Nagyszülők és unokáik játékai

Horgászverseny a Vasas tónál

A Csutkaökörtől a legóváig – Nagyszülők és
unokák játékai címmel nyílt kiállítás a Jász
Múzeumban.
Cikk a 6-7. oldalon

A Jászberényi Vasas Sporthorgász
Egyesület megrendezte idei első
megmérettetését május 12-én, délelőtt.
Tudósítás a 6. oldalakon

A stílusváltások festője

Iványi-Grünwald Béla festő munkásságát
ismertették a Szikra Galériában A hónap
műtárgya sorozatban.
Írás a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

Kasza Lajos az idei Főnix-díjas
Nagy napja volt a Jászsági Menedzser
Klub Egyesületnek május 10-én,
pénteken. Előbb egész napos konferenciát rendezett Kutatás – Fejlesztés, Innováció, Versenyképesség címen, majd este a Főnix-díj átadására
is sor került.
Halász Lajos
A III. Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia az Eszterházy Károly
Egyetem Jászberényi Campusán zajlott a megszokott ünnepélyes helyen
és körülmények között az Apponyi
teremben. Erről az igen eredményes
tanácskozásról érdemben és részletesen
következő számunkban tudósítunk.
Este pedig a résztvevők a Szatmári
Rendezvényházban találkoztak, ahol
fehér asztal mellett folytathatták a társalgást. Dr. Rédei István, az egyesület
elnöke is erre utalt, amikor köszöntőjében kiemelte, hogy a nap során a
résztvevők tanultak egymástól, és fontos, hogy a kommunikáció, a társalgás
vigyen tovább bennünket a mindennapok során.
Az évnek ebben a szakaszában megszokott, hogy visszatekint a menedzser
klub egyéves tevékenységére. Ennek az
összegzésnek két visszatérő eleme van.
Egyrészt Sas István fotóválogatása vizuálisan röpít vissza az elmúlt 12 hónap eseményeit idézve – ezúttal Puskás
István zenetanár zenei aláfestésével –,
másrészt az elnök rövid, súlyozó összegzésével. – Az elmúlt év sem volt hiábavaló – fogalmazott dr. Rédei István, aki

Fotók: Baráth Károly fényképészmester
nökséggel konzultálva ebben az évben
Kasza Lajos vállalkozónak ítélték oda
a díjat, amit a legutóbb elismerésben
részesült Szikra István át is nyújtott.
A laudációban szerepelt Kasza
Lajos kezdeti cégalapításától a húsz
alkalmazotton át a mai négyezer foglalkoztatottig fejlődő, terebélyesedő
cég-, majd cégbirodalom története, és
az a több évtizedes szolgálat, amivel a
város és a Jászság jó hírét vitte a világba térségünk kiemelkedő vállalkozója.
Az elérzékenyült kitüntetett hű maradt
magához, stílusához. Tömören, velősen
kifejtette, hogy ez a három évtized szá-

Pihenőszoba orvosoknak

A zenére
nevelés állandó

Újabb fontos beruházás valósult meg a jászberényi Szent Erzsébet Kórházban. A
kórház örökös támogatóinak adományából egy korszerű orvosi szobát alakítottak ki, melyet május 10-én ünnepélyes szalagvágással avattak fel.

Péntek délelőtt ismét jótékony megmozdulás adott okot az ünneplésre a
kórház titkárságán, ahol az adományozó
vállalkozók képviselői, és az intézmény
orvosai, dolgozói is jelen voltak.
A rövid köszöntés után, már a pi-

Május 25-én Jászberénybe érkezik a
Richter Egészségváros ingyenes családi programsorozat, amely szűrésekkel, egészségügyi tanácsadással,
ismeretterjesztő előadásokkal, fitnesz-, torna- és családi programokkal
kívánja felhívni a lakosság figyelmét
az egészségmegőrzés fontosságára, a
megelőzés jelentőségére.
m. t.

a tételes felsorolás helyett folyamatokat
összegzett. Azt, hogy voltak olyan szakmai jellegű programok, amikor a külső
szemlélőnek úgy tűnhetett, hogy csak
szórakoznak a menedzserek. Valahonnan innen erednek a külső kapcsolatok
dicséretei is, akik azt emelik ki, hogy a
klubtagok segítik egymást, és ezt a jó
hangulatot a vendégek is átveszik.
Sas István a Főnix-díj átadására a
színpadra szólította az eddigi öt díjazottat – sorrendben Kuti Mihály, Ilonka Boldizsár, dr. Rédei István, Molnár
László, Szikra István –, és bejelentette, hogy az eddigi kitüntetettek az el-

szabó

Egészségünkért
és a kórházért

henőszoba előtt nemzetiszín szalagvágással folytatódott az esemény. A
jótékonykodó vállalkozások nevével
fémjelezett tábla előtt Sinkó-Káli Róbert kórházigazgató elmondta, hogy
fontos méltó körülményeket teremteni
az orvosok pihenésére, feltöltődésére.
folytatás a 2. oldalon 

Székely Mihály világhírű operaénekes születésnapjának 118. évfordulójára rendeztek emlékünnepséget a
róla elnevezett iskolában május 8-án,
szerdán. A hagyományokhoz híven
idén is átadták az iskola legtehetségesebb gyermekének járó díjat, mellyel
ez évben az intézmény hegedű virtuózát, Burai Zsolt Kevint tüntették ki.
Szabó Lilla
A Székely Mihály emlékünnepséget
Mészárosné Vas Márta, a Jászberényi
Tankerületi Központ szakmai igazgató helyettesének szavai nyitották meg.
Beszédében felelevenítette Spagatner
Mihály életútját Jászberénytől egészen
a világhírnévig. Kiemelkedő bas�szus hangjával már huszonkét évesen
szerződést kapott az Operaháztól, és
új vezetéknévvel, Székely Mihályként
vonult be a köztudatba. Pályája alatt
84 szerepet kapott, közülük is a legnagyobb külföldi sikere a New York-i
Metropolitanben volt, ahol 1949-ig
számos alkalommal színpadra állt.
folytatás a 3. oldalon 

mára „nem munka, hanem szórakozás
volt”, amit a díjjal együtt mindenkinek
megköszönt.
A Menedzser Klub újabb elismerést
alapított Honoris Maximus, a legnagyobb tisztesség és elismerés mottóval.
A hat centiméter átmérőjű Sterling
ezüstből készített három unciás érme
Oszvald Nándor ötvösművész munkája, és évente egy arra érdemesült személy kaphatja meg. Elsőként Kármán
Antal, ismert vállalkozó, az egyesület
régi, aktív tagja, volt alelnöke, a jubileumi menedzser-kötet és számos szakcikk szerkesztője vehette át.

A Lehel vezér téren megvalósuló
egész napos eseményen 10 és 17 óra
között egy helyen, egyszerre több fontos szűrővizsgálaton és tanácsadáson
is részt vehetnek az eseményre kilátogatók, ráadásul ingyen. Aktivitásukkal
pedig nemcsak saját egészségükért, hanem a kórházunkért is tesznek, ugyanis a Richter Gedeon Nyrt. kétmillió
forint alapadományt ajánl fel a helyi
kórház számára. Az adományalapot a
résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért járó
adományponttal tudják növelni, amelyet a hazai gyógyszercég pontonként
300 forinttal jóváír. Az adományból a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház az
Intenzív Osztály lélegeztető gépparkjának fejlesztését tervezi. A lakosság aktivitásán múlik, sikerül-e elérni a nap
végén a kitűzött adománycélt.
Az egészségügyi szűrések és a prevenció fontosságát hangsúlyozó társadalmi kezdeményezését, a Richter
Egészségváros Programot 2009-ben indította útjára a Richter Gedeon gyógyszercég.
folytatás a 2. oldalon 

Jász bál harmincadszor
A Jász bál, amit a régi polgári hagyományokat felelevenítve és őrizve 1990-ben indított útjára a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület, május 11-én, szombaton este/éjszaka ismét visszatért városunkba, a Déryné Rendezvényház termeibe.
halász
A rendezvény az idők során a jász
összetartozás nevezetes és ünnepélyes alkalmává vált öltözékben, külsőségben és
lélekben egyaránt. Utóbbira megannyi
példát ismerünk az elmúlt évekből, amelyeket jó volt hallani rövid felsorolásban a
137 vendéget köszöntő Szabó Tamás pol-

gármester, Ézsiás Barnabás jászkapitány és
Pócs János, a Jászság parlamenti képviselője
által. Bolla János korábbi többszörös jászkapitány, és a mostanival immár négyszeres bálanya, Hortiné dr. Bathó Edit a jelenlegi nemes célt is megnevezték: ezúttal a
bál teljes tiszta bevételét a Szentháromság
szobor felújítási költségeire fordítják.
folytatás a 3. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Meghívó

közmeghallgatásra
Tájékoztatom Jászberény Város lakosságát, hogy
a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 28-án (kedden) 17 órai kezdettel

Közmeghallgatást tart,
melynek helyszíne:

a Déryné Rendezvényház díszterme
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33.)
A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen
működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések
képviselői közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben a Képviselő-testülethez, az egyes képviselőkhöz, a polgármesterhez, az
alpolgármesterhez és a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg
közérdekű javaslatot tehetnek.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok!
Szabó Tamás
polgármester

Egészségünkért és a kórházért
 folytatás az 1. oldalról
Az egyedülálló országjáró programsorozat eseményein eddig 69 városban
mintegy 171 ezren vettek részt, amelynek mottója: „Egészség ezreknek, milliók
a kórházaknak”.
–A rendezvénysorozat minden állomása rendkívüli népszerűségnek örvend.
Úgy vélem a program sikeréhez két dolog nagyban hozzájárul. Egyik maga az
esemény koncepciója, azaz hogy a szűrés
össze van kötve játékos gyűjtéssel. Azt
tapasztaljuk, hogy nagyon működik a
közösségért tenni akarás, és az embereket
motiválja, hogy a saját kórházuk számára
gyűjtenek.” – nyilatkozta Csaba Lajos, a
Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok osztályvezető-helyettese,
aki hozzátette: – Mindeközben megismerhetik a kórházuk szakembereit, a
kórházinál sokkal közvetlenebb találkozási formában. A sikeresség másik eleme
pedig, hogy számos ismert közéleti és
sportember adta nevét a programhoz.
–Az ilyen felajánlásokat és lehetőségeket a helyiek mindig nagy figyelemmel
és aktivitással kísérik, ezért meggyőződésem, hogy sok résztvevő lesz a rendezvényen. Ez a fajta inspiráció, ahol összefogással, együtt gondolkodással sikert lehet
elérni, mindig élénken foglalkoztatja a
helyieket, ezért szinte biztos vagyok abban, hogy itt is ezt fogjuk majd látni –
fejtette ki Szabó Tamás, Jászberény Város
polgármestere. „Jászberényben régóta
van kórház, amit a helyiek mindig magukénak éreztek, az ellátás elemei pedig
mindig a lakosok szívügye volt. Egyfelől
szeretik az emberek a saját kórházukat,
megtisztelik, megbecsülik, és számítanak
rá, büszkék rá, és megköszönik az ott történő munkát.”
Az esemény helyszínén több mint
harminc sátorban várják az egészségükért
tenni vágyókat többek között szűrővizsgálatokkal, mint a prosztataszűrés (PSA),
csontritkulásszűrés, érszűkület-vizsgálat,
koleszterinszint- és vérnyomásmérés,
asztmaszűrés és CO-mérés, légzésfunkciós vizsgálat vagy éppen szív- és érrendszeri
kockázatfelmérés. Továbbá fontos egészségügyi tanácsadások vehetők igénybe
nőgyógyászati témákban (fogamzásgátlás, változókor, kismama-tanácsadás,
mell-önvizsgálat), memóriazavarok, szorongás és depresszióval kapcsolatos kérdésekben, vagy akár gyógyszerészi, illetve
táplálkozási és ételintolerancia témákban
is. A gyógytorna sátorban az óránként
induló foglalkozások mellett egész napos
tanácsadással segítenek a szakemberek.
–A szűrésekkel felfedezhetünk olyan
primer, tünetekkel még nem rendelkező
betegségeket, amelyek a korai felismerés

által jóval nagyobb eséllyel gyógyíthatóak. Fontos, hogy mindenkinek legyen
egy képe arról, hogy egészségügyileg milyen állapotban van, illetve a megnyugtató eredmények is rendkívül fontosak.
Az egészség megőrzésében az egészségügy
szerepe csak 10-15%, a többi genetika
és egészségtudatosság, aminek elengedhetetlen része a szűréseken való részvétel – nyilatkozta dr. Sinkó-Káli Róbert, a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház mb.
főigazgatója.
A változatos programok tartalmas
időtöltést ígérnek. Sokakat érintő témájú előadások hallhatók Szily Nóra közismert pszichológus, Zsiros László Róbert
tudománykommunikációs szakember,
és Jaksity Kata közéleti személyiség által.
Béres Alexandra fitnesz világbajnok táplálkozási és testmozgás tanácsokat ad a
mindennapokra. Közös tornaórát tart
Katus Attila aerobik világbajnok. A program indulása óta a rendezvénysorozatot
fővédnökként támogatja Rudolf Péter
Kossuth és Jászai Mari-díjas színművész.
A családok számára bábszínház, gyermeksarok, zenei- és táncprodukciók teszik teljessé a napot, fellép többek között
a Jászság Népi Együttes, a Yakuzák SE, a
Dance Fitness SE, a Ritmikus Gimnasztika, a Kelepelő Bábcsoport és sztárvendégként színpadra lép Bereczki Zoltán. Az
esemény házigazdája Barabás Éva műsorvezető lesz.
A nap programja a Jászberény Városi
Önkormányzat és a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház szervezésében közös
Egészségsétával indul reggel 9 órakor a
Kórház elől a Lehel vezér térre a TamTam Duo kíséretében, valamint a Jászság
Népi Együttes is sétával érkezik a főtérre. A sétához bárki csatlakozhat, aki az
egészségtudatosság ügyét fontosnak tartja
és tevőlegesen tesz is érte. Az Egészségsétával a rendezvényre érkezők dupla részvételi adományponttal járulnak hozzá az
adomány gyarapításához.
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Segítő kéz a fiataloknak
„Szer nélkül a teljes életért” címmel
nyújtott be pályázatot Jászberény
Város Önkormányzata. A 97 millió
forintos támogatást célzott prevenciós programokra fordítják, melyeket
helyi szervezetekkel, szociális és oktatási intézményekkel közösen valósítanak majd meg az elkövetkezendő
két évben.
Kazsimér Nóra
A május 7-én tartott projektismertetőn Szabó Tamás köszöntötte a Polgármesteri Hivatal dísztermében megjelent
szakembereket és érdeklődőket, köztük
Bódisné Görbe Krisztina projektvezetőt
és Szatmári Antalné alpolgármester as�szonyt, a rendezvény moderátorát.
A polgármester beszédében hangsúlyozta, az ilyen munkáknak a legnagyobb veszélye, hogy az elérendő célokat,
legyenek azok közvetítői bármennyire is
jó szándékúak, nem sikerül teljes mértékben véghezvinni. „Meg tudjuk-e valósítani azt, ami tényleg átüti ezt a fajta
megszokottságot, rutint, el tudjuk-e érni
a potenciális befogadóban lévő állapot
megváltoztatását, hogy másképp gondolkodjanak, ez a legnagyobb feladat.”
A következőkben alpolgármester
asszony avatta be a szakmai program
részleteibe a hallgatóságot, kiemelve,
hogy egy, a Jászsági Kábítószerügyi
Egyeztető Fórummal végrehajtott felmérés eredményeiből kitűnt, szükség
van hasonló megelőző tevékenységekre.
A projekt elsősorban szemléletformáló programokkal operál, és nem csupán a
veszélyeztetett gyermekeket célozza meg,
a beavatkozásokkal külön figyelmet szentelnek a mikrokörnyezetre, a családra és a
baráti társaságokra is. A problémás élethelyzetekben az elsődleges szociális hálóként működő közösségek esetében is szerencsés, ha részt tudnak venni a számukra
kijelölt foglalkozásokon, ugyanis sokszor
csak ők azok, akik segítséget kérhetnek,
felvehetik a kapcsolatot egy szerettük
ügyében a szakemberrel.
Tudásfókuszú, kommunikációt segítő elemekkel igyekeznek megszólítani a gyerekeket, a kamaszokat, az ifjú
házasokat és a szülőszerep előtt álló párokat, akik az egészséges táplálkozásról,
testi és lelki egészségfejlesztésről, viselkedési függőségekről, bántalmazásról,
a szerhasználat rövid és hosszú távú
következményeiről, a függés tüneteiről

kapnak majd teljes körű tájékoztatást.
„Nagyon fontos a pozitív örömforrások keresése. Sokszor mi is csak
rohanunk, és nem vesszük észre, hogy
naponta mennyi pici öröm ér bennünket, amit nem tudunk értékelni.
Ezekre fel kell hívni a körülöttünk élők
figyelmét.” – foglalta össze az oktatási

nácsadó, lelkész – támasztja alá, de a
változatos témákat érintő foglalkozások
is. Az ismeretközlés, a felvilágosítás és a
tévhitek korrekciója mellett lesz majd
lehetőség életpálya tervezésre, pozitív
példák megismerésére, a felelősségvállalás megtanulására, továbbá viták keretében önismeretre, önérvényesítésre,

és szociális intézmények feladatát Szatmári Antalné, aki vallja, a legnagyobb
eredményt interaktív megoldásokkal,
élményközpontú programokkal lehet
elérni. Ennek megfelelően kiállítások,
fórumok és workshopok is megrendezésre kerülnek, sőt, maguk a szakemberek is bővíthetik ismereteiket tematikus
továbbképzéseken.
A projekt összetettségét nem csupán
a közreműködők szakmai sokrétűsége
– pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakember, szociális munkás,
védőnő, iskolaorvos, drámapedagógus,
pedagógus, óvónő, drog prevenciós ta-

konfliktuskezelésre.
Mint ahogy az elnevezés hűen
tükrözi, a „Szer nélkül a teljes életért”
projektben közreműködők azon munkálkodnak majd, hogy a káros szenvedélyekhez vezető útról letérítsék a fiatalokat, miközben nem feledkeznek meg
hiteles gyakorlati útmutatót nyújtani a
kiegyensúlyozott, boldog élethez sem.
A programokon felül prevenciós
klubot is létrehoznak, mintegy állandó, biztos érzelmi támogató bázisként,
ahol klubfoglalkozások lesznek a szabadidő hasznos eltöltése, a pozitív vis�szacsatolás megélése érdekében.

Emlékezés

Emlékezés

Baranyi Ferenc

CSÍK NIKOLETT

Pihenőszoba
orvosoknak
 folytatás az 1. oldalról
Emellett nemcsak a jobb közérzetet
segíti elő a pihenő helyiség, hanem a
kórház színvonalát is emeli, ami reményeik szerint az orvosok itt maradását,
sőt visszaérkezését eredményezi.
A szoba felavatása után mindenki
szemügyre vehette a tágas szekrényekkel felszerelt, impozáns burkolatokkal,
korszerű nyílászárókkal ellátott helyiségeket. A pihenő szoba külön toalett
résszel, a mai kor divatjának megfelelő
fürdőszobával és egy ággyal, íróasztallal,
számítógéppel felszerelt részből áll, ami
kiválóan alkalmas a kikapcsolódásra.
Az impozáns felújításhoz a Pócs és
Társa Kft., a Szatmári Kft, a Jász-Ablak
Kft, a Csík Elektro 97 Bt, Dorók-Nagy
Csaba egyéni vállalkozó és a Hűsítő
Kft. járult hozzá.
Közös összefogással ismét sikerült
fejleszteni az intézményt, amit az ünnepség végén a kórház szívélyes vendéglátással hálált meg a példamutatásban élenjáró patrónusoknak.

halálának 11. évfordulójára.
„Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz örökre.
A halál nem jelent feledést és véget,
Amíg élnek azok,
akik szeretnek téged.”
Szerető családod

(1988-2019)

halálának 2. évfordulójára
Szívünkben mély
fájdalommal, soha el
nem múló szeretettel és
nagy tisztelettel, szomorú
szívvel emlékezünk.
Szerető anya és mama

2019. május 16.

Város

Jász bál harmincadszor

 folytatás az 1. oldalról
Ami a hagyományt illeti, most is
volt bálkirálynő és bálkirályválasztás
– Vizer Borbála Anna és Fekete Marcell személyében –, szokás szerint a
díszvendégek kedveskedtek műsorral
a publikumnak, és még a jubileumi
torták is jászsági szűcsmintákat idéztek
Bódiné Bagi Éva keze nyomán. A jászkapitányok és párjaik mellett a vendégek is nagy számban viseltek múlt korokat idéző ruhákat, és már nemcsak a
nők, de egyre többen a férfiak is.
Ami a díszvendégeket illeti, Kovácsné Lajos Krisztina népdalénekes és
Molnár László népzenész műsorára már
olyan telt ház volt, hogy az egyik vendég
meg is jegyezte: helyszűkének ugyancsak bővében vagyunk. Talán a Krisztina által emlegetett Rózsa Sándor sem
tudott volna lovon bejönni a terembe,
sőt a jászkapitányok vérmesebbjei is sarkantyú nélkül közlekedtek ezúttal.
A másik szórakoztató blokk művészei – Illési Erika - hegedű, Fejérvári
Zsolt - nagybőgő, Gulyás István - zongora –, külön és együtt is elvarázsolták
a közönséget, Debussy hegedű-zongora szonátájának két tétele pedig sokáig
emlékezetes lesz mindnyájunknak.
A hangulat persze nemcsak a népés magasművészeten múlik.
Kell hozzá tele has is – esetünkben
a Duna Gastro Kft sült kacsamellfiléi, a
pácolt lyoni sertésflekken és a libahúsos
rétes –, egy kis pálinka, jó borok, tánc
a Buli Van Band Zenekar elvarázsoló
muzsikájára. A nyitó táncot sem bízta
a véletlenre a szervező csapat: jöttek a
viganósok, és bemelegítették a padlózatot, hagytak egy-két utánozható kunsztot az emlékezetünkben.
A sűrű program ellenére volt alkalom egymással beszélgetni is, kiről jót,
kiről még jobbat hallottunk/terjesztettünk. Egy idő után már Sas István
sem aggódott a tombolatárgyak miatt,
mert Gál-Dobos Beáta megpörgette ezt
a részét is az estének. Aki meg nyert, az
szívesen húzta volna egy kicsit az időt,
ami a szerencséről és róla szólt. Ez az
este mindannyiunkról szólt.

Fotók: Baráth Károly fényképészmester

www.jku.hu

3. oldal

A zenére nevelés állandó
 folytatás az 1. oldalról
Munkásságát Magyarországon is
elismerték, így 1949-ben, majd 1955ben is Kossuth-díjjal tüntették ki. –
Székely Mihály nemcsak művésznek,
embernek is nagy volt – hangzott a
méltatásban, majd egy rövid történettel
megismerhettük az operaénekes empatikus, közvetlen oldalát is.
Nagysága mellett legalább annyira
szükségszerű feleségéről, Szabó Piroskáról is említést tenni, aki férje halála
után öt évvel megalapította a Székely
Mihály díjat. A neves elismerést azóta
minden évben az iskola legkiválóbb tanulójának adják át.
– Az iskola szellemisége az elmúlt
több mint öt évtized alatt nem változott. Az iskola kiváló pedagógusai mindig kitartottak amellett, hogy a folyamatos változás mellett a zenei nevelés
olyan érték, ami állandó – tekintett

tanár és szülő előtt játszott hegedűn. –
Mindenki ámulattal, lélegzetvisszafojtva
hallgatta, hiszen a sokak számára ismert
gyerekdalt korát meghazudtoló művészi
fénnyel adta elő – emlékezett.
Tehetségét iskolás évei alatt még

vissza az elmúlt évtizedekre Mészárosné
Vas Márta.
Ezután hangsúlyozta, hogy stabilnak látja az iskola jövőjét, mely Kodály
Zoltán szellemiségében gyökeredzik.
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az
életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely
átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.”

inkább kamatoztatta különböző iskolai
rendezvényeken, városi ünnepségeken,
melyeknek rendszeres szereplőjévé vált.
Eközben nem hanyagolta el a tanulást,
és a közösségben is hamar barátokra
talált. A tanárnő kiemelte, hogy Zsolti
a 8 év alatt jelentős személyiségfejlődésen ment keresztül, rendkívüli kötelességtudattal és kitartással rendelkezik,
mindemellett szerénységgel és zenei
alázattal éli mindennapjait.

Az ünnepi köszöntő után Nagy
András, a Humán Erőforrás Bizottság
elnöke és Tukacsné Kovács Judit tagintézmény-vezető elhelyezték a tisztelet
koszorúit az intézmény falán található
emlékplakettnél.
A továbbiakban az idei kitüntetett,
Burai Zsolt Kevin bűvölte el a jelenlévőket hegedűjátékával, akit Farkasné Szőke Tünde, a Palotásy János Zeneiskola
igazgató asszonya kísért zongorán.
Elérkezve a kitüntetés átadásához
Kevin osztályfőnöke, Horváth Dorozsmai Dóra tanárnő méltatta diákját.
Felelevenítette a tanuló első évnyitóját 2011-ben, amikor a Bercsényi úti
Sportcsarnokban mintegy 800 diák,

Középiskolai tanulmányait immár
a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumban folytatja,
ahova sikeres felvételt nyert.
A fiatal tehetségnek Tukacsné Kovács Judit tagintézmény-vezető adta át
az elismerést jelentő Székely Mihály
díjat. Zsolti rövid beszéddel mondott
köszönetet egykori iskolájának, melyben annak adott hangot, hogy az elért
sikerek mögött rengeteg hasznos tanács, támogatás, útmutatás áll, melyért
a tanárainak tartozik hálával.
Igaz városunktól egy időre búcsúzik, de bízzunk benne, hogy még sokszor hallhatjuk különleges hegedűjátékát a városi ünnepségeken.

4. oldal

Fórum

www.jku.hu

2019. május 16.

Mindenkire számítanak A tét fontosabb a hovatartozásnál
Május 10-én tartotta telt házas lakossági fórumát Pócs János országgyűlési
képviselő, aki dr. Budai Gyula külügyminiszteri biztost látta vendégül a Déryné Rendezvényházba meghirdetett
eseményen.
munkatársunktól

Javában tart a 2019-es európai parlamenti választási kampány, melynek
részeként az elmúlt hónapokban számos párt megfordult városunkban.
Legutóbb május 9-én, Cseh Katalin,
a Momentum Mozgalom európai
parlamenti képviselő-jelöltje aláírásgyűjtéssel egybekötött utcafórumot
tartott a Conselve téren.
munkatársunktól
A kissé kaotikus budapesti közlekedésnek köszönhetően egyórás csúszással érkezett meg a párt képviselője,
Cseh Katalin, aki a továbbiakban készségesen válaszolt lapunk kérdéseire.
Elmondta, hogy a Momentum
Mozgalom legfontosabb szándéka az
európai parlamenti pénzekkel való
visszaélések visszaszorítása, és azok
becsületes elköltése kórházak, iskolák,
illetve munkahelyek fejlesztéseire.
– Szerintünk meg kell állítani az
európai parlamenti pénzekkel való
visszaélést, és azokra a területekre kell
költeni az uniós pénzeket, amelyek

igazán fontosak. Tragédia az, hogy
napi kétmilliárd forintnyi támogatást
kapott Magyarország az elmúlt években, de ezt a pénzt a kormány elherdálta – hangsúlyozta.
Ezután az is elhangzott, hogy az élhető, békés Magyarország megteremtéséért
fel kell lépni a korrupció ellen, így egyszer
olyan életkörülmények között élhetünk
majd, mint a szomszédos Ausztria.
Az uniós pénzek korrekt felhasználását az Európai Ügyészséghez való
csatlakozásban látják, melyre bizakodóan tekint a párt jelöltje. Az eddigi
visszajelzések alapján úgy ítélte meg,
egy mandátuma lesz a momentumnak, emellett szeretnék, ha több ellenzéki képviselő jutna be a választásokon, mint fideszes. Ennek érdekében
országszerte szerveznek hasonló fórumokat, melyen személyesen is meg
tudják szólítani a városlakókat. Cseh
Katalin elmondta, hogy leginkább a
fiatalok körében népszerű a párt, de
minden korosztály szavazatára számítanak a tisztességes Magyarország
megteremtésének érdekében.

Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Ceglédi út 5. Tel.: 53/889-102

Festékek, alapozók,
zománcok, lazúrok,
gipszek, glettek,
ragasztók,
vakolatok,
hőszigetelő rendszerek.

lem
Szakérte ek
a szín
n.
világába
Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

25 éve a lakosság szolgálatában.

Cement Diszkont

Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
Normál gipszkarton 2,4 m2/tábla 1.250 Ft/tábla
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről
OSB 8-as 3,125 m2/tábla 3.600 Ft/tábla
10 fajta szén, fa- és napraforgó brikett, tűzifa kapható.
Lambéria, hajópadló.
Építőanyagok.

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

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

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

A rendezvényen megjelent szép számú érdeklődőt és a világpolitikai ös�szefüggésekben jártas politikusvendéget
Szabó Tamás polgármester üdvözölte,
majd átadta a szót a program szervezőjének, Pócs Jánosnak.
A képviselő kiemelte, a választás tétje ezúttal teljesen más, mint korábban és
éppen ezért semmiképp sem lehet politikai megosztottságról beszélni a témával
kapcsolatban. „Az a tét, ami most kockán forog, sokkal jelentősebb a politikai
hovatartozásnál. Ma egy tét van, hogy
meg tudjuk-e őrizni azokat az értékeket,
amelyeket az elmúlt tíz évben elértünk,
meg tudjuk-e őrizni azt a pozíciónkat,
hogy Magyarország nem egy bevándorló
ország” – hangsúlyozta, majd hozzátette,
emlékeznünk kell a déli határra, Budapestre, a Keleti pályaudvaron uralkodó
állapotokra, és arra a terrorkockázatra,
amit a migráció jelent napjainkban. Példának hozta fel az unióba történő csatlakozás időszakát, az akkori kormány
szlogenjét – Merjünk kicsik lenni, nyugodjunk meg, Ausztriában is nyithatunk
kávézót, és továbbra is lehet mákos gubát
enni – mellyel úgy véli, hazánkat egy labilis, gyenge, érdekei megvédésére képtelen országként állították be. Egy nemrég
hallott előadásra hivatkozva elmondta, az
unió elvette piaci lehetőségeinket, megfojtotta az élelmiszertermelést, bezárta a
cukorgyárakat, ránk szabadította a külföldi bankokat, a külföldi energiaszektort
és a multi áruházláncokat, mindezért cserébe csupán út és járdaépítésre kaptunk
támogatást.
Az utóbbi tények alátámasztják azt
a képviselő által megfogalmazott álláspontot is, miszerint ami jó a magyar
embereknek, az rossz külföldnek, rossz
Brüsszelnek, hiszen a társasági nyereségadó csökkentésével, a bank és multiadó
bevezetésével, a rezsicsökkentéssel is a
külföldi gazdaság orra alá törtünk borsot.
„Párhuzamot állítok, hogy miért támadják Orbán Viktort és miért támadják Magyarországot. Azok az intézkedések, melyeket az előbb felhoztam a lakosság érzi,
érti, hogy nekünk jók, és ami jó a magyar
embereknek – ezt a történelem igazolja
–, az rossz Brüsszelnek, rossz a külföldi
politikának. Emlékezzünk csak, annak
idején a Gyurcsány kormány elvette az
egyhavi fizetést, kórházi díjat vezetett be
és az volt a külföldi megítélés, hogy ilyen
egy reformer miniszterelnök.”
Pócs János felhívta a lakosság figyelmét, hogy a jászsági választásnak külön
tétje van, tekintve, hogy országosan is
egyedülálló kooperáció jött létre. Az ellenzék – köztük a szélső jobb oldal – felsorakozott a DK mögé, akiknek legfontosabb
pontja a kerítések lebontása. Megosztotta
a jelenlévőkkel, hogy a DK vezéralakja,

dr. Gedei József önkormányzati képviselőként, a testület támogatásával kérte volna
a miniszterelnöktől a menekültek befogadását arra hivatkozva, hogy a Jászság is
bevándorló nemzet örököse.
„Van még egy fontos üzenete itt a
Jászságban és Jászberényben az uniós
választásnak. Az elmúlt napokban jöttek össze a jászok, jász polgármesterek,
jászkapitányok hogy a redemptio emléknapját megünnepeljék, amit Szabó
Tamás polgármester javaslatára szavazott
meg 2014-ben a Parlament. Szeretném
hangsúlyozni, hogy micsoda érdekes párhuzam áll fenn a redemptio és a mai politikai helyzet között. 1731-ben a német
lovagrend elvette a jászok, a kunok önrendelkezésének jogát, ma a történelem
ismétli önmagát és Brüsszel akar Európa
felett dönteni, megmondani, hogy kivel
éljünk. 1745-ben a jászok visszavásárolták önállóságukat. Az egyik jászberényi
szentmisén a plébános azt mondta a napi
események kapcsán, hogy vigyázzunk,
mert a Bibliában is meg van írva, eljön
az idő, amikor jönnek, nem fegyverekkel,
csak hátizsákkal és elfoglalják Európát.
Ezek a párhuzamok itt a Jászságban, és ez

ha a bevándorlás pártiak nyernek, itthon
is kialakulnak majd olyan párhuzamos
társadalmak, melyek Európa különböző nagyvárosaiban már megtalálhatók.
Az úgynevezett no-go zónákban a saját
szokásaiknak, saját jogszabályaiknak,
elvárásaiknak megfelelően alakítják ki a
társadalmukat a betelepülők, az európai
hagyományoktól eltérően, az adott kormány ráhatásáról függetlenül.
„Orbán Viktor programja teljesen
egyértelmű és egyszerű: meg kell állítani a bevándorlást. Én teljes mértékben
egyetértek és szolidáris vagyok azon
emberekkel, akik egy háborús övezetből
menekülnek, de a déli határainkhoz három olyan országon keresztül érkeztek az
illegális bevándorlók, ahol béke van, ahol
nincs háború, ahol nyugodtan tudnának
élni, de ők nem akarnak sem Szerbiában
maradni, sem Horvátországban, sem
Macedóniában, ugyanis azokba a jóléti
társadalmakba igyekeznek, ahol a szociális háló védettséget biztosít.”
A miniszteri biztos úgy véli, Európa
egy része máris elesett. Egymás mellett
élnek a keresztény és a muzulmán társadalmi formációk, csak Németország-

ellen kell döntenünk május 26-án” – zárta gondolatait a képviselő, akit dr. Budai
Gyula váltott fel a pulpituson.
A külügyminiszteri biztos főként európai viszonylatban beszélt a migrációról,
és a választáskor összecsapó két filozófiáról, a bevándorlás pártiak, valamint a bevándorlást ellenzők nézeteiről. Az utóbbi
táborban a leghatározottabb álláspontot
képviselők a V4-ek, mögéjük zárkózik fel
előreláthatólag Olaszország, Salvini belügyminiszter hathatós fellépése nyomán,
és Ausztriában is jelentős változások várhatók. „Ez az összecsapás fogja eldönteni
Európa jövőjét” – hangsúlyozta, hiszen

ban kétmillió szavazatot jelentenek az
ott élő törökök, akiknek saját rádiójuk,
tévécsatornájuk, hagyományaik és szabályaik vannak, integrálni őket lehetetlen.
A fő probléma az Európai Unió hozzáállásában gyökerezik, abban a könnyelműségben, hogy a bevándorlók számára
ellenőrzés nélkül biztosítanak vízumot
és migránskártyát, holott diplomataként
is hatféle nyilatkozatot kell kitölteni, ha
valaki át akarja lépni az Egyesült Államok
határát. Dr. Budai Gyula álláspontja szerint nem véletlen, hogy a 2015-ös bevándorlási hullámmal egy időben zajlottak a
nagy visszhangot kapó iszlám terrorcselekmények, mégis megtörténhetett – ráadásul az unió kontrollja alatt –, hogy egy
F. Hassan nevezetű férfi migránskártyát
kapott, mielőtt kiderült volna róla, hogy
az iszlám állam egyik vezető hóhérja.
„Belpolitikai tét az, hogy Magyarország megmaradjon keresztény államnak,
mert bármi is történjék, mi mindig Szent
István országa leszünk” – foglalta ös�sze gondolatait a vendégelőadó, akinek
részletes tájékoztatóját Pócs János frissen
sült jászsági kenyérrel köszönte meg. A
felszólalások végén a közönség kérdéseket
intézhetett a képviselőkhöz, majd a rendezvény állófogadással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Párbeszéd az iszlámról

Jászberény Városi Önkormányzat hív
minden érdeklődőt a Keresztyén tudományos-kulturális esték rendezvényére, melynek címe: Ismerd meg a
körülötted élő világot!

A fórumra 2019. május 21-én, kedden este 17 órától kerül sor a Déryné
Rendezvényház (Jászberény, Lehel vezér tér 33.) dísztermében Szentesi Zöldi
László moderátor közreműködésével.
Az este a védnökök – Szabó Tamás
Jászberény polgármestere, és Gulyásné

Turóczi Margit ny. főigazgató – köszöntőjével kezdődik, majd három előadás
követi egymást:
Dr. Rostoványi Zsolt professzor,
egyetemi tanár, iszlám szakértő: Az Iszlám, mint kihívás;
Dr. Novák István teológus: Vallásszabadság és az iszlám;
Georg Spöttle biztonságpolitikai
szakértő: A párhuzamos társadalmak
veszélye a nyugati kultúrákra.
Az est programját kötetlen beszélgetés zárja az előadókkal, résztvevőkkel.
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Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059
fenntartási idő

FELHÍVÁS

Várunk minden érdeklődőt a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Irodája

„CSOPORTOS DIETETIKAI TANÁCSADÁS”
programjának májusi időpontjaira:

Fogyókúrás csoport:......................2019. 05. 20., 13.30. (kontroll csoport)
Cukorbetegek csoportja:............2019. 05. 30., 13.30.
Cukorbeteg Kismama csoport:....2019. 05.21., 10.00.
Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
Egészségfejlesztési irodája,
(Gyermekosztály épülete- Földszint)
Tájékoztatás és előzetes bejelentkezés:
Telefonon: 06-57/500-200 /294 mellék
(13.00 -15.00/Dietetikusok)
e-mailben:dietetikus@jaszberenykorhaz.hu

A Keresztyén Tudományos
Kulturális Esték
sorozaton belül a nagy
érdeklődésre való tekintettel

csoport

Partner Szigeti Kft.

A
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

(Jászberény, Thököly út 17.)
2019. május 22-én, 18 órakor

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.

Balog Zoltán

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

református lelkipásztor
miniszterelnöki biztos

Kereszténység és Európa
címmel tart előadást.

Mindenkit szeretettel várnak
a rendezők.

keresünk kiemelt területre!

Közel harminc éves múlttal rendelkező cég
vagyonőr kollégákat keres Jászfényszaru egyik kiemelt területére
rugalmas munkaidővel, akár azonnali kezdéssel.

A számunkra ideális jelölt rendelkezik érvényes
vagyonőri engedéllyel, önmagára és munkájára
igényes, nincsenek kommunikációs nehézségei.

Tűzifa

bükk méteres hasított
szálban rendelhető

+ munkatársi ajánlási bónusz;

● túlóravállalást kiemelt órabérrel honoráljuk;
● munkaruha;
● fiatalos családias munkakörnyezet.

Jelentkezni a +36/70-466-9967-es telefonszámon
(hétfőtől-péntekig 09:00-17:00-ig) vagy a vagyonormunka@ttti.hu
e-mail címre küldött önéletrajzzal, Jászfényszaru megjelöléssel. irsz: 5126

5. oldal

a Jászberényi
Református Templomban

Vagyonőr kollégákat

Munkaidő: 24/48 órás, termelési napokon 12 órás munkarend.
Napi feladatok:
● járőrözés;
● gépjárművek ki és beléptetése;
● gyárterületen dolgozók ellenőrzése.
Amit mi biztosunk: ● Bejelentet hosszú távú munkalehetőség;
● bér: havi nettó minimum 240.000 Ft

www.jku.hu

(kiváló minőségű)

26.000 Ft/köbméter.

06-70/384-5283 Horvát Gyula

6. oldal

Szabadidő

www.jku.hu
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A maffia ágyából az amishok közé Korunk kortárs meséi
Hozzánk is ellátogatott Szobonya
Erzsébet írónő, vagy ahogy rajongói
ismerik, Borsa Brown, aki a kezdeti
sikerekről, termékeny írói munkásságáról és ihletforrásairól osztott
meg kulisszatitkokat a Városi Könyvtár május 9-i író-olvasó eseményén.
Kazsimér
Borsa Brown ma a legjobb példa rá,
hogy a siker kulcsa nem a mélyenszántó
lírai gondolatokban, az eredeti írói stílusban, vagy a lebilincselő történetben
rejlik. A titok csupán annyi, hogy megtaláljuk a piaci rést – ami jelen esetben
az erotika, noha azt hihetnénk, hogy Lakatos Leventével már telített ez a szektor
–, és Magyarország legünnepeltebb szerzői között emlegetik majd a nevünket.
Erzsébet 2013 óta ír könyveket.
Első szerzeménye, A maffia ágyában az
Álomgyár kiadó gondozásában jelent
meg. Kezdeti, eredményes próbálkozása óta ontja magából a maffia berkeiben, az arab világban és elzárt, amish
közösségekben kibontakozó tiltott szerelmek pikáns fordulatait, melyek jó
pár Aranykönyv díjat hoztak számára.
A lányai nevéből eredő álnév jó
szolgálatot tesz felfelé ívelő karrierje
során, bár állítása szerint saját maga
számára is kész rejtély, hogyan került
a klaviatúra elé, ugyanis sosem készült
irodalmi pályára. Ady Endre iránti rajongása és a könyvek szeretete azonban
végigkísérte életét, és ha olvasásra nem
is jutott sok ideje, a vers és naplóírásba
már egészen korán belekóstolt.
Első kéziratát, a már említett maffia sorozat kötetét kizárólag a saját
szórakoztatására jegyezte le, mely tény
jól példázza a szerzői léthez való hoz-

záállását: „Az író egy önző
ember, önzőségből ír, azért,
mert szereti csinálni. Ha egy
könyvem sem jelenne meg,
akkor is írnék, hiszen elsősorban magamnak alkotok.”
A kiadás azonban még váratott magára, közel nyolc évig
tartott, amíg az asztalfiókból
eljutott a kézirat az Álomgyár kiadó szerkesztőjéig, aki
úgy vélte, hiánypótló alkotás
született. Erzsébet szerint
különösen nehéz dolga van
befutni egy elsőkönyves szerzőnek Magyarországon, de
egy kis szerencsével és némi
tőkével valóra válhatnak a
régóta dédelgetett álmok –
habár az utóbbiról nem esett szó, pedig
a Borsa könyvek publikáló vállalata, az
Álomgyár köztudottan az ország egyik
legnagyobb magánkiadója.
Erzsébet nemcsak szárnypróbálgatásairól, de a kiadóval megélt konfliktusairól, az olvasók irányába érzett határtalan
háláról, valamint erősségeiről és gyengeségeiről is nyíltan, közvetlenül beszélt.
Többek között megtudhattuk, hogy eseményvonal és vázlat nélkül örökíti meg
gondolatait, egy dolgot viszont kifejezetten feljegyez magának, ez pedig nem
más, mint a karakterek tulajdonságai.
Számtalanszor megesett már vele, hogy
az írás hevében egy-egy szemszín, vagy
szereplő név megváltozott, pedig épp a
karakterek és párbeszédeik azok, melyekre a legszívesebben szán írói energiáiból, a
környezet, a körülmények leírásával már
feleennyire sincs jó viszonyban.
A témaválasztás tekintetében reménykedtünk, nem a saját tapasztalataiból merít ihletet, de végül arra is fény

Horgászverseny a Vasas tónál
A Jászberényi Vasas Sporthorgász
Egyesület megrendezte első idei horgászversenyét a gyönyörű környezetben lévő horgász tavon május 12-én,
vasárnap délelőtt.
Ács Tibor
Mostanság a bolondos áprilisi időjárást kellett elviselnünk, de május 12én már a napocska is előbújt a felhők
mögül a horgászok legnagyobb örömére. Igaz ugyan, hogy ez még nem
nevezhető idilli időszaknak, de azért
21-en beneveztek a Vasas SHE házi
halfogó versenyére. A felnőtteknél és
– 6-12 éves korig –, a gyermekeknél
görbülhetett a pecabot a tóparton. Mizsei András egyesületi elnök elmondta, hogy a halak nem nagyon örültek
a horgászversenynek, azaz nem voltak
éhesek, így a pecások sokféle csalival próbálkoztak. Hiába vizsgáztak az
utóbbi időben többen a gyengébb nem
képviselői közül is az Egyesületnél,
csak egy hölgy választotta a kikapcsolódás ilyen formáját.
– Már gyermekkoromban megszerettem a horgászatot, de több évet
kihagytam. Mostanság viszont egyre

több időt töltök a tóparton. Általában
a férjemmel jövök ki, de egyedül is szeretek pecázni – mesélte kedélyesen és
röviden Pető Istvánné, mert éppen sikeres kapása volt, ami a hatodik törpeharcsát jelentette számára. A tó délkeleti
részén talán szerencsésebbek voltak a
horgászok, mert arrafelé valamivel jobban kaptak a halak. Az itt ülők közül
Bagi Tamás állt az élen a kifogott halak tekintetében. Ő is többfajta csalit
használt.
11 órakor aztán befejeződött a
verseny, és mint kiderült Bagi Tamást
nem előzte meg senki, így a felnőttek
mezőnyében ő nyerte a fődíjat, azaz a
2020-ra szóló Területi Engedélyt, valamint a vándorserleget is ő fogja őrizni.
Második lett Berényi István, aki egyben
a legnagyobb halat fogó díjat is átvehette, a harmadik helyen pedig Sass
Ferenc végzett.
A gyermekeknél Juhász Attila volt
a legjobb, így ő is gazdagabb lett egy
Területi Engedéllyel.
Juhász Bálint lett a második, míg Juhász Dorottya a harmadik. Ők sem mentek haza üres kézzel, hiszen az első három
helyezett az oklevél mellé – mindkét korosztályban – tárgyjutalmat is átvehetett.

A Nyitott Könyvtár programsorozat
május 7-i alkalmán Sinka Annamária a kortárs mesék hasznosságáról
igyekezett meggyőzni az egyetemi
könyvtár közönségét.
kárpáti

derült, hogy alapos kutatómunka áll a
nem hétköznapi háttérvilág megalkotása mögött. Vallja, egy könyvet sem a történet visz el a hátán, hanem a regényben
szereplő emberek, akik köré az izgalmas
díszletet felépíti. Különösen szórakoztatónak tartja, amikor a rajongók azzal
állnak elő, hogy ki nem állhattak egy
karaktert, hiszen épp ebben áll a dolog
lényege, ha valaki ellentmondásos érzéseket vált ki, az felejthetetlen lesz.
Talán éppen ez az oka, amiért retteg
a gondolattól, hogy egyszer film készül
az írásaiból. Úgy véli, csalódott lenne,
ha olyan színészek játszanák el a szívének
kedves egyéniségeket, akik egyáltalán
nem egyeznek az elképzeléseivel. A külföldi kiadás azonban már sokkal inkább
foglalkoztatja, és talán egyszer épp a New
York Times bestseller listájáról köszön
vissza a Borsa Brown név. Ám Erzsébet
addig is új vizekre evez, ugyanis idéntől
már a mesekönyvek terén kamatoztatja tudását Bogi és Buksi kalandjai című
írása debütálásával, melyet kislánya unszolására vetett papírra. Természetesen
felnőtt olvasóiról sem feledkezik meg túl
hosszú időre, három újabb korhatáros affér vár arra, hogy a jövő évben becsábítsa
a könyvesboltba a műfaj szerelmeseit.
Harminc év után újra játékkiállítás
nyílt a Jász Múzeum falai között. A
csutkaökörtől a legóvárig – Nagyszülők és unokák játékai című kiállítás
ünnepélyes megnyitójára csütörtök
délután került sor.
Kárpáti Márta
A rendezvényen megjelenteket a múzeum igazgatója, Hortiné dr. Bathó Edit
köszöntötte, majd a megnyitót a Barkóca
gyermek Táncegyüttes műsora színesítette, akik a témához illeszkedve dédszüleik
korából dalos, táncos népi játékokból adtak egy csokorra való vidám ízelítőt.
Az ezredvég utolsó száz évét felölelő kiállítás a múzeum már meglévő gazdag anyagából és friss önkéntes
felajánlásokból született. A kiállított
tárgyak alapanyagukban, technikájukban, használati módozatukban nagy
változatosságot mutatnak. A paraszti
otthonokban saját kezűleg barkácsolt
papírsárkánytól a porcelánbabákon, lemez játékokon, fakockákon át a Lego
műanyag termékeiig széles palettán

Sinka Annamária pedagógusként és
háromgyermekes anyukaként egyaránt
napi kapcsolatban áll a gyermekirodalommal. Ezúttal a néhány szülőből
idegenkedést kiváltó modern meseirodalom sajátosságaival ismertette meg a
hallgatóságot személyes kedvenceiből
alkotott könyvválogatáson keresztül.
Elöljáróban néhány gondolatban ös�szefoglalta a mese mint műfaj sajátosságait, a gyermeklélekre gyakorolt hatásait, illetve górcső alá vette a népmese,
a klasszikus és a kortárs mesék közötti
különbségeket-hasonlóságokat. Kifejtette, hogy a népmesék előre sejthető
pozitív befejezése, a történetek hasonló
tagozódása egyfajta stabilitást, érzelmi
biztonságot jelent a befogadónak. Ezzel
a hagyománnyal szakított annak idején
Andersen, itthon pedig Lázár Ervin.
A nyitott vagy szomorú befejezés a bizonytalanság érzésével szorongást vált
ki a mesélőből és a hallgatóból. Talán
ezek a legfőbb indokok, amiért a szülők idegenkednek a kortárs meseírók
alkotásai közül választani.
Sinka Annamária szerint pedig
megéri próbálkozni, mert nagyon sok
színvonalas, építő jellegű mesekönyv
található a modern meseirodalom gyűjteményében is. A tanárnő ez alkalomra
tíz plusz egy, a gyermekkor szakaszaihoz illeszkedő témába vágóan hozott
könyvajánlót, amelyek mindegyikében
megtalálható a szerkezeti szilárdság és a
pozitív kicsengés.
Ezek a kötetek a mese erejével
gyógyírt, megoldási javaslatokat hoznak szülőnek és gyermeknek egyaránt
olyan élethelyzetekre, mint a születés,
halál, válás, betegségek. Segít kezelni a

hiszti és dackorszak nehézségeit, a félelmeket, szorongásokat, a testvérharcot,
a baráti kapcsolatokat.
A jeles hazai szerzők, mint Berg
Judit, Békés Pál, L Molnár Edit, Lackfi
János, Szabó Borbála, Boldizsár Ildikó,
Bagossy László, Harcos Bálint, Kádár
Annamária mellett neves külföldi írók
műveit szintén jó szívvel ajánlotta. A
gyönyörűen illusztrált könyvekbe lehetőség volt belelapozni a helyszínen.
Néhány meséből animációs film készült, ezekből is hozott ízelítőt az előadó, amelyekbe a kivetítőn keresztül
bele tudtunk kukkantani.
A családias, jó hangulatú program
kedves lezárásaként szórakoztató játékra invitálta a hallgatóságot Annamária.
A játék jól jellemezte digitális korunkat, ugyanis a mesekönyv alapján készült rajzfilmhez kapcsolódóan feltett
kérdésekre egy kinyomtatott QR-kód
megfelelő irányú elforgatásával kellett válaszolni, amit az okostelefon
beszkennelt, majd a számítógép kiértékelt. A bonyolultnak hangzó tevékenység inkább vicces volt, mint nehézkes,
így mindenki vidám hangulatban, és
sok hasznos információval gazdagodva
tért vissza a mesékből a való világba.

Nagyszülők és
köszönnek vissza gyermekkorunk játékokhoz köthető legszebb emlékei. Sőt,
ha őszinték vagyunk, nem csak a gyermekkort idézik fel a kiállított tárgyak,
mert emberi tulajdonság, hogy játszani
minden korosztály szeret. A tárgyiasult
és az eszköz nélküli játékok a bölcsőtől a koporsóig végigkísérik életünket,
szebbé teszik napjainkat.
A kiállítás a tárgyakon keresztül
vezet játékország csodái közé, amelynek útját a tudomány szempontjából
dr. Nagy Veronika, a székesfehérvári
Hetedhét Játékmúzeum vezetője világította be a megnyitó alkalmával.
Előadásából megtudtuk, hogy az első
átfogó játékkiállítást éppen ötven éve
rendezték a Nemzeti Múzeumban. A
sikeres tárlatot akkor sokáig nem követte folytatás, majd az ezredfordulótól
ismét kiállítások sora nyílt a témában.
A folyamat mozgatórugója lehet, hogy

a múzeumok sokoldalú tevékenységében egyre markánsabbá válik az élményközpontú ismeretátadás, amelyhez kitűnő eszköz lehet a játékkiállítás.
A látogatóhívogató élményforráson
túl azonban sokkal több egy játékokat
bemutató tárlat, amely kortól, nemtől, identitástól függetlenül egyszerre
több generációt képes megszólítani. A
játékhoz mindenkinek van köze, hiszen ezen keresztül szocializálódunk. A
gyermek a játékon át szemléli a világot,
a játék formálja személyiségét, fejleszti
pszichikumát, élményekkel gazdagít. A
kiállítás mindezen túl a gyermeket múzeumlátogatásra csábítja, múzeumot
szerető látogatóvá neveli. A Jász Múzeum kiállítása kitűnő példa erre, mert
az emlékekkel közvetlen kapcsolatot
jelentenek a kiállított tárgyak – hangsúlyozta dr. Nagy Veronika.
folytatás a 7. oldalon 
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A stílusváltások festője
Iványi-Grünwald Béla festő, a nagybányai művésztelep alapító mestereinek tagja, aki egyike volt a magyar
festészet sorsfordító személyiségeinek. Életét és művészeti munkásságát május 7-én, A hónap műtárgya
sorozatában ismerhették meg a képzőművészet iránt érdeklődők a Szikra Galériában.
Demeter Gábor
A művészeti esemény rendszeres
látogatói megszokhatták már, hogy a
Szikra Galéria A hónap műtárgya sorozatában bemutatott festők és műveik jellemzően valamilyen módon kötődnek a Jászsághoz. Kivételek persze
akadtak, akadnak és ezek közé tartozott
a májusi bemutató is. Szikra Istvánt, a
galéria tulajdonosát érdekelték a Nagybányán egykor alkotó művészek, azok,
akik pályája onnan gyökeredzik, vagy
érintette azt. Így talált rá Iványi-Grünwald Bélára, és megvásárolta néhány
festményét. Közülük valók a most bemutatásra került Folyóparti kisváros
templommal, és a Nagybányai táj címet viselő alkotások is.
Iványi-Grünwald Béla különleges
ember volt, akiről úgy hírlik, a zenét
is szerette, ezért aztán művészetre hangolódásképpen üdítő volt hallani Sas
Dániel zongoraművész játékát, akinek
élete a muzsika.
A festő a Dunántúlról indult el, és
Nagybányán érlelődött, ott bontakozott
ki a természet visszaadására érzékeny
fogékonysága – kezdte az alkotó életét
és művészeti munkásságát bemutató
előadását Varga József Zsolt festőművész.
A középiskola alsó osztályainak elvégzése után az akkor még Grünwald Bélát
a fővárosba, a Mintarajziskolába íratták
szülei. Ott Székely Bertalan növendéke
volt, majd Münchenben, és a párizsi
Julian Akadémián tanult, ahol munkásságára meghatározó a Ferenczy Károllyal

való találkozása. Visszatérve Münchenbe Hollósy Simon köréhez csatlakozott,
majd követve őt a nagybányai művésztelep alapító tagja lett. A Nagybányán
megalakított Szabad Festőiskola korának egyik legjelentősebb műhelye volt,
ami alapvetően befolyásolta a századvég
magyar művészetét. Ebben az időben
készült képein a nagybányai iskolára jellemző plen air stílusban, a természettel
való szoros kapcsolat érződik. Később
azonban új mozgalom hívei érkeztek Párizsból, akiket neoimpresszionistákként,
vagy röviden neósokként említenek.
Iványi lelkes követője lett az új törekvéseknek, a plein air-t dekoratív, stilizáló,
szecessziós kísérletei váltották fel. El is
hagyta Nagybányát, és Kecskeméten
az új irányok kísérletezőjeként, mint ismert festő telepedett meg, és művésztelepet vezetett. Dekoratív, szecesszióhoz
közelítő korszakának jellemző témái, a
cigányéletképek utolérhetetlen változatosságot mutattak. Gauguin Tahitiját
fedezte fel a cigányok között: a vándorló
vagy faluvégeken megtelepedett színes
világuk egész életében foglalkoztatta.
Úgy találta, hogy minden lépésükben
ritmus van és vérükben zeng a muzsika. Az I. világháború időszakában és

unokák játékai
 folytatás a 6. oldalról
A modern múzeum, így a Jász
Múzeum is felismerte a játékban lévő
tudományos potenciált, kincsként
tekint a játékra, mint a felnőtt világ
kicsinyített mására. A játékvilág jól
tükrözi egy adott korszak gazdasági,
társadalmi változásait és ismeretet közöl a gyermek-felnőtt viszonyokról. A
kiállítást felölelő bonyolult korszakban
megváltozott az élet szinte minden
területe, az egész emberi társadalom
alapvetően átalakult. Szinte minden
területen a fejlődés korát éltük, ugyanakkor a példátlan méretű háborúk és
népirtások is jellemezték a századot.
Furcsa ellentmondás, hogy mindennek
ellenére a XX. századot a gyermekek
évszázadának is nevezik. A gyáripar kiterjesztésével megnövekedett a fogyasztás és fogyasztóvá váltak a gyermekek
is. A polgári otthonokban megnőtt a

játékok iránti igény. A szabadtéri játékok egyre inkább háttérbe szorultak, a
lakóházakban kialakult a gyerekszoba,
ahol a kicsik jobbára egyedül töltötték
idejüket. A rohamos növekedésnek indult játékipar elsősorban nekik, az egykéknek gyártotta a Teddy macikat, az
ölelhető, puha babákat. Az új anyagok,
a műanyag, kaucsuk, majd a fém nyomot hagytak a játékiparban is.
A technológia újítások mellett
nyomott hagyott a háború is. A kisfiúk katonákkal játszottak, a kislányok
vöröskeresztes nővérnek öltöztették
babáikat. A háború a játékipart is átrendezte, a német gyárak helyét az
amerikai és japán piacok vették át. '45
után egy újabb korszak kezdődött, ahol
a sorozatgyártás került előnybe. 195080-ig rengeteg játék készült, ám ennek
ellenére kevés maradt fenn, a múzeumoknak kihívást jelent gyűjteményt

azt követően a Balaton partján töltött
nyarak, természethez való visszatérés új,
dinamikus festési modorral párosult. Az
alföldi festők stílusával rokon, egyszerű
előadású csendéleteket, valósághű tájképeket festett. A nagybányai művésztelep
alapító mesterei között az ő festészete
követte legrugalmasabban mozgalmas
korának stílusváltásait.
Korabeli újságcikkek írásai alapján Metykó Béla helytörténeti kutató
néhány érdekességet emelt ki IványiGrünwald Béla mozgalmas életéből.
Megosztotta a hallgatósággal, hogy a
művész Nagybányán találta meg élete
párját Bilitz Irén személyében, érte vallást váltott (eredetileg zsidó volt), ami
kiváltotta családja rosszallását. A nevéhez adott Iványi név egy Észak Dunántúli település, Iván régies alakjából
származik. Termékeny munkásságát,
jelentős oktató és művészeti tevékenységét számos kitüntetéssel, 1930-ban a
Corvin-koszorúval ismerték el.
A művészeti esemény végén, annak
közönsége elmélyülten csodálta meg az
Iványi-Grünwald Béla nagybányai korszakában készült festmények részleteit.
A hónap végéig erre minden olvasónak
van lehetősége.
létrehozni, hiszen a sokszor gyenge minőséget nem igazán őrizte meg az utókor számára az akkori használó. Jászberényben példaértékű az az összefogás,
amellyel mégis sikerült ilyen színvonalas gyűjteményt létrehozni. A berényi
kiállítás támogat minket abban, hogy
újra rátaláljunk arra a kreativitást jelentő kincsre, amely tovább gazdagíthatja
életünket - mondta az előadó, majd
Márai Sándor gondolataival ajánlotta
figyelembe a tárlatot: „Mert az ember –
ezt egyre inkább hiszem – csak annyit
ér és csak annyira ember, amennyire
meg tudja őrizni lelke egy zugában az
örök gyermeket.”
Mielőtt a vendégek a valóságban
is szemügyre vették volna a szakértői
alapossággal bemutatott tárlatot dr.
Bathó Edit köszönetet mondott a létrehozásban közreműködő kollégáknak,
kiemelten Kókai Magdolna muzeológusnak és Asztalos György látványtervezőnek, valamint a tárgyakat felajánló
civileknek. A 145 éves múzeum jubileumi évének díszeként szereplő kiállítás
2020. március végéig látható.

www.jku.hu

7. oldal

Programajánló
XIX. Múltidéző történelmi játszóház
- Rákóczi és kora
Május 17., péntek 8 óra
Rákóczi és kora megidéztetik. Toborozzunk
mindenkit a nagyságos fejedelem táborába:
lépjünk vissza a 18. század világába. Lesz
hadiregula, toborzás, kuruc – labanc összecsapás, erőpróbák, tárogató muzsika, kézművesek varázslatos udvara, ahol még a kovácsmesterség csínja – bínja is kitanulható.
Főnix Fészek Műhelyház
XI. Mercedes-Benz Classic
Csillagtúra - Rajt Jászberényben
Május 17., péntek 10 óra
A veterán Mercedes-Benz tulajdonosok és
rajongók körében immár hosszú évek óta
ikonikus programnak számít a hazai Mercedes-Benz importőr rendezésében megszervezett Mercedes-Benz Classic Csillagtúra, amely idén 11. alkalommal rajtol el.
Az eseményen induló autók sora látható
a Jász-Plasztik Autócentrum udvarában,
ahonnét 10 órától rajtolnak folyamatosan
a túra résztvevői.
Jász-Plasztik Autócentrum
Kiállítás megnyitó
Május 17., péntek 17óra
elRENDeltetett - Gubis Mihály művészete. Gubis Mihály békéscsabai alkotó
egyszerre volt festő, grafikus és képzőművész, alkotásaiban visszaköszön nyomdász
múltja is. A művészi ágazatok tragikusan
félbeszakadt életművében itt-ott összeértek, és nagyszerűen megfértek egymás
mellett. A művészetét népszerűsítő, és
ráemlékező kiállítást Ván Hajnalka művészettörténész nyitja meg. Közreműködik szöveges hang-performansszal: Nagy
Zopán költő, fotóművész.
Lehel Film-Színház
Nyárnyitó Berény Feszt
Május 17., péntek 17óra
A szervezők elhozzák a legdögösebb disco
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
szabadidő- és 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. A rendezvény ingyenes.
Zagyvaparti sétány
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 szólnak a Rossz vér album dalai, nem marad el a Kőbánya blues és Torda
alakja is megelevenedik az István a Királyból.
Pótkerék
Klubkoncert – Pátkai Rozina Trio
Május 18., szombat 20 óra
A trió zenéjében az ismert bossa novák
mellett a saját dalok az autentikus brazil
dallamvilágból kiindulva szakítanak a zárt
formákkal. Nagyobb teret kapnak az imp-

rovizációk, amelyek körülölelik az olykor
gyermekien egyszerű, máskor kiszámíthatatlanul kavarodó dallamokat.
Lehel Film-Színház
Egészség és Életmód sorozat Müller Péter: Az élet művészete
Május 20., hétfő 18 óra
Müller Péter, a magyar ezoterikus irodalom nagymestere az élet művészete című
előadásán az igazság, szépség, szerelem,
szeretet, barátság, jóság áll a középpontban. Beszél az emberi sorsról, a jövő sejtéséről, a várakozás művészetéről és a gondviselés segítő erejéről, a boldogságról az
élet nagy válaszpontjairól.
Ifjúsági Ház
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
A Richter Gedeon Nyrt. 2 millió Ft alapadományt ajánl fel a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház számára, az intenzív osztály
lélegeztető gépparkjának fejlesztésére. Ezt az
adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért
járó adományponttal növelni tudják, mert a
Richter pontonként 300 forinttal megemeli
az alapadomány összegét. Minél aktívabban
cselekszik a város saját egészségéért, annál
nagyobb mértékben járul hozzá a kórháznak
szánt adomány gyarapításához.
Lehel vezér tér
Közlekedik a család –
közlekedésbiztonsági vetélkedő
Május 25., szombat 9 óra
A versenyre nevezhet minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező család,
ahol legalább az egyik szülő rendelkezik
érvényes „B” kategóriás vezetői engedél�lyel, 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 26., vasárnap 14 óra
Élőszavas, élményszerű mesemondással,
népdalokkal is színesítve 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,
rendhagyóan gyerek nap alkalmából nem
a Jászsági Népmesepontban, hanem a
Margit-szigeten lesz a mesélés.
Margit-sziget
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”.
Pótkerék
Városi Gyermeknap és
Szabadidős Sportnap
Május 26., vasárnap 10 óra
Két rendezvény egy helyszínen! A Szabadidős Sportnapnak elnevezett sportágválasztó egy helyszínen lehetőséget ad több sportág kipróbálására. Május utolsó vasárnapján
változatos programokkal, rendezvényekkel
készülnek a szervezők, mellyel a gyerekeket szeretnék meglepni és ünnepelni. Lesz
Tesz-vesz utca, benne népi játéktér, kosaras
körhinta, kézműveskedés, íjászkodás, társasjátékok. A színpadon muzsikál a Zűrzavar zenekar, látható bábszínház, bűvész,
táncbemutató és még számos érdekesség!
Margit-sziget, Szántai-kert, Városi
Strandfürdő, Klapka SZKI udvara,
tornaterme, Városi Zagyva
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Rózsa, májusi szellő szirmait fújja
A Nyugatról érkező viharos lehűlés kevésbé érinti
az ország keleti részét, így térségünkben sem kell jelentős
lehűlésre számítani. Péntektől 20-25 fok körüli értéket
mérhetünk, erősödő nappali
felmelegedésekkel, de helyenként jó eséllyel kialakulhatnak záporok a hétvégére. Az
egyre melegedő időjárás még
mindig a változékony idő jegyében telhet.

Átlépték az árnyékukat
Három vereség után a Jászberényi
FC-nek a 27. fordulóban a Diósgyőr
II ellen kellett életben tartani bajnoki reményeit a labdarúgó NB III Keleti csoportjában.

zusszám-növelő mozzanat egy diósgyőri
fejes után adódott, de Menczeles védett,
míg a túloldalon Szemere beadása után

lálkozó elején kapott gól. Huszák Géza
csapata kihasználva az egyéni képességeket, ugyanakkor csapatként játszva kerekedett ellenfele fölé. Lezárult az utóbbi
hetek rossz szériája.
Az első két helyezett rangadóján az

Szőrös Zoltán

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
május 16. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

május 17. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 22. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 18. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 23. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 19. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 24. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

május 20. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

május 25. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 21. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 26. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

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

2019. május 16.

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.

A betegségéből felépült Albert Ádám
és az eltiltását letöltő Ilkovics is a kezdőben kapott helyet, a meccs pedig igazolta, jó, hogy visszatértek. Visszafogott
ismerkedés után a miskolci fiatalok már
a 9. percben letették névjegyüket, egy
bal oldali elfutás után a visszagurított
labdát a középen érkező Boros tíz méterről a kapu bal oldalába vágta (0-1).
A pesszimistább hazai szurkolók talán
a negyedik vereséget vizionálták, Albert
azonban nyolc perc elteltével egy 24
méteres szabadrúgásból remekül csavart
a jobb alsó sarokba (1-1). A JFC kezdett
visszatalálni korábbi önmagához, előbb
Farkas lövését védte Bukrán, majd a 30.
percben egy beadást követően Lakatos
közeli kísérletét hárította a DVTK NB
I-es csapatában is szerepelt hálóőr, a kipattanóból Farkas a léc fölé tüzelt. Egy
percre rá Farkas indítása után Albert
balról centerezett, Ilkovics pedig érkezett és a rövid sarokba továbbított (2-1).
Megérdemelt berényi vezetéssel mentek
szünetre a csapatok.
A második játékrészben az első pul-

Visszavágott
az Olaj
Továbbra is hosszú a sérültek listája
a jászberényi kosárlabdacsapatban,
így Szolnokra is igen tartalékos keret
utazott. Nem csoda, hogy gond nélkül
sikerült visszavágni az Olajnak a jászberényi két vereségért.
Cseh György mellett Alekszandrov és
Pantelics sem tudta vállalni a játékot,
így a berényi gárdában Czirbus Józsefre hárult nagy feladat a centerposzton.
Viszont Damier Pitts már csatasorba
állt és egy triplával nyitotta a mérkőzést. Gyorsan érkezett a válasz is és egy
darabig szoros volt a meccs, de a kisszünetre tíz lett közte. A folytatásban
Vojvoda Dávid vezérletével és trojkáival 18 ponttal húzott el a házigazda.
Szerencsére Kerpel-Fronius Balázs is
beszórt egy triplát és innentől kezdve
fogyott az Olaj előnye, sőt megnyertük
az etapot is (20-23-ra) de 7 egység még
mindig maradt közte a nagyszünetre.
A negyedórás pihenő után Pitts harmadik trojkájával egyenlő lett az állás,
Kerpel-Fronius hármasával pedig már mi
vezettünk. Ez az előny Tiszavirág életű
maradt, de szorosabb lett a meccs. Sajnos a kezdőcsapat tagjai kezdtek fáradni
és a zárónegyed 9 pontos hátrányunkkal
indult. A negyed második felében már
mindkét gárdánál szinte az U20 állomány volt a pályán, és a végén biztos
hazai győzelem született. Szolnoki Olaj
KK - JP Auto - JKSE 85-68.
JKSE: Pitts 19, Rakics 9, KerpelFronius 12, Brbaklics 16, Czirbus 7.
Csere: Novák -, Szabó -, Szigedi 1,
Mondi 1, Fekete -, Ruják B. 3
A vereség ellenére is minden dicséret
megilleti a berényi csapatot, hiszen két légióssal léptek pályára az óriási magassági
fölénnyel rendelkező ellenféllel szemben,
ám nem játszottak alárendelt szerepet.
Sajnos időközpen az is kiderült, hogy Orlando Coleman sérülése nem jött annyira
helyre, hogy ismét bekapcsolódjon a játékba. Pedig igen nagy szükség lett volna
rá, mert lapzártánk után játsszák a JKSE
- Pécs mérkőzést. Amelyik csapat győz, az
kezdi hazai pályán az egymás elleni három győztes mérkőzésből álló rájátszást.

Fotó: Pesti József
Albert vétette el a labdát. A 66. percben
már pontosabb volt, miután Farkasnak
tett vissza kiválóan egy kényszerítőt, aki
11 méterről a bal alsóba tekert (3-1).
Csak újabb két perc kellett, hogy végleg eldőljön a mérkőzés, Albert szerzett
labdát, meglépett a bal oldalon, Ludasihoz játszott, akinek önzetlen passzából a
teljesen kijátszott védelem mellett végül
Farkas talált be (4-1). A hátralévő időben biztosan uralta az eseményeket a
JFC. Jászberényi FC – Diósgyőri VTK
II 4-1 (2-1)
Jókor jött pofonként hatott a ta-

ESMTK fogadta a Szolnokot, s a 2-2-es
döntetlen következtében győzelmükkel
a mieink a második helyre léptek, egy
ponttal az erzsébetiek elé. A MÁV előnye
három fordulóval a befejezés előtt három
pont. A következő összecsapás Nyírbátorban vár Hevesi-Tóth Tamásékra, és bár
a házigazdák a hírek szerint anyagi gondokkal küzdenek, figyelmeztető, hogy
Tiszaújvárosban pontot tudtak szerezni.
A május 19-én, vasárnap 17.30-kor kezdődő találkozón az ősszel az akkori hazai
pályánkon, Gyöngyösön elszenvedett vereségért is elégtételt vehetnénk.

Kosaras a futballpályán
A srácok, akik a JKSE felnőtt kosarasainak minden hazai meccsén a helyszínen szorítanak, a Mészöly Focisuli

gig a kétszer harminc percet. A végén
üdvözölte a győztes berényi srácokat,
mindenkivel „lepacsizott”, sőt még
egy közös passzolgatásban, dekázásban
is részt vett. (Valljuk be, kézzel sokkal
ügyesebben bánik a labdával.) Orlando
Coleman kedves gesztusa, barátságos
viselkedése örök élményt adott a kiskamaszoknak. Jegyezzük azért meg, az

elleni U13-as bajnoki rangadójukon
üdvözölhették új szurkolójukat a műfüves pályán.
A langaléta fiatalember nem nagyon
volt tisztában a futball szabályaival, de
nagy lelkesedéssel kiabálta, tapsolta vé-

NBI-es bajnoki derbit 2-0-ra nyerték
meg a JFC ifjú palántái, ezzel a Honvéd és az MTK mögött megerősítették
harmadik helyüket a táblázaton, amivel
jelenleg is ők városunk, sőt megyénk
legjobb utánpótlás futballcsapata.

Jászberény kosárlabdacsapatának
egyik meghatározó játékosa Orlando
Coleman hazautazott az USA-ba. Előtte végigszurkolta U13-as utánpótlás
focicsapatunk legutóbbi mérkőzését.

Fotó: Pesti József
Jászberényi FC női labdarúgócsapata május 5-én, vasárnap Kerepes együttesét fogadta a kis, azaz a 3/4-es műfüves pályán. A Pest megyei bajnokság
Keleti csoportjának felsőházában lejátszott mérkőzésen 0-0-ás félidő után, lányaink 4-1-es fölényes győzelmet arattak. A gólokon Menyhárt Zsanett, Tóth
Adrienn, Barta Karolina és Rácz Roxána osztozott.

