, NYÁKlap forrasztásra, gépkocsi mechanikai
átvizsgálására. Az asztalosoknál készíteni
lehetett apró fa emlékeket.
Tamás Zoltán iskolaigazgató már a
nyitáskor a helyszínen várta a vendégeket, akik között a Centrum képviselői is
jelen voltak. Természetesen a fenntartó

Megvan
a kilencedik!
Immár listavezetőként fogadta a
Debreceni EAC-ot a Jászberényi FC
a labdarúgó NB III Keleti csoportjának 23. fordulójában. A győzelmi
sorozat folytatása az első hely megtartását, illetve az őszi vereségért való
visszavágást is „magával hozta”, nem
mellesleg a gyarapodó szurkolótábor
ismét ünnepelhetett.
Szőrös Zoltán
A sárga lapok miatt hiányzó bal
oldali védőt, Süttőt a télen visszatért,
de sérülés miatt hetekig harcképtelen
Birtalan igyekezett pótolni, mint kiderült, sikerrel. Ám nemcsak ő, hanem
az egész csapat odatette magát, az őszi
1-5-re méltó választ adott Huszák Géza
gárdája. A 8. percben Albert szabadrúgását védte a vendégek kapusa, majd
Ilkovics duplázását is hárítani tudta, a
22. percben azonban már a hajdúsági
hálóőr sem segíthetett. Egy jobb oldali
szabadrúgást Svedyuk 12 méterről mértani pontossággal bólintott a bal alsó
sarokba (1-0).
folytatás a 8. oldalon 

mellett elsősorban a felsőtagozatos diákokra és szüleikre számított az iskola
vezetése a látogatók soraiban, mert a
program nem titkolt célja velük megismertetni és megszerettetni a Berényben
tanulható szakmákat. Az igazgató kifejtette, hogy az intézményben 16 szakma
elsajátítására van lehetőség, tavaly óta a
kőműves szakmával bővült a kínálat. A
program keretében harmincféle bemutatóval szeretnének kedvet ébreszteni a
szakmunkásképzés iránt, remélve azt is,
hogy a jó szakmunkás „becsülete” ismét
visszatér a köztudatba. Egy jó szakmát
mindenképp érdemes megtanulni, hiszen a szakképzés biztos munkahelyet és
megélhetést kínál a jövőre nézve – vélekedett az igazgató, majd a vendégekkel
együtt ő maga is bejárta a kollégák és a
tanítványok által tartott bemutatókat.

A szomjas troll
Költészet napi író-olvasó találkozóra
érkezett a Déryné Rendezvényházba
április 12-én Varró Dániel József Attila-díjas költő. Legutóbb megjelent
mesekönyve mellett szó esett a kezdetekről, szerelmi költészetéről és
gyermekei ihlette írásairól is.
Szabó Lilla
– Harminckét éves múltam el,
csatában mégsem hulltam el, sínen se
nem. Csak ámulok, hogy jé,
nekem félig lefolyt az életem
gügye ügye – a magyar költészet napja alkalmából, vagyis
József Attila születésnapja
előtt tisztelegve rímelt így
Varró Dániel a bevezetőben.
Az idén negyvenegy éves
író legutóbb megjelent mesekönyve, A szomjas troll
apropóján vette nyakába városunkat, és mesélt magánéletéről, valamint írói tevékenységéről. Többek között
arról, hogy kisgyermekként
a szintén költő nővére iránti féltékenységből kezdett el
írni. Majd tizenkét évesen a

hírnév vezérelte, így Arany János után
szabadon megírta a Nyuszika című elbeszélő költeményét. Ezt követte a Nyuszika szerelme és a Nyuszika estéje, ezzel
az eposz-trilógiával pedig végérvényesen
elkötelezte magát a költészet iránt.
A múlt századok költő nagyjai Varró
Dani költészetére is hatással voltak, így
nem egyszer Babits, Csokonai, Ady vagy
akár Shakespeare stílusára is születtek versei. – Az vagy nekem, mi tejnek a tehén.
folytatás a 7. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Internetes önkormányzati ügyintézés
Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető
az Önkormányzati Hivatali Portál
szolgáltatás, amelyen keresztül online, kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali
ügyek a hét minden napján.
Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális
támogatási kérelem benyújtása, szálláshely
nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még számos szolgáltatást 2019-től az
Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül elektronikusan is intézhetünk.
Az e-ügyintézés országosan egységes
ügymenetet biztosít és ahogy a személyes
ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a
digitális térben is végig vezet minket a jól
ismert folyamatokon. Első lépésben saját
magunk beazonosítása történik, majd a
lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges
adatok megadása. Mindezt a legnagyobb
biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkí-

mélőbb módon intézhetik a felhasználók.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók
számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező
ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést
követően azonosítja és az űrlapok általános
adatait automatikusan kitölti a rendszer. A
felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi
önkormányzati ügyeket, megismerhetik a
folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja,
hogy a lakosság mellett a vállalkozások is
kényelmesen teljesíthetik adóbevallással
kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális
folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.

Fórum településrendezési tervekről
Jászberény város településrendezési
tervének módosításáról tart lakossági
fórumot Szabó Tamás polgármester április 24-én, szerdán 17 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
A megbeszélés tárgyát képező érintett területek a 0334/5 és a 0334/8 hrsz.
(Csákány utca - Vásárhely utca sarok)
ingatlanok gazdasági övezetbe való sorolása, illetve a 759 és a 760/4 hrsz. ingatlanok. A módosítás ez utóbbi esetben
a 759 hrsz. számú (Ártér utca – Bajnok

utca sarok) lakóingatlan lakóövezetből
gazdasági övezetbe, sport (röplabda) csarnok építése céljából érinti.
A véleményezési dokumentációk elérhetők a város honlapján a város/fejlesztési
dokumentumok/3. Rendezési terv/3.1 véleményezési dokumentáció címen belül. A
véleményezési anyaggal kapcsolatban bárki javaslatokat, észrevételeket tehet, amelyeket május 3-ig Alvári Csaba főépítész
részére (Polgármesteri Hivatal, Jászberény,
Lehel vezér tér 18.), illetve elektronikusan
alvari.csaba@jaszbereny.hu címre várnak.

Tájékoztató óvodai beiratkozásról
Az óvodai jelentkezés Jászberény Város
Óvodai Intézményében (Jászberény,
Bajcsy Zs. u. 10.) 2019. május 6-án
(hétfő) és 2019. május 7-én (kedd) 7.00
és 17.00 óra között lesz.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában köteles
óvodai nevelésben részt venni. Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével
együtt érkezzen, és vigye magával a saját
és gyermeke személyazonosítására alkalmas személyi azonosítóját és a lakcímet

igazoló hatósági igazolványát, valamint a
gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, és az étkezési térítési díj
csökkentésére jogosító körülményeket
igazoló dokumentumokat.
Óvodai felvételi kérelme teljesíthető
annak a gyermeknek is, aki harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, hároméves és annál idősebb, feltéve, hogy jászberényi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik.
A 3 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Dr. Gottdiener Lajos s.k.
jegyző

Agrárgazdasági pályázat
Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók, őstermelők,
illetve agrárgazdasággal foglalkozó civil
szervezetek részére. A pályázaton vissza
nem térítendő támogatás igényelhető.
Vállalkozások
esetében
max.
1.000.000 Ft; civil szervezetek esetében
max. 1.500.000 Ft-ra nyújthatnak be pályázatot. A pályázók vállalkozások és civil szervezetek lehetnek. Vállalkozások
kritériuma: kizárólag jászberényi székhely, telephely; legalább egy lezárt gaz-

dálkodási, üzleti év; legalább 300.000
Ft éves bruttó árbevétel és Nemzeti Agrárgazdasági kamarai tagság. Civil szervezetek: kizárólag jászberényi székhely,
alapszabályban rögzített agrárgazdasági
tevékenység, illetve cél megjelöléssel.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.
jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18.
I./33. iroda, tel.: 57/505-799).

Pályázat helyi közösségeknek
 folytatás az 1. oldalról
A projektmenedzser ismertette
azokat a fontosabb részeket, melyekre
érdemes figyelni a pályázati anyag ös�szeállításakor. Amennyiben a beadott
pályázatban valami hiányosságot tapasztalnak a bírálat során, lesz lehetőség egy alkalommal hiánypótlásra,
valamint a fennmaradó kérdések tisztázására. Ezt követően a hallgatóság
felmerülő kérdéseit válaszolták meg az
egyesület képviselői.
Megjelent pályázati felhívások:
– Helyi közösségi és kulturális kezdeményezések támogatása, civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása,
együttműködések számának növelése,
a jász kulturális identitás fejlesztése,
az értékmegőrzés és az értékteremtés
támogatása. (A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 128.333.333 Ft).
Beadási határidő (első szakaszban elbírálandó pályázatok vonatkozásában):
2019. 04. 30.
– Tudás- és kompetenciafejlesztési programok támogatása, hátrányos

A pályázat célja: a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások szabad
idejének irányított és felügyelet melletti
hasznos eltöltését biztosító nyári programok szervezését – a lehetőségek optimális

kihasználásával – megvalósító programés finanszírozási ajánlatok megismerése, a nyári napközis tábort lebonyolító
intézmény, illetőleg egyéni, vagy társas
vállalkozás kiválasztása, és a szervezéshez
szükséges támogatás biztosítása. A rendelkezésre álló keretösszeg 2.000.000 Ft.
A pályázatok kizárólag erre a pályázati
célra közzétett pályázati adatlapon nyújthatók be 2019. április 26-ig. Az adatlap
a részletes pályázati felhívással együtt a
www.jaszbereny.hu honlapon elérhető.

helyzetű csoportok bevonása (A felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
5.000.000 Ft). Beadási határidő (első
szakaszban elbírálandó pályázatok vonatkozásában): 2019. 12. 16.
Jászberényi Helyi Közösség Egyesülete elérhetősége és a projekttel és

pályázatokkal kapcsolatos információk,
változások, közlemények megtalálhatók
az interneten a jhke.hu weboldalán. Az
egyesület ügyfélszolgálatának telefonos
elérhetősége: 20/311-3650. Személyes
ügyintézés esetén a Polgármesteri Hivatalban kedd, szerda és csütörtöki napokon 8-12 óráig állnak rendelkezésre.

Amerikai diákok városunkban

 folytatás az 1. oldalról
Ezúttal kilenc pedagógus hallgató
és két oktató érkezett március 31-én
városunkba. A vendéglátók gazdag
szakmai és szabadidős programmal gondoskodtak az itt töltött idő
hasznos eltöltéséről. Többek között
jártak Budapesten, Szentendrén, Lillafüreden, Diósgyőrben. Ez utóbbi
azért is volt különleges élmény számukra, mert azelőtt még soha nem
jártak középkori várban. Természetesen városunkkal is megismerkedtek
az itt tartózkodásuk során. Megtekintették a Jász Múzeum ereklyéit,
kézműveskedtek a Sisa tanyán, meetingeket tartottak az egyetemen és a
Gyakorló iskolában. A város oktatási,
sport és kulturális életéről, gazdaságáról, demográfiai szerkezetéről,
testvérvárosi kapcsolatairól, politikájáról Szatmári Antalné tájékoztatta a
látogatókat a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében.
A Stefán Ildikó adjunktus tolmácsolásában elhangzó tájékoztatót kér-

Friss hírek, információk
a Jászság életéről
berenycafe.hu | jku.hu

facebook.com/
berenycafe

Búcsúzunk

dések követték. Érdeklődtek városi
címerünk szimbolikájáról, az önkormányzati struktúráról. A sajtó kérdéseire viszont ők válaszoltak. Elmondták,
hogy nagyon tetszik nekik Magyarország és Jászberény, ahol ismét barátságos, kedves fogadtatásban van részük.
Kifejtették, hogy számukra meglepetés az amerikai és a magyar oktatási
rendszer különbözősége. Az angolszász
oktatási gyakorlatban a nap lebontása
rugalmasan alakul. Az anyag nagyságától, a témától függ az egyes tanórák
hossza. Van úgy, hogy negyvenöt perc,
de olyan is lehet, hogy másfél óra egyegy blokk. Eltérést mutat az életkor
szerint is a tanórák ideje, ami nem követ szigorú szabályozást, csakúgy mint
az iskolakezdés időpontja. Általában

nyolckor csengetnek be, de a nagyobbak kezdhetnek hétkor, a kicsik pedig
akár kilenckor is. A csengő egyébként
csak jelképes, valójában nincs időjelzés,
kicsengetés. A tanórát nem is tanórának, hanem kurzusnak nevezik és addig tartják, amig gyakorlatilag a téma
ki nem merül. Gyakran tantermet sem
váltanak két különböző téma között,
csak átmennek a terem egyik végéből
a másikba, ahol padok helyett sokszor
párnákon, matracokon foglalnak helyet a diákok.
Szatmári Antalné alopolgármester
asszony kifejtette, hogy a város számára
fontos az egyetemek közötti barátság,
hiszen az a nyelvtanuláson és az oktatási tapasztalatcserén túl a kulturális
kapcsolatok erősítését is elősegíti.

Emlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

BADA ZOLTÁN

BENKE SÁNDORNÉ

„Elvesztettem azt, akit annyira
szerettem, jókedvem, nyugalmam
vele eltemettem.
Légy velem, szeress, míg utam
végigjárom, te voltál, te maradsz
az én örök párom.
Majd ha elindulok napjaim
betelvén, karjaid
kitárva várj
az út végén.”

Emlékezés

halálának 4. évfordulójára

szül.Sárközi Mária
(1927-2019)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

Szerető
feleséged és
családod.

Emlékezés

Farkas Anikó
(1957-2018)

Felhívás nyári táboroztatásra
A Jászberény Városi Önkormányzat
Humán Erőforrás Bizottsága pályázatot hirdet a köznevelés-szolgáltatás
megszervezésében való közreműködésre jogosult intézmények, szervezetek, egyéni vállalkozások részére.
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Füzesi Imréné

szül: Fekete Ágnes
halálának 1. évfordulójára

halálának
1. évfordulójára.

SZÁSZI KÁROLY
(1934-2019)

Első munkahelye a Hűtőgépgyár volt.
1964-ben kinevezték a gyártóeszköztervezési osztály vezetőjének.
1990-ben nyugállományba vonult.
Az Egyetem Szenátusa aranydiploma
adományozásával ismerte el értékes
mérnöki tevékenységét.

„Megállok némán sírod felett
és zokogva áldom emlékedet.
Csak tested nyugszik
a hant alatt,
lelked örökké velem marad.
A lélek él, találkozunk,
ez a szent vigaszunk.
Örökké bánatos édesanyád.

Füzesi Imre

halálának 11. évfordulójára
„Ne félj, hogy elfeledünk sorsunk
bárhová vezet,
Emléked szívünkbe zártuk,
a szív pedig nem felejt.”
Egyetlen unokátok Attila,
szerető fiad és menyed.

Város Napja

2019. április 18.
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3. oldal

Legyünk büszke jászberényiek!
Az első Város Napját 1993-ban rendezték meg a dicsőséges tavaszi hadjárat katonáinak emlékére. A délutáni órákban a jelentős történelmi
események felidézésére vonultak a
városháza elé a hagyományőrzők,
hogy a XXXI. Tavaszi Emlékhadjárat
ünnepségének keretében leróják tiszteletüket a szabadságharcosok előtt.

a földnek ezt a darabját választottuk.
Valaki választotta, valaki ide született,
de az is mindenképp döntés volt, hogy
innen nem akarok elmenni, itt akarok
élni, itt jól érzem magam, az őseim, a
múltam, az emlékek itt vannak, ezért
nem vágyom el. Itt szeretném a mindennapjaimat tölteni, munkálkodni és
tenni a dolgomat, és ha mindannyian

kazsimér
A Dányi Ifjúsági Fúvószenekar indulójára sorakoztak fel a Polgármesteri
Hivatal elé a XXXI. Tavaszi Emlékhadjáraton résztvevő alakulatok, akiket Borbás Ferenc jászkun főkapitány,
valamint Vitkó Egon, az ünnepélyes
rendezvény főparancsnoka ellenőrzött
a hagyományos díszszemle alkalmával.
- Ugyanúgy egy település életében
is szükséges egy nap, melyet ünnepként tart, mint egy családban – kezdett
bele köszöntőjébe Kis-Némethné Király
Éva, majd felidézte az 1848-49-es sorsfordító eseményeket, melyekben – ha
csak néhány nap erejéig is - nagy szerep
jutott a Jászság fővárosának. A városhoz köthető történelmi mozzanatok
felelevenítését követően Szabó Tamás
polgármester szólt a jelenlévőkhöz, akiket büszke jászberényiekként üdvözölt.
„Az év minden napján nem merülnek
föl az emberben olyan érzések, hogy én
büszke jászberényi vagyok, de vannak
alkalmak, amikor ezt ki kell mondani.
Városlakóként a város irányába az a
legnagyobb teljesítmény, ha az ember
teszi a dolgát, ilyen módon folyamatosan demonstrálja, hogy ő bizony ebbe
a közösségbe tartozik. De mik ezek a
dolgok, amikkel ezt meg lehet jeleníteni? Már eleve az, hogy itt élünk,
hogy lakóhelyünknek ezt a közösséget,

tesszük a dolgunkat, a város gyarapszik, egyre több értéket tud felmutatni.
Időnként álljunk meg és legyünk büszke jászberényiek!” – buzdította a megjelenteket beszédében, majd átadta a
tavaly alapított Vándorkürt díjat a jeles
nap alkalmából megrendezett történelmi verseny győztes csapatának.
A hagyományokhoz híven idén is
sor került a délelőtti meghívásos városismereti vetélkedőre az EKE Jászberényi Campus Apponyi termében,
melyen négyfős középiskolás csapatok
mérkőztek meg. Az első helyezést a

Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, Középiskola
és Kollégium 11. A osztályának csapata
nyerte el, akik egy éven át birtokolhatják az értékes jutalmat.
A műsor folytatásaként a fennállásának 60. évfordulójához közeledő
Déryné Vegyeskar örvendeztette meg
a nagyérdeműt hazafias dallamokkal,
melyeket szabadságról szőtt gondolatok követtek dr. Magyar Gábor tolmácsolásában. A doktor úrnak a március
15-i múltidézés hatására tett fel unokája zavarbaejtő kérdéseket a hazaszeretetről és a szabadságharcról, ezzel hozzásegítve őt a hallgatósággal megosztott
reményteli sorokhoz.
„Ha vannak emberek, akik egy
picit is sejtik, milyen szabadnak lenni,
milyen egy földet szeretni, egy történelemhez, egy családhoz tartozni, egy államnak a részének lenni, ami hatalmas
eredményeket mutatott, akkor bizony
meglesz az az erő, ami ahhoz kell, hogy
ez a haza megmaradjon, és ez a nép egy
összetartó, erős, alkotó, hagyományát
és kultúráját szerető, önfeláldozó és becsületes, derék nép maradjon.”
A továbbiakban Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozatának, a Tavaszi Emlékhadjáratnak főszervezője, Fülöp Tibor
Zoltán adott át csoportképekből összeállított, keretbe foglalt fotómontázst a
város részére. Az ajándék átnyújtásakor
reményét fejezte ki, hogy az esemény harminc évének felvételei megőrzik majd az
utókornak azon lelkes hagyományőrzők
arcát, akik kultúrát teremtettek.
Az emlékezés koszorúinak elhelyezése után látványos katonai bemutatóval zárult az emlékhadjárat, a demonstrációt Vitkó Egon főparancsnok
kommentálta.

Huszárok és biciklisták

Változatos programkínálattal várták
a szervezők a Város Napjára kilátogató érdeklődőket. A Szentháromság
téren megelevenedtek a huszárélet
hagyományai, a kisebbek játékparkban próbálhatták ki magukat, de a
különféle művészeti irányzatok iránt
érdeklődők is találtak kellemes elfoglaltságot.
k. n.

A délelőtti órákban huszáros komédiára invitálták a gyerekeket a BaHorka
Társulat tagjai. A Megfújják a trombitát.. című zenés előadásban egy padláson porosodó varázstrombita hangjára
elevenedett meg a múlt, pontosabban
egy nyalka huszár, aki beavatta a lelkes
közönséget, miként kell lovat karéjozni
vagy verbunkot táncolni.
Szintén történelmi jellegű szórakozást kínált a Levendula Játszóház és
Alkotóműhely standja, ahol az interaktív, hagyományőrző játékok mellett
kézműves foglalkoztatók kötötték le a
kicsik figyelmét. A gyerekek huszárcsákót ragasztottak színes kartonból, majd
a park füvén mérték össze erejüket saját
készítésű papírkardjukkal.
Az előző esztendőhöz hasonlóan az
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Campusa adott helyet a Város Napja
rendezvényeihez kötődő Várostörténeti
Vetélkedőnek. A megmérettetés célja,
hogy a diákok megismerjék Jászberény történelmét és hagyományait. A
jelentkezőknek különböző feladattípusokat kellett négyfős csapatokban eredményesen megoldani.
A látványfőzés alatt rotyogó finomság illata délre a város központjába csalta a korgó gyomrú sokaságot. A Város

ebédje Csányi Sándor „Gulyáskirály”
konyhájában készült, a fogás pedig
ezúttal Alföldi csipetkés marhagulyás
volt. A séf elmondta, hogy reggel hét
óra óta főzték a 450 főre elegendő, ínycsiklandó ételt, melynek receptúráját az
agrárminisztérium látta el védjegyével.
A mondás természetesen érvényesült és a jó ebédhez nóta is szólt, méghozzá Pál Mihály bandájának, vala-

mint Lajos Krisztina népdalénekesnek
köszönhetően. A hazafias érzelmeket
előhívő dallamokat a Dányi Ifjúsági
Fúvószenekar buzdító indulója váltotta fel, mely a Polgármesteri Hivatal
elé szólította a járókelőket. A lovasok
felvonulásával kezdetét vette a tavaszi
hadjárat emlékét idéző városi ünnepség, melynek keretein belül hadijáték
bemutatóra is sor került.
Az idén 145. születésnapját ünneplő Jász Múzeum jubileumi programok-

kal kedveskedett az érdeklődőknek. A
Zagyva-parti sétányon a jeles alkalom
apropójából rendeztek kiállítást, melynek a tudomány, a kultúra és a hagyományőrzés szolgált téma gyanánt.
A tárlatmegnyitó után, késő délután
a tavalyi X-Faktor második helyezettje,
a Stolen Beat zenekar csapott a húrok
közé. A fiúk saját, aktuális jelenségekre
reflektáló szerzeményeikkel örvendeztették meg a fiatalabb korosztályt, de az
ismert TV műsorban előadott dalokból
is merítettek repertoárjukhoz.
A színpadi programokkal párhuzamosan adták át az ünnephez kapcsolódó
kitüntetéseket a város közösségért kiemelkedő teljesítményt nyújtó polgároknak.
A Lehel Film-Színházban lebonyolított
ceremónia fényét színvonalas gálaműsor
emelte. (Erről előző számunkban már tudósítottunk – a szerk.).
Mindeközben Balázs Fecó, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes is megérkezett a Lehel Vezér térre.
A legendás zenész már egy egészen más
generáció szívét dobogtatta meg olyan
örökérvényű dalokkal, mint a Homok
a szélben, vagy a Maradj velem. A közismert slágerek sorait egy emberként
zúgta a színpad elé tóduló nagyérdemű.
Estére kigyúltak a lámpák, fényük
bevilágította a közös, éjszakai közlekedésbiztonsági kerékpározásra bekészített bicikliket. Az ünnep záróeseményét, a Villogj velünk 2019! akciót
a baleset-megelőzés jegyében rendezték meg, hogy felhívják a figyelmet
a láthatóság életmentő szerepére és a
közlekedési előírások betartására. A
résztvevők egy kisebb túrát tettek a város bel- és külterületén, természetesen
megfelelően felszerelt kétkerekűkkel,
szabályszerű öltözékben.

Kazsimér Nóra képriportja

4. oldal

Fórum / Sport

www.jku.hu

Meghívó lakossági fórumra
Április 23-án 17.30 órakor a Városi
Könyvtár emeleti termében lakossági
fórumot tartok, melynek főbb témái:
a kormány családpolitikája és a megváltozott demográfiai helyzet következményei.
Meghívott vendégeim Balogh Béla,
Bobák Zsolt és dr. Gedei József önkormányzati képviselők, valamint Csányi
Tamás, Vadai Ágnes és dr. Varga László
országgyűlési képviselők lesznek. A politikai stílus minőségéért mindannyian
felelősek vagyunk, és annak megváltoztatásáért mindenkinek magának kell
megtenni az első lépést. Önt is tisztelettel várjuk! Gondolkodjunk közösen
Jászberényért!

kazsimér

Budai Lóránt
önkormányzati képviselő, a megyei közgyűlés tagja, a Jobbik jászberényi és választókerületi elnöke, regionális igazgató

Tudtuk, hogy az április 12-i mec�csünk nehéz lesz az MTK ellen. Nem
tévedtünk. Sajnos egy néhány perces periódust, a harmadik szett végjátékát leszámítva a szintén az ötödik helyre pályázó
fővárosiak irányították a játékot. Pedig
a találkozóra nemcsak a sérült Petőváry
Panni volt kíváncsi, hanem a női röplabda-válogatott korábbi és jelenlegi szövetségi kapitánya, dr. Kotsis Attiláné Gabi
néni és Jan De Brandt is. Ők sem hoztak
nekünk szerencsét, messze elmaradtunk a
legjobbunktól, így pedig nem is lehetett
más a mérkőzés vége, mint vereség. MTK
Budapest – Jászberény Volleyball Team
3:1 (23, 18, -26, 16).
Nem sokáig kesereghettünk, két
napra rá, vagyis április 14-én (vasárnap) már a Budaörsi DSE látogatott

Súlyzós diákok
Április 12-14. között Encsen rendezték a Fekvenyomó Diákolimpia
Országos döntőjét, ahol városunkat
a Liska József Katolikus Erősáramú
Szakközépiskola három tanulója képviselte, mint kiderült eredményesen.

Mizsei Sándorné Erzsébet korát meghazudtoló módon fogadta az
ünnepi ebédre érkező vendégeket, és
szellemi fittségének köszönhetően évre
pontosan idézte fel az olykor tragédiákkal, olykor örömteli eseményekkel teli
múltat. Állítása szerint egy egész könyvet meg lehetne tölteni életének történetével, és elhallgatva a beszélgetésünk
során elhangzó örök igazságokat, szép
számmal akadna olvasója.
Kovács Erzsébet 1929. március
3-án született és a tőtevényi tanyavilágban nevelkedett három húgával,
akik közül Rozália a mai napig élvezi a
legidősebb testvér gondviselését. Erzsi
néni Jászberényben részesült oktatásban is, a Hajta területén létesült tanyasi iskolában kilencven gyermekkel
együtt sajátította el a nyolc osztályhoz
szükséges tudást, merthogy ők voltak a
legelsők, akik számára a második világ-

háború után ez megadatott.
Ezt követően három évet dolgozott,
mint kalauz, de ekkor már nehezen élte
meg a munkakörrel járó távollétet és
utazást, különösen úgy, hogy házastársa, Mizsei Sándor hazavárta. Első
gyermekük megszületését követően
a szülők ápolását is elvállalták, így élt
együtt a három generáció húsz éven
keresztül egészen addig, még bele nem
fogtak saját házuk építésébe. Erzsike
néni a helyi termelőszövetkezetben
folytatta a dolgos éveket, szám szerint
tizenötöt, amit mezőgazdasági munkával töltött, majd a Hűtőgépgyárban
helyezkedett el konyhai kisegítőként,
onnan vonult nyugdíjba. Az ott töltött

több mint tíz esztendő elismerésekben
gazdag időszak volt, a vállalat konyhájának szíve-lelkeként tartották számon.
A boldogság azonban nem volt töretlen, férjét 1986-ban, fiát 1999. február
27-én vesztette el, az ifj. Mizsei Sándor
akkor még csak 43 éves volt.
Erzsike néni fizikai fájdalmai ellenére a mai napig önállóan ellátja a ház
körüli teendőket, főz, szépíti a kertet,
fogadja a szomszédok kedves szavait.
Szerinte nem is lehet másként elviselni a rosszat, a lényeg, hogy lefoglaljuk
magunkat. Bár a magányt nehezen éli
meg, az utcában lakók fogadott nagymamájukként szeretik és gondoskodásra húga népes családjától is számíthat.

Mindenki egyforma világba születik

Fotó: Gémesi Balázs

Budai Levente

Egy dolgos élet története
Mizsei Sándorné szombat délután
ünnepelte 90. születésnapját jó kedélyű, népes családja körében. A jeles
alkalom apropójából Bohárné Bathó
Rozália képviselőasszony lepte meg a
szépkorút egy, a miniszterelnök által
küldött oklevéllel és tavaszi virágcsokorral.

Nagyot küzdöttek a lányok

Zűrös hét áll röplabdacsapatunk
mögött: előbb vereséget szenvedett
az MTK Budapest otthonában, majd
csak kínkeservesen tudta legyőzni a
Budaörs gárdáját.
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városunkba. Gyorsan kiderült, cseppet
sem kívántak megelégedni a statiszta
szerepével a Pest megyeiek – amelynek soraiban szerepelt korábbi csapatkapitányunk, Bleicher Nóra is, nem is
akárhogy. Remekül összefogta a társait,
s az MTK-hoz hasonlóan csupa fiatal
magyar játékost foglalkoztató együttes
játékán semmiféle elfogódottságot nem
lehetett felfedezni. Két szoros játszmát
követően 2:0-ra vezettek Fekete Krisztina röplabdázói, mi pedig a szakadék
szélére kerültünk, de végül hatottak
vezetőedzőnk, Deme Gábor dörgedelmes szavai és összekaptuk magunkat. A
folytatásra átvettük a játék irányítását és
szépítettünk, majd ki is egyenlítettünk.
Ekkor már magabiztosan játszottunk és
a tetemes előnyt nem herdáltuk el, így
– ha a vártnál sokkal nehezebben is, de
– megérdemelten nyertünk. Jászberény
Volleyball Team-Budaörsi DSE 3:2
(-22, -23, 17, 22, 10).
Legközelebb április 25-én (csütörtökön) a Hungast-Haladás vendégeként tehetünk egy nagy lépést az 5.
helyezés megkaparintása felé.
A berényi versenyzők jó esélyekkel
érkeztek az encsi döntőre, és mindhárman dobogóra állhattak az eredményhirdetéskor. A legfényesebb érem Tóth
Ivett nyakába került, aki a -63 kg-os női
versenyszámban, minden ellenfelétől
nagyobbat nyomva természetesen első
helyezett lett. Száraz Bálint a -74 kg-os
fiúk mezőnyében 132,5 kg-ot kinyomva
ezüstérmet
vehetett át, Molnár Ádám pedig
a -105 kg-os fiúk
között 140 kgot teljesítve, - a
bajnoktól csupán
2,5 kg-al elmaradva – a bronzérmet szerezte
meg. A diákokat
Sinka István és
Koczka
Ferenc
készítette fel a
döntőre.

Velkei József kilencven évvel ezelőtt,
április 8-án született Portelken. Születésnapja alkalmából péntek délután köszöntöttük Sárkány utcai
otthonában. A város nevében ezúttal
két delegált – Nagy András HEB elnök és Tamás Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője – is köszöntötte az ünnepeltet.
kárpáti
A dupla köszöntés nem volt véletlenszerű, mert a városatyák Józsi bácsival való kapcsolata több szálon is
összekötődik . Egyrészt nótázós kedve,
másrészt élénk, ma is aktív közéleti szereplése a közös kapcsolódási pontok a
képviselőkkel. Az ünnepelt a hivatalos
köszöntést követően mindkét kedvteléséről bőven mesélt az időközben
megérkező családnak is. Hosszú életének emlékmorzsái között szemezgetve
rá-rá gyújtott kedves nótáira is, ezzel
is kifejezve örömét, amiért barátai és
családja körében megélhette ezt a szép
hosszú, olykor göröngyös, de mégis
boldog életet. Felesége Marcellka, két
gyermeke, két jelenlévő és négy ezúttal távolról jókívánságokat küldő unokája köszöntötte a papát.
Az emlékek között meghatározó a
katonaság három gyötrelmes éve. Annak idején a Velkei családnak Porte-

lek, Boldogháza,
Szentimre környékén
többholdas birtokai
voltak. A negyvenes években
kuláknak nyilvánították a családot, és Józsefet
munkaszolgálatra sorozták.
Esztergomban
a laktanyaépítésben, Várpalotán a gyakorlótér építésében
kellett részt vennie. Ezt az időszakot
soványodási életnek nevezte el Józsi bácsi. Nem véletlenül, hiszen a 83
kilogrammos fiatalember két hónap
alatt ötven kilósra fogyott. A tartótisztek nevei mellett pontosan él emlékeiben a napi menü is: reggelire fél
liter kávé, 2 dkg lekvár vagy Mackósajt, egy szelet kenyér, az ebéd pedig
mindössze zupából állt. Ahogy mesélte, Sztálin halálát követően már jobb
sorsa lett, egy földije révén kijárhatott
a laktanyából, bár az állandó vekzálás,
halálos fenyegetés mindig belengte az
ottlét hangulatát. Három év elteltével
már szakaszprancsnok helyettesként
szállt fel Tatabányán a Berény irányába tartó tehervonatra.

Itthon addigra elvette az állam a
portelki tanyát, a családot a meggyesi
tannyára telepítették. Az édesanyját
két hónap fogházra ítélték, mert nem
akart belépni a szövetkezetbe. Végül
mégis aláírta a papírokat, és még büntetést is fizetett.
József munkája révén mindig hű
maradt a mezőgazdasághoz. A gépállomáson dolgozott cséplőgépen és traktorosként. Szigorú volt a munkásaihoz,
de szerették és elismerték. Betegség miatt szinte soha nem hiányzott, fáradhatatlanul dolgozott, volt, hogy csak
két-három órát aludt, mégis nagyon
szerette a munkáját. A mai napig szívesen tevékenykedik a kertben, ahogy
mondja; „munka közben elhagyja az
ember agyát a gond”.
A helyi Kisgazdapárt alapító tagja, valamint a POFOSZ szintén tagjai között tartja számon. Politikában
való tevékenységéért vitézi ktüntetésre
javasolták, és 2002-ben a Budai várban a köztársasági elnök lovaggá ütötte, amelynek emlékét büszkén hirdeti a
falra kifüggesztett oklevél.
Józsi bácsi életfilozófiáját a következőkben fogalmazta meg: „Mindenki egyforma világba születik, de nem
egyformán élvezzük az életet.” A kilencvenedik születésnap megünneplését is valódi örömként élte meg. Ezzel
már csak az az esemény vetekedhetett,
amikor gyermekkorában „egymás elibe ragasztotta a négy ökröt” és úgy indult szántani!

Hirdetés
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A Kert

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059
fenntartási idő

MEGHÍVÓ

Zöldség-gyümölcs

2019. április 24-én, 15 órakor tartandó

Széles választék.
Kiváló minőség.

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája meghívja a kórház nyugdíjas dolgozóit a

„EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT”
program, áprilisi rendezvényére.

A város szívében...
Jászberény, Szabadság Tót utca sarka.

Helyszín:
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Ebédlő
Elérhetőség:
Egészségfejlesztési iroda:
06-57/500-200/297 mellék

www.jku.hu

5. oldal

T-GRÁNIT Kft.
Minden, ami kőből kivitelezhető!
Egyedi elkészítésű síremlékek
nagy szín- és formaválasztékban.
Épületszobrászat, kandallók,
lépcsők, kőkorlátok, kőcsobogók.

Tóásó Tibor

Jászfelsőszentgyörgy Fő út 25.
Telefon: 30/214-6370

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,

!

Termelői méz
.y hu

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059
fenntartási idő

FELHÍVÁS

Várunk minden érdeklődőt a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Irodája

„CSOPORTOS DIETETIKAI TANÁCSADÁS”
programjának márciusi időpontjaira:

Fogyókúrás csoport:......................2019. 04. 25. 14.00. (új jelentkezők)
2019. 04. 17. 13.30. (kontroll csoport)
Cukorbetegek csoportja:............2019. 04. 23. 13.30.
Egészséges Kismama csoport:.2019. 04. 30. 10.00.
Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
Egészségfejlesztési irodája,
(Gyermekosztály épülete- Földszint)
Tájékoztatás és előzetes bejelentkezés:
Telefonon: 06-57/500-200/294 mellék
(13.00-15.00/Dietetikusok)
e-mailben:dietetikus@jaszberenykorhaz.hu
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

25 éve a lakosság szolgálatában.

Cement Diszkont

Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
Normál gipszkarton 2,4 m2/tábla 1.215 Ft/tábla
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről
OSB 8-as 3,125 m2/tábla 3.600 Ft/tábla
10 fajta szén, fa- és napraforgó brikett, tűzifa kapható.
Lambéria, hajópadló.
Építőanyagok.

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.

Jb., Szelei út vége Hrsz.: 9406. T.: 06-57/411-061 Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

Ha játszva oldana meg 
nagy feladatokat…

Transit Van
Qualite ’96 Kft. Jászberény, Nagykátai út 20/a.

Telefon: +36 57 505 300 https://dacia.qualite.hu

évi 2,5%-os fix kamattal,
NHP finanszírozás keretében*

Alföld-Autóház Kft.
*A tavaszi akció részleteiről érdeklődjön itt:

Nagy Kft. 5100 Jászberény, Nagykátai út 11.
E-mail: nagykft@invitel.hu Tel.: 06-30/370-2257 vagy 06-57/502-300

Jászberény, Nagykátai út 25. Tel.: 06-57/515-230
Nyitva: h-p: 8-17, szo.: 8-12 óráig.
www.alfold-autohaz.hu
* Az autó illusztráció. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.
További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

6. oldal

Szabadidő / Költészet

www.jku.hu

Soha nem elég

Él még a környezetünkben egy generáció, akikre bizony érdemes odafigyelni. Mi több, meglehet utolsó
lehetőségünk, hogy még láthassuk
őket a színpadon. Nem akárkihez, „a
Vikidálhoz” igyekeztünk április 13án szombat este a Törpe Klubba, ahol
egyszemélyes koncertet adott.
duka
Egy olyan rockénekesről beszélünk,
akit csak igen ritkán láthatunk ilyen
közelségben a közönség elé lépni, így
bizton állítható, hogy a kínálkozó lehetőség nem csupán csábító, de egyenesen kihagyhatatlan volt.
Nemcsak fiatalságukon nosztalgiázó
öreg rockerek vették meg a koncertjegyeket, hanem már három generáció jelent meg a bulin. Amint körülnézett az
ember, kicsit bizarrnak tűnt a látvány,
hogy a lehető legvegyesebb az önfeledten csápolók összetétele. Voltak fiatalok,
akik régebbi zenékben találják meg azt az
életérzést, amit keresnek, így nyugodtan
el lehet felejteni, hogy a könnyűzene va-

lamiféle generációs jelenség lenne.
Vikidál Gyula tizenhét éves kora
óta énekel rock együttesekben, ’82 óta
játszik zenés színházban. Egyedi énekhangja azonnal felismerhető, szuggesztív
színpadi jelenléte maníroktól mentes, jó
értelemben nyers és őszinte. Igazi frontember, aki húzza magával az egész produkciót, legyen az rock koncert vagy
színházi előadás. Így volt ezen az estén is.
A zenei alap magnóról ment, de az ének
élőben szólt, szenvedéllyel. Az egyszemélyes előadásában hallható válogatás, a 71
éves művész több mint félévszázados pályafutása alatt született, nevéhez kötődő,
maradandót alkotó, országosan ismert
zenekarok repertoárjából szólt ( P. Mobil,
Dinamit, P.Box, MHV, Mobilmánia).
Ugyancsak személyisége által ismerté vált
rockoperák, musicalek előadásaiból –
többek között az István a király, Nyomorultak, Egri csillagok – idézett fel dalokat.
Nem öregednek ki a zenészek, és
nem öregszik ki a közönség sem. A koncert legvégén Vikidál Gyulával együtt
üvöltötte öreg és fiatal: Nálam mindig
két forint ez a dal!
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Költemény
ihlette
alkotások
 folytatás az 1. oldalról
Ez alkalommal Weöres Sándor halálának 30. évfordulója tiszteletére hirdettek illusztrációs versenyt A négy évszak...
címmel középiskolások számára. A pályázóknak a költő Első szimfónia című
versét kellett bemutatniuk a vizuális
nyelv segítségével. A beküldött munkák
vonatkozásában örömre adott okot, hogy
mind a négy évfolyam képviseltette magát, ugyanakkor az előző évekhez képest
idén nem érvényesült a mondás, hogy a
zsűrinek nehéz dolga volt, mivel a vártnál
kevesebb alkotás között kellett döntenie

Szellemes
slamek

Újabb slam poetry versenyre gyűlt
össze Jászberény modern költészetet
kedvelő közönsége április 10-én, szerdán, a Lehel Film-Színház galériáján.
Vendégslammerként, Gömöri Eszter
és Bárány Bence slambajnokok házasították a szavakat rímpárokba.
szabó
A Slamberény mára igazi fiatalos
közösségi élményt nyújt a diákoknak a
mozi emeletén, ami az ilyen alkalmakkor
egyre szűkösebbnek bizonyul. Góg Zoltán a program megálmodója úgy tűnik
megtalálta a kulcsot a tinédzserek megszólításához, akik közül többen visszatérő

a háromfős bizottságnak.
Bartos Kinga, Kriska-Sali Szilvia és
Farkas Edit az ábrázolásmódot, a technikát és a mondanivalót is díjazta. A Jászberényből, Jászapátiról és Jászárokszállásról származó ifjú illusztrátorok közül a 9.
évfolyamos Lőcsei Dominik (Deák Ferenc

Gimnázium) képe bizonyult a legjobbnak, míg Oldal Kata (LVG) a második,
Mészáros Fruzsina (LVG) a harmadik helyet szerezte meg. Különdíjban részesült
Kovács Marcell (LVG) és Bodnár Fruzsina
(LVG), a K&H különdíját pedig Urbán
Írisz (LVG) vihette haza.

vendégek a slam esteken, de újak is szép
számmal becsatlakoznak.
Az aktivitás nemcsak a közönséget
jellemzi, hiszen a kezdeti három-négy jelentkező után legutóbb kilenc versenyző
állt színpadra. Közülük többen először
slammeltek, de volt, aki a korábbi versenyek sikerén felbuzdulva mostanra rendszeres fellépője a programnak.
Ilyen például az őszi Slammelj te is!
nyertese, Kovács Alex „Koala”, akinek
alkotása ezúttal 27,7 ponttal a második
helyre volt elég. Vas Nikolett a harmadik helyezett, mindössze egytized ponttal maradt le tőle. A közönség soraiban
ülő, három random zsűritag maximális pontszámmal Galsi Olgát tartotta
a legjobbnak. És valóban a klasszikus
poéma elemekkel összerakott, mégis
vicces és modern szövegű alkotás vitte
a prímet ezen az estén.
A fiatalok élettapasztalatából merített társadalomkritikák vagy épp a csa-

lódások rímekbe öntése nem maradt
el. Azonban volt olyan is, aki inkább az
élet szépségét ragadta meg. Ő nem más,
mint a hétéves Balogh Boróka, akinek
csengő hangját, és kedves versikéjét a
zsűri különdíjjal jutalmazta.
Joe-Z lemezkeverő megalapozta a
hangulatot egy laza, költészeti estéhez, a
slammerek pedig méltó előhírnökei voltak a másnapi költészet napjának.

Ajánló
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A kétműfajú művész
Időszaki kiállítás nyílt Páll Lajos korondi festőművész válogatott képeiből, illetve az eseményhez kapcsolódva
mutatták be a Hónap műtárgyának
választott Kapuemelők című alkotását
április 9-én, kedden délután a Szikra
Galériában.
Demeter Gábor
A Szikra Galéria mostani időszaki kiállításán és a Hónap műtárgya bemutatóján, Páll Lajos ecsetje által erdélyi tájakon
kalandozhatott a képzőművészetet szerető közönség, akik között – Szabó Tamás
polgármesterrel és több városi elöljáró
–, zsúfolásig megtöltötték a megnyitónak helyet adó kávézó helyiségét. Szikra
István kiemelten üdvözölte az eseményt
jelenlétével megtisztelő Páll Ilonát, a festőművész lányát. A galéria tulajdonos egy
évtizedet is meghaladó ismeretségüket
említette meg a sóvidékről származó művésszel, és beszélt több alkalommal nála
tett látogatásairól.
Az ezt követő zenei ráhangolódásban
a rézfúvósoké volt a főszerep olyannyira,
hogy a Palotásy János Zeneiskola növendékeiből egy egész zenekar muzsikája
töltötte be a teret és derítette jókedvre a
hallgatóságot.
A korondi fazekas famíliába született
művésznek nem jutott könnyű sors. Családja szándéka ellenére szakít a felmenők
mesterségével, előbb szobrásznak, majd
festőnek tanul, de 56-os szerepvállalása
miatt kizárják a kolozsvári képzőművészeti főiskoláról, majd bebörtönzik és
fogolytáborba kerül. 1962-ben szabadul,
tanulmányait nem folytathatja, visszatér
szülőföldjére, Korondra. A székelyföldi
Sóvidék lesz költeményeinek és festményeinek ihletet adó környezete.
Két műfajban is maradandót alkotó
művészetébe, a tárlat megnyitásaként,
Góg Zoltán a Jászkerület kulturális szervezője vezette be a szép számmal jelenlévőket. Elmondta, hogy Páll Lajos kettős művészete egységet alkot. Tollal és
ecsettel, szóval és színnel, költészetében
és festészetében ugyanazt a sajátos izzású
összhangot képes megteremteni. Festményeinek erőteljes figurái, a költő lírai látásmódját tükrözik és fordítva, verseinek
gondolatvilága szintén felidézi festményeinek, rajzainak hangulatát. Költőként

tizenkét verseskötete jelent meg, melyeket képzőművészként saját maga illusztrált. Egyfajta alapszínekre egyszerűsített
expresszív, realista képkrónikát vezetett
falujáról és környékéről, amelynek valamennyi lapja információt közöl és életet
ábrázol, de egyre inkább sors képek általánosító erejével. Szűkszavúan és drámaian, messziről felismerhetően komponálta
félreérthetetlenül erdélyi képeit. A XX.
század modern festészeti irányzatának
kellékeit is gyakran beépítette motívum kincsébe, montázsokat, szürreális
fényeket, absztrakt módon értelmezett
figurális ábrázolást. Világos, derűs színei
optimizmust sugároznak, a táj megtartó erejének érzését keltik munkásságát
számtalan, köztük állami, kitüntetésekkel ismerték el, képzőművészetét tárlatok
sokaságán mutatták be szülőföldjén, idehaza és külországokban.

például ez a gyöngyszem is.
Költőként természetesen megihlette a szerelem. Az udvarlási időszakban
rengeteg verset írt kedvesének, köztük
„Gyere babám dédelgess, nincs ma este
BL meccs”. A hitvesi versek azonban
már nehezebben mentek – vallotta be az
író, melyről A hitvesi költészet nehézségeiről című művében írt. – Ó, men�nyivel könnyebb annak vallomást tenni,
kincsem, – aki messze van, vagy ad ab-

A
folytatásban
Bagosi Zoltán műgyűjtő osztotta meg
a festőművésszel kapcsolatos
személyes
élményeit, emlékeit. A szintén erdélyi
származású
művészetpártolónak elvitathatatlan érdeme és
szerepe van az alkotó
városunkban
való
megismertetésében.
Egy általa, 2006-ban
szervezett körutazás
alkalmával, a Szikra
és Fülöp családdal
közösen, személyesen találkozhattak Páll
Lajossal. Láthatták élénk színekben ragyogó, életszeretetet sugárzó festményeit
és megismerhették az ezekkel szinte feleselő, sokkal melankolikusabb, borúsabb
világlátásról valló költeményeit. Az akkor
és későbbi látogatások alkalmával megvásárolt és rendelésre készült festmények jelentették a 2009-ben, az egykori Jászkürt
Fogadóban rendezett akkori tárlat alapját, melyen az alkotó is jelen volt.
Az idő előrehaladtával Metykó Béla
helytörténeti kutató csak néhány pillanatot villanthatott fel a festőművész életéből,
aki nehéz sorsa ellenére az ellenséges közegben is meg tudta őrizni magyarságát.
Az esemény zárásaképpen a kiállító
teremben látható 24 színpompás, erőteljes hangulatot árasztó lírai látásmódról
valló, fénnyel és játékossággal teli festményt tekinthetett meg a közönség.
szurdum nincsen, – mintsem – annak,
– akivel még letöltendő házaséveink
vannak, – aki most is mögöttem áll, és
itt lesi, – hogy készül-e a vers, a hitvesi.
A humoros alkotások közben azért
szó esett a lakka szörpre szomjazó
trollról is, akit saját magáról mintázott
írója. A könyvből kiragadott mesével
egyből szerethetővé vált a szomjas kis
trollocska, ami valószínűleg még sok
gyerekszájat fakaszt mosolyra.
A jó hangulatú író-olvasó találkozó
után a Varró könyvekből vásárolhattak
és azokat dedikáltathatták a nevetésre
szomjazók.

7. oldal

Programajánló
Egészség és Életmód sorozat
Április 23., kedd 18 óra
A biológiai természettörvényekről, a testsúlyt befolyásoló anyagcsere folyamatok
megváltozásának okairól, ezek lehetséges megoldásairól „Testsúlyproblémák
biologikus értelmezése és megoldásai”
címmel dr. Herczeg Andrea biologikus
gyógyszerész, természetgyógyász előadását
hallgathatják meg.
Déryné Rendezvényház
Múzeumi Esték
Április 25., csütörtök 17 óra
„Felit viszem felit nem” címmel az állatokhoz fűződő hiedelmekről tart előadást Kókai Magdolna néprajzkutató.
Jász Múzeum

A szomjas troll

 folytatás az 1. oldalról
Kegyetlen borj, ki lelkem hörpöli, Kin
szebb a folt, mint máson az erény, S ki épp
hiányod által vagy teli. – hangzott a Változatok egy gyerekdalra című írásából.
Első megjelent kötete a Bögre azúr
volt, amit bár felnőtteknek szánt, sokan gyerekesnek tartottak. – Az egyik
kritikában azt mondták, én a posztinfantilizmusnak vagyok az előfutára
és akkor arra gondoltam, valószínűleg
gyerekkönyvet kellene írnom. Aztán
a Túl a Maszat-hegyen gyerekkönyv
volt, arra azt mondták nagyon felnőttes és csak a sznob óvodások értenék –
mondta el élményeit a költő.
Azóta három kisfia mellett volt kitől
eltanulni a gyereknyelvet. Tapasztalatlan
apukaként első gyermeke születésénél, a
kicsit Ady Endre: Párizsban járt az ősz
című versével akarta megnyugtatni a
szülőszobában, ám a költészet akkor is
bevált. Az évek során arra is rájött, hogy
a csücsörítéssel társuló mondókáktól
még inkább megnyugszanak a gyerekek.
„Pötty örömöm! Gyöngyöm! Örökös
bömbömöd könyökömön jön, könyökömön! Önnön csökönyös kölykömön,
örökkön rökönyödöm.” – így született

www.jku.hu

Csillagászati előadás
Április 26., péntek 18 óra
Jager Zoltán csillagász, a Szegedi Tudományegyetem és a Bajai Obszervatórium
munkatársa tart előadást a csillagok fejlődéséről.
Városi Könyvtár kamaraterem
Színház – Színes orchideák
Április 26. péntek 19 óra
Színes orchideák – Hűvösvölgyi Ildikó és
Kautzky Armand a Madách Színház két
művésze kávéházi hangulatot idéző, kön�nyed szórakozást ígérő verses-dalos önálló esttel érkezik. Műsorukba Ady Endre,
Reményik Sándor, Weöres Sándor, Wass
Albert, Romhányi József költeményei mellé
népszerű dallamokat válogattak, köztük a
Meseautó, vagy a Macskák című musical,
a Charlie nénje zenés játékának részletei. A
kellemes dallamokba ringató, a művészeket
a színpadon még táncra is perdítő nosztalgia-blokkban Eisemann Mihály, Fényes
Szabolcs, Márkus Alfréd legismertebb dalai
csendülnek fel.
Déryné Rendezvényház
A hónap meséje sorozat
Április 27., szombat 9.30
Élőszavas, élményszerű mesemondással,
amit népdalokkal is színesítenek, ismerhe-

tik meg a gyerekek A király nyulai című
népmesét. A mesélés végén, annak világában maradva táncolnak, majd ezt követően
kézművesedéssel készíthetik el a mese egyik
szereplőjét, így a résztvevők is a mesehősévé
válhatnak.
Jászsági Népmesepont – Városi Könyvtár
VII. Jászsági Gyermek és
Ifjúsági Szólótáncverseny
Április 27-28., szombat-vasárnap
A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola rendezésében kerül lebonyolításra, már hetedik alkalommal a hagyományos gyermek és
ifjúsági szólótáncverseny. Program: Szombaton 14 órától versenyprogram a kötelező
táncokkal, 18.30-tól Táncház; Vasárnap 9
órától versenyprogram a szabadon választott táncokkal, 15 óra eredményhirdetés,
Az eseményen a Bürkös zenekar muzsikál.
Jászság Népi Együttes Székháza
Szekeres x Barbaró akusztik
Április 27., szombat 20 óra
A Szekeres x Barbaró projekt a 25 éves
Junkies zenekar light verziója. A eredeti elképzelés szerint a zenekaros Junkies energiáját akarták átültetni egy akusztikus gitárra
és két énekhangra. A feladat sikerült. Nincs
két egyforma fellépés, hiszen azon kívül,
hogy elhangzanak a legnagyobb Junkies
slágerek, rengeteg sztorizásra, freestyle-ra,
és olyan eseményre van kilátás, ami csak ott
és akkor történik meg. Igazi élmény, amit
nem érdemes kihagyni.
Pótkerék Csárda
Családi Nap
a Mentőkutyák Világnapján
Április 28., vasárnap 10 óra
30. jubileumi évfordulóját ünnepli Magyarországon a mentőkutyás tevékenység.
Ennek apropóján a Mentőkutyák Világnapján családi nap az életmentőkkel című
program kerül lebonyolításra. Egész nap
mentőkutyás bemutatók, gyermekprogramok (póni lovaglás, arcfestés, ugráló vár),
véradás.
Kutyákkal az Életért Alapítvány Mentőkutya Kiképző Bázis (Borsóhalmi út)

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

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Szilaj táncát ropja a tavasz
Csütörtöktől nappal kellemesen
enyhe, 20 fok közeli időben lehet
részünk. Éjjelente 2-8 fok közé esik
vissza a hőmérséklet. Péntektől mérsékelt északi, északkeleti szélre számíthatunk a nappali órákban élénk
széllökések kíséretében. A hétvégén
többfelé kisüt a nap, vasárnap kicsit
több lehet a felhő, de legyengül a légmozgás.
Április 24-én Szent György
napja. Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
április 18. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

április 19. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

április 24. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

április 20. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 25. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 21. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

április 26. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

április 22. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 27. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

április 23. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 28. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
ápr. 19., 20., 22., szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra 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.

2019. április 18.

Megvan a kilencedik!
 folytatás az 1. oldalról
A „gólra gól” módszert követve, ezúttal sem ült rá előnyére a JFC, a 31.
percben Albert 22 méteres szabadrúgásból mesterien nyesett a jobb felsőbe (20). A debreceniek olykor a sportszerűség
határait átlépve próbálták a hazaiakat
megállítani. Ludasit sérülés miatt kellett
lecserélni, a középpályást a lábán nyílt
sebbel kórházba szállították. A túlzott
keménységre aztán frappáns felelet jött,
a csereként beállt Herczeg helyzete még
kimaradt, de az első félidő hosszabbításában Farkas jobbról indulva, nagy szóló
után balról ballal lőtt a kapuba (3-0). A
biztos előny tudatában kicsit visszavettek
a mieink a tempóból, de komoly ziccert
így sem tudott kialakítani a DEAC, egyegy megindulásból viszont újabb berényi
lehetőségek adódtak. Svedyuk, majd
Szanku kísérlete még elakadt a kapusban,
a 83. percben azonban Herczeg kitűnő
labdájával Szemere lépett ki, és a hosszú,
jobb alsó sarokba továbbított (4-0).
Húsz perc viszonylag kiegyenlített
mezőnyjáték után a JFC nem hagyott

kétséget, melyik a jobb csapat, látványos
gólokkal örvendeztették meg a drukkereket, és egy félidőt „takarékon” játszva is

gyűjtötte be a három pontot a berényi
alakulat, és bár a két nagy vetélytárs is
megnyerte aktuális találkozóját – a Szolnok az Egert, az ESMTK a Gyöngyöst
verte egyaránt 3-0-ra –, továbbra is a
Jászberényi FC áll a csoport élén. A soron

Fotó: Pesti József
könnyed győzelmet arattak. A vendégek
tüskézéseire is jól reagálva, higgadtan futballozva „négyelték fel” ellenfelüket. Jászberényi FC – Debreceni EAC 4-0 (3-0).
Egymásutáni kilencedik meccsén

következő feladat Putnokon vár HevesiTóth Tamásékra. Április 21-én, vasárnap
13 órától az ötödik helyen álló házigazdák ellen „jubilálhatnak”, a célkeresztben
a tizedik siker megszerzése áll.

Integrált görkorcsolya verseny
Hagyományosan a Magyar Speciális
Olimpia Szövetség és a Jászberényi
Sport Egyesület ezúttal is Integrált
Görkorcsolya Versenyt rendezett
Jászberényben. A versenyen három
olyan görkorcsolyás is indult, akik az
Abu Dhabi Speciális Világjátékokról
érmekkel tértek haza.
Ács Tibor
Április 11-én rendezett görkorcsolyaverseny elsődleges célja a görkorcsolya sportág népszerűsítése, közös
versenylehetőség biztosítása értelmi
fogyatékossággal élő és ép sportolók
részére, de mint megtudtuk, más apropója is volt a sportrendezvénynek.
– Egyrészt azért rendezzük önöknél, mert itt mindig nagy szeretettel
fogadnak bennünket, amihez hozzátartozik az is, hogy jók a körülmények,
rendezett a pálya és környéke. Másrészt
nemrég tértek haza az Abu Dhabi Speciális Olimpiai Világjátékokról a magyar versenyzők, akik 14 sportágban
nem kevesebb, mint 68 érmet szereztek. A görkorcsolyások is kitettek magukért, hiszen nyolc éremmel tértek
haza az Egyesült Arab Emírségekből.
Őket köszöntöttük a verseny előtt –

mondta el Miklósné Malek Erzsébet
görkorcsolya szakágvezető. Tanítványai
közül többen is rajthoz álltak köztük,
Bartha Beatrix is, aki bronzérmet szerzett egyéniben, párosban pedig aranyérmes lett. Beatrix elmondta, hogy
meglepődött, és jó érzés töltötte el,
amikor köszöntötték őket. Továbbá
annak is örül, hogy egyáltalán eljöhettek Jászberénybe és a kellemes tavaszi
időben együtt versenyezhettek a helyi
és a más városból érkező társakkal.
Az öröm kölcsönös volt, hiszen
Abu Dhabi aranyérmeséhez hasonló-

an Redler Aisa, a JSE fiatal versenyzője
is örült, hogy meghívást kapott, mert
mint mondta – segíteni mindig nagy
öröm és jó érzés. Mivel a JSE gyorskorcsolyások téli idénye befejeződött,
Aisan kívül több klubtársa is rajthoz
állt a saját rendezésű versenyen.
Összességében elmondható, hogy
a rendezvény ezúttal is elérte célját.
Kellemes napot töltöttek együtt a
gyorskorcsolyázók és természetesen a
szurkolókból sem volt hiány, hiszen az
iskolatársak, sőt sok szülő is elkísérte
csemetéjét az integrált versenyre.

berényi alakulatot, így mindössze csak
kettő pont (44-46) előnye maradt a listavezetőnek a nagyszünetre.
A pihenő után azonnal egalizáltuk az
eredményt, aztán Rakics hármasával átvettük a vezetést (55-54), majd Damier
Pitts percei következtek, akivel ekkortájt
nem bírtak a vendégek. Duplákat vagy
büntetőt dobott, sőt a negyedik hárompontosával már 67-62 volt ide. Ezt követően a vendégek erősítettek rá és az utolsó negyed már csak egypontos (71-70)
berényi előnnyel kezdődött. A véghajrá

óriási küzdelmet hozott, amit jobban
bírtak erővel és biztos győzelmet arattak
a vendégek, de a vereség ellenére vastapsot
kaptak kosarasaink. JP Auto-Jászberényi
KSE – Egis Körmend 84-92.
Nem mondhatni, hogy a mérkőzést
a játékvezetők segítségével nyerte meg a
Körmend, de mindenképpen feltűnő,
hogy a két szurkolótábor együtt alkotott
róluk véleményt. A mieinknek lesz egy
hetük a pihenésre, szükség is lesz erre,
mert szombaton ismét a Szolnoki Olaj
lesz a vendég Jászberényben.

Vereség
vastapssal
A kosárlabdabajnokság középszakaszának első mérkőzésén, Szombathelyen súlyosnak mondható (9160) vereséget szenvedett városunk
csapata. Ráadásul Djordje Pantelics
és Coleman sem léphetett pályára a
listavezető Körmend ellen Jászberényben.
ács
Mindezeket figyelembe véve nagyon
jól kezdtek kosarasaink, főleg az apróbb
sérüléssel bajlódó Damier Pitts volt elemében, így négy perc elteltével Pitts Körmend 8-11, merthogy addig minden
találat az ő nevéhez fűződik. Később aztán csatlakoztak hozzá társai is és a kisszünetre négy egységgel (23-27) dobtak
kevesebbet, mint a vendégek. A második
etapban is hasonló volt a forgatókönyv.
A Körmend meg-meglépett 5-6 ponttal,
de mindig volt, aki meccsben tartotta a

