Családunkért, gyerekeinkért
mindent megteszünk?

Programajánló

Május havi ajánlónkból városunk
legfontosabb kulturális- és
sporteseményeiről tájékozódhatnak.
Programok a 6-7. oldalon

Pócs János országgyűlési képviselőt kérdeztük aktuális
témákról, a családról és a parlamenti munkáról.
Interjú a 3. oldalon

Állati hiedelmek és babonák
Kókai Magdolna, a Jász Múzeum
munkatársa előadásában az állatvilághoz
fűződő babonákat ismertette.
Írás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 18. szám (XXXI./18.)
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Jászberény város lapja

A biztos tudás mindennek alapja

Sajtótájékoztatón jelentette be a
szervezőbizottság, hogy május 10-én,
pénteken a Jászsági Menedzser Klub
Egyesület ismét megrendezi, ezúttal
már harmadik Jászsági, Gazdasági és
Fejlesztési Konferenciát.

Jászberény több mint harminc éve
működő civil szervezete, a Városvédő
és Szépítő Egyesület kezdeményezi
a Promenádon álló Szentháromság
oszlop felújítását. A műemlék helyreállításának tervéről Bolla János
emeritus jászkapitány, az egyesület
elnöke számolt be lapunknak.

halász

kazsimér
A közösség éves terveiről februári számunkból tájékozódhattak, melyben a Jász
Bál visszatérése mellett egy nemes célról, a
közel kettőszáz éves Szentháromság oszlop
tervezett felújításáról is hírt adtunk.
A két kezdeményezés szorosan ös�szefügg egymással. A Jász bálokon már
hagyománynak számít, hogy a vendégek pénzbeli adományokat tesznek egy
előre meghatározott cél érdekében. A
felajánlások összegét műemlékek helyrehozatalára fordítják, jelen esetben a
május 11-én megrendezésre kerülő bál
tiszta bevételét az 1831-ben, a kolerajárvány emlékére emelt szobor restaurálására ajánlják fel.
A késő barokk stílusú szakrális emlékmű a jászberényi Nagyboldogasszony
Főtemplom szomszédságában, műemléki környezetben, közterületen, a róla elnevezett Szentháromság téren található.
folytatás a 2. oldalon 

Pályaorientációs nappal ünnepelte
a Liska József Katolikus Erősáramú
Szakközépiskola, Gimnázium és
Kollégium az intézményben folyó
szakképzés ötvenedik évfordulóját.
A programot szakmai előadások,
iskolatörténeti kiállítás és cégek bemutatkozása színesítette.
Kazsimér Nóra
A Himnusz eléneklését követően
az iskola tanulói köszöntötték a megjelenteket április 26-án, péntek délelőtt a
zsibongóként ismeretes aulában, a koszorúzásra előkészített Liska-fal előtt. Az

Testünk, mint
generációs örökség
A húsvéti, családi lakomákban bővelkedő pihenést követően többszörösen aktuálissá vált a dr. Herczeg Andrea által hozott téma, pontosabban a testsúlyproblémák biológiai értelmezése és megoldásai címet viselő előadás, melyre április 23-án
került sor a Déryné Rendezvényházban.
kazsimér
A rendkívül informatív prezentáció
során a biológiai természettörvényekről, a testsúlyt befolyásoló anyagcsere
folyamatok megváltozásának okairól
hallhattunk tudományos érdekességeket dr. Herczeg Andrea szakgyógysze-

Jászsági
konferencia

résztől és természetgyógyásztól.
Az előadó mindenekelőtt felidézte
azt a meghatározó pillanatot, amikor
az alternatív medicina irányába fordult és ráébredt, nincs olyan terület,
ahol ne tudnánk ellépni a megszokott
gondolkodásmódtól. Ilyen például az
a nézőpont is, mely főleg a testsúlygondokkal küzdő emberekre jellemző,
akik általában étkezéssel és az anyagi
lehetőségekkel igyekeznek korrigálni
testtömegüket. „Beviszek valamennyit,
emellett fölhasználok valamennyit az
életmódomnak megfelelően. Úgy véljük, ettől függ, hogy mekkora lesz a
tömegünk. Ha csak ennyi volna, nem
lennének közöttünk se nagyon túlsúlyosak, se nagyon soványak” – avatott
be Andrea abba a titokba, ami az ő értelmezésében a generációkon át öröklődő biológiai mintákat jelenti.
Az előadó hangsúlyozta, nem olyan
testünk van, amilyet szeretnénk, hanem olyan, amire szükségünk van ahhoz, hogy túléljünk a világban és alkalmazkodjunk annak változásaihoz.
folytatás a 10. oldalon 

ünnepi műsor keretein belül felidézték
az 1969-től tartó időszakot, a tiszta profilú erősáramú szakközépiskolává válás
folyamatának főbb eseményeit. Több
mint ötven éve, 1959-ben gimnáziumként vált önállóvá az intézmény, majd
jellegétől eltérő módon végül mégis
erősáramú osztályok kerültek meghirdetésre. Az elektrotechnika-elektronikát
követően az informatika szakmacsoportos képzési rendszer is magas színvonalon folyt. Az 1990-es évek társadalmi
változásai egyre inkább igényelték a középfokú általános képzést, így 1992-ben
ismét a gimnáziumi oktatás felé fordultak, majd a paletta tovább színesedett

Kegyetlen
a futball

Mondják, hosszú távon a labdarúgás igazságos – ebbe a bölcsességbe
próbálhatunk meg kapaszkodni,
miután a Jászberényi FC egy góllal
alulmaradt a Szolnoki MÁV FC ellen az NB III Keleti csoportjának
megyei rangadóján.
Szőrös Zoltán
Ha egy hete azt írtuk, az ellenfél
megérdemelten nyert, ezúttal azt kell
megállapítanunk, a JFC-nek az érdemtelen vesztes szerepe jutott. Esős vasárnap köszöntött a városra, de a presztízscsatára remekül előkészített pálya várta
a küzdő feleket. Mindkét gárda alaposan feltérképezhette a másikat, húsz
perc viszonylagos óvatoskodás után a
baloldalon kilépő Albert Ádámot buktatták, és a játékvezető a büntetőpontra mutatott. A 11-esből Hevesi-Tóth
Tamás biztosan lőtt a bal alsó sarokba
(1-0). Alig pár perc múlva egy szöglet
Ilkovicsot találta meg, teljesen szabadon
fejelhetett kapura, de épp a kapus kezei
közé bólintott. Így 2-0 helyett sajnos
szinte rögtön 1-1 következett, miután
egy balról beívelt szolnoki szabadrúgásból a tisztázni akaró Hevesi-Tóth fejét
érintve a kapu jobb oldalába hullott a
labda, öngól (1-1).
folytatás a 12. oldalon 

ügyviteli, katonai, közbiztonsági szakirányokkal, érettségi után és felnőttképzés keretében elsajátítható szakképesítésekkel, nyelvvizsgára történő felkészítő
tanfolyamokkal. Az elmúlt két évtizedben a vezetőség nagy hangsúlyt fektetett
a gyakorlati nevelésre, hogy a kikerülő
tanulók az ipari és a munkaerő piaci igényeknek egyaránt megfeleljenek, illetve
alkalmazkodjanak a csúcstechnikát képviselő eszközökhöz.
A múltidézést követően Halász Péter intézményigazgató szólt a jelenlévőkhöz. „Feltehetjük a kérdést, mitől
lesz jó a szakképzés?
folytatás a 2. oldalon 

Dr. Rédéi István, az egyesület elnöke elmondta, hogy az elmúlt két évben
nagy sikerrel rendezték meg a tanácskozást, amelyeken alkalmanként több
mint száz cégvezető, valamint a Jászság
településeinek polgármesterei vettek
részt. Céljuk az indulástól kezdve az
volt, hogy a térség és a települések fejlesztését összhangban valósítsák meg,
egyúttal növelve a régió versenyképességét. A kistérség gazdasági súlya és
az előző évek rendezvényeinek sikere
együtt indokolják, hogy a már megszokott helyszínen, Jászberényben az
Eszterházy Károly Egyetem Campusán újra megrendezzék az egész napos
konferenciát, amelynek idei mottója
Kutatás – fejlesztés, innováció, versenyképesség.
Fő védnöknek Palkovics László minisztert kérték fel, a védnökök pedig
dr. Berkó Attila megyei kormánymegbízott, Pócs János, a Jászság parlamenti
képviselője és Szabó Tamás, Jászberény
polgármestere.
folytatás a 3. oldalon 

Orchideák a léleknek
A Madách Színház két elismert művésze, Hűvösvölgyi Ildikó és Kautzky
Armand teremtett kávéházi hangulatot verses-zenés önálló estjükön április
26-án, pénteken a Déryné Rendezvényházban. A különféle tematikájú blokkokban megelevenedtek a régmúlt szerelmei, az ünnepelt darabok muzsikái,
miközben jutott idő a nevetésre, az önfeledt szórakozásra is.
k. n.
Kautzky Armand mindenekelőtt
megköszönte, hogy a népes közönség
egyórás műsorukat választotta a népszerű valóságshow-k és sorozatok helyett, továbbá ígéretet tett, hogy ennek
a megtiszteltetésnek igyekeznek minél
inkább megfelelni. Elnézve a közönség tagjainak arcát, a nyilvánvaló csodálatból arra lehetett következtetni, hogy ez igen hamar
sikerült, bár Andrew Lloyd
Webber szerzeményeinek felcsendülésével nem is történhetett volna másként.
Mindkét művész élettörténetébe meghatározó élményként vésődött be a Macskák
című musical, a bemutatón
Hűvösvölgyi Ildikó is szerepelt, mielőtt még nyolcszáz
előadást végigtáncolt volna,
és természetesen Kautzky Armand sem színészkedhetett
anélkül, hogy csíkosra festették volna az arcát. A világhírű színműhöz kapcsolódva
hangzott el a folytatásban a

zeneirodalom talán legszebb melódiája,
a Memory.
Az édesanyákról sem feledkeztek
meg, a kulturális csokorból előkerült
Petőfi Sándor klasszikusa, a Füstbement
terv, de az Alföld gyermekeiként szívesen hallgattuk a Szülőföldemen megindító sorait, vagy az erdélyi írófejedelem,
Reményik Sándor költeményeit.
folytatás a 10. oldalon 

2. oldal
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Fórum területek A biztos tudás mindennek alapja
átsorolásáról

A város településrendezési tervének
két apró módosításáról, területek besorolásának átminősítéséről tartottak
lakossági fórumot április 24-én, a
Polgármesteri Hivatal nagytermében.
demeter

A képviselő-testület döntése alapján elindult a város településrendezési
tervének módosítása, ez esetben kétkét belterületi ingatlanra vonatkozóan.
Annak érdekében, hogy az érdeklődők
megismerhessék a módosítások tartalmát, lakossági fórum keretében adtak
tájékoztatást mindkét tervről. Az eseményen részt vett Szabó Tamás polgármester, több képviselő is a testületből és
néhányan az érintett utcák lakói közül.
A konkrét elképzeléseket Alvári
Csaba főépítész ismertette. Az Ártér
utca és a Bajnok utca sarkán található
ingatlanokat lakóövezetből gazdasá-

gi övezetbe sorolják át egy tervbe vett
sportcentrum, konkrétan a röplabdacsarnok létesítése céljából.
A Csákány utca – Vásárhelyi utca találkozásánál található ingatlanokat, ahol
műanyag nyílászárókat előállító vállalkozás üzemel, gazdasági övezetbe sorolják át.

Lakossági kérdésekre elhangzott,
hogy a sportcsarnok tervezési fázisban
van, az építési munkálatok elkezdési ideje csak később várható, a gyártó
egység tekintetében pedig egy fedett
készáru tároló létesítését valósítják
majd meg.

 folytatás az 1. oldalról
Attól, hogy már a jelenben felkészíti a tanulókat a jövőbeni változásokra,
folyamatos megújulásra, valamint ehhez biztos szakmai alapokat és egyben
szemléletet is ad. Attól, hogy valós
piaci igényeknek megfelelően képzi a
szakembereket, hogy a végzett tanulók munkahelyeket tudjanak találni,
a vállalkozások pedig ne szenvedjenek
munkaerőhiányban. Iskolánkban névadónk, Liska József professzor szellemiségének megfelelően ezen szemléletet
követjük. Tanítása szerint a biztos tudás az alapja annak, hogy megtaláljuk
jövőnket a szakmai munkában.”
A továbbiakban, az ünnepi műsorban közreműködő diákok jóvoltából
visszarepültünk az időben arra a napra, amikor „a villamos gépek profes�szorának” neve felkerült az intézmény
falára. 1987. március 13-án a szokásosnál is többen gyűltek össze az akkor Ipari Szakközépiskolának nevezett
intézmény iskolanapjára. A kollégium
zsúfolásig megtelt nagytermében dr.
Retter Gyula így méltatta egykori mentora érdemeit:
„Milyen tanulságot hagy ránk
nagyszerű tanítónk, hősi példaképünk
Liska professzor? Talán ezt: Az ember
legnagyobb kincse és öröme a tudás,
a megismerés és a boldogság titka az
örömmel és becsülettel végzett munka.
Ennek feltételei a szerénység, a jellem
és az embertársaink iránti tisztelet.
De mindenekelőtt, a tudás. A tudás,
amelynek öröme nemcsak a társadalmat viszi előre, de az egyént is kiegyensúlyozottá, derűssé, ilyen módon
közszeretetté és boldog emberré, munkájával örök gyermekként boldogan
játszó, nemes emberré teszi.”

Dr. Retter Gyula beszéde végén
arra kérte a névadó ünnepségen résztvevő növendékeket, hogy kedvenc
popénekeseik, rajongott futballistáik,
imádott filmszínészeik mellé helyezzék
ugyanilyen lelkesedéssel szobáik falára
a tudomány, a technika kiváló magyar
hőseit, közöttük Liska professzort.
Az ünnepélyes megnyitó versszavalattal, és az emlékezés koszorúinak elhelyezésével zárult, amely során a város
nevében Szabó Tamás koszorúzott. A
pályaorientációs nap további programjain a tanulók megismerhették, hogy
az iskolában megszerezhető szakképesítésekkel milyen területen tudnak elhelyezkedni, és melyek azok a vállalatok,
amelyek szívesen fogadják őket.
A délelőtt folyamán más-más szakmai érdekességnek helyet adó laborok
és tanműhelyek között vándorolhattak,
részt vehettek rendvédelmi szervek bemutatóján, az iskola történetét bemu-

tató kiállításon, és talán nem is sejtették, hogy épp jövőbeni munkahelyük
képviselőjével váltanak szót a cégek
standjainál.

Megújulhat a Szentháromság oszlop

Kihelyezett
bizottsági ülés
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága rendhagyó ülést tartott április 4-én, csütörtökön tíz órai kezdettel.
k. m.
A bizottság tagjai ezúttal a Szent
István körúti Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe látogattak el. A
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármesterrel
érkező vendégeket az iskola igazgatója,
Bárcziné Kulcsár Júlia, illetve a környezeti nevelésért felelős pedagógus, Gulyás Sándorné köszöntötte. A kihelyezett nyílt ülés keretében megtekintették
az iskola udvarán tavaly a bizottság
támogatásával megvalósított és azóta
is szépen művelt magas ágyásos kisker-

teket, és a szintén a gyerekek gondozása
alatt lévő Ligetes Tanösvényt. A Zagyva
parti tanösvény beültetését ugyancsak a
Városüzemeltetési Bizottság biztosította és az iskola tartja rendben.
Az intézményben két szakmát sajátíthatnak el a tanulók. Az udvaros
szakma a kertgondozásra készíti fel a
fiatalokat. A másik itt tanult szakma
tanulóinak képviselői is számot adtak
tudásukról, ugyanis a konyhai kisegítőnek készülő diákok finom harapnivalókkal fogadták a látogatókat.
Búcsúzóul a tanulók által készített
egy-egy vidám rajzot, illetve az Iskolakertekért Alapítvány május 9-i programjára szóló meghívót is magukkal vihették a képviselők a kellemes délelőtt
emlékeként.

 folytatás az 1. oldalról
1831-ben állíttatta Alavander Mihály tanácsbeli, majd még a XIX. század végén felújították. 1926-ban újrafestést követően került a mai helyére,
korábban a tér közepén állt.

Emlékezés

Bata János
(1952-2018)

halálának 1. évfordulójára
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
ahol megpihent dolgos két kezed.
Megpihenni tértél, ahol nincs több fájdalom,
de szívünkben itt leszel,
mert hiányzol nagyon.”
Családod

Az emlékmű Jászberény város tulajdona, renoválását korábban a tér többi
elemei korszerűsítésével már tervezték,
de forráshiány miatt végül nem valósult
meg. Ma, az időközben szépen megújult környezetben méltatlan, pusztuló állapotban van, így a helyrehozatala
városképi szempontból is indokolt és
halaszthatatlan.
Az önkormányzat általi újjáépítésben nemcsak kezdeményező, közreműködő, de koordináló szerepet is vállalnak a Városvédő és Szépítő Egyesület
tagjai, akik szeretnék, ha 2020. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján
megtörténhetne a helyreállított oszlop
hivatalos átadása. A műemlék épületek
és építmények állagmegóvására kiírt
pályázat eredményét még várják, ám az
már tudható, hogy a műemlék helyreállítási költsége megközelíti a tízmillió
forintot.
Az adománygyűjtés kezdetét vette.
Az egyesület kéri, hogy a civil szervezetek, egyesületek, vállalkozók és magánszemélyek, ha tehetik, támogassák

keresztény kultúránk tárgyiasult emlékének újjászületését.
Hozzájárulásaik befizetésére lehetőségük van az egyesület Budapest Banknál vezetett számláján
/10104260-59009652-00000002/,
vagy készpénzben, a Jász Múzeumban.
/Jászberény, Táncsics Mihály út 5./.
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Családunkért, gyerekeinkért mindent megteszünk?
Az európai uniós választási kampány kellős közepén járunk, kampányolnak a
pártok, nyomják, ami a csövön kifér. Nyilván így van ezzel Pócs János, a Jászság
országgyűlési képviselője is, akit az elmúlt hetekben megtalált az országos sajtó.
Százával jelentek meg a közlemények róla. Természetesen erről is megkérdeztük,
de a fő csapásirány mégiscsak a képviselői munka a Parlamentben és a Jászágban.
Halász Lajos
Elnézést kérek kedves feleségétől,
Katalin asszonytól a bevezető kérdésért, de ugye jól gondolom, hogy
ennyi nő még nem futott Pócs János
után, mint a minap a
Parlamentben?
Első pillanatban én
sem értettem, hogy mire
van ez a nagy felbuzdulás, ahogy futottak felém
a folyosón, pólójukon az
arcképemmel. Aztán később láttam, hogy tartozik
hozzá szöveges rész is…
Hogy érintette ez a
megmosolyogtató akció,
és az az áradat, aminek
ez csak kis része volt?
Aki politikusnak áll,
annak fel kell készülnie
támadásokra, arra, hogy
hideget-meleget kap az
ellenfeleitől. Ha meg a
kormánypárthoz tartozik,
akkor természetes, hogy
az ellenzék fokozottan
próbál fogást találni rajta.
Én voltam helyi képviselő, Jászapáti polgármestere és most már harmadik ciklusban parlamenti
képviselő. Ez alatt éppen
eleget dolgoztam, döntöttem, hogy az
eredmények mellett kevésbé sikerült
történetek is becsússzanak, mint mindenki másnál. Ez a támadás tulajdonképpen az elmúlt évtized munkájának
nagy elismerése, hiszen nem találtak
kivetnivalót a tevékenységemben, a
döntéseimben, hanem egy 10-11 évvel
ezelőtti baráti viccelődés videóját kerítették elő. A munkám lényegébe nem
tudtak belekötni.
Van tanulsága ennek a történetnek?
Ha belegondolok, ez talán a harmadik nagy botrányt kavaró akciója velem
kapcsolatban az ellenzéknek. Évekkel
ezelőtt belekötöttek az éjféli mise után
általam ajándékba adott Szűz Mária
szobrocskákba, később egy baráti disznótorról posztolt képaláírásba, most
meg egy ugyancsak baráti társaságban
lezajlott viccelődésbe. Úgy tűnik, hogy
a civil életemet is kisebb-nagyobb – esetünkben még nagyobb – késésekkel feldolgozzák, és közkincsé teszik. Tanulság
az, hogy az erős embert tudják gyengíteni, a gyengét nem. Minden esetben
bele akarták keverni a pártomat, de ez
egyik alkalommal sem sikerült. Élesen
el kell választani egymástól az ellenzéki politikusokat, akik a túlóratörvény
kapcsán a szilvesztert megszégyenítő
hangzavart és csinnadrattát teremtettek
a Parlamentben, a tévében pedig úgy
csúszkáltak a földön és rohantak neki az
ajtónak (előtte elesve), mint egy túlélő
show paródiájában. Ezzel szemben a választóim, a jászok előtt az életem nyitott
könyv. Én nem négy évente választás
előtt járok körbe, mint korábban egy
miniszter, hanem naponta, hiszen én
itt az emberek között és velük élek. Az
életem – és a munkám –, ismeretében
kaptam a tavalyi választásokon 7500
szavazattal többet, mint korábban.
Egy gondolat erejéig még térjünk
vissza a Parlamentbe, ahol jelen pillanatban a választási kampány miatt
csend honol, szünet van. Mi történt
a szünet előtt, amire legelőször vis�-

szaemlékezik – túl a nők ostromán?
Ami számomra a legvisszásabb, az
a mérhetetlen alacsony színvonalú politikai színjáték. Erre csak egy példát
említek: A családtámogatási rendszer
vitanapján nem azon lepődtem meg,

hogy az előterjesztést az ellenzék nem
támogatja és nem szavazta meg, hanem
az ellenérvek mérhetetlenül szánalmas
színvonalán. A 16 óra rendelkezésre
álló vitaidő alatt nem arról beszéltek,
nem azt kritizálták, hogy mit adunk és
az ő véleményük szerint még mit adjunk a családok boldogulása érdekében.
Véleményük szerint bármit teszünk,
minden rossz és a tematikától érthetetlenül eltérve a globális felmelegedésről
és a túlzott széndioxid kibocsátás veszélyeiről értekeztek inkább. Így nehéz
értelmes párbeszédet folytatni.
Térjünk vissza a Jászságba. A politika viharaival szemben kimondottan
szimpatikusak voltak a Polgári Estek
legutóbbi rendezvényei, nevezetesen
Fazekas Sándor korábbi miniszterrel,
és Font Sándorral, aki ugyancsak a
mezőgazdaság szakértője, mint parlamenti bizottsági elnök. Mi a filozófiája ezeknek az esteknek?
Az az elképzelésünk, hogy az átlagember dolgaival, felfogásával összhangban lévő hasznos találkozókat szervezzünk, amelyeken alig-alig – maximum
egytized részben –, szerepeljen a politika,
döntően a normális civil élet lenyomata
legyen egy ilyen este. Az ide eljövő számos polgárnak van véleménye a világról,
környezetéről, az egyházról, a családról. A
telt ház azt bizonyítja, hogy életszerű, jó
kérdéseket vetünk fel, és azokra elfogadható válaszokat is kínálunk.
A polgári estek sora mégis inkább
kivétel, ha úgy tetszik ünnepnap.
Hogy telnek a hétköznapok a képviselő számára mostanság a Jászságban?
Kétségtelen, hogy az európai uniós választások tétje miatt sok energia
és idő szükséges a kampányra. Ezzel
együtt a szokásos fogadóóráimat mindenütt megtartom, sőt – a kampánnyal
is összefüggésben –, még többet járok a
településekre, mint korábban. Fontos,
hogy most is és mindig elérhető legyek,
van úgy, hogy este 10 óráig tart a fogadóórám, mert annyi az érdeklődő,
és számukra olyan súlyú a probléma,

amivel megkeresnek. Szívügyem a parlamenti látogatások szervezése is, amelyeken személyesen kísérem a választóimat ebben a gyönyörű épületben. A
parlamenti látogatásokon a jász települések kis tanulóitól a nyugdijasokig
mindenki örömmel jön. Számomra
kitüntető, hogy az idegenvezetők azt
mondják, egy képviselőnek sincs annyi
vendége mint nekem. Ezután is szeretettel fogadok mindenkit.
A településeken járva feltűnő,
hogy számos helyen
gyűjtik a Fidesz aktivisták az aláírásokat. Mivel az uniós választások
feltételéül törvény által
szabott 20 ezer ajánlást
elsőként a pártok közül
leadták, ez a gyűjtés már
nyilván másról szól.
Igen, valóban gyűjtjük
a támogató aláírásokat Orbán Viktor hét pontjához,
amellyel a migránskérdést
kívánjuk orvosolni. Minden eddiginél nagyobb
érdeklődés övezi ezt a
kitelepülésünket: szinte
nulla a lakosság részéről az
elutasítás, tehát olyan személy, aki nem ért egyet, és
nem kívánja aláírni, támogatni a miniszerelnök javaslatait. Az a kérdés, hogy
mennyi energiánk van,
mert csak ez szab határt az
aláírások számának. Nem
szimpla aláírásról van itt
szó, hanem termékeny
véleménycseréről, amelyben nemcsak a
választópolgárokat tájékoztatjuk álláspontunkról, de ők is gyakran megfontolandó érveket sorakoztatnak fel a hét
pont mellett.
Mi a summája a kitelepüléseken
folytatott diskurzusoknak?
Egy mondatban megfogalmazva a
választások tétje minden, amit elértünk
a gazdasági fellendülésnek köszönhetően.
Kicsit részletesebben: az emberek látják,
hogy ahol Európában befogadták az illegális bevándorlókat, ott előbb-utóbb
meg kellett erősíteni a biztoságpolitikát
a merényletek és a terrorcselekmények
elhárítása érdekében. Sajnos azt látjuk,
hogy ez nem mindig sikerül, beigazolódott az a – kezdetektől hangoztatott
– magyar álláspont, hogy kell a szigorú
védelem, beleértve az őrzött kerítést is.
A hazai ellenzék és a brüsszeli bizottság
álláspontja egybecseng. Betelepítés barátok, akár kényszerítő eszközök, büntető
uniós eljárások, beígért pénz megvonások árán is. A hazaiak ezt a tervet próbálják meg a veszély lekicsinylésével, sőt
tagadásával aprópénzre váltani. A Jobbik
vendégeként nemrég Jászberényben is
járt Vadai Ágnes DK-s politikus. Érdekes
lett volna, ha arról beszél, hogyan is élik
meg egy asztalnál a Jobbikos szimpatizánsok, hogy szemkilövető DK-sokkal
szövetkeznek… De nem, ő inkább arról
beszél, hogy társadalmi szinten el kell
venni juttatásokat, és azokat újra elosztani, meg emelni a társasági adót. Egyszer
már csődbe vitték az országot, tehát komolyan kell venni, hogy adott esetben
valóban végrehajtanák ezeket a terveket.
Picit bővebben mire gondol?
Arra gondolok, hogy az újraelosztáshoz valóban el kell valahonnan vonni a forrásokat. Honnan lehet elvonni? A családtámogatási rendszertől, a
nyugdíjaktól, a munkahelyteremtéstől,
a vállalkozások támogatásától. Lényegét tekintve a társasági adó emelése is
elvonás, és ha belegondolunk, hogy a
nagy német és multinacionális cégek
befektetése részben az Orbán-kormány

ilyen típusú gazdaságélénkítő beruházás-támogató intézkedéseinek köszönhető, akkor mindenki számára világos,
hogy a gazdasági sikereink alapját veszélyezteti, illetve az előbb említett családtámogatási rendszer és nyugdíj megnyirbálásával mindenki bőrén érezné a
negatív hatásokat. Ebből a szempontból megfogalmazva a gazdaság és a biztonság kerülne veszélybe, ha az ellenzék
a terveit megvalósíthatná.
Ha a családokat említette, talán
nem tolakodás egy közbevetett személyes kérdés, hogyan fogadták az
első unokát?
Eddig is így gondoltam, de most
meg is tapasztaltam, hogy az ember
életét a gyerek tudja megváltoztatni.
Mindenki számára van valami fontos
cél, új ház, új pozíció, amit az évek során vérrel-verítékkel elérhet. Megvan,
amit áhított, de másnap kiderül, hogy
semmi nem változott. Ezzel szemben
a gyerek szülő/nagyszülő kapcsolat az
első naptól kezdődően mindent megváltoztat: az életünket, de még a motivációnkat és a céljainkat is. Minden
hétköznap ünnepnappá válik egy gyermek mosolya láttán.
Az életkedv, az életöröm, a zene,
a tánc a jászokra igazán jellemző.
Van-e jász vonatkozása ennek a mostani uniós választási kampánynak?
A Jászság mindig keresztény gyökerekkel dicsekedhetett. A világ szörnyű példái, legutóbb a sri-lankai vérengzés hangsúlyossá tette a kérdést,
hogy az identitásunkat megtudjuk-e
őrizni, hiszen napjainkra a kereszténység üldözött lett Európában. A
jászok a redemptio kapcsán egyszer
már megváltották a szabadságukat, őr-

zik és megbecsülik öntudatukat. Most
ugyanez a tét! Találkoztam olyan pes�szimista véleménnyel is, hogy mit akarunk, a nagy dolgok nem tőlünk függenek. Mi azt üzenjük az embereknek,
hogy tegyük fel a kérdést magunknak,
családunkért, gyerekeinkért mindent
megteszünk-e? Megtettünk-e mindent
az áhított célért, boldogulásukért? Ha
igen, az óriási eredmény az életünkben.
Most május 26-án egy órát vár el tőlünk a haza. Lehet-e kérdés, hogy ezt
megadjuk, teljesítsük-e?
Végül is, a Jászságot is beleértve,
mi a tétje a május 26-i választásnak?
Teljesen más a tétje a mostani
európai uniós választásnak mint eddig bármikor. Emlékszünk még arra,
hogy a szocialisták kormányon azt az
érvet hangoztatták az akkori választások kapcsán, hogy lehet Ausztriában
presszót nyitni, ehetünk mákos gubát,
és merjünk kicsik lenni…Az elmúlt
kilenc év gyökeresen megváltoztatta
Magyarország helyét az európai unióban: visszavettük a külföldi tulajdonban lévő energiaszolgáltató cégeket, a
bank szektort, megadóztattuk a külföldi multikat, munkahelyeket teremtettünk, megdupláztuk a munkabéreket, világviszonylatban példaértékű
családtámogatási rendszert vezettünk
be, és a legfontosabb, hogy hazánkban és a Jászságban biztonság van,
nincsennek migránsok, nincs terrorveszély, nincsenek merényletek. Most
az a tét, hogy mindezt meg tudjuk-e
őrizni, vagy mindent elveszítünk. Ez
minden embert érint, nyugdíjast, fiatalt, munkavállalót és vállalkozót, de a
még meg nem született gyermek életét
is befolyásolja.

Jászsági konferencia
 folytatás az 1. oldalról
A Szikra Galériában április 24én, szerdán tartott sajtótájékoztatón a
védnököket Pócs János képviselte, aki
hangsúlyozta a rendezvény jelentőségét.
Elmondta, hogy évről évre megismétli
és felülmúlja az előző év sikerét a tanácskozás, ami annak is köszönhető, hogy a
jászsági vállalkozók mindig összefognak,
ha a szükség úgy kívánja. Úgy vélte a
képviselő, hogy a Jászsági Menedzser
Klub Egyesület és a konferencia a kistérség gazdasági életének kovászává vált.
A tanácskozás nyílt, azonban előzetes
regisztrációhoz kötött az egyetem Apponyi terme befogadóképességének korlátai
miatt. A rendezvény május 10-én fél kilenctől vendégfogadással kezdődik, majd
a házigazdák dr. Rédei István és dr. Varró
Bernadett oktatási és kutatási főigazgató
köszöntőjét a megyei kormánymegbízott
megnyitója követi. Az egyes témák felvezetéseként egy-egy hosszabb lélegzetű
módszertani előadás adja meg az alaphangot, amelyeket Szepes Balázs helyettes
államtitkár, dr. Ruszkai Csaba, dr. Balog
Ádám, Dobák Miklós professzor és dr.
Szabó Attila tartanak.

Előadást tart Chikán Attila akadémikus és számos tudós, illetve gazdasági
vezető, mígnem négy óra után a befogadó város polgármesterének prezentációja zárja a képzeletbeli ívet, majd
Pócs János értékeli zárszavában a nap
történéseit. Dr. Rédei István elmondta, hogy a nap folyamán a Jászsági vállalkozások példáin keresztül szeretnék
megmutatni, hogy hol tartanak a régió
vállalkozásai és milyen jövőbeli céljai
vannak. Ehhez nyilvánvalóan hozzájárulnak a térség vállalkozásai – Samsung
Electronics Magyar Zrt., Metalplast
Kft, Dometic Zrt, Konkoly Electro
Kft., Rego-Plast Kft., COOP-Star Zrt.
– vezetőinek előadásai, tapasztalatainak
megosztása. Jelen volt a sajtótájékoztatón Víghné Tótok Ágota (Fortaco Zrt.) a
délután moderátora, valamint Szatmári
Zoltán, a megyei iparkamara általános
alelnöke, akik szintén jó szívvel ajánlották mindenkinek a rendezvényt.
A konferencia napjának méltó befejezése lesz az új helyszínen tartott zártkörű rendezvény, amelyen az egyesület
által alapított Főnix-díj idei nyertesének
személyére is fény derül majd.
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Jubileumi Jász Világtalálkozó
Negyedévszázadra tekint vissza az
elszármazott és az itthon élő jászok
találkozója, melynek minden évben
más-más jász település ad otthont.
Idén Jászkisér Önkormányzata a Jászok Egyesületével közösen tölti be a
házigazda szerepét június 7-9 között,
melynek kapcsán Lukácsi Györgyöt,
Jászkisér polgármesterét kérdeztük.

punknak elmondta, hogy több szállal is
kapcsolódik Jászkisér múltja Karcaghoz,
hiszen kun településből váltak jászokká.
Ez a kapcsolódási pont egyfajta összeköttetés is a Kunság és a Jászság között,
melyet ilyen eseményekkel még inkább
igyekeznek elmélyíteni. A rendezvény
fővédnökségére dr. Kövér Lászlót, a Magyar Országgyűlés elnökét kérték fel.

Szabó Lilla

A jászberényi Yakuzák Sportegyesület volt a vendége a Jászok Egyesülete
márciusi összejövetelének a Pest megyei Megyeházán.
Bognár Mária
Dr. Dobos László elnök köszöntő
szavait követően Agócs Tibor szakmai
vezető röviden ismertette tevékenységüket, illetve a sportág lényegét. Ezután
növendékei a küzdősport rávezető,
alapozó gyakorlatait, illetve különféle
akciók mozdulatsorait mutatták be az
érdeklődőknek.
Az egyesület a WKO Shinkyokushin
világszervezethez kapcsolódik, és a
kyokushin karate-irányzatot műveli,
mely egy full kontakt, ún. álló stílusú
irányzat. Alapítója az 1923 és 1994 között élt Oyama Masutatsu, aki a valós
küzdelemre és a hatékonyságra helyezte
a hangsúlyt, miközben a fizikai képességek fejlesztése mellett az emberi értékek megőrzését és az ifjúság egészséges
életmódra nevelését is célul tűzte ki. A
sportág célja a test és a lélek harmóniájának megteremtése.
A jászberényi Yakuzák SE 1990ben alakult, és mára már országos ismertségre tett szert, és Magyarország
legeredményesebb, szakmailag legerősebb egyesületévé vált. A sportegyesület már jelentős sikerekkel dicsekedhet,
így Mező Lili ötszörös Európa-bajnok,
aki rendszerint K.O.-val győz, Kerekes
Réka ifjúsági Európa-bajnok, Móczó
Milán junior Európa-bajnok, vb ezüstérmes, kistestvére Márk pedig diákolimpián diadalmaskodott. Kiváló a
szakmai együttműködés a budapesti
Testnevelési Egyetemmel. Az egyetem
az egyesület edzésmódját modulokba
rendszerezve befogadta. Mező Lilinek,
aki első felnőtt Európa-bajnokságára
készül, dr. Kovács Péter, a Testnevelési
Egyetem sportdiagnosztikai laborjának
vezetője tart személyi edzéseket. A ka-

rate egyébként már olimpiai sportág,
de nem ez az irányzat, hanem egy letisztultabb, pontozásos változat.
Jászberény város önkormányzata kiemelt sportágként támogatja, de
központjukban, az Y-házon kihelyezett reklámtáblák és természetesen a
tagdíjak is anyagi bázisul szolgálnak.
A sportolók maguk tartják rendben a
létesítményt, melynek felújításában
is tevékenyen részt vettek. Jelenleg a
Yakuzák SE-nek több mint száz sportolója van. Jászberény mellett Jászboldogházán, Nagykátán, Jászfényszarun
és Tápiószelén folynak edzések.
Agócs Tibor hangsúlyozta, hogy a
sportágat űző fiatalok fizikailag-lelkileg
stabilak, és messze elütnek a jellemzővé
vált átlagtól, a számítógép képernyője előtt elkényelmesedett társaiktól.
Nagymértékben megjavul a tartós koncentráló képességük, a reakciókészségük. Érzelmileg is fejlettebbek, nagyfokú empátia, beleérző képeség alakul ki
náluk – a kapott és adott ütések ugyanis ilyen irányban hatnak.
Sokan ezt a sportot veszélyesnek
vélik, pedig egyáltalán nincs e tekintetben az élen - a leggyilkosabb a kézilabda. Tény, hogy a sportolók ütéseket
kapnak és adnak, de ennek - Agócs
Tibor szerint - pozitív eredménye van:
megedződik a bőr, az idegrendszer, fájdalomtűrővé válik az ember. Az irritációhoz való hozzászokás abban is megnyilvánul, hogy a test egyre gyorsabban
regenerálódik, és egyáltalán a karatésok
gyorsabban gyógyulnak, bizonyos esetekben akár 1-2 nap alatt.
A sportág művelésének egyéb velejárói is jótékony hatásúak: így a heti
8-10, sőt nyáron akár 12 edzés fegyelmezett életmódra nevel, hozzászoktat
a jó időbeosztáshoz. Eközben a tanulmányokra is oda kell figyelni, mert
különben a szülők eltiltják a gyereket.
Értelemszerűen a táplálkozásnak, az
életmódnak is rendben kell lennie.

A XXV. Jász Világtalálkozón egyformán szerepet kap a múlt, a jelen és
a jövő, ahogy azt a három nap jelmondatai is tükrözi. Pénteken „Tisztelgés
a múltnak”, szombaton „Köszöntjük
a jelent”, vasárnap „Építjük a jövőt”.
Ennek fényében péntek délután a helyi művészeti értékek felvonultatásával
veszi kezdetét a jeles esemény a Csete
Balázs Általános Iskola épületében. A
kiállításmegnyitó után ünnepséggel és
koszorúzással emlékeznek meg Jászkisér jeles szülötteiről. A XXV. Jász
Világtalálkozó ünnepélyes megnyitójára az esti órákban kerül sor, melynek
alkalmából kitüntető díjakat és elismeréseket adnak át. Az azt követő gálaműsoron színpadra lép a Fölszállott a
Páva 2018-as nyertese, vagyis a Jászság
Népi Együttes és a Pendzsom Néptánc
Együttes alapító tagjai.
Szombaton ünnepi és ökomenikus
istentisztelettel kezdődik a délelőtt,
majd a hagyományoknak megfelelően
a jász települések díszes felvonulásával
folytatódik. Ezután megtörténik az új
jászkapitány választás, melynek tisztségét idén Nemes József veheti át. A vándorfesztivál díszvendégeként Karcag
városát hívták, Dobos László polgármesterrel az élen. Lukácsi György la-

Néptáncos sikerek
A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói két rangos megmérettetésen
is szép sikereket értek el.
Az Árendás táncegyüttes hét párja
Budapesten az Országos Tanulmányi
verseny döntőjében vett részt a múlt
hétvégén, ahol a harmadik korcsoportban országos második helyezést értek
el. A kötelező táncok versenyében tyukodi táncokat és gyimesi táncokból készült koreográfiával szerepeltek a gyerekek. Felkészítő tanáraik Busai Zsuzsa és
Busai Norbert voltak.
A Viganó AMI Borbolya csoportja
április 13-án, szombaton Jászfényszaruban szerepelt a „Jászkunsági gyerek
vagyok..." művészeti szemle döntőjében, ahol nívódíjat kapott. Ugyancsak
nívódíjjal tért haza Gosztonyi Dóra Viola, az Ifjú Jártató Táncegyüttes tagja is,
aki népi ének kategóriában bizonyult
a legjobbnak. A csoport felkészítője
Szűcsné Urbán Mária.

50. házassági évfordulójuk
alkalmából
szeretettel köszöntik

SZÁRAZ BÉLA JÓZSEFET
és SZÁRAZ BÉLÁNÉ
HORTI MARGITOT
gyermekei, vejeik, unokáik és
unokavejük.

A színes programok sorában megrendezik a II. Bajuszmustrát, emellett
lesznek lovas programok. Színpadra
állnak a jász települések hagyományőrző csoportjai is, valamint ez alkalomból
Jászkisér helyszínül szolgál a Megyei
Néptánctalálkozónak is. A nagykoncerteket szombat este a Magna Cum
Laude nyitja, majd másnap Janicsák
Veca és a The Biebers zenekar fellépése
következik. A pünkösdi hosszú hétvégére való tekintettel késő estig szombaton
utcabállal, vasárnap pedig retro és sláger
discoval várják a mulatni vágyókat.

Vasárnap számos vetélkedővel, horgász-, illetve főzőversennyel, pálinkamustrával és hagyományőrző műsorokkal készülnek a szervezők. A „Pattanj
nyeregbe!” kerékpáros teljesítménytúra
mintegy 40 kilométeren lehetőséget ad
a Jászkisér - Pély -Tiszasüly gátkerülőre, mely évek óta nagy népszerűségnek
örvend a városban. Idén újdonság lesz
a „Sikeres vagyok és jász” elnevezésű
program, ahol Törőcsik Zsolt, jász származású műsorvezető beszélget szintén
sikeres jász vendégekkel. Mindemellett
a három nap alatt vásározás, veterán
járművek felvonultatása, tuning autó
kiállítás és szombaton lengyel kézműves piac is várja az érdeklődőket.
Szintén vasárnap este, Janicsák Veca
és a The Biebers zenekar koncertje között, értékes nyereményt sorsolunk ki –
a rendezvény jubileumi jellegére utalva
– azok között, akik 2019-ben töltik be
a 25. születésnapjukat, és szombaton
9-21 óra között vagy vasárnap 8-20 óra
között regisztráltak a helyszínen található információs pontnál.
– Nagy megtiszteltetés a jubileumi Jász Világtalálkozó megszervezése
és egyben nagy kihívás is, hogy méltók
legyünk a hagyományokhoz. Szeretnénk a hagyományoknak eleget tenni
és közben ötletekkel segíteni a rendezvény sikerességét – mondta Jászkisér
polgármestere, majd lapunknak azt is
elárulta, hogy idén a település újbóli
várossá válásának tizedik évfordulóját
ünnepli. Azonban nem kívánják összekötni a két jeles alkalmat, június 7 és
9 között a jász identitás kerül előtérbe.
Ezt érzékelteti a világtalálkozó logója
is, melyet, mint mondta a polgármester
a jász emberek összetartozását, a vállvállvetve előrehaladást szimbolizálja.

Hagyomány
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Népi viseletek modern korunkban
A Jásztánc Alapítvány Élő viseletek a 21. században címmel kétnapos konferenciát szervezett március 7-8-án. Fontossága miatt visszatekintve teljes képet adunk a
konferenciáról. Az első napon a Jász Múzeumban előadások keretében, a Déryné
Rendezvényházban pedig a következő napon is gyakorlati bemutatókban és foglalkozásokkal szerezhettek ismereteket az érdeklődők a viseletkultúráról.
Kárpáti Márta
A vendégeket az alapítvány nevében
Gál-Dobos Beáta köszöntötte, kiemelten
a rendezvény fő szervezőjét, Tajti Erzsébet alapítványi elnököt, majd a helyszín
házigazdáját, Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgatót, Borbás Ferenc jászkun
főkapitányt, valamint a Hagyományok
Házából érkezett szakmai partnereket és az előadókat. Elsősorban a távolabbról érkezők számára néhány
mondatban bemutatta a Jászság
szerteágazó hagyományőrzésének,
népművészetének megnyilvánulási formáit. Említette a régiónkban
működő színvonalas néptáncos
csoportok munkáját, a Mesepont
megalapítását, a viseletkutatást és
készítést, a kézműves kultúrát, a
páva-körök és különböző hagyományőrző együttesek, egyletek, civil
szervezetek működését.
Borbás Ferenc jászkun főkapitány köszöntőjében a hagyományőrzésben tevékenykedők munkáját
méltatta. Jászberényben élő hagyományközpontúság lelhető fel,
amelynek szerves része a jászkapitányság intézménye. A mindenkori
kapitányok lobbitevékenysége nyomán a kis csoportoktól kezdve az
egészen magas szinteket megszólítva anyagi és szellemi támogatásokat
tudnak közvetítetni a hagyományok őrzői felé. A viseletek iránt egyre növekvő
érdeklődés tapasztalható. Míg két évtizede alig akadt olyan, aki viseletbe öltözött,
ma már nagy ünnepeinket közel ezren
hordják büszkén népi kultúránk díszeit.
Mindehhez a megfelelő kutatómunka és
a kivitelezést szakszerűen elvégző elhivatottak – hímzők, varrók, szabók, anyagosak – személye is kellett. Megragadva
az alkalmat a jászkapitány ez utóbbi csoportból három kitűnő eladót; Lantos Lajosné, Pócz Istvánné, Nagyné
Puskás Éva kereskedőket elismerő
oklevélben részesített.
Az előadások sorát Hortiné dr.
Bathó Edit nyitotta Élő viseletek a
21. században, polgári hatások a jász
és a kun viseletekben címmel. Előadásában a redemptio meghatározó
időpontját vette alapul, majd innen
építkezve haladt napjaink viseletkultúrájáig. A távolabbi vendégek
kedvéért összefoglalta a redemptio
mibenlétét, ismertette a jász identitás megőrzésében betöltött szerepét.
Kiemelte, hogy az önmegváltás tette
lehetővé a jászok számára a gazdasági fellendülést, az anyagi jólétet.
Mindez a ruhahasználatban is megmutatkozott. A jellegzetes parasztpolgári viseletben a finom textíliák,
a pompázatos színek, a drága díszítő
matériák jelezték a jászok tehetősségét. A ruhákhoz a görög és zsidó
kereskedők biztosították a különleges anyagokat, például a taftot, selymet,
brokátot, damasztot vagy a mára már
ismeretlen tabitot, csemetet, foszlányt,
gallont. A bőséges árukészlet is hozzájárult a viselet kivirágzásához, a középkori
földszínű ruhák színesedéséhez.
Mindezekhez a szépséges viseletekhez nem volt egyszerű visszatalálni a
kutatóknak. Kevés képi dokumentum
maradt ránk, a XVII. századból még
rajzok sincsenek. Levéltári anyagok szöveges leírásaiból, periratokból, örökösödési dokumentumokból, hagyatékból,
útleírásokból tudják rekonstruálni az
adott kor ruházatát. Később rajzokon,

majd fotókon már láthatunk jász öltözetű embereket. Sokat segített a kutatóknak az 1857-ben készült Sterio festmény,
amely színesben ábrázolja pompázatos
viseletünk sokféleségét. Többek között ez
alapján is építkezik a mai hagyományőrzés viseleti ága, amely a redemptio 250.
évfordulóján ébredt fel Csipkerózsika
álmából. Az előadó képes prezentáció-

ja második felében a kun viseletkultúra
részleteit tárta a hallgatóság elé, amely
mint mondta, még sok kérdést és kutatnivalót tartogat a szakemberek számára.
Seres Tünde, a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója Turáról
érkezett hozzánk. Barna kislány piros
posztó szoknyája című előadásában a
viseletek áthagyományozódásáról és reprodukálásáról szólt az Alsó-Galga mente
vonatkozásában. Fényképekkel és videó

bejátszásokkal illusztrálta a Galga vidékének öltözködési kultúráját, annak
formálódását és a kísérleteket a valódi
viselet megtalálására, újraélesztésére. A
kutatómunkában nagy segítségére volt
Tóth Sándorné Veronka néni, aki adatközlőként a berényi programot is megtisztelte jelenlétével.
A délutáni gyakorlati foglalkozásokon
a szoknyaszedés technikáját lehetett elsajátítani tőle. A szoknyaszedés tudományába
kisfilmeken keresztül az előadás alakalmával is betekinthettünk. A bejátszásokon
idős asszonyok ördöngös ügyességgel
hajtogatták ráncba a szebbnél szebb, föld-

rajzi helytől függően virágos vagy csíkos
ruhadarabokat. A Galga mentieknek a
viseletkutatásban nagyobb szerencséjük
van, mint a jászoknak, mert egyrészről
egyházi ünnepeik sorában nem szakadt
meg a viseletek hordása, másrészt gazdag
fotóanyagot is birtokolnak. Mindemellett
láttunk elrettentő példákat is a viseletek
deformitását illetően. Jelenleg a szakemberek azon törik a fejüket, mennyi az eredeti a népi öltözékben és mennyire lehet
visszanyúlni az időben például, amikor
táncos produkciókat állítanak színpadra. Hasonló dilemmája van a jászoknak
is kiegészítve olyan problémákkal, hogy
a színes, díszes, drága népviseletek
eredetileg nem táncra készültek, ám
mégis érdemes koreográfiák alkalmával bemutatni őket.
Még az avatatlan is sejtheti,
hogy ezek a gyönyörű népviseletek
rengeteg törődést és kezelési szakértelmet kívánnak. Tajti Erzsébet
ruhaipari szakoktató, a Jásztánc
Alapítvány elnöke mindezekre a
kérdésekre adott választ Régi és új
viseletek felhasznált alapanyagai, ruhatári, ruházatkezelési jó gyakorlatok című előadásában, amelyre már
ebéd után került sor. Prezentációjában az anyagok történeti áttekintésén túl gyakorlati tanácsokat adott
a ruhák karbantartásához. Felhívta
a figyelmet olyan hibákra, mint a
gyakori mosás, a helytelen tárolás,
a vegyszeres kezelés, vagy a nagy veszély; a molyok jelenléte. Elmondta, hogy a ruhák rekonstruálásával
foglalkozók úgy dolgoznak, akár a
rejtvényfejtők, amikor egy-egy régi
iratokban fellelt anyag tulajdonságait
próbálják kitalálni. Rá kell jönniük, mi
lehetett például az olyan varázslatos nevű
anyag, mint a zefír, a luszter, a cisz, a selyematlasz, a barisz. Meg kell oldaniuk a
díszítéseket, amelyek sohasem funkció
nélkül készülnek. Ki kell találniuk az eredeti szerinti megfelelő színárnyalatot, a
mintát. A már elkészült darabokat aztán
szakszerűen ildomos tárolni, amely szintén komoly munkát jelent számítógépes
nyilvántartással, leltári számokkal,
fotómappákkal. Az előadás végén
nem kellett biztatni a jelenlévő
hölgyeket, hogy a mintának hozott
darabokat kézbe vegyék, tapintással érzékeljék és a kiállított eredeti,
akár több száz éves darabokat megszemléljék.
A továbbiakban az érdeklődők
egy része a múzeumban maradt
gyakorlati foglalkozáson, míg a
többiek a Déryné Rendezvényházban folytatták a tapasztalatszerzést.
Kriptáné Halász Zsuzsa népi iparművész a kalocsai viseletek készítéséről és karbantartásáról, Tóth
Sándorné Veronka a turai bábuöltöztetésről és a szoknyaszedésről,
Borbásné Budai Valéria és Donkóné
Birkás Tünde ruhaipari szakoktatók
a jászkapitány díszruhájáról, a férfi
viseletek készítéséről, zsinórozásáról, a női jász viseletek arányos, ízléses kivitelezéséről osztottak meg
gyakorlati tanácsokat.
Este a Jászság Népi Együttes székházában a Folkpédia tartott viseletbemutatót
a „menyekezőruhákról”, ahol Nagy-Magyarország különböző tájegységeinek
gyönyörűséges menyasszonyi ruháit
csodálhattuk meg a népviseletbe öltözött lányokon. Az esti vendégséget Ézsiás
Barnabás regnáló jászkapitány köszöntő
szavai nyitották, aki a nőnap alkalmából
is szeretettel üdvözölte a szép számmal
megjelent lányokat-asszonyokat.
Pénteken a Déryné Rendezvényházban gyakorlati bemutatókkal, foglalkozásokkal folytatódott az informatív, jó
hangulatú konferencia.

Kárpáti Márta képriportja
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Májusi ajánlatok
„Mert játszani öröm”
Május 2., csütörtök 10 óra
Interaktív játszóház és kézműves műhely, melyre
a város alsó tagozatos általános iskolás tanulóit
várják az esemény szervezői, a Jászberényi Ifjúsági
Önkormányzat a Magyar Pedagógiai Társaság és
JNSZ Megyei Tagozata.
EKE Jászberényi Campus 131-es terem
Roma sztárparádé
Május 3., péntek 21 óra
A januári telt házas, jól sikerült buli után visszatér
a Roma sztárparádé csapata városunkba. Egész
éjszaka a zenét Gyémi és zenekara szolgáltatja.
A fellépő előadók: Grofó, a roma zene királya és
Mamuko & Berci énekes párosa Szlovákiából.
Ifjúsági Ház – Külső szervezés
MineCinema – A főorvos
Május 4., szombat 7.30

A MineCinema Minecraft mozi egy olyan
közösségi rendezvény, ahol hazánk népszerű
YouTube videósaival találkozhat egyedülálló
mozis körülmények között. Az eseményen egy
igazi MineCraft film, MineCraft videósok szereplésével és rendezésével látható, melynek címe: A
főorvos. A látogatók a film megtekintése mellett
részt vehetnek egy dedikáláson is, ahol közös fotót készíthetnek kedvenc videósukkal, ezenfelül a
VIP jegyet vásárló vendégeinket plusz meglepetés
programokkal is várják.
Lehel Film -Színház
Etna koncert
Május 4., szombat 21 óra
Az Etna zenekar várja bulira a rockzene rajongóit
és válogatást adnak elő hazai (pl. P. Mobil, Korál,
Piramis, Edda) és külföldi (Deep Purple, Led
Zeppelin stb.) példaképeik zeneszámaiból.
Törpe klub

Jászkun Redemptio emléknapja
Május 6., hétfő

A Jászkun Redemptio 274. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi programok:
15 óra Ünnepi Szentmise. A szentmisét
celebrálja: Szántó József c. apátplébános. A
Szentírásból felolvas és áldást mond: Mező István
református főlelkész.
Nagyboldogasszony Főtemplom
16.30 Koszorúzás a Jász emlékműnél.
A jászkun települések képviselőinek koszorúzása.
Közreműködik: Molnár László tárogatón.
Lehel vezér tér
18 óra A jászkun redemptio tiszteletére rendezett
központi emlékünnepség és gálaműsor.
Lehel Film-Színház
A gálaműsorra a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a szabad helyek
függvényében, május 4-től lehet a Lehel FilmSzínházban. Köszöntőt mondanak: dr. Szabó
Tamás, Jászberény város polgármestere, Pócs
János, a Jászság országgyűlési képviselője, Győrfi
Sándor, jászkun főkapitány.
Ünnepi előadás - Dr. Bartha Júlia néprajzkutató:
A rendelkezés szabadsága. Emlékezés a kunok és
a jászok betelepülésének 780. évfordulóján.
A Jászkunság Hagyományőrzéséért Díjak
átadása. A díjakat átadja: Győrfi Sándor, jászkun
főkapitány.
Gálaműsor: A szabadság ára
Közreműködik a Jászsági Hagyományőrző Egylet
és a Jártató Táncegyüttes. Összeállította: Hortiné
dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója.
Részletek a Nagykunsági Krónikából
A Nagykun Táncegyüttes műsora (Kisújszállás)
Művészeti vezető: Herczeg Katalin.

Kerékpáros közlekedésbiztonsági verseny
Május 6., hétfő 13 óra
A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium a Jászberényi Ifjúsági Önkormányzattal
közreműködve kerékpáros közlekedésbiztonsági
versenyt szervez iskolánként 2 db, 3 fős felsős
csapat részére.
Jelentkezés, érdeklődés: 70/319-8318
Szent István Sport Általános Iskola és
Gimnázium udvara
Nyitott Könyvtár programsorozat
Május 7., kedd 16 óra
10 + 1 nyomós érv, miért meséljünk kortárs
meséket? - Sinka Annamária előadása. Szülőként,
pedagógusként esetenként félve válogatunk a
modern kortárs mesék számunkra ismeretlen világából. Az előadás olyan kortárs irodalmi meséket,
meseválogatásokat mutat be, amelyek kimondottan a mesehallgató korosztály számára kínálnak
irodalmilag igényes, minőségi olvasnivalót.
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Campus könyvtára
A Hónap Műtárgya
Május 7., kedd 17 óra

Iványi Grünwald Béla egyik alapító tagja és
tanára volt a nagybányai művésztelepnek és iskolának. Nagybányán a realista tájak és jelenetek
egész sorát festette. A Hónap Műtárgya sorozatában Folyóparti kisváros templommal című festményének bemutatójára várják a képzőművészet
barátokat. Az alkotást Varga József Zsolt Barcsaydíjas festőművész mutatja be a közönségnek.
Szikra Galéria
„A csutkaökörtől a legóvárig” – Nagyszülők
és unokák játékai kiállításmegnyitó
Május 9., csütörtök 17 óra

Májusi sportprogramok
Május 02. csütörtök 19 óra
NB I/A kosárlabda bajnoki mérkőzés középszakasz rájátszás
JP Auto-JKSE - Falco-Szombathely
Bercsényi úti Játékcsarnok

Május 26. vasárnap 10 óra
Pest megyei női labdarúgóbajnokság Keleti
csoport
Jászberényi FC – SK Tóalmás
Városi 3/4-es műfüves pálya

Május 05. vasárnap 10 óra
Pest megyei női labdarúgóbajnokság Keleti
csoport
Jászberényi FC – Kerepesi SBE
Városi 3/4-es műfüves pálya

Május 26. vasárnap
NB I-es baseballmérkőzés
Jászberény Stinky Sox - Jánossomorja Rascals
Lehel sportpálya

Május 11. szombat
NB I-es baseballmérkőzés
Jászberény Stinky Sox - Budapest Reds Baseball SE
Lehel sportpálya
Május 12. vasárnap 17 óra
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC – DVTK II.
Városi Stadion
Május 15. szerda 19 óra
NB I/A kosárlabda bajnoki mérkőzés középszakasz rájátszás
JP Auto-JKSE - Pécsi VSK
Bercsényi úti Játékcsarnok
Május 26. vasárnap 17.30
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC – ESMTK
Városi Stadion

Megjegyzés:
A kosárlabda rájátszás végső szakaszának mérkőzései még nem ismertek. Az biztosnak látszik, hogy Pécs ellen lesz két győztes meccsig,
de hogy mikor, nem tudni…

A játékszerek a gyermekek szórakoztatására,
kikapcsolódására szolgáló eszközök, amelyek
egyben komoly oktatási-nevelési szerepet is
betöltenek. A jó játékszer fejleszti a képességet és
ösztönzi a kreativitást. A kiállítás a XIX. század
végétől a XX. század végéig eltelt időszak házilag
készített, illetve bolti gyerekjátékainak rendkívül változatos és színes skáláját mutatja be. A
kiállítást a közönség figyelmébe ajánlja: dr. Nagy
Veronika néprajzkutató. Közreműködik: Barkóca
Gyermek Táncegyüttes.
Jász Múzeum
Író-olvasótalálkozó - Borsa Brown író
Május 9., csütörtök 17 óra
Borsa Brown elsősorban romantikus, erotikus témában ír, de emellett fontos társadalmi
problémákra is rámutat és a pszichológia sem áll
tőle távol. Különös, szókimondó, egyedi stílusa
miatt vált az olvasók egyik kedvencévé. Minden
regénye (a „maffia” és az „arab” sorozata révén)
a toplisták élére került, sokak szerint magyar
írók között az ő könyvei fogynak a legnagyobb
példányszámban.
Városi Könyvtár
Yoko Retro Disco
Május 11., szombat 21 óra
Tavaszi szezont lezáró buli egy fergeteges Yoko
Retro video Disco-val, ahol az este házigazdája
Dj Guba. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel váltsd meg előre jegyed és biztosítsd helyed a
táncparketten.
Ifjúsági Ház

2019. május 2.

XXX. Jász Bál
Május 11., szombat

A Városvédő és Szépítő Egyesületnek minden túlzás nélkül állítható, ez évi legnagyobb eseménye a
Jász Bál visszatérése városunkba. Most az egykori
alapítók társrendezőként működnek közre az
önkormányzat mellett a jeles társas összejövetel lebonyolításában. A sorrendben XXX. Jász
Bál, a redemptio emléknapjához igazítva kerül
megrendezésre, ahol folytatódik a hagyomány,
a vendégek pénzbeli adományokat tesznek egy
előre meghatározott nemes cél érdekében. Ez
alkalommal a város legrégibb műemlékei közé
tartozó, az 1831-ben a kolerajárvány emlékére
emelt, a promenádon álló Szentháromság-szobor
felújítását támogathatják.
Bakancslista- Karib-tengeri hajózás
Május 14., kedd 18 óra
Ebben a hónapban a Karib térségben kalandozhatnak Demény István fotográfus élménybeszámolóit hallgatva és fényképeit nézve a világjárást
kedvelők. Karib-tengeri hajózás című előadásán
többek között a Bahamákra, a Dominikai Köztársaságba, Jamaicába, és a mexikói piramisokhoz
is eljuthatunk.
Jászberényi Városi Könyvtár kamaraterme
XIX. Múltidéző történelmi játszóház
– Rákóczi és kora
Május 17., péntek 8 óra
Főnix Fészek Műhelyház
Kiállításmegnyitó
Május 17,. péntek 17 óra
elRENDeltetett - Gubis Mihály művészete
Gubis Mihály, békéscsabai alkotó, egyszerre volt
festő, grafikus és képzőművész, alkotásaiban
visszaköszön nyomdászmúltja is. A művészi
ágazatok tragikusan félbeszakadt életművében
itt-ott összeértek és nagyszerűen megfértek
egymás mellett. A művészetét népszerűsítő és rá
emlékező kiállítást Ván Hajnalka művészettörténész nyitja meg. Közreműködik szöveges hangperformansszal: Nagy Zopán költő, fotóművész.
Lehel Film-Színház
Nyárnyitó Berény Feszt
Május 17., péntek 17 óra
Mindenki várja már, hogy jöjjön a nyári szezon,
ezért mielőbb egy hatalmas partival kívánják
megnyitni azt ezen az éjszakán a szervezők.
Elhozzák a legdögösebb discó zenéket és mellé
sztárvendégeket Burai Krisztián, Goldsound és
Nikita személyében. Az est rezidensei: Dj Makkos, DJ Patron és David Lookback gondoskodnak majd a remek, pörgős zenékről.
Ifjúsági Ház
XXVIII. Zagyva-Hajta Gyalogos
Teljesítménytúrák
Május 18., szombat Indítás: 8 és 10 óra között
A Hajta gyalogos teljesítménytúrák már több
mint negyedszázada meghatározó szabadidőés sporteseményei városunknak. Jászberény
környékét, a Hajta – mocsár és a Zagyva ártér
természeti értékeit mutatja be. Zagyva – Hajta
teljesítménytúra - 28 km, Zagyva – Bán hegy
teljesítménytúra -16 km, Zagyva menti séta túra
- 10 km. Minden induló összecsukható turista
poharat kap ajándékba! A teljesítők megkapják a
túra egyedi kitűzőjét és névre szóló oklevelét.
Indulás és érkezés:
Jászberényi Állat- és Növénykert
PikTúra a Zagyvaparton
Május 18., szombat 10 óra
A Múzeumi világnap alkalmából a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria szabadban való alkotásra hívja
a képzőművészetben szívesen tevékenykedő vagy
ehhez kedvet érzőket PikTúra címet viselő rendezvényükre, a Zagyvaparti sétányra. Az eszközöket a
szervezők biztosítják és a rendezvény ingyenes.
Zagyvaparti sétány
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Májusi ajánlatok
Deák Bill Gyula 70
Május 18., szombat 20 óra
Bill Kapitány,„a magyar blues király” tavaly
ünnepelte hetvenedik születésnapját és pályafutásának ötvenedik évfordulóját. Színes
repertoárjából örökzöld dalait mára már három
generáció énekli, így a többszörös arany-, platina
és gyémántlemezes énekes a koncerten több évtizednyi zenei időutazásra invitálja a közönséget.
Szólnak a Rossz vér album dalai, nem marad el a
Kőbánya blues és Torda alakja is megelevenedik
az István a Királyból.
Pótkerék

VII. Jászberényi Sportágválasztó
Május 25., szombat 10 óra
A Sportágválasztó célja nem változott: minél
többeket buzdítani a sportolásra, egy helyszínen
lehetőséget adva több sportág kipróbálására.
Mert más érzés nézni a sportot, és más érzés
kipróbálni, kézbe venni a sporteszközöket,
belekóstolni az egyes mozgásformák lényegébe,
gyakorlati sportélményeket szerezni, melyek
sokakat vezetnek el a kiválasztott mozgásforma
sportegyesületébe.
Margit-sziget, Szántai kert, Városi Strandfürdő,
Klapka SZKI udvara, tornaterme, Városi Zagyva

Egészség és Életmód sorozat Müller Péter: Az élet művészete
Május 20., hétfő 18 óra
Müller Péter a magyar ezoterikus irodalom nagymestere, aki előadásain nem csak értékes gondolatokkal ajándékozza meg a közönséget, de lényével
sajátos közösségi élményt teremt, az együttlét
különleges légkörét hozza létre. Az élet művészete
című előadásán az igazság, szépség, szerelem, szeretet, barátság, jóság áll a középpontban. Egyszerűen
csak élni, vagy az életet művészi fokra fejleszteni,
megérteni önmagunkat és a világot – ezekre a
mindannyiunkat egyformán érintő, fontos kérdésekre próbál válaszokat keresni. Beszél az emberi
sorsról, a jövő sejtéséről, a várakozás művészetéről
és a gondviselés segítő erejéről, a boldogságról és
az élet nagy válaszpontjairól.
Ifjúsági Ház

Tavaszi Vadászat - Akela koncert
Május 25., szombat 20 óra
Ki gondolta volna, hogy már közel három
évtizede koptatja a színpadot hazánk a mai napig
egyik legnépszerűbb thrash/heavy metal bandája,
az Akela. Tavaszi Vadászat turnéjuk alkalmával a
farkas falka jászsági rajongóira is „rátör”. Vonyítsunk velük együtt a holdra!
Pótkerék

Belvárosi Esték
Május 23., csütörtök 17 óra
A Belvárosi Esték soron következő programján
Az európai viselkedéskultúra alapjai és a helyes
verbalitás címmel Dr. Görög Ibolya protokoll
szaktanácsadó előadása hallgatható meg. A rendezvény ingyenes!
Déryné Rendezvényház
Richter Egészségváros - Egészség ezreknek,
milliók a kórháznak
Május 25., szombat 9 óra
Jöjjön el családjával, részvételével növelje a Jászberényi Szent Erzsébet Kórháznak szánt adományt!
A Richter Gedeon Nyrt. 2 millió Ft alapadományt
ajánl fel városuk és a térség kórháza számára, az
intenzív osztály lélegeztető gépparkjának fejlesztésére. Ezt az adományalapot a résztvevők minden
szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért
járó adományponttal növelni tudják, hiszen a
Richter pontonként 300 forinttal megemeli az
alapadomány összegét. Minél aktívabban cselekszik
valaki saját egészségéért, annál nagyobb mértékben
járul hozzá a kórháznak szánt adomány gyarapításához. Aki a napot az Egészségsétával kezdi, máris két
ponttal segít az adománygyűjtésben. A programról
bővebben: www.egeszsegvaros.hu
Lehel vezér tér
Közlekedik a család –
közlekedésbiztonsági vetélkedő
Május 25., szombat 9 óra
A körültekintő, megfontolt és példamutató közlekedés szabályaival a legfiatalabbaknak érdemes
minél korábban megismerkedniük, az idősebbeknek pedig sosem árt azokat újra és újra átismételniük. A versenyre nevezhet minden olyan
magyarországi lakóhellyel rendelkező család, ahol
legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B”
kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6–17 év
közötti gyereke(ke)t nevelnek. További információk: www.kozlekedikacsalad.hu
Jászberényi Állat- és Növénykert
A hónap meséje sorozat – Rozmaring királyfi
Május 25., szombat 9.30
Élőszavas, élményszerű mesemondással – amit
népdalokkal is színesítenek –, ismerhetik meg a
gyerekek Rozmaring királyfi történetét. A mesélés végén, annak világában maradva táncolnak,
majd ezt követően kézműveskedéssel készíthetik
el a mese egyik szereplőjét, így a résztvevők is a
mese hősévé válhatnak. A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni lehet a
könyvtár gyermekrészlegén személyesen 2 héttel
az adott program előtt!
Jászsági Népmesepont

Városi Gyermeknap
Május 26., vasárnap 9 óra
Változatos programokkal, rendezvényekkel
készülnek a szervezők, mellyel a gyerekeket
szeretnék meglepni és ünnepelni ezen a napon.
Lesz Tesz-vesz utca népi játéktérrel, kosaras
körhintával, kézműveskedéssel, íjászkodással,
társasjátékokkal. A színpadon muzsikál a Zűrzavar zenekar, látható majd bábszínház, bűvész,
táncbemutató és még mennyi más érdekes!
Margit-Sziget
Kihívás Napja
Május 29., szerda 16.30
Sportoljunk a Kihívás Napján a Tehetség Sportegyesület rendezvényén! Csak néhány az extrém
feladatokból: közös bemelegítő torna, kisbusz
tolás-húzás, kötélhúzóverseny, pokoli torony, csőlépcső, családi jászexathlon sorverseny, csizmahajító verseny, erdei futás, erdei séta, stb.
Állat- és Növénykert melletti füves focipálya
Múzeumi Esték
Május 30., csütörtök 17 óra
A Múzeumi Esték sorozatában Strompf Pál és az
autóbusz közlekedés a Jászságban – Kiss Erika
helytörténeti kutató előadását hallgathatják meg.
Jász Múzeum
„Legyen a zene mindenkié!”
Május 30., csütörtök 18 óra

www.jku.hu
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Májusi moziműsor
Kisterem
Manta Ray
thaiföldi-francia-kínai dráma, 105 perc (12)
május 2., 3., 4., 16.15 óra, május 5., 6., 18.15
óra, május 7., 8., 20.15 óra.
A vörös ügynök
angol életrajzi dráma, thriller, 101 perc (16)
május 2., 3., 4., 18.15 óra, május 5., 6., 20.15
óra, május 7., 8., 16.15 óra.
Lords of Chaos - Sötétség gyermekei
angol-svéd életrajzi dráma, horror, 118 perc (18)
május 2., 3., 4., 20.15 óra, május 5., 6., 16.15
óra, május 7., 8., 18.15 óra.

Nagyterem
Manu a legsirályabb fecske
német animációs film, 88 perc (6)
május 2., 3., 4., 5., 7., 8., 16 óra.
A gyászoló asszony átka
amerikai horror, misztikus thriller, 93 perc (16)
május 2., 3., 4., 5., 7., 8., 18 óra.
Bosszúállók: Végjáték
amerikai fantasztikus akciófilm, kalandfilm (12)

Tied a világ
francia akció-vígjáték, 95 perc (12)

május 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 20 óra.
Mia és a fehér oroszlán
francia dráma, családi film, 98 perc (12)
május 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16 óra.
május 9., 10., 11., 16.15 óra, május 12., 13.,
18.15 óra, május 14., 15., 20.15 óra.
A művészet templomai: Leonardo 500
olasz ismeretterjesztő film, 90 perc (12)
május 9., 10., 11., 18.15 óra, május 12., 13.,
20.15 óra, május 14., 15., 16.15 óra.

Csaló csajok
amerikai vígjáték (12)
május 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18 óra.
Pokémon - Pikachu, a detektív
japán-amerikai kalandfilm, családi animációs film (6)

Pécsi szál
színes magyar film, 73 perc (12)
május 9., 10., 11., 20.15 óra, május 12., 13.,
16.15 óra, május 14., 15., 18.15 óra.
Éter
lengyel-ukrán-litván-magyar-olasz történelmi dráma, thriller, 118 perc (12)
május 16., 17., 18., 16.15 óra, május 19., 20.,
18.15 óra, május 21., 22., 20.15 óra.
Szívek királynője
Dán dráma, 126 perc (12)
május 16., 17., 18., 18.15 óra, május 19., 20.,
20.15 óra, május 21., 22., 16.15 óra.
Erdei boszorkány – Tűzpróba
dán-norvég-magyar-cseh fantasy, családi film,
90 perc (12)
május 16., 17., 18., 20.15 óra, május 19., 20.,
16.15 óra, május 21., 22., 18.15 óra.
Vízipók-csodapók - a film
magyar animációs film, 79 perc (KN)

május 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 16 óra.
Két lépés távolság
amerikai romantikus dráma, 116 perc (12)
május 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 18 óra.
Brightburn – A lángoló fiú
amerikai horror (16)
május 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.,
25., 26., 27., 28., 29., 20.30 óra.
John Wick: 3. felvonás - Parabellum
amerikai akcióthriller, krimi (16)

Sas Dániel zongoraművész és barátainak jótékonysági hangversenye Farkas Ricsi javára.
Déryné Rendezvényház
Hősök Napja
Május 31., péntek 10.45
Magyarországon 2001 óta május utolsó vasárnapján tartják a magyar hősök emléknapját, ahol
azokra a katonákra emlékeznek, akik életüket
áldozták a hazáért. Városunkban katonai tiszteletadással a szolnoki Légierő zenekar és a Hagyományőrző díszőrség közreműködésével hajtanak
főt a hősöknek.
Szentkúti tér, II. világháborús emlékmű
Csillagászati előadás
Május 31., péntek 18 óra
A tudományos ismeretterjesztő esemény előadója
dr. Kiss László fiatal akadémikus lesz, akinek kutatási témája csillagszerkezet és fejlődés, valamint
a bolygókeletkezés más csillagok körül.
Városi Könyvtár

május 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 18 óra.
május 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.,
június 1., 2., 3., 4., 5., 16.15 óra.
A szavak ereje
angol vígjáték, dráma, misztikus film, 91 perc (12)
május 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 18.15 óra.
A gyermek
ír horror, 90 perc (16)
május 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.,
június 1., 2., 3., 4., 5., 20.15 óra.
Fájdalom és dicsőség
spanyol dráma, 113 perc (12)
május 30., 31., június 1., 2., 3., 4., 5., 18.15 óra.

Undipofik
amerikai animációs vígjáték, kalandfilm (KN)
május 24., 25., 26., 27., 28., 29., 16 óra.
Aladdin
amerikai fantasy, családi kalandfilm (6)
május 30., 31., június 1., 2., 3., 4., 5., 16 óra.
Éretlenségi
amerikai vígjáték, 105 perc (12)
május 30., 31., június 1., 2., 3., 4., 5., 18.30 óra.
Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány
amerikai krimi, thriller, életrajzi film, 108 perc (16)
május 30., 31., június 1., 2., 3., 4., 5., 20.30 óra.
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A játékok szerepe
kisgyermekkorban

Demográfia és családpolitika

Lakossági
fórumra
hívta az érdeklődőket,
a városért való közös
gondolkodás
jegyében Budai Lóránt, a
Jobbik önkormányzati képviselője, április
23-án délután a Városi
Könyvtár kamaratermébe. Az esemény fő
témájaként a demográfiai helyzetből kiindulva a családpolitika
kérdéseiről beszéltek
a meghívott vendégek.

a városból. Fontosnak nevezte az esélyegyenlőséget. Úgy vélte, hogy egy önkormányzatnak lehetnek erre vonatkozó programjai, döntései.
Balogh Béla, az MSZP részéről
megjegyezte, hogy a berényiek itthon
tartásához élhetőbb városra van szükség, olyan intézkedések szükségesek,
amelyek megállíthatják a lakosság fogyását és erre vannak lehetőségek.
Ezt követően a meghívott országgyűlési képviselők a „nagypolitika” te-

dalmi környezet kialakítása is szükséges.
Mindehhez a túlóratörvény módosítását, az otthonápolás állami elismerését,
a kilakoltatási moratórium meghos�szabbítását, a családi pótlék emelését
és az oktatás és egészségügy reformját
sürgette. Szólt a lakhatás költségeinek
támogatásáról, miszerint a minimális
közműszolgáltatásokat alanyi jogon kellene juttatni az embereknek.
A lakosságcsökkenés megállításához az ország általános állapotát is meg

rén fejtették ki nézeteiket, álláspontjaikat a témákban.
Csányi Tamás (Jobbik) megfogalmazta kritikáit a kormány családvédelmi akciótervével kapcsolatosan.
Véleménye szerint sokakhoz szól, de
keveseket ér el majd ez a program, és a
családokat hitelfelvételre „kényszeríti”,
a bankok érdekkörébe tolja.
A DK részéről Vadai Ágnes kiemelte, hogy a családok gyermekvállalási
kedvének növeléséhez a megfelelő társa-

kell vizsgálni, vélte dr. Varga László
(MSZP). Megszólalásában kifejtette:
hazánk több régiója is siralmas állapotban van, sereghajtó az uniós versenyképességi mutatók szerint. Tovább
romlott az egészségügy és az oktatás
helyzete, a munkavállalók egyre kiszolgáltatottabbak. Pártja elképzeléseit
ismertetve szükségesnek tartja a gyereknevelés és a munka összehangolását.
Az esemény záró részében a hallgatóság kérdéseit válaszolták meg az előadók.

Egy esős vasárnap kutyákkal

nappal ünnepelte a magyar mentőkutyázás harmincadik, jubileumi évfordulóját. Az ünnepelteket köszöntötte Pócs
János, a Jászság országgyűlési képviselője
és Szabó Tamás polgármester is, akik
mindkét helyszínt felkeresték.

munkatársunktól

Valójában véletlen egybeesés, de akár
megrendezett felvezetése is lehetett
volna a helyi Védőnői Szolgálat április
26-i Baba-Mama Klubjának az egyik
országos rádió csatorna aznapi, reggeli műsora. Abban ugyanis többek
között a gyermekeinknek vásárolt
felesleges játékok sokaságát firtatták
a műsorvezetők. De mégis hol szabjunk határt a színes tárgyak men�nyiségének, és valóban ezek megléte
viszi-e előre gyermekünk fejlődését?

és gyermeke számára egyaránt. „Úgy
kell készülni a baba fogadására, hogy a
kisbaba tanuljon meg alkalmazkodni a
felnőtt világhoz.”
Miután kialakult a baba napirendje, abba már könnyedén beilleszthető a

Gergely Csilla
A Jászberényi Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat munkatársai minden hónapban érdekes és
hasznos előadással készülnek a még
gyermeküket váró- és kisgyermekes szülők számára. 2019 első félévében már
esett szó a kicsik helyes táplálásáról, a
bölcsőde-, illetve óvodaválasztásról, áp-

rilis utolsó péntek délelőttjén pedig a játékok gyermekek fejlődésében betöltött
szerepét vették górcső alá.
A Jászberényi Városi Könyvtár kamaratermében Lőrincz Linda védőnő
köszöntötte a magukat azonnal feltaláló
csemetéket és szüleiket a gazdagon felszerelt játszószőnyegen. Amíg a maroknyi aprónép a játékok bűvöletében és
egymás társaságában sütkérezett, addig
az édesanyák részben ismeretterjesztő,
részben praktikus tanácsokat hallgathattak a gyermekjátékokat illetően.
Megtudtuk, hogy a kismamáknak már a
várandósság idején készülniük kell arra,
hogy minél több minőségi időt töltsenek majd születendő gyermekükkel. A
védőnő hangsúlyozta, hogy a gyermekkel való foglalkozás életkortól független,
hiszen a szülő feladata, hogy megtanítsa
csemetéjét játszani, ami egy folyamat.
A szakember mindemellett hozzátette,
hogy ez korántsem egyszerű feladat.
Főként az édesanyák semmihez sem hasonlítható, csodálatos hivatásához tartozik a közös játék, amely jól szervezett
napirenddel valóban öröm lehet szülő

játékidő mellett a soha véget nem érő,
láthatatlan házimunkák sora is. A kicsik
pedig idővel megtanulják elfoglalni magukat, amíg édesanyjuk elmosogat, vagy
akár megfőzi a vacsorát. Ehhez azonban
fontos, hogy ne ültessük a babát székbe,
hanem adjunk neki teret akár járókában, akár a földön – fűzte hozzá Lőrincz
Linda. A szülő felelőssége, hogy megtanítsa csemetéjének az alapvető szabályokat, korlátokat állítson fel neki, amelyek
biztonságot nyújtanak a gyermeknek.
Így bárhová is sodorja őket az élet, mindenhol feltalálják majd magukat.
A tárgyi értelemben vett játékok
szerves részei a cselekvésnek. Ezekből
kezdetben elég néhány, amelyek biztonságosak, rághatóak, moshatóak, színesek,
de nem túl élénkek. Összességében azok
a játékok jók ma is, amik jók voltak 2030 éve, vagy akár még régebben is. Ilyen
például a labda, az építőjátékok, a kirakók, az egymásba rakosgatható játékok.
A mai modern játékok is ezekre építkeznek, csak éppen elemmel, vagy árammal
működnek. Ezek többsége ugyanúgy fejleszti a gyermek képességeit, csak azt kell
mérlegelni, hogy ér-e az a játék annyit,
amennyire reklámozzák, vagy hétköznapi dolgokkal is pótolható? Például a járássegítőt nagyszerűen helyettesíthetjük
bútorokkal, melyeken a kicsi biztonságosan támaszkodhat. Ha van olyan játék
a gyermek környezetében, ami nem köti
le a figyelmét, azt érdemes eltávolítani,
esetleg később újra elővenni. Nem jó, ha
rengeteg játék veszi körül.
Amit viszont nem pótolhat semmi, az a szülő aktív jelenléte a játék
során. A szülőnek kell rengeteg időt
foglalkozni a gyermekkel, minél több
értékes percet eltöltve – zárta az áprilisi
klubdélelőttöt Lőrincz Linda. Legközelebb az egész évben várva várt gyermeknapi rendezvény lesz a baba-mama
klub soron következő programja.
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A rendezvény kezdetén, annak
moderátora, Turóczi György, a Jobbik
megyei sajtófőnöke üdvözölte a megjelenteket. A demográfia és a családpolitika szorosan összefügg egymással, ezek
kérdéseit járták körbe a fórum előadói.
Felszólalásaikban elmondták, hogyan
látják a fennálló helyzetet, összefoglalták a véleményük szerint legégetőbb
problémákat, és kifejtették, hogy ezekre milyen megoldásokat javasolnak.
Első körben, a téma helyi vonatkozásait előtérbe helyezve, a városi önkormányzat képviselő-testületének ellenzéki tagjai mondták el hozzászólásaikat.
A Jobbik részéről Bobák Zsolt kifogásolta, hogy a kormánypárt, a bérlakások építése helyett a munkásszállók
kialakítását támogatja, ahogy ez helyben is történik, egy Faiskola utcai épülettel kapcsolatosan. Párttársa, Budai
Lóránt szerint nem vonzó a városunk a
fiataloknak, ezért hagyják el, vagy nem
térnek vissza ide tanulmányaik után.
Ennek egyik oka lehet a helyi szórakozási lehetőségek szűkülése, hiánya, ezen
mindenképpen változtatni kívánnak.
Dr. Gedei József, a DK képviselője
a társadalmi egyenlőtlenségek elleni
fellépést sürgette. Kifejtette: a társadalmi olló oly mértékben szétnyílt, hogy
akik nem tudnak megfelelő élethelyzetet teremteni maguknak Jászberényben, helyben érvényesülni, elmennek

Két országos hírű kutyás rendezvénynek is otthont adott városunk
a hétvégén. Bár az időjárás nem volt
túl kegyes a résztvevőkhöz, a hangulat felhőtlen volt mind a két remek
programon.

tésében a kiválóan képzett magyar ebek.
A Magyar Mentőkutyás Szervezetek
Országos Szövetsége vasárnap családi

Pesti József
A mentőkutyák világnapját április
26-án ünnepeljük. A magyar mentőkutyás szervezeteknek tizenöt tagszervezete
van országszerte. Az év minden napján
120 kiképzett kutya áll készenlétben,
hogy segíthessen a bajbajutottakon.
Nemcsak itthon segítenek, de az országhatárokon túl is bevetették már az állatokat: Törökországban, Indonéziában és
Indiában is részt vettek a sérültek men-

A jászberényi kiképzőbázison megtartott rendezvényről az M1 televízió élő
adásban tudósított. Az ünnepélyes ceremónia után sajnos a kedvezőtlen, esős
idő miatt több program is elmaradt, de a
megjelentek így is egy értékes napot tölthettek el a Borsóhalmi úti bázison.
***
A MEOESZ Jászberényi Önálló
Jogú Szervezete szintén vasárnap az
Electrolux sportpálya területén őrzővédő CAC kutyakiállítást rendezett.
Közel negyven fajtából 188 négylábút
neveztek a versenyre. A kiállítás legszebb kutyájának a román küllembíró
egy négyéves leonbergi kant választott.
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Gyerekek

Sakkoztak az ovisok

A mese mindenkié
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A Hagyományok Háza „Hencidától…Boncidáig” címmel határokon
és generációkon átívelő népmesemondó versenyt szervezett április
13-án, szombat délelőtt a Jászsági
Népmesepontban. A regionális elődöntőn fókuszba került a ma már
méltatlanul elhanyagolt előszavas
népmesemondás és a kicsik kedvéért
kézműveskedésre is lehetőség volt.
szabó

A Bajnok Sakkiskola Sportegyesület
szervezésében április 13-án, immár
másodjára rendeztek gyermek sakkversenyt Jászberényben, melynek
idén is az Angyalkert óvoda biztosított helyet.
Tavaly még csak óvodás elmebajnokságot szerveztünk, idén viszont már alsó
tagozatos iskolásokkal is bővült a verseny,
ahol összesen 67 nebuló mérhette össze
sakktudását. A Bajnok Sakkiskola Debreceni székhelyű és legfőbb bázisa is ott
található, de elnöke, Farkas Ádám elszármazott jászként számos erőfeszítést tesz,
hogy fellendítse a sakkéletet a JászberényHatvan- Gyöngyös régióban.
A versenyen 2*15 perc gondolkodási
idővel gazdálkodhattak a gyerekek és körmérkőzéses rendszerben mérhették össze
játékerejüket különböző tudásszintű óvodás és iskolás csoportokban.
Az iskolások legerősebb csoportjában Szeremi Dániel (NBA isk.) az
1. helyet vívta ki magának. Mögötte
ugyanannyi pontot gyűjtve, az egymás
elleni eredmény alapján Solti Marcell
(Fürkész ovi) lett a második. Fontos
megjegyezni, hogy Marci óvodásként
játszott az iskolások között!

Az óvodások legerősebb csoportjában egy ifjú tehetség, Bencsik Máté
(Központi ovi) bizonyult a legjobbnak,
tőle nem sokkal lemaradva az ezüstérmet Muhari Kornél (Kuckó ovi) vehette
át. A bronzérmet Csányi Nóra (Központi ovi) szerezte meg a rajta kívül csak fiúkból álló mezőnyben.
A versenyt a gyerekek nagyon élvezték és örömmel az arcukon, fülig
érő mosollyal távoztak.
Merk Attila Csaba
oktató

Bábos matiné
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj. Ez
a címe annak a humoros bábjátéknak, amit a Lehel Film-Színház pódiumán, a Családi matiné sorozat
keretében, április utolsó vasárnapján
mutatott be a Maszk Bábszínház.

rülhet a feladat és övék lehet munkájuk
bére, az aranyszóró szamár, a terülj-terülj asztalka és az üssed-üssed botocska. Az álnok fogadósné ellopja ugyan
szerzeményeiket, de összefogva sikerül
mindent visszaszerezniük. Mindezek
után otthon persze nagy az öröm, a végén győzött az igazság!
A kicsik sokat tapsoltak és nagyon
élvezték az énekkel, zenével színesített,
izgalmas és kifejezetten látványos játékot. Valószínűsíthetően tanulsága is
eljutott hozzájuk.

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

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

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

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

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

döntő helyszínéül. – Jó kapcsolatban
vagyunk az itt tevékenykedő közművelődési szakemberekkel, akik nagyon
profik. Könnyű volt velük együtt dolgozni, a Népmesepont pedig gyönyörű
hely, ami hitelesen visszaadja a népmesék világát és a népi kultúra értékeit –

Élmény a mesehallgatás
Az élőszavas mesemondás otthona
Jászberényben a Jászsági Népmesepont, amelynek egyik kiemelt programja A hónap meséje sorozat. Április 27-én, szombaton A király nyulai
című népmesét mutatták be az óvó
nénik, interaktív és játékos feladatokkal kiegészítve.
sz. l.

demeter
Ezen az esős vasárnapon a Maszk
Bábszínház – amely több mint 15 esztendeje résztvevője a hazai gyermekkultúrának –, az ismert magyar népmese,
a Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj
alapján adta elő annak átdolgozását bábokkal és az azokat életre keltő, hús-vér
szereplőkkel.
A vidám történet a szegény ember
három, kicsit ügyefogyott fiáról szólt,
akik semmire nem voltak használhatók
odahaza és mikor már kiették az öregeket vagyonukból, nem volt mit tenni,
elküldte őket szolgálatba. A legények
elég ügyetlenek eleinte, de aztán rájönnek, ha előveszik a jobbik eszüket, sike-

A Hajdú-Bihar megyei Hencida
és a romániai Kolozs megyében fekvő
Bonchida összecsengő kapcsolatát számos népmesében megtaláljuk. A szegény kérő és a szépséges királykisasszony
szerencsés egymásba szeretését nem
egyszer így regélték mesélőik: „dióhéjba
ültek és a Küküllőn leereszkedtek, majd
csaptak olyan lakomát, hogy Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé.”
A találó elnevezésű versenyen, ha
sárga lé – vagyis a híres magyar tyúkhúsleves – nem is folyt, azért mesékből bőven jutott a jelenlévőknek. Szabad Boglárka, a Hagyományok Háza
programszervezője elmondta, hogy a
verseny nem titkolt célja az előszavas
mesemondás visszahelyezése abba a
keretbe, ahol eredetileg is volt, vagyis a
felnőttek világába. – A Hagyományok
Háza egy évvel ezelőtt azért hirdette
meg a „Hencidától…Boncidáig” című
felnőtt népmesemondó versenyt, hogy
az emberek számára kiderüljön, a mese
mindenkié – részletezte Boglárka.
A továbbiakban azt is elmondta,
hogy a Hagyományok Háza kiváló
együttműködésben áll Jászberén�nyel és a Jászsági Népmeseponttal, így
városunkat választották a regionális

Sőrés Rozka, Diós Katalin és Vincze
Borbála vállalta magára a gyermekek
szórakoztatását szombat délelőtt, ahol
tánccal, dallal és mondókákkal keltették életre az aktuális mesét.
A kissé komótos pillantásokat, elfojtott ásításokat, hamar felváltotta a jó
kedv, ami Rozka mese iránti lelkesedéséből ragadt a kicsikre. Az élményszerű,
improvizatív mesemondással új kapuk
nyílnak meg a kicsik fantáziavilágában,
amit a játékos feladatok tesznek teljessé.
Sőrés Rozka lapunknak elmondta,
hogy az ilyen alkalmakkor igyekszik a
mesét úgy továbbadni a családoknak,
hogy az az otthonokba is beékelődjön
és kialakuljon a tartalmas időtöltés. –
A mesélésnél a szülők is készségesek,

BŐRGYÓGYÁSZAT –
KOZMETOLÓGIA
Szépüljön meg az ünnepekre!
Botox kezelésnél, ráncfeltöltésnél

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

bátorítják gyermeküket és gyakran
bekapcsolódnak a közös játékokba,
kézműveskedésbe – tudta meg lapunk.
A kezdeti tumultust ma már egy
egészséges létszám váltotta fel és olyan
közösség alakult ki, akik hónapról
hónapra örömmel bekapcsolódnak a
mese világába. A gyermekek a mesék
tanulságából különböző embertípusokkal, élethelyzetekkel találkozhatnak, ami a személyiség fejlődésükre is

emelte ki lapunknak Boglárka.
A köszöntők között felszólalt GálDobos Beáta és röviden bemutatta a
Jászberényben zajló szakmai munkát,
köztük a Népmesepont sokrétűségét.
A zsűriben értékelt Fábián Éva
népdalénekes, Bukovics János népmesemondó, a magyar kultúra lovagja és
Varga Norbert közművelődési szakember, folklórkutató, a zsűri elnöke, aki
néhány szóban szintén köszöntötte a
jelenlévőket. Varga Norbert a családias hangulatban összegyűlt mesemondókat stílszerűen egy történettel lepte
meg, melyből kitűnt, hogy a mese valóban mindenhol, mindenkinek szól.
A nap folyamán improvizatív,
élőszavas mesemondást hallhattunk,
ahol kezdő tehetségek, pedagógusok
és hivatásos mesemondó kategóriában
vettek részt a jelentkezők. Legközelebb
a Hetedhét Hatvan népmesefesztivál
keretén belül rendezik meg a verseny
döntőjét, amely szintén kiváló alkalom
a mesélésre és a mesehallgatásra.
jótékonyan hat. A mindennapos hajtás mellett egy-egy Népmesepontos
rendezvényen újra a közösségi, családi
értékek kerülnek előtérbe, melynek
alapjául szolgál egy jó népmese.
Így volt ez szombaton is, ahol a
szegény legény végül furfangos gondolkodásának és persze nyulainak köszönhetően elnyerte a királykisasszony
kezét. A boldog vég után nem maradt
más, mint a mesehősök elkészítése
báb formájában, ami legalább annyira
népszerű volt a kicsik körében, mint
a történet.
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Orchideák a léleknek Testünk, mint generációs örökség

 folytatás az 1. oldalról
Az elmélkedésre késztető irodalmi szekcióból ismét kikacsintottunk a
musicalek grandiózus világába, és népszerű dallamokat dúdolhattunk többek
között a Mary Poppins és a Meseautó
repertoárjából.

Hűvösvölgyi Ildikó jóvoltából a
függöny mögé is lehetőségünk nyílt
bepillantani egy általa megosztott, személyes emlék újraélésével. A művésznő
elmondása szerint vonzódik a Sándorokhoz, a színművészeti felvételi vizsgájára Weöres Sándor versével érkezett,
nekünk több évtizednyi „gyakorlás” és
egy Kossuth-díj után jutalomjátékként
adta elő a költeményt, ami kétségtelenül az est legfelemelőbb pillanata volt.
A stafétát Kautzky Armand vette
át, talán még nála is híresebb orgánuma betöltötte a termet a hölgyek nagy
örömére, akik egy emberként kacagtak
fel, amikor a Kicsit szomorkás a hangulatom máma sorai között elhangzott
az ikonikus mondat: A nevem Bond,
James Bond. A művészeket a színpadon még táncra is perdítő nosztalgiablokkban Eisemann Mihály, Fényes
Szabolcs, Márkus Alfréd közismert dalai csendültek fel, majd Tolnay Klárit
megidézve mindenkinek egy-egy szál
virág, néhány színes orchidea szolgált
búcsúajándék gyanánt.

Akusztikus punk

Április utolsó szombat estéjén egy
visszafogottabb, mondhatni lájto
sabb, a Junkies punk-rock dalaira
épülő előadást láthattunk a Pótkerék
pódiumán, ahol Szekeres András és
Barbaró Attila tartott közös akusztikus koncertet.
duka

Már igen régen volt, mikor még
igazi rocker időszakunkat éltük a haverokkal. Hosszú, kékre festett haj,
szakadt farmer, acélbetétes bakancs, és
képesek voltunk több száz kilométerre is elstoppolni egy koncertért, akár
a Junkiesért is. Most, hogy a banda
két tagja, lájt verziójával a Pótkerékben nyomta, úgy gondoltuk áldozunk
mi is a keményebb zene oltárán és az
eseményhez illően visszafogottabban
csillapítjuk élményekre éhes lelkünk
étvágyát.
A Junkies zenekar énekese, Szekeres
András és gitárosa, Barbaró Attila akusztikus előadását élvezhette a közönség
ezen az estén. De hogyan is indult ez
a merőben másabb felállás? Egyszer, jó
hét éve kaptak egy felkérést, mi lenne,

ha játszanának néhány Junkies dalt egy
szál gitárral. A kihívás jókora volt, és
nem akarták a zenekar akusztikus dalait
előadni, mert az majdnem ugyan az volna, mint eredetiben. Pont a keményebb,
lendületesebb számok kellettek, ezeket
ültette át csak gitárra Barbaró Attila,
és ma már szinte az egész repertoárt el
tudják játszani, amit nagyon szívesen
tesznek ebben a formában.
Két énekhanggal és egy szál gitárral adtak ez alkalommal is ízelítőt dallamos, ám kemény társadalomkritikát
megfogalmazó punk-rock dalaikból,
melyek főként a fiatalok problémáiról,
lelkivilágáról, mindennapjaik örömeiről
és gondjairól mesélnek. Ezekből jó kis
egyveleget sikerült válogatni (Vesztettél,
Csatornapatkány, Miattad iszom…).
Voltak olyan számok, melyek ebben a
hangzásban jobban tetszettek, de ez így
egészen más fíling, viszont a közönség
egy része ugyanúgy tombolt, mintha
teljes zenekaros koncert lett volna.
A hangzás és a hangulat nagyon jó
volt, kedvenc-kedves zeneszámaim is a
maximumon pörögtek, így előadva is.
Ezért aztán a remekbe szabott klub buli
után elégedetten galoppoztunk haza.

 folytatás az 1. oldalról
Ahogy nem létezik elhízott gazella,
úgy karcsú vízilóval sem találkozhatunk,
és bár emberként régen túl vagyunk ezeken a minőségeken, az életmódunk során elképzelhetetlen, hogy elkerüljünk
bizonyos drámai megéléseket.
Andrea vallja, nem véletlenül teszi azt
a testünk, amit tesz, tehát nem véletlenül
vagyunk egy bizonyos formával, alakkal
megáldva. A túléléshez szükségeltetnek
bizonyos mechanizmusok, melyeket genetikailag hordozunk, és automatikusan
működtetünk, többek között a testtömeg
is ilyen. Nemcsak az utóbbi tény miatt
nem működnek a csodaként hangoztatott fogyasztószerek, anyagcsere folyamatainkat 425 gén szabályozza, ezért szinte
lehetetlen hosszú távon ideális gyógyszert
kifejleszteni erre a célra.
„Amikor azt látja valaki, hogy gyorsan jön-megy két-három kg, az jó esél�lyel egyszerűen víz. Van egy nagyon jó,
ősi biokémiai programunk, ez a veséhez kapcsolódik. Ha olyan körülmények között van az élőlény, ahol elhagyatva érzi magát, vagy magányosnak,
akkor a szervezete visszatartja a vizet.
Ez még abból a korszakunkból származik, amikor az élőlényeknek nagyon
kellett tudni, hol van a következő vízforrás. Az irányt jellemzően a többség,
a társadalmi szervezet mutatta meg. Ha
viszont valaki leszakadt a családjáról, a
közösségről, akkor elveszett a vízforrás
lehetősége, melyre az élőlény úgy reagált, hogy minden vizet visszatartott.
Ezt emberként ugyanígy csináljuk.
Nem azért ödémásodnak és vizesednek
kórházi körülmények között az emberek, mert rossz, vagy beteg a veséjük,
jórészt ez a fajta elhagyatottság az, ami
beindítja a dolgokat.”

A továbbiakban Andrea a családi
kapcsolatokból, a közvetlen környezetünkben átélt érzésekből vezette le, hogy
bizonyos behatások milyen testformát
eredményezhetnek. A zsírszövethez kapcsolódó funkciókhoz – védelem, forma,
raktározás, tartalékok képzése, hőszigetelés – keresünk élethelyzeteket, vagyis
ha kiszolgáltatott szituációban vagyunk,
állandó küzdelemben élünk, zsírpárnák
rakódhatnak le bizonyos testtájakon.
Ugyanígy fordítva is érvénybe lép ez, ha
nem figyelnek valakire, nem tisztelik,
vagy esetleg elnyomó, bántalmazó tekintély van a családban, a test igyekszik
a lehető legkevesebb gondot okozni és
a formát úgy befolyásolni, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Mint ahogy a
működésünk is jól mutatja, a családfarajzolás, a gyermekkor újraélése segíthetnek önmagunk és a bennünk zajló
folyamatok megismerésében.
„A felmenők között sokszor akadnak olyan nők, akik egy vagy két világháborút is átvészeltek férfiak hiá-

nyában, ehhez tekintély, hatalom, erő,
tartalékok kellettek. Ezek jól bevált
életben tartó minták, és amíg automata
üzemmódban működnek, a testünk is
ilyen védekezésbe fog beállni” – hangzott a magyarázat, melyet fogyókúrázás
előtt érdemes magunkévá tenni, ha jojó
effektus nélkül szeretnénk elérni eredményeket. A testünk ugyanis, amint
úgy érzi, el van tiltva mindentől, megkezdi az éléskamra feltöltését, követve
az életben maradáshoz szükséges legcélravezetőbb utat.
Az előadás végén Andrea mindenkinek azt tanácsolta, ha valami nem
jó, netán diszkomfort érzetünk támad,
kérdezzük meg magunktól, mit szeretnénk helyette, honnan jöhet ez az érzés.
Rá fogunk jönni arra, hogy nem pusztán egy testből állunk, sokkal inkább a
szellem az, ami működtet, ami irányít.
Abban a pillanatban, hogy megértettük, miért ilyen testre van szükségünk,
lehetségessé válik, hogy olyan alkatunk
legyen, amilyet valójában szeretnénk.

Az üresség megtapasztalása

A Lelki Köldökzsinór Egyesület
meghívására Kery Ervin ezoterikus
író, tudatkutató érkezett városunkba
és tartott előadást április 14-én, vasárnap délután a Főnixben.
k. m.

Az előadót dr. Ördög János szülész-nőgyógyász, az egyesület vezetője
mutatta be a közönségnek. Elmondta,
hogy azelőtt még személyesen nem találkozott az íróval, de levelezésükből kiderült, világlátásukban számos kapcsolódási pont található. – Ervin kutatja a
tudattalant, leírja a leírhatatlant. Nem
csak meséli, de éli is a mindfulnesst –
ajánlotta a közönség figyelmébe vendégét a házigazda.
Nos, a mesélés nem indult teljesen
zökkenőmentesen, az előadó annyira zavarban volt, hogy az erőltetve előhívott
meditáció sem segített rajta. Időt kérve
kiment a teremből, majd visszatérve sem
igazán találta meg az előadás vezérfonalát. Amikor mégis sikerült megragadni
egy-egy gondolatot, valahogy mondat
közben akadt el a szava, ezért végül arra
kérte a közönséget, hogy kérdésekkel segítsék a beszélgetést.
Az aktív, mindfulnessben gyakorlott publikum végül megoldotta a
már-már menthetetlennek látszó, egyre
kínosabbá váló szituációt. A kérdések
átlendítették az előadót a kétségbeesésen, és lassan tudatára talált. Csapongó
mondataiból a szellemi élmények ismerői végül valószínűleg ki tudták hámozni a lényeget. Kery szerint a ma emberének legfőbb baja, hogy nem tud nem
gondolkodni, kényszeresen állandóan
pörgeti az agyát. Meg kellene tanulni
ellazulni, mert a lelki feszültségek előbbutóbb testi tüneteket okoznak. Lazí-

tással, elmélkedéssel, a mindfulnessel
végül el lehet jutni a megvilágosodásig.
Így tett annak idején Buddha is, ő volt
az első megvilágosodott.

Fontos, hogy egész életünkben tudatosságra törekedjünk, megéljük a jelen pillanatát, mert a valóságban csak
a jelen létezik, a többi idő csupán filozófia. Felesleges a múlton rágódni, mert az már
megtörtént, és szintén
hiábavaló tervezni, mert
aminek történnie kell, az
úgyis megtörténik. Kapcsolatunk a külvilággal az
egónkon keresztül valósul
meg, és minden találkozás befolyással van ránk –
fejtette ki az előadó, majd
az üresség megtapasztalásához mutatott egy gyakorlatot.
A nehezen induló beszélgetés végül kétórásra
bővült, aminek tanulságát az utolsó mondatokban közösen állapította
meg a közönség és az előadó: Figyelem, jelenlét,
ítélkezésmentesség.

Ajánló
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Állati hiedelmek és babonák
Eleink évszázadok óta különböző babonákat fűztek az állatvilághoz, melyből gyermekszületést, balszerencsét,
időjárást vagy akár az évi termést is
megjósolták. Arról, hogy a Jászságban
milyen hiedelmek alakultak ki Kókai
Magdolna, a Jász Múzeum munkatársa tartott előadást április 25-én.

Kárpáti Márta

Fotó: Gémesi Balázs
gerlicét, a pipiskét Isten madarainak nevezte a népnyelv, és némelyiknek vallásos tiszteletet tulajdonítottak. Például a
fecske, mint a tavasz hírnöke felelős volt
a szépségért, ehhez mondóka is járult:
„Fecskét látok, szeplőt hányok, innen
odaragadjon” – mutattak a fecskére a
szeplős lányok. A fecskéhez köthető az
a balszerencse jóslat is, hogy a gyerekek
meg ne próbálják leverni a fészket, mert
akkor leszárad a kezük, vagy a tehén véres tejet fog adni. Ez a hiedelem egyfajta nevelési funkciót töltött be, hogy
már fiatalon megtanulják, nem szabad
bántani a madarakat.
A gólyához szintén megannyi hiedelem köthető, többek között, ha az első
gólya piszkos volt, amit tavasszal megláttak, akkor jó termés ígérkezett. Kerepelő madarunkat érinti számos gyermekáldással kapcsolatos jóslat is, innen
ered a „gólya, gólya, vasmadár, hozzál
nekünk kisbabát” mondóka.
Vallásos tisztelettel tekintettek a galambra, melyet a Szent Szellem jelképeként tartottak számon, illetve keresztény
összefüggésbe hozták a méheket, amit
Salamon király madarának is hívtak. A
legyekhez reális jóslás fűződik, hiszen
ha nyáron sok légy van, vagy nagyon
csípnek, akkor eső várható. A bolhához
egészség varázslás kapcsolódik, emellett
békához, szúhoz, kőrisbogárhoz, hangyához és még pókhoz is csatoltak különböző hiedelmeket. Utóbbinál talán
még ma is ismert a köztudatban, hogy
akire ráesik egy pók szerencsés lesz,
éppen ezért nem szabad összenyomni,
mert akkor elveszik Fortuna ajándéka.
A patkányhoz, egérhez is tartoztak
mágikus cselekvések, mivel nem voltak

szívesen látott vendégek a paraszt portán. A patkányt búzával etették meg
és egyfajta ráolvasást gyakoroltak vele
szemben, ami egy jászdózsai feljegyzés
szerint így hangzott „Tartottam vendéget, tovább nem tartok, menjetek, pusztuljatok a háztól.”
Az állatokhoz kapcsolódó hiedelmek
sorában számos haszonállat előkerült,
hiszen a paraszti világban nagy szükség
volt a háztáji termékekre. A tehénhez és
a tejhez bőven kapcsolódnak különböző
babonák, tekintve, hogy igyekeztek akár
mágikus módszerek segítségével megőrizni a tejhasznot, és az állat egészségét,
így különböző módszerekkel vették le a
rontást, amit a boszorkányok küldhettek rá. A tejhaszon visszaszerzésére Szent
György előtti éjszakán harmatszedést végeztek, vagyis az asszonyok egy hatalmas
vásznat húztak a füvön és azt mondták
„Felit viszem, felit hagyom”. Innen ered,
hogy a boszorkányok el is vihették a tej
hasznát, de ezáltal visszaszerezték az as�szonyok. A sertés szerelem-jóslásban segített, újévkor pedig szerencsehozó erőt
tulajdonítottak neki.
Az előadást hallgatva, talán nem is
volt olyan állat, amelyhez ne fűződtek
volna népi babonák. Ma már szélesebb
világképpel rendelkezve válaszokat kapunk arra, amit őseink csak találgattak
és a tudás hiányában mágiával igyekeztek befolyásolni.
Az előadás végén a közönség soraiban ülők elevenítettek fel egy-egy
népi hiedelmet, amit még szüleiktől,
nagyszüleiktől tanultak. Ha már nem
is hiszünk ezekben, ne hagyjuk kiveszni, mert mindenképp érdekes múltunk
ezen részletébe bepillantani.

11. oldal

Szerzetes a szerzetesekről
A Jászberényi Helytörténeti Kör és
a Jászapátiak Baráti Egyesülete rendezésében szerda délután a négy órai
szentmisét követően került sor fr.
Varga Kamill OFM atya Szerzetesek
Jászberényben című könyvének bemutatójára a Ferences templomban.

Szabó Lilla
Közkedvelt program városunkban
a Múzeumi Esték előadás-sorozat, ahol
családias hangulatban elevenednek meg
népi hagyományaink és történelmünk.
Legutóbb „Felit viszem, felit nem” címmel az állatokhoz kapcsolódó hiedelmekbe vezetett be Kókai Magdolna, aki
már több éve foglalkozik a témával, és
végez nagy sikerű kutatásokat.
A hiedelmek valamilyen formában
még mindig szerepet játszanak mindennapi életünkben, de ezekre ma már
főként babonaként tekintünk. A régiek azonban egységesen hittek benne,
ami meghatározta a paraszti kultúrát.
Ezeknek alapul szolgált az állattartás
és a mezőgazdasági munkálatok, melyekre már az 1300-as évektől találunk
feljegyzéseket. Az évszázadok alatt formálódó állattenyésztés a 18. századra
érte el a ma is közkedvelt formát, vagyis
az ólas állattartást. – A parasztemberek
nem az iskolában tanulták a természettudományokat, ki voltak szolgáltatva a
természetnek, ezért megpróbálták minél jobban feltérképezni azt – mondta
Magdolna. Így tehát az időjárás, illetve
az állatok viselkedését is megfigyelték
eleink, majd jóslásokba bocsátkoztak,
melyekből néhány ma is élénken él a
köztudatban.
Egyik legismertebb babona a fekete macskához köthető, ami ha jobbról
balra áthalad előttünk az úttesten, nagy
valószínűséggel valami szerencsétlenség
fog történni velünk. A sötét színű házi
kedvencet a boszorkányokkal hozták ös�szefüggésbe, ezért is övezte ilyen balszerencsés jóslat. A lovat szintén a banyákkal
azonosították, olyannyira, hogy az egyik
alakváltozataként is tekintették, így ha
megpatkolták az állatot, úgy gondolták a
boszorkányra is patkó került. Ennél azért
ismertebb az a szóbeszéd, hogyha valaki
lópatkót talál, akkor szerencsés lesz.
A fecskét, a galambot, a pacsirtát,
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A könyvhöz kapcsolódóan a Berényben szolgált elhunyt szerzetesek
emlékére dr. Novák István plébános és
Kamill atya szolgáltatott szentmisét. A
ferences testvér a prédikációban Lukács evangéliumára alapozva vont párhuzamot az apostolok lehetetlennek
tűnő küldetése és a könyv megírását
jelentő kihívás között. A tanítványok
térítő munkája, az egykor itt élt szerzetesek gyakran szenvedésekkel tűzdelt
tevékenysége és a kötet megszületése is
csak azért járt sikerrel, mert Jézus és a
Szentlélek támogatása segítette őket.
Egyedül semmi sem sikerülhet, csakis
Jézussal – emlékeztetett Kamill atya,
majd könyörgött az egykor itt szolgáló
szerzetesek lelki üdvéért. Az imádság
mellett köszönetet mondott dr. Suba
Györgyné „Julóka néninek”, aki az öt év
kutatómunka és a másfél év nyomdai
előkészítés során mindvégig tanácsokkal támogatta a könyv megírását.
A kötetet dr. Novák István részletes
ismertetőben ajánlotta a megjelentek
figyelmébe. A könyvet végiglapozva fejezetről fejezetre vezette a hallgatóságot
a tartalmi részeken. Szólt a nyitóoldalakon helyet foglaló Barátok temploma
történetéről, a jászsági ferencesek munkájáról. Felhívta a figyelmet a tudományos alapossággal jegyzett források
megjelölésére, a lábjegyzetek sokaságára, amelyek külön értékét jelentik a

műnek, hiszen megerősítik a kutatómunka hitelességét. Az atya kiemelte,
hogy a tudományos alaposság mellett a
könyv egyben olvasmányos élményt is
jelent. A laikus számára is érthető minden mondata, a régi forrásokból táplálkozó feljegyzések is. Számos forrásmegjelölés megnyitja a kíváncsiságot a téma
mélyebb tanulmányozására. Ilyen lehet
akár a berényi Porciunkula kápolna viszontagságos építése, amelyre szintén
találunk utalást a könyvben.
Másik fontos értéke a könyvnek az

életrajzi lexikon rész, amely valamen�nyi Jászberényhez köthető szerzetesnek
emléket állít. A 201. oldalon magának
a szerzőnek curriculum vitaeje is megtalálható.
A kötet második része betekintést
nyújt a szerzetesek világába, és bemutatja a Szatmári Irgalmas Nővérek
városunkba történő letelepedésének
körülményeit. A harmadik fejezet az
itt tevékenykedő Szegénygondozó nővéreknek állít emléket ugyancsak részletes életrajzi lexikonnal kiegészítve. A
negyedik fejezet a jászberényi születésű,
de egyéb rendekben szolgálatot teljesítő szerzetesekről szól.
A függelék külön fejezetnek is beillene, olyan érdekes, feltáró munka
jelenik meg benne Kiss László Szaléz
életéről, szenvedéseiről egy kiterjedt
kutatás eredményeként. Kovács István
Kristóf életéről szintén sok mindent

megtudhat az olvasó a könyv lapjairól.
Az utolsó oldalakon található szómagyarázat, a bőséges irodalomjegyzék, a képek forrásmegjelölése, az előfizetők névjegyzéke szintén böngészésre
érdemes.
Zárszavában Novák atya megköszönte valamennyi előfizetőnek, támogatónak, a könyvbemutató szervezőinek, az érdeklődőknek és a szerző
mellett kiemelten a Suba házaspárnak
a könyv megjelenését, majd dedikálásra
és agapéra invitálta a vendégeket.
csoport

NY

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

12. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

A rengő lomb virágban ég
Csütörtökön szórványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Még
pénteken is elérheti a csúcshőmérséklet
a 20 fokot, majd a jelenlegi számítások
szerint szombaton viharos széllel és
csapadékkal lehűlés várható. Vasárnap
helyenként már nappal is csak 10 fok
körüli értékeket mérhetünk és további
csapadék várható, a magasabb hegyekben akár havazhat is.
Május 6-a Babevő János néven is
szerepelt a régi naptárakban, ekkor vetik a hüvelyeseket, babot, lencsét.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
május 2. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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.

május 3. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 8. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 4. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 9. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 5. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 10. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

május 6. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 11. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

május 7. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 12. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
május 4. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra 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.
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Kegyetlen a futball
 folytatás az 1. oldalról
A balszerencsés momentum kissé
visszavetette Huszák Géza legénységét,
de komoly védenivalója továbbra sem
akadt Miskinek. A vendégek labdatartásra törekedtek, sikerrel.
A szünetben Svedyukot Ludasi váltotta, aki rögtön jól húzott el a jobb szélen,
beadását Molnár-Farkas szedte fel az érkező Farkas János elől. Az eső is szünetet
tartott, ami a színvonalnak is használt.
Fölényt harcolt ki a JFC, és ez helyzetekben is megmutatkozott, egy perc
alatt két fejest hárított bravúrosan a
szolnoki hálóőr. Szöllősi becserélésével
még támadóbb szellemű lett az összetétel, a listavezető néhány kósza ellenakciótól eltekintve nem is igen veszélyeztetett. Sokkal inkább benne volt
a játékban a jászberényi gól, de ahogy
említettük, a futball néha kegyetlen.
Bő tíz perccel a befejezés előtt az épphogy beálló Kun végzett el a jobb oldalról szabadrúgást, a hosszú oldalról
Simon Attila középre fejelt, amit még
menteni tudtak a berényi védők, de a
kialakuló kavarodásból végül Szabó Richárd az ötösről a kapuba kotorta a labdát (1-2). A szaporodó sárga lapok is
mutatták az egyre elkeseredettebb küzdelmet, mindkét csapat mozgósította

utolsó energiatartalékait. A hátralévő
időben is ostrom alá vették a vendégek
állásait a mieink, Süttő ballábas lökete

FC – Szolnoki MÁV FC 1-2 (1-1).
Nem igazán lehet szemrehányást
tenni, mert bár nyilván akadtak hibák,
a JFC végig eltökélten, felvéve a kesztyűt játszott, a pontszerzésre minimum
rászolgált volna a taktikusan futballozó, de ziccert szinte ki sem alakító lá-

Fotó: Pesti József
a bal kapufáról a jobbra, majd szögletre vágódott: Nem kis szerencsével, de
megtartották minimális előnyüket az
utolsó néhány percre Papp kiállítása
miatt tíz főre fogyatkozó szolnokiak,
miután Hevesi-Tóth közeli perdítése is
kimaradt a 95. percben. Jászberényi

togatókkal szemben. Ezzel öt fordulóval a befejezés előtt négy pontra nőtt a
MÁV FC előnye. A másik nagy rivális,
az ESMTK szintén otthon kapott ki,
az Eger vitte el a három pontot Pestszenterzsébetről (1-4), így a JFC maradt második.

Kikapott Felnőtt- és diák sakk érmek
a tartalékos
csapat
A kosárlabda-bajnokság felsőházának középszakaszában, Pécsett vendégszerepelt kosárlabdacsapatunk,
ahová igen tartalékosan utazott, aminek így sima vereség lett a vége.
Miután pályára léptek a csapatok,
már látni lehetett, hogy nem a berényi
alakulatnak áll a zászló, hiszen Coleman
mellett Cseh György csapatkapitány és
az együttes gólgyárosa, Damier Pitts
sem tudta vállalni a játékot. Ennek ellenére a mieink vezettek a meccs elején, de aztán jött a pécsi „henger” és
egy jó húszpontos rohammal jelezték,
hogy semmit nem bíznak a véletlenre
a győzelmet illetően. Mindezt a kisszünetben az eredményjelző is (23-9) mindenkinek a tudtára adta. Ez a távolság
a negyedórás szünetre kettő híján (4123) húszra növekedett. A második játékrészben is a hazai gárda dominált,
olyannyira, hogy Csirke Ferenc edző a
fiatalokat is a pályára küldte. Ennek
annyiban volt jelentősége számunkra,
hogy az utolsó negyedet megnyerve
(16-14 ide) kicsit sikerült a végeredményt kozmetikázni, de így is 21 maradt közte.
Pécsi VSK-Veolia - JP AutoJászberényi KSE 77-56.
JKSE: Ruják 2, Rakics 2, Brbaklics
9/9, Alekszandrov 15, Pantelics 17/3.
Csere: Kerpel-Fronius 7/3, Czirbus 4,
Fekete -.
Ezzel a vereséggel továbbra is megelőzzük ellenfelünket, de háromra
(18/15) csökkent a két csapat közötti
győzelmi arány. Ez a mutató azért fontos,
mert teljesen biztosnak látszik, hogy a
„kieséses” rájátszásban a jelenlegi 4. Jászberény és az 5. Pécs találkozik egymással,
az első meccset pedig a 4. helyezett otthonában rendezik. Lapzártánk után, csütörtökön a Falco érkezik Jászberénybe, majd
a fiúk Körmendre utaznak. Az utolsó
fordulóban viszont a Pécs lesz a vendég
a Bercsényi úti játékcsarnokban, így az
esetleges Pécsi „előzést” egy győzelemmel
helyre lehet állítani.

A szintén az országos döntőbe jutott
LVG felsős fiúcsapat (Bíró Gergely, Tóth
Márton, Jenei Tardos, Bíró Zsombor, Baráth Kolos) a középmezőnyben végzett.

Két héttel később, április 5–7. között Miskolcon a diákolimpia egyéni
döntőjének küzdelmeiben Lengyel Andrea (LVG) az értékszámos kategória V.
korcsoportjában harmadik lett. Bíró
Zsombor (LVG) az értékszám nélküliek III. korcsoportjában, Bíró Gergely
(LVG) és Gödöllei Zsombor (Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium) pedig az értékszámos kategória IV.
és VI. korcsoportjában végeztek a kö-

Mindkét csapat dicséretesen helytállt, egyénileg kiemelkedő teljesítményt
nyújtott Lengyel Andrea, aki az első táblán a mezőny legeredményesebb játékosa
lett: 8 mérkőzésből 7,5 pontot szerzett és
tábladíjat nyert. Bíró Gergely, a fiúcsapat
éltáblása 8 játszmából 7 győzelmet szerzett. Kovács Lilla eredményei (5,5 pont
8 mérkőzésből) ugyancsak kellettek a dobogós helyezéshez.

zépmezőnyben. A felkészítő pedagógus
mindkét versenyre Muhari István volt.
Április 7-én befejeződött a felnőtt
sakkozók megyei bajnoksága, melyben
a nyáron újjászervezett Jászberényi Sakk
Kör csapata a második helyen végzett. A
tíztagú mezőnyben csak a végső győztes
kisújszállásiaktól kaptak ki, nyolc győzelmükkel így ezüstérmet szereztek.
Szőrös Zoltán

Bronzérmes lett a Lehel Vezér Gimnázium középiskolás lánycsapata (Lengyel
Andrea, Kovács Lilla, Olajos Ágnes, Baráth Boglárka) a március 22–24. között
Szombathelyen megrendezett Országos
Sakkcsapat Diákolimpián.

Fotó: Pesti József
A Pest megyei női 3/4 pályás bajnokság Keleti csoportjában városunk labdarúgócsapata Gyöngyös gárdáját fogadta. A vasárnap délelőtti összecsapáson
végig szemerkélő esőben lányaink Rácz Roxána, Nagy Nikolett és Sípos Anikó
góljaival 1-0-ás félidő után magabiztos 3-0-ás győzelmet arattak.

