Ifjú pap a közösségben

Pintér Bálint ifjú lelkipásztor
újmiséjén vehettek részt a hívők
vasárnap, a Barátok templomában.
Tudósítás a 6. oldalon

Képeim nem szobadíszek!

A hónap műtárgya programsorozat
keretében ezúttal Palkó Tibor alkotását
ismerhették meg a művészbarátok.
Cikk a 7. oldalon

Keresztesi János Emlékverseny
A Jászberényi Honfoglalás Lovas és
Lövészklub a tavaly elhunyt Keresztesi
Jánosnak állított emléket versenyével.
Írás a 8. oldalon
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Új folyam 8. év 27. szám (XXXI./27.)
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Végre épül a 32-es út

Jászberény város lapja

Jövőnk a ma iskolája
Oklevélátadó díszünnepélyre gyűltek össze az Apponyi terembe az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Campusának végzős hallgatói június
29-én, hogy átvegyék munkájuk jól
megérdemelt gyümölcsét, a bársonykötéses diplomát.
Kazsimér

A 32. számú Hatvan - Szolnok másodrendű főút – Jászfényszaru és Jászberény települések közötti – 10+550
- 24+857 kilométer szelvények közötti szakaszának a burkolatfelújítási
munkálatai 2019. július 1. napjától
(hétfő) megkezdődtek.
Halász Lajos
A régóta remélt/várt felújításról július 3-án, szerdán délelőtt az esemény
fontosságának megfelelően népes újságíró csapat előtt adott tájékoztatást
a város, a bonyolító Magyar Közút
Nonpofit Zrt. vezetése és a Jászság országgyűlési képviselője.
Szabó Tamás polgármester azt hangsúlyozta, hogy ez a nagyon várt beruházás egy hosszabb, tartalmas folyamat része, sikertörténet, amit a mindennapok
nyelvére úgy is le lehet fordítani, hogy
az új út elkészülte után biztonságosabbá
válik városunk elérése, illetve gyorsabb,

megbízhatóbb lesz az autópálya megközelítése. Az előttünk álló egy év, a négy
szakaszban épülő út ideiglenes lezárásai
türelmet követelnek az utazóktól, de
tudjuk, hogy ezzel járnak a munkálatok,
van értelme türelmesnek lenni.
Vántsa Zoltán a bonyolító szemszögéből adatokkal támasztotta alá a munkálatok mértékét. A 14,3 kilométer hos�szú útszakaszra ráfért már a megújítás,
ugyanis három évtizede volt általánosan
„hozzányúlva” ehhez a szakaszhoz. Ez átlag idő, amin belül egyes részek 34, mások 29 éve, de a legifjabb két kilométeres
szakasz is 11 éve látott útépítőt.
Ez a nagy forgalmú út átlagosan hét
méter széles, Pusztamonostor beltéri szakaszán pedig 10-11 méteres. Az egész
hosszon lemarják a felső öt centiméteres
réteget, helyette Jászfényszarutól Pusztamonostor innenső határáig három, onnan Jászberényig két réteget építenek be.
Végig tekintve az úton: 7500 négyzetméter pályaszerkezetet építenek át, a

75 centiméteres padkaszegély építés 18.
450 négyzetméter mindösszesen. Jászfényszaru határában új járműosztályozós
csomópont épül, és felújítják a vasúti átjárót is, ami a napokban is rendetlenkedett. Monostoron új, közvilágítással ellátott, felfestett gyalogosátkelőhely létesül.
Kicserélnek 368 méter szalagkorlátot, lefele kerekítve ötezer négyzetméter útburkolati jelet festenek fel,
elhelyeznek több mint ötszáz új útburkolati prizmát, 170 új KRESZ táblát.
A környezet óvására, szépítésére 374
fát ültetnek. A tömegközlekedést érinti, hogy négy buszmegállót lebontanak,
14-et átépítenek, peronokat és majd
három kilométer szegélyt alakítanak ki.
Minderre 180 nap áll a kivitelező
rendelkezésére. A kivitelezést közbeszerzési eljárás alapján a Strabel Konzorcium
végzi, konzorciumvezető: Strabag Általános Építő Kft. A bekerülési összeg 2 milliárd 301 millió 680 ezer forint.
folytatás a 2. oldalon 

Népszerű fesztivál a városban Egy malom élete

Jászberény bővelkedik a sokszínű kulturális programokban, melyek egyik
kiemelt eseménye a ZagyvaParty Fesztivál. Hatodik éve nem múlhat el a nyár
nélküle, idén június 28-ától zajlott a
Margit-szigeten a háromnapos fesztivál.
Szabó Lilla
A Zagyvával ölelt szigeten péntek délután három színpad, standok és gyerekricsaj jelezte a programdömping kezdetét,
ami három napra kínált élményeket a
városnak. Első programként a Katlan színpad előtt húztak gólyalábat a Langaléta
Garabonciások, és vitték színre a gyerekeket szórakoztató vásári komédiát. A szemfülesebbeket nem lehetett megtéveszteni –
a gólyalábat lovas maskara rejtette –, de így
is minden csöppség ámulattal nézte a négy
föléjük tornyosuló nyakiglábat.
A gyerekműsor Gulyás László Szekérmesék című interaktív mesejátékával
folytatódott és ezzel egyidejűleg nyitott

meg az olasz gasztronómiát bemutató
Ciao Ciao Italia Fesztivál. Az ott megjelenteket Molnár Mária szervező köszöntötte és elöljáróban szólt a fesztivál ideje
alatt asztalra kerülő ínyencségekről.
folytatás a 4. oldalon 

Július 2-án délben, a Lehel FilmSzínház emeletén került sor a Malom
Konferencia és Rendezvényközpont
Fejlesztése Jászberényben tárgyú
projekt sajtónyilvános eseményére,
melyen többek között megszólaltak
a tervezést, valamint a kivitelezést
végző cégek képviselői is.
Kazsimér Nóra
A megjelenteket Hegyi István, a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájának vezetője, egyben a projekt menedzsere köszöntötte, és ismertette
a tájékoztató meghirdetésének okát.
A szót Szabó Tamás polgármester vette
át, aki elmondta, ez az eddigi legnagyobb
projektje az önkormányzatnak, akár a
munkaterv fajsúlyát, akár a megpályázott
összeget tekintik, mely a malom esetében
800 millió forint, a teljes költség pedig előreláthatólag nettó 1. 149. 575. 204 forint.
folytatás a 6. oldalon 

A ceremónia a hagyományokhoz
híven az elnökség ünnepi bevonulásával, majd a Himnusz eléneklésével
vette kezdetét. Az újdonsült pedagógusokat, a tanári kart, valamint a vendégeket dr. Varró Bernadett főigazgató
asszony üdvözölte, külön figyelemmel
fordulva a kék taláros hallgatósághoz,
akik utolsó perceiket töltötték az intézmény falai között.
A hivatalos köszöntőbeszédbe csomagolt jókívánságokat már dr. Liptai
Kálmántól vehették át képzeletben a
végzősök. A rektor felvezetőjében ismertette, hogy Móra Ferenc és a kis bice-

bóca iskoláját akarta volna Klebelsberg
Kuno átalakítani. Éppen abban az évben, amikor Klebelsberg átadta, megalapította a Jászságban a tanítóképzés
fellegvárát, pont akkor kapták az olvasók kezükbe Móra Ferenc Kincskereső
kisködmön című regényét.
„Klebelsberg, ez a komoly, megfontolt, tanult, sok nyelvet beszélő
férfiú, akit kortársai nagyon támadtak,
aki annyira jót akart ennek a népnek,
és aki mindössze ötvenhét évet élt elmondja, hogy a kis bice-bóca mondataitól nincs fontosabb e tájon: iskolába
szeretnék járni. Néhány nap múlva lesz
három esztendeje, hogy az Eszterházy
Károly Egyetem ilyen formán, ilyen
összetételben átalakult, és a legfőbb
üzenetünk ma is az, hogy iskolába
járni jó.” – hangsúlyozta az örökérvényű szavakat, majd hozzátette, sokkal
nagyobb szüksége van az országnak a
pedagógusokra, mint amennyiszer ezt
a tudtukra adják.
folytatás a 2. oldalon 

Éremeső Prágában
Június utolsó hétvégéjén rendezték
Prágában a Kyokushin Karate Európa-bajnokságot, ahol városunkat –
egyben, mint magyar válogatottak –,
a Yakuzák SE versenyzői képviselték.
Agócs Tibor tanítványai szenzációsan szerepeltek, hiszen mind a kilencen éremmel tértek haza.
Ács Tibor
A Yakuzák SE történetében mindenképpen
nagybetűvel fogják írni
2019. június 28 és 29et, hiszen a klub történetének legnagyobb sikerét
hozta a kontinensviadal.
Az a tény, hogy az egyesület minden kategóriában – amelyben versenyzőt indított –, Európa
bajnoki címet szerzett,
illetve minden részvevő versenyzője felállhatott a dobogóra, már
önmagában
hatalmas
elismerés. Mindez fokozódott azzal, hogy Európa legeredményesebb

egyesülete a Yakuzák SE lett. Az meg
egyedülálló a kyokushin harcművészek
nagy családjában, hogy minden idők
legfiatalabb súlycsoport nélküli Európa
bajnoka Mező Lili, aki ellentmondást
nem tűrően, 18 évesen emelkedett felül
a teljes nemzetközi mezőnyön.
folytatás a 3. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Végre épül a 32-es út

 folytatás az 1. oldalról
Pócs János, a Jászság parlamenti
képviselője is a források fontosságát
hangsúlyozta az út praktikumának
kiemelése – Jászberény mindenhez
közelebb kerül általa –, mellett. Emlékeztetett arra, hogy két éve a magyar
állami költségvetés készítésekor egyéni
képviselői indítvánnyal kért a 32-es és
a Jászkisér-Tiszasüly útra 6,1 milliárd
forintot, amit meg is szavaztak a képviselők, ami a büdzsé készítésnek ebben a
szakaszában példátlan.
Ezzel együtt is mostanáig tartott a
munkálatok előkészítése, mert az építőanyagárak és bérek emelkedése miatt a megítélt forrás nem lett volna elég
ehhez a munkához. Mivel csökkentett
beltartalom nem jöhetett szóba – ragaszkodtak az eredeti legoptimálisabb paraméterekhez –, a pénzügyminisztériumtól
újabb egymilliárd forintot kért és kapott
a projekt számára.
A képviselő egy közép és egy
hosszútávú tervéről is beszámolt. Hangsúlyozta, hogy él a miniszterelnök ígérete,

miszerint a 32-es út elkészülte után közvetlenül megkezdődhet az elkerülő út hiányzó szakaszának kivitelezése. Az elkerülő
teljesen új projekt, külön költségvetéssel.
Ugyancsak a kormányfővel egyetértettek
abban, hogy Jászárokszállás és Jászberény
gazdasági ereje indokolja a közöttük lévő
út megújítását, ami egyelőre tervként, de
már a képviselő asztalán van.
A korszerűsítési munkálatok jellege
miatt az érintett szakaszon a közlekedőknek forgalomkorlátozásokra kell számítani. A munkavégzés időtartama alatt – a
munkafolyamatok függvényében –, szakaszosan félpályás lezárás lesz érvényben,
a váltakozó irányú forgalmat jelzőőrök,
illetve forgalomirányító fényjelző berendezések irányítják. A megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák
mellett elkorlátozó jelzőtáblák fogják felhívni a közlekedők figyelmét.
Tekintettel a munkálatokra, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága a közlekedők türelmét és fokozott figyelemmel
történő közlekedését kéri!

Helyi értékvédelmi pályázat

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelemről szóló, önkormányzati
rendelet alapján pályázatot hirdet a
szabályozási terv szerinti műemléki
környezetben lévő, továbbá a védett
épületek, építmények és épületrészek,
valamint természeti értékek megfelelő
színvonalon tartásának támogatására.

A pályázat általános feltételei:
a. A támogatás pályázat útján igényelhető. Pályázatot olyan természetes
személy és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és
jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet (a továbbiakban: szervezet) nyújthat be, vagy akinek az
épület, épületrész, építmény a tulajdonában, jogszerű használatában
van. Pályázni csak a Szabályozási
Terv szerinti műemléki környezetben lévő, továbbá az épített és a természeti környezet értékeinek helyi
védelméről szóló 18/2017. (IX. 14.)

számú rendelet 1. és 2. sz. mellékletében szereplő épüle-tekkel, építményekkel és természeti értékekkel
lehet. (A rendelet a www.jaszbereny.
hu honlap „Önkormányzat – Rendeletek” alportálján olvasható, letölthető.)
b. A pályázatokat a Jászberény Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának címezve, a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal főépítészénél kell benyújtani (5100 Jászberény, Lehel vezér tér
18.) zárt borítékban. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Helyi értékvédelmi pályázat”.
A benyújtás határideje:
2019. augusztus 12.
c. A pályázat részletes kiírása megtalálható a Polgármesteri Hivatal (5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18.) hirdetőtábláján és a város honlapján
(www.jaszbereny.hu).
Szabó Tamás
polgármester

2019. július 4.

Jövőnk a ma iskolája
 folytatás az 1. oldalról
Mert most is van vidék, picinység
és elesettség, csak már nem biceghet be
félév közben egy diák az órára, mint
Móra idejében.
„Olyan lesz a jövő, mint amilyen
a ma iskolája. Azért, hogy szép legyen
sokat tudnak tenni, mert önök alakíthatják majd a világot éppen úgy, ahogy
a gravitáció görbíti a teret. Pontosan
tudhatják, hogy minden ötlet, minden szeretetmorzsa, minden mozdulat közös jövőnket átalakító emberi
varázslat. Mert semmilyen program,
digitális ákom-bákom nem helyettesíti a gyermekeket átölelő szeretetet, a
betűvető kéz szelíd vezetését, az elesettek megsegítését és a tanítás türelmét.
Az emberek minden korban kitaláltak
világmegváltó megoldásokat, aztán
mindig rájöttek, hogy előrelépés csak

ismerését. A „Hallgató
a hallgatókért" díjat a
tudományos és közéleti szervező munkában
nyújtott
kiemelkedő
hallgatói aktivitásáért
ítélték oda Motolai Anna
Dóra óvodapedagódus
szakon végzett hallgatónak, a Jászberényi
Campus Hallgatói Önkormányzat elnökének.
EHÖK
Nívódíjban
Kalla Eszter, a Főigazgatói Hivatal ügyintézője
részesült, aki a hallgatókért végzett kiemelkedő
munkájával érdemelte ki
a plakettet.
A Fábián hallgatói
díjat 1999-ben alapítot-

együttműködve, csak vállvetve, a hasznot nem méregetve, figyelmünket az
eljövendőre vetve lehet.”
A szót Szabó Tamás polgármester
vette át, aki biztosította a hallgatókat,
hogy Jászberény városa – ahogy az első
egyetemi tanévnyitójában is elmondta
–, tárt karokkal, otthonukként fogadja
a felsőfokú tanulmányaikat itt folytató,
majd befejező hallgatókat, akiket itt
mindig tisztelet övez.
A rendezvény folytatásában dr. Réz
Lóránt zongoraművész, az egyetem
oktatója előadásában hangzott el Debussy, Doktor Grádus ad Parnassum
című műve, a Gyermekkuckó-sorozat
első darabja. A diplomák átadását díjak
és kitüntetések kiosztása előzte meg.
A Tanay-díjra ebben az évben Kadosa
Lászlóné egyetemi adjunktust találta
méltónak a bizottság. Az elismerést
Tanay Antalról, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola prominens oktatójáról
nevezték el, és olyan tanárok kapják,
akik kimagasló teljesítményükkel kivívták az intézmény közösségének el-

ta az akkori főiskola. A díj az intézmény
kimagasló tanárszemélyiségéről, országos hírű kutatóról, volt főigazgatóról,
dr. Fábián Zoltán kandidátus, főiskolai tanárról kapta a nevét. Az évenként
kiosztásra kerülő díjat olyan tanuló
kapja, aki kimagasló tanulmányi ered-

FIGYELEM!

ménnyel, kiváló közösségi munkájával
kivívta magának a tiszteletet. Ez utóbbi
idén Papp Sándor végzős óvópedagógia
szakos hallgató volt.
Az Aranykréta-díj a nappali tagozatos hallgatók szavazatai alapján kerül kiosztásra, mely a 2018/2019-es
tanévben Szalay Krisztina tanárnőhöz
vándorolt, míg a levelező tagozatosok
Kadosa Lászlóné tanárnőnek ítélték
az elismerést. A főigazgatói oklevelek
tanárok, intézményi dolgozók részére
történő átadása után a végzős hallgatók
nevében Motolai Anna Dóra búcsúzott, aki nyolc apró jókívánságot gyűjtött össze társainak. „Legyen hitetek…
álmodjatok… legyen elegendő erőtök… kívánok társakat az életetekbe…
legyetek magabiztosak… kívánok egy
kalap szerencsét… mosolyogjatok…
küzdjetek, és soha ne adjátok fel.”

Végezetül az ünnepélyes hallgatói
eskütétel elhangzása, majd a diplomák
átadása következett, amelynek keretében a 135 sikeres záróvizsgát tett hallgató közül 117-en vehették át oklevelüket dr. Liptai Kálmán rektortól és dr.
Varró Bernadett főigazgató asszonytól.

Emlékezés

A jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény lakosságát, hogy a

Pethes Imre út 6. szám alatt lévő
Szántai Tornakert sportpályái

2019. július 15. - 2019. augusztus 22. között,
nyitott pályák akció keretében

magánszemélyek részére
térítésmentesen használhatóak.

A használat egyéb feltételeivel és a nyitva tartással kapcsolatosan
bővebb információ a helyszínen és a www.vvzrt.hu honlapon olvasható.

Sport, egészség, játék egy helyen. Szántai Tornakert!

Gulyás Péterné
szül. Jónás Erzsébet (1942-2017)
halálának 2. évfordulójára.
„Küzdöttél , de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted, Örökké
szeretünk és nem feledünk Téged.”

Szerető férje, lánya, fiai,
veje, menyei és unokái

Karate

2019. július 4.
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3. oldal

Éremeső Prágában

 folytatás az 1. oldalról
A bajnoki címen túl a mozgás minősége, ereje, dinamikája és veszélyessége is jól mutatta a különbséget az ő
javára. Lili tehát két világversenyen
szerepelt kimagaslóan, és megszerezte
a kvótát az őszi, Japánban megrendezésre kerülő világbajnokságra.
Móczó Milán megvédte EB címét,
a junior férfi -70 kg-ban, ami egy picit
több mint egy győzelem. A siker érdekében elutazott Thaiföldre is az EB-re
való felkészülése alatt, több hétre. Új
ingerekért és azért, hogy kilépjen a
komfort zónájából, tűzbe tartsa a lelkét a fárasztó, sokszor monoton edzésekkel teljesen más környezetben. A
döntőben bolgár fiú várta, akit a tavalyi KWU VB-n látott tapasztalatok
alapján pontos stratégiával könnyedén
tudott verni két percben, pedig nagy
bajnok az ellenfél is.
Kerekes Réka a junior női -65 kgban végzett az élen, aki pontosan
tudta mit jelent veszíteni Európa-bajnokságon, hiszen tavaly az első körben
búcsúzott. Felkészülése így már tavaly
elkezdődött, több felnőtt versennyel
tarkítva, extrém terhelésekkel és versenyekkel, amit céltudatosan, nagy motivációval csinált végig. Mindhárom
küzdelmében erős fölényt mutatott,
wazarikkal győzött. Ezzel „helyreállt
a rend”, azaz a kétszeres ifjúsági EB
győztes most már junior EB aranyérmes is lett.
Treba Kíra nevéhez is a legfényesebb érem megszerzése fűződik az ifjúsági női -60 kg-ban. Nos, az ő elsősége
igazán érdekes történetnek számít,

hiszen nemrég még ki akart szállni a karatéból, erre fel mit ad Isten,
Európa-bajnok lett. Mint azt mestere,
Agócs Tibor elmondta, Kíra esetében
nagyobb feladat volt megérteni a benne zajló folyamatokat, mint felkészíteni a versenyre. Végig határozottan
versenyzett, ami igazán a döntőben
csúcsosodott ki, ahol a címvédő debreceni riválisát, Sólyom Annát győzte
le, bizonyítva mindenki előtt azt a
tényt, hogy ilyen felkészültségű, súlyát
optimalizáló Treba Kírával még nem
találkozott eddig debreceni ellenfele.
A berényi klub ezüstérme Csibra
Barnabás nyakába került, amit az ifjúsági férfi -70 kg-os mezőnyben szerzett.
Drámai pillanatok, óvás, újrajátszott
mérkőzés, hatalmas presztízs csata, és
idegőrlő másodpercek után jutott a
döntőbe. Ott a folyamatosan lökdösődő, fejét előre toló litván versenyző
szerzett Európa-bajnoki címet, míg
Barna extra megoldásokkal sem tudta
belopni magát a bírók szívébe. Mintha a zászlójuk le lett volna kötözve,
nem mozdultak meg akkor sem, amikor Barna találatát hangos csattanás
jelezte a sisakon. Természetesen nagynagy dicséret illeti az öt bronzérmes
versenyzőt is. Szabó Liza a junior női
-55 kg-ban szinte lemosta a tatamiról
első ellenfelét, akitől tavaly egyhangú
bírói döntéssel kapott ki. A folytatás
azonban már nem úgy sikerült, ahogy
szerette volna. Lendvai Lászlót a junior
férfi -75 kg-ban a regnáló Európa-bajnok Móczó Milán miatt, egy magasabb
súlycsoportba nevezték, ezért 5-7 kg
különbséggel vágott neki a küzdel-

meknek, így megszerzett bronzérme
nagyon értékesnek mondható. Szajka
Bendegúz találatait a junior férfi -65
kg-ban, első győztes mérkőzése után, a
másodikban – hasonlóan, mint Csibra
Barnabás versenytársánál – a bírók
„nem vették észre”, így a 3. hely maradt
számára. Kiss László Mátyás az ifjúsági
férfi -60 kg bronzérmese rendkívül fegyelmezetten és szorgalmasan csinálta
végig a felkészülését. Ez meg is látszott
két győztes mérkőzésén, ám a döntőbe
már nem sikerült beverekednie magát.
Ehhez hozzájárult az is, hogy az ifjúsági szabályok nagy korlátot jelentettek
számára. A junior korcsoportba történő belépés minden bizonnyal egyfajta
megkönnyebbülést jelent majd számára
és remélhetőleg fényesebb érmeket is.
– Köszönet illet mindenkit, aki
egy olyan sikernek volt a támogatója,
amit ezt megelőzően nem éltünk át.
Ez vonatkozik támogatóinkra, a szülőkre, a Yakuzák SE teljes közösségére,
és a csapat minden tagjára. Támogatóink, valamint Jászberény és Nagykáta
városok önkormányzati támogatása
nélkül ezt nem tudtuk volna megvalósítani. A siker tehát közös, még akkor
is, ha egy valaki vette át az érmet a dobogó bármelyik fokán. Biztos vagyok
benne, hogy ennek folytatása várható,
hiszen ezek az eredmények nagy motivációt jelentenek azon versenyzők – pl.
Danka Hunor, Móczó Márk, Lendvai
Levente és Notheisz Janka – számára,
akik ott vannak a sikeres versenyzők
nyomában – mondta el Agócs Tibor, a
Yakuzák SE alelnöke, szakmai vezetője
hazaérkezésük után.

Kerti tornapályája a Yakuzáknál
Arról már korábban hírt adtunk,
hogy a Yakuzák SE otthonában, azaz
az Y Ház udvarán kerti tornapálya
építéséhez kezdtek. A pálya elkészült, amit július 2-án délután ünnepélyes keretek közt adtak át.
ács
Az átadó ünnepségen nagyon sokan
részt vettek. Elsősorban az Y Ház versenyzői, azok szülei, illetve több szponzor
és Jászberény önkormányzatának több
képviselője is. Dr. Rédei István, a Yakuzák
SE elnöke köszöntőjében először természetesen a hétvégi Európa bajnokság sikereit méltatta, ami nemcsak Jászberény,
hanem a magyar kyokushin szervezet
számára is óriási siker volt. A tornapálya
megépítésével kapcsolatban pedig mindenkinek – a versenyzőknek, szülőknek,
anyagilag támogatóknak, Jászberény
önkormányzatának –, megköszönte a
segítségét. Szabó Tamás Jászberény pol-

gármestere példaértékűnek ítélte meg
az összefogást, aminek eredményeként
újabb létesítménnyel gyarapodott az Y
Ház közössége.

Természetesen az Európa-bajnokság
sikere végigkísérte a miniünnepséget.
Agócs Tibor egy-egy mezt át is adott a
Testnevelési Egyetem tanszékvezetőjének

és munkatársának, amellyel jelképesen
köszönte meg segítségüket. Válaszában
dr. Rácz Levente, a Testnevelési Egyetem
tanszékvezetője örömét fejezte ki, hogy
részesei lehettek a nagy sikernek. Az
egyesület szakmai vezetője természetesen
a kontinensviadal hőseit is megszólítot-

ta. A lányoknak virágcsokorral köszönte
meg nagyszerű helytállásukat, a fiúkat
pedig szóban dicsérte meg az ünnepség
résztvevői előtt. Ezt követően mindan�nyian megszemlélték az új létesítményt és
azt is láthatták, hogyan kell használni a
pálya egyes elemeit.
– Természetesen elsősorban ezt az
óriási, eddig soha nem látott eredményt
kell kiemelni, amit a Yakuzák SE versenyzői az Európa-bajnokságon produkáltak. De legalább ilyen fontos, hogy
ebben a közösségben most már több száz
gyermek és családtag együtt van, egy közösségként mozdul és ilyen fejlesztésekre
és kivitelezésekre is hajlandóak. Ennek
az eredménye most itt látható, ami maximálisan elismerendő és nyilvánvalóan
ezt egy önkormányzatnak támogatni kell
– ezt már a tornapálya megtekintésekor
mondta el Szabó Tamás. Agócs Tibortól
pedig azt tudtuk meg, hogy az új létesítményt elsősorban a Yakuzák SE versenyzői használják majd, de meghatározott,
előre meghirdetett napokon a város lakói
is igénybe vehetik a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt kerti tornapályát.
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Népszerű fesztivál a városban
 folytatás az 1. oldalról
A város második alkalommal fogadja be a programot, így a köszöntők sorát
a város vezetője, Szabó Tamás polgármester kezdte stílszerűen „Buongiorno”
köszöntéssel. A polgármester szerint a
dolce vita, az olasz életérzés sokak által
ismert fogalom, hiszen Európában a
legtöbb család számára kiemelt turistacélpont Itália. Mindemellett onnan
is rengeteg utazó keresi fel hazánkat,
épp ezért nem véletlen, hogy az olaszok gasztro kultúrája egyre nagyobb
teret nyer a fővárosban, és mára a vidéki vendéglátóhelyeken is. Szabó Tamás
azzal folytatta, hogy ez utóbbi körhöz
igyekszik tartozni Jászberény, ahol nagy
szükség lenne egy olasz nemzeti ételeket
felszolgáló étteremre. Habár az állandó
olasz jelenlét egyelőre hiánycikk marad,
az ilyen alkalmak lehetőséget kínálnak
a kultúra feltérképezésére, melyhez jó
szórakozást kívánt a polgármester. Az
üdvözlések sorát Luigi Piccarozzi alapító távolléte miatt felesége Annabianca
Piccarozzi vitte tovább, köszönetet
mondva a színvonalas szervezésért és a
város vendégszeretetéért. A fesztivál idején kóstolható termékekről – az olasz
borvidékek mennyei nedűitől, a krémes
fagylaltokon át egészen a vékony tésztájú, világhírű olasz pizzákig –, Margitics
Orsolya, az Euromarket Kft. képviselője
tartott termékismertetőt.
Ezután a Margit-szigetre érkezők
többsége a pARTtalan ART közösségi képzőművészeti tér megnyitójára
csoportosult, ahol Góg Zoltán a Jövőkép Alkotók Egyesület elnöke osztotta
meg nyitó gondolatait. A Jászkerület
Nonprofit Kft-vel karöltve rendezik
meg évről évre a városi képzőművészetet népszerűsítő szabadtéri kiállítást,
amely ilyenkor kiszakadhat az alkotóműhelyekből. Az önkormányzat képviseletében Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester mondott köszöntőt, melyben a
művészek helyzetére hívta fel a figyelmet. – A modern művészet ma olyan
szabadságfokkal rendelkezik, amely
talán egyetlen művészeti korban sem
volt, régen sokkal szigorúbb szabályok
között kellett alkotni a művészeknek,
mint manapság. A közönség dolgát
sokszor nem könnyítik meg, mert értetlenül állunk az alkotás előtt, de pont
ez a szépsége is, mivel igen tágak a lehetőségek, hogy megtaláljuk a kedvünkre

való alkotókat és munkáikat – mondta
az alpolgármester.
Fejős László grafikus és Bíró Boglárka festőművész munkáit a közönség soraiból felbukkanó műértő mutatta be.
A nem szokványos műsorszámban oldott hangulatban, testközelből vettük
szemügyre a munkákat, melyek mély
üzenetet hordoznak. Fejős László torzói megragadják az emberi test lényegét, hiszen az arc nélküli alakok a nőt
és férfit testesítették meg. – A művész
az emberi lényeget színesnek látja, úgy
tűnik neki, hogy az csodálatos, színben
gazdag, gyönyörű alak – részletezte az
előadó, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy sajnos a való életben nem
mindig így látjuk egymást.
Bíró Boglárka alkotása „Ringasd el
magad” címmel a születéstől a halálig
tartó folyamatot mutatta be. A 150 kgot is elbíró óriási bölcső Baráth Zoltán
alkotása, mely szemléltette a gyermek
születését, a ringatható csecsemőágy
hangulatát. Ugyanakkor más aspektusból csónak jelleget formált, melyben
bizonyos népek utolsó útjukra bocsátották szeretteiket, vagy éppen az elsőre a bibliai Mózes esetében. Emellett
homokágyon mini kerámia bölcsők
pihentek, amikből az első háromhoz
történet is társult. Többen választottak egy-egy darabot, volt, aki kisbaba
reményében vett egyet magához, míg a
gyerekek pusztán játék céljából választottak maguknak. Utolsó elemként az
élet végét szemléltetve egy homokbuckát formált meg az alkotó.

A művészek kiállításai mély gondolatokat ébresztettek az érdeklődőkben,
amit az utánuk jövő Török Ádám és a
Mini koncertjének dzsesszes hangulata
mélyített el. A Máté Péter-díjas fuvolista, énekes mély hangját átszellemülten
hallgatta az idősebb korosztály, akik
már az 1970-es években is csápoltak a
zenekarra. Az idén 50 éves jubileumát
ünneplő együttes hozta a formáját és
jól ismert számaikat, mely annak idején a magyar rock, dzsessz legnagyobbjai közé emelte őket.
Esti meseként a felnőttek hallgathattak népi pajzánságokat a Katlan színpadon bemutatott Azért a kis bolondságért című előadáson. Fabók Mancsi
Bábszínháza szerelmi történeteket vett
a pajzán mesék alapjául, mely majdnem
egy órára nyújtott kikapcsolódást és felhőtlen nevetést a korosabb nézőknek.
Az Ádám és Éva nemiségéből induló
történet szépen bontakozott ki és jutott
el a meglett lányka esetéig, aki egy báli
éjszakán nem vigyázott eléggé az „aranyfészkére”. A népmesei tolmácsolásban
mindezt kicsit sem közönséges, sőt szórakoztató huncutsággal adta át Fabók
Mariann és társa Keresztes Nagy Árpád.
Ezzel párhuzamosan a filmek szerelmesei a Kertmoziban tekintették meg a brit
Queen rock együttes történetét bemutató Bohém rapszódiát.
Este 22 órától Péterfy Bori és a Love
Band, magyar alternatív rock együttes
csapott a húrok közé. A 2007-ben alakult
együttes első albuma arany, majd platina
lemez lett, ezt követte még 2010-ig két
albumuk, később 2012-ben 2016-ban és
2017-ben is adtak ki újabb lemezt, melyek közül többet jelöltek a Fonogramdíjkiosztón. A sikerek mellett talán ennél is sokatmondóbb, hogy péntek este
zsúfolásig megtelt a Margit-sziget előtti
tér, ahol a közönség bólogatva dúdolta az elvont számokat. Többek között a
vérre szomjazó Vámpír, vagy a lesben álló
Bűvösvadász dallama is bűvöletébe kerítette a közönséget. Az énekesnő csillogó
shortba, világító melltartóba és átlátszó
felsőbe lépett színpadra, az összhatás pedig igazán Borisra sikerült. A rajongók
nemcsak látványban, de a hangzásban
sem csalódhattak, hiszen a legnépszerűbb alternatív számok hangoztak fel az
éjszakában. A disco rajongók éjféltől Bela
Galik & Mucza keveréseire Midnight
House-ban szórakozhattak.

Élménygazdag családi szombat
Nem csalódtak, akik úgy döntöttek,
a ZagyvaParty másnapjának színes
programjain töltik a nyári szabadidőt. A szombati események kedveztek a család minden tagjának – bravúros volt a slam poetry, embertelen
jól zakatolt a Zenevonat és estére a
Tücsökraj is rázendített.
Kazsimér

Szabó Lilla képriportja

A pénteki Péterfy Bori koncerten
megfáradt résztvevőknek Kövi Szabolcs
meditatív hangversenye nyújtott némi
élénkítő csemegét a korai órákban. A
stresszcsökkentő dallamok kávé helyettesítőként is jól szolgáltak, hiszen
a kezdetben zsibbasztó muzsikaszó
hamar pezsdítő örömforrásként áradt
szét a pihenőszékekben elernyedt testekben. Kövi Szabolcs már rutinosan
készteti vastapsra – vagy munkássága
legpozitívabb visszacsatolására, pontosabban horkolásra – a jászberényi
hallgatóságot, hiszen városunkban
nem egyszer adott telt házas spirituális
koncertet.

A lélekjógának köszönhetőn már
felfrissülten foglalhattunk helyet A hónap meséje eseményén, mely a Jászsági
Népmesepontból ezúttal stílszerűen
az árnyékot adó levelek alá költözött
ki, ugyanis az aktuális történet A nap
fájáról szólt. Benedek Elek örökérvé-

nyű történetében a királykisasszony, a
napkirály, és még a szegény félszemű
legény is jól járt, és megtalálta örökkön
örökké tartó boldogságát a nap fájáról
letört ág varázslatának köszönhetően.
A Páva minősítéssel rendelkező Sőrés
Rozka hangja a sziget minden zugából
a Katlan színpadhoz csalogatta a gyerekeket és szüleiket, így fürgének kellett
lennie annak, aki helyet szeretett volna
foglalni a sorok között.
A délutáni zenei szekciót a Katáng
zenekar sajátos hangulatú, kelta, klezmer és balkán stílusjegyekkel megfűszerezett költői dalcsokorral kezdte
meg. Repertoárjuk a szórakoztatás
mellett a magyar irodalmi örökség,
valamint a természet szeretetére, megóvására igyekezett nevelni az ifjonc
hallgatóságot. Elsősorban megzenésített verseket, gyerekeknek írt dalokat
szólaltattak meg olyan izgalmas hangszereken, mint a kelta hárfa, vagy az ír
furulya, de ukulele, banjo és számos
ütőhangszer is megfordult a hozzáértő
muzsikusok kezében.
folytatás az 5. oldalon 
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Élménygazdag családi szombat
 folytatás a 4. oldalról
A költészet jegyében folytatódott
a program a víztoronynál felállított
pódiumon, mely elé igen hamar ös�szegyűlt a slam műfajának szívesen
hódoló nézősereg. A rendezvény moderátorának szerepét a szóritmusok
koronázatlan királya, Horváth Kristóf
– Színész Bob –, vállalta magára, aki
nem csupán reflektált az Open Mic
vállalkozó kedvű fellépőinek szövegeire, de önálló showműsorral is készült.
Ez utóbbi egyértelmű fénypontja volt
az eseménynek, a gerillaköltőként emlegetett többszörös slam bajnok bravúros nyelvtörőivel egyszerre érvelt,
aktualitásokra reflektált, megnevettetett, szórakoztatott és elgondolkodtatott, mindezt alig három percben. Az
ovációból ítélve előadása sokak kedvét
meghozta a kötetlen műfajhoz, de ha
ahhoz nem is, az őszi slam poetry esthez mindenképp.
Pontban hét órakor berobogott a
Zenevonat szuperprodukció, és fehér
füstfelhő vonta körbe a nagyszínpadra kihelyezett hangszereket, melyek a
hazai élvonal legendáihoz, Karácsony
Jánoshoz és Solti Jánoshoz tartoztak.
Alig szólalt meg néhány taktus az első
ikonikus dalból, de a közönség számára
fenntartott téren már nem hogy ülő,
állóhelyre is alig lehetett szert tenni.
Az ismerős ritmusokra egyszerre bó-

logatott több száz fej és lendült a magasba megannyi kéz, miközben betűre
pontosan visszhangoztak a tömegben
az Ő még csak 14, a Nem adom fel,
az Álomarcú lány, vagy a Miénk ez a
cirkusz időtlen dalszövegei. A fergeteges hangulatú koncerten az LGT tagjai
mellett Heincz Gábor Biga, Éliás Gyula, azaz Éliás Jr., továbbá Singh Viki is
helyet kaptak, utóbbi városunkban tett

először eleget a zenekarban betöltött
szóló énekesi szerepének.
Csintalan cselekménnyel operáló
esti mesékkel készült Verseginé Ujhelyi
Petra és Bukovics János duója sötétedés
utánra. A falu szegénylegényéről és dekoratív menyecskéjéről szóló buja históriák megmozgatták a „piszkos” fantáziákat, és ezúttal az éj leple is kapóra
jött, elrejtette az ízes pajzánságokon
pironkodók arcát.
Utolsó előttiként – és a nap talán
legkimagaslóbb fellépőjeként – Maszkura szökkent az emelvényre rokonszenves tücsökraja gyűrűjében. Az újkori
magyar dalszerző zenekar cilinderes
frontemberének egyedi megjelenése,
és jellegzetes zenei stílusa egykettőre
beszippantott fiatalt és időset. Lírai
érzékkel megkomponált, önkifejező
szövegeikben mindenki magára talált,
akár a szép pesti nő, akár a szomjúság
panaszt árasztó hősszerelmes bőrébe
bújt. A különleges koncertélmény fényét az énekes Bíró Szabolcs harmonikajátéka, és improvizatív költői kiszólásai emelték, de műsorkészletükben
nem pusztán művészi értékű szerzemények, laza, fesztiválra kívánkozó slágerek is felcsendültek. Tölts ki még egy
felest, az majd hazateleportál! – zúgott
a zenei útravaló a hangfalakból, mely
megalapozta a hangulatot a hajnalig
tartó Yoko disconak.

Folyóparton innen, pörköltön túl
Rekordszánú csapat érkezett vasárnap délelőtt a Margit-szigetre, hogy
a ZagyvaParty Fesztivál keretében
megrendezett Jász Ízek Napján ös�szemérhesse gasztronómiai tudását,
és eltöltsön egy kellemes napot a versenytársakkal.
kárpáti
Közel harminc bográcsban rotyogott az étel, illetve sült a serpenyőben
a jóféle jász étek. Összesen 23 csapat
nevezett a megmérettetésre, voltak akik
kétféle étel elkészítésével is megpróbálkoztak. Mindemellett ismét megmérettettek a Jászság legjobb házi készítésű
süteményei is, amely versenyre 15 nevezés érkezett. A reggel nyolc órai megnyitón Csányi Sándor gulyáskirály kívánt kellemes időtöltést, jó versengést.
A néhány óra múlva ínycsiklandóan
gőzölgő étkekből a közönség is kóstolhatott, ugyanis 225 adag finomságot
ajánlottak fel a szakácsok elfogyasztásra, amelyre Járomi Cintiánál, a program
koordinátoránál lehetett regisztrálni.
Dél körül a tálkákba, tányérokra
kerültek a kész finomságok, amelyek
között a hagyományostól a rafináltakig
bőséges volt a választék. Többen vállalkoztak birka, marha elkészítésére, rotyogott a bográcsokban őz, nyúl, káposzta,
pacal. Terítékre került ököruszály, liba,
babgulyás és majdnem kecske is, de az
mégis inkább úgy döntött, hogy megszökik a kondérból. Miután leszakadt a
bográcsot tartó lánc mintha a föld nyelte volna el a kecske nyomát is… Azért
senki sem maradt éhen, szerencsére a
többi fazékból jutott bőven étel a kóstolójegyet vásárlóknak.
A zsűrinek természetesen most is
nehéz dolga volt, látszott ez abból is,
hogy az eredményhirdetésre mintegy
fél órás csúszással, három után került
sor. Mindezért senki sem türelmetlenkedett, tele hassal, barátok közt gyorsan
repült az idő a színpad előtt gyülekező
jókedvű versenyzők és a szurkolótábor számára. Végül a bírák kifőzték a

várva várt eredményt, amit az ítészek
elnöke, Csányi Sándor rövid kritika
kíséretében tárt a versenyzők elé. Elöljáróban hangsúlyozta, az utóbbi évek
egyik leghangulatosabb főzőversenyén
vehetett ma részt. Fontosnak tartotta
elmondani, hogy a nap során sikerült
tartalmas emberi kapcsolatokat létesíteni, egy kellemes vidám napot eltölteni a
jászok körében, akik nem utolsó sorban
remek szakácsnak bizonyultak. Kiemelte, a zsűrizés során figyelembe vette az
előzőleg átolvasott Népi ételek a Jászságban című könyv alapjait. Hozzátette, eleink kevés húst fogyasztottak ezért
legközelebb a versenyzők próbáljanak
majd meg kevesebb hússal gazdálkodni.
Mindemellett a jászsági hagyományokat hangsúlyozó kiírásnak majd minden csapat főztje megfelelt, tizedpontok
döntöttek a helyezések között.
Elsőként a legízletesebb sütemények eredményhirdetésére került sor,
ahol a képzeletbeli dobogó harmadik
fokára Járomi Zoltánné állhatott diós
süteményével, a második helyezett a
Jákó Kertbarát Kör fahéjas buktája lett,
míg a legfinomabbnak Anteam hájas

tésztája bizonyult. Sült kategóriában
két versenyző indult, a jobbak Rudi
Rottyék lettek somkeretezett oldalasukkal, amiért Electrolux hűtőszekrény
lett a jutalmuk. Megelőzték a Csekész
Company vadnyúl vadasát, akik viszont grillsütőt vihettek haza a Scintilla
felajánlásában. Bográcsos étel kategóriában különdíjat vehetett át a Szaratov
II. klub főzőcsapat nyúlgulyásukért,
illetve az Éhenkórászok őzpörköltjükért. Ugyancsak különdíjas lett a Jász
-Wingate húsos káposztája. A Felnőtt
szakácsok birkapörköltje a harmadik
helyre volt elég, második helyezést ért
el a Baj van a toronyban csapat savanyú
vetrencéje, míg a legeslegfinomabb egy
igazi jász étel, húsos babos tarhonya
lett Papa mama konyhájából. Ők is egy
hűtőszekrényt vihettek haza munkájuk
elismeréseként.
A zsűrielnök lapunk számára még
néhány mondatban összefoglalta tapasztalatait a versenyről. Meglátása szerint a
népi főzőversenyeken túlzott mértékben
van jelen a pörkölt, holott a régi magyarok – és köztük a jászok is –, csak vasárnaponként ettek húsos ételt. Jó lenne
a pörkölt helyett alternatívákat keresni,
mert a magyar konyha tele van izgalmas
receptekkel. Kreatívan kellene főzni,
újra gondolva a régi konyha ízeit. Olyan
fantasztikus, elfeledett ételeket lehetne
előhozni, mint az egyszerű, de finom és
egészséges kukóleves, cibereleves, kaszaleves és még sorolhatnánk. A Boucous és
a gulyás között kell megtalálni a helyes
egyensúlyt, a finom ízeket. Hozzáteszem
a mai versenyen az egyetlen valódi tradicionális jász étel a húsos babos tarhonya
volt, ami egyszerűségével és nem utolsósorban fantasztikus ízével vívta ki az
első helyezést – mondta a gulyáskirály. A
sütemények pedig külön megérnek egy
dicséretet. Mindemellett nagyon sok finom ételt kóstolhattunk és a hangulat
páratlan volt. A versenyzők jó néven
vették a tanácsokat, igazi kapcsolatok
épültek. Megtiszteltetés, hogy újra itt
lehettem, és köszönet a szervezőknek a
kitűnő munkáért!

Kazsimér Nóra és Kárpáti Márta képriportja
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Ifjú pap a közösségben

Tizenöt év elteltével Pintér Bálint
személyében ismét jászberényi születésű papot köszönthettünk első
miséjén városunkban. Az ifjú lelkipásztor újmiséjére a Barátok templomában vasárnap, a négy órakor kezdődő szertartáson került sor.
k. m.
Június 22-én Ternyák Csaba, egyházmegyénk érseke szentelte áldozópappá Pintér Bálintot az egri ba-

zilikában, ahová többen elkísérték
szülővárosából, Jászberényből is. A kispap újmiséjén június utolsó vasárnapján vehettek részt a hívek a jászberényi
Barátok templomában. Isten szolgáját
dr. Novák István atya mutatta be a helyet zsúfolásig megtöltő katolikus közösségnek. Az ünnep fényét a hatvani
egyházi kórus szép muzsikája emelte.
Az 1992-es születésű káplán már
tíz éves kora óta elhivatottságot érzett a
papi feladatok iránt. Gyermekkorában
ministránsként állt Isten szolgálatában,
majd az Egri Hittudományi Főiskola
és Érseki Papnevelő Intézet hallgatójaként pallérozta tudását. Hitéletének

meghatározó vezetői voltak Szántó József
apátplébános és dr. Novák István atya,
akiknek a vasárnapi szentmise alkalmával is köszönetet mondott támogató szeretetükért, jó tanácsaikért. A meghatottságtól és túlcsorduló szeretettől elcsukló
hangon ugyancsak imával és áldással
köszönte meg szüleinek, nagyszüleinek,
testvéreinek a beléje vetett bizalmukat,
óvó szeretetüket a mise alkalmával. A
meghatározott szertartási menetrend
szerint a szentmise utolsó mozzanatában
családja után megáldotta a papi szolgá-

latban testvéreit, a megjelent városi elöljárókat, köztük Szabó Tamás polgármestert és Szatmári Antalné alpolgármester
asszonyt, a ministránsokat, szerzeteseket
és az eléje járuló híveket.
Bálint életútján a közelmúltban
történt egy törés, egy súlyos autóbaleset, amely mint hívő embert még inkább megerősítette elhivatottságában,
abban, hogy Istennek szándékai vannak vele. Ennek értelmében hivatását
augusztus elsejétől a mezőkövesdi kettes számú plébánián folytatja káplánként, híven János evangéliumából vett
jelmondatához: „Bízzatok, én legyőztem a világot!”

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

2019. július 4.

Egy malom élete
 folytatás az 1. oldalról
„Ekkora projekttámogatást nem igényeltünk és nem kaptunk még, de ennél
jelentősebb az, hogy mi a célja a fejlesztésnek.” – hangsúlyozta, majd feltárta a
koncepció előéletét, egy kulturális negyed megépülésének vágyát, amely már
a megelőző ciklusban körvonalazódott.
A mozi épülete, továbbá a Főnix
Fészek Műhelyház területe is adott volt
a malom átépítésének gondolatához.
Az idén júliustól átalakuló, és várhatóan 2020 novemberében átadásra
kerülő objektum egy multifunkcionális kulturális és rendezvénytér lesz.
Üzlethelyiség, szabadidős/wellness és
városi sporttevékenységek folytatására
alkalmas épületrész, konferenciaterem,
több kisebb-nagyobb előadóterem, szabadtéri rendezvénytér, játszótér, Zagyva partra nyitott udvar és közösségi tér
is szolgálja majd a civilek igényeit.
„Bármilyen új intézmény, vagy létesítmény keletkezik, annak működtetési
költségei vannak. Látjuk azokat a korszerűtlen és műszakilag is megroggyant
egyéb létesítményeinket, melyekről
majd ebben a rendszerben – amikor
beindul a működés –, megvitatjuk,
hogy hogyan gondolkodjunk tovább.
Ilyen az Ifjúsági Ház, a Jász kaszinó, a
Hamza épülete, de természetesen meg
lesz ezeknek is a helye és a tere.”
A következőkben Alvári Csaba főépítész idézte fel a múltat, emelt ki szemelvényeket az ipari vállalatnak egykor
helyet adó ingatlan történetéből. Az épületről először 1882-ben tesznek említést
a források, azóta számtalan átalakításon,
korszerűsítésen esett át, ám a jelenlegi
e tekintetben rendhagyó lesz, hiszen a
főépítész elmondása szerint az 1910-es
fázist kívánják majd visszahozni. Indoklásul elmondta, hogy az összes addigi
változtatást visszabontják majd, mert
azok nem felelnek meg az elvárásoknak.
Ebben egyébként szakmai konszenzus
született, az általa ismert, malommal foglalkozó diplomamunkák mindegyike az
1910-es állapothoz nyúlt vissza.
Turi Attila, a Triskell Épülettervező
Kft. Ybl díjas ügyvezetője vállalta a tervek elkészítését. A sajtótájékoztatón ő is
megosztotta álláspontját a design mögött
húzódó hagyománytisztelő, mégis haladó
szellemiségű elképzeléséről. „Mi ennek a
munkának a kulturmalom munkacímet
adtuk, és arra gondoltunk, hogy ez egy
olyan történet, amibe hogyha bemegy
az ember, lehet még hallani az ott folyó
munkát, lehet még hallani a gépek zakatolását, lehet még érezni azt a kultúrát, hogy itt emberek dolgoztak, értéket
hoztak létre és ez úgy száz éven keresztül
ment. Ha valaki bemegy ebbe az épületbe, akkor még látja azokat a lisztkamrákat és egyéb attribútumokat, amelyek
egy malomhoz hozzátartoznak. Ezek
csodálatosak, és szeretnénk is részben
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6. oldal

megmenteni, részben megmutatni őket.”
Miután bepillantást engedett megközelítésébe, építészeti szempontból is
részletezte a várható munkálatokat, me-

kell tudni alakítani valamit, az ideákat,
amiket valahonnan megragadunk, hogy
társainknak fogyasztható, befogadható
legyen. Ez az épület ezt próbálja meg.”
– zárta az építész gondolatait, melyeket Szabados Attila, a kivitelezést végző
EcoSaving Kft. képviselője fűzött tovább.
Az építésvezető a több száz éves hárs

lyek során nem kívánnak álfalakat, álmennyezetet alkalmazni, ellenben egyenetlen, nyers falakkal, a régi malmokat
idéző külcsínnel kívánják felruházni az
építményt – kiváltképp annak utca felőli
oldalát –, visszaállítani az egykori FecskeMalom vakolt architektúráját.

törzsének megérintéséhez hasonlította
a malom homlokzatának tapintását, hiszen az a település történelmének tanúja, megélte a virágkort, az iparosodást,
a háborút, a kitelepítés és az államosítás
időszakát, volt veszteséges gőzfürdő és
villanytelep, de ahogy a fa tövében, úgy

„A régi és az új szimbiózisában szeretnénk bemutatni a kultúra folyamatosságát. Mert mi a malom? A malomba számunkra emészthetetlen gabonát hoznak
be. Hogyha ezt megőröljük, átalakítjuk,
és egy csodálatos átváltozással kenyeret
csinálunk belőle, az a mindennapi kenyerünk. A kultúra ugyanilyen dolog. Át

most a malomból is egy új hajtás fakad.
Ígéretet tett, úgy fogják építeni helyi vállalkozások bevonásával a rendezvényközpontot, mintha a saját gyermekeiknek
építenék. A sajtótájékoztató zárásaként
kérdések megfogalmazására nyílt lehetőség, majd az esemény állófogadással,
kötetlen beszélgetéssel zárult.
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Programajánló
Dark Sunset – Zúgó live
Július 6., szombat 14 órától 19 óráig
A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel ismét kitelepülnek zenélni a zúgóhoz a
srácok. Már délutántól egészen estig pakolják a jobbnál jobb zenéket, majd ezt
követően a Strand Büfében lesz az official
afterparty, ha valaki szeretne még este is picit mókázni velük! Dj’s Afternoon: Johnnie Pappa; Richard Bako; AdamSzurmai;
PNGVN; AlexB; Mucza. Dj’s afterparty:
Bela Galik; Richard Bako; AdamSzurmai;
Mucza. A részvétel természetesen mindenkinek nyitott, az események ingyen látogathatóak és a tapasztaltabbak egy fincsi
itallal érkeznek ki a Zúgóhoz.
Zagyvapart Zúgó

A hónap műtárgya című sorozatban július másodikán, kedden Palkó Tibor
Munkácsy-díjas művésztanár két alkotásával ismerkedett meg közelebbről a
közönség a Szikra Galériában. A bemutató apropóját az adta, hogy Palkó Tibor júliusban ünnepli hatvanadik születésnapját. Az alkotót sajnos betegsége
miatt nem köszönthettük személyesen, de a jó hangulatú összejövetel híre remény szerint segíteni fog gyors felépülésében.
Kárpáti Márta
A kávéház vendégeit Szikra István
köszöntötte. A vizuális élmények befogadására szokás szerint zenei motívumok
hangoltak, amelyre Tóth Emese ifjú zongoristát kérte fel a vendégéglátó. Bach
és Schubert dallamai megfelelő alapot
teremtettek a mély gondolatokat sugalló
művek, A körte útja 1 és 2 elemzésére.
A festőművész életútját és a kiállított
képeket Varga József festőművész, Palkó
Tibor kollégája, barátja mutatta be. Az
előadó kifejtette, hogy mind emberileg,
mind művészeti szempontból nagyra
értékeli Tibort, akinek festészeti stílusa
mély benyomásokat tett rá, ihletet adva
forma és színvilágban egyaránt. Mindkettőjük számára az emberábrázolás,
a humánum megjelenítése a központi
téma, amely köré felépítik a színvilágot.
Palkó Tibor hatvan évvel ezelőtt, július 11-én született Budapesten. 1985ben szerzett diplomát a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Ekkortól dolgozik
a Jászberényi Tanítóképző tanáraként.
Alapító tagja az Alkotárs Művészeti Egyesületnek, az 1990-ben alakuló Block csoportnak, szervezője és vezetője az évente
megrendezett Art Camp Nemzetközi
Művészeti Szimpóziumnak. Számos elismerés és ösztöndíj tulajdonosa, amelyek
közül legkiemelkedőbb a 2005-ben elnyert Munkácsy-díj. Nyolcvanöt óta állít
ki önálló és csoportos tárlatokon. Terv

szerint jövőre a Szikra Galéria ad otthont
egy jubileumi életmű kiállításának.
Az adatszerű tájékoztató mellett
olyan intimitásokat is megtudtunk, hogy
például Palkó különleges kapcsolatban
áll a zenével. „Akkor van csend, ha szól
a zene” – vallja a művész. Kedvencei az
improvizatív jazz, a XX. századi kortárs
zene, amiket előszeretettel hallgat alkotás
közben. Lakásában és műtermében is ott
van a szinte oltárszerűen elhelyezett erősítő, a temérdek hanglemez. A művész tisztában van azzal, sőt hangsúlyozza, hogy
jobbára megdöbbentő témájú, komor
képei nem szobadíszként készültek.
Stílusáról Vécsi Nagy Zoltán írt bővebben, ebből a tanulmányból olvasott fel
részleteket az előadó. Palkó Tibor korai
alkotásaiban az új, expresszív formanyelv
által kínált szabadság, a radikális szürrealizmusban megnyilvánuló alkotói erélyességnek a gátlástalanságig feszített kiélése
jellemző. Sokkoló szexualitást és agressziót is megjelenítő képtémái, a szinte tűzhányószerűen kitörő érzelmi megnyilvánulások, a zenei szimfóniához hasonló
forma és színkavalkád nyomait friss képein is felleljük. Sokkoló hatású művein
ellenpontként megjelenik az érzelmi éhség és harmóniaigény, illetve a középkori
művészet témái iránti vonzalom.
A kilencvenes években radikális változás tanúi lehettünk Palkó festészetében. Az
addig intenzíven színes szűrreál-expresszív
világ kultikus töltetű atavisztikus világlel-

ket kereső, az elbeszélő vonal jegyében
műteremtő szín-aszkézissé alakult. Tollas
időszakában mindezt odáig fokozta, hogy
színeket sem használt. Legutóbbi alkotói
periódusában újra visszatalált önmagához.
Vallás, erkölcs, halál, szexualitás, tradíció
és modernség ütközik képein, ahol immár
nem a lázadó önfelmutatás és ösztönkiélés a cél, sokkal inkább az önreflexióval
átitatott, az európai művészettörténetre is
figyelő felelős minőségteremtés.
A körte útja 1 és 2 olajképeken is
fellelhető a múlthoz, az egyetemes művészettörténethez való visszanyúlás. A főtéri
Szentháromság szobor alakjai ihlette művekben az öröklét, az időtlenség a Teremtő és az ember kapcsolata jelenik meg.
A középkori szobrok ölelésében világító
elektromos izzólámpa azt a tudást jelképezi, amit az evangélisták hoztak el az
emberiség számára. A háttérben megjelenő véletlenszerű fényreflexiók és a lámpások direkt izzása egységet alkotnak, mégis
elkülönülnek a központi alakoktól. Múlt
és jelen, fájdalom és bölcsesség van jelen a
kőbe merevedett mozdulatokban, a fény
és színtelen szürkeség játékában.
A következőkben a bemutatók állandó vendége, Metykó Béla a sajtó
tükrében mutatta be a nemzetközileg
is elismert művészt és alkotásait. A bőséges médiamegjelenés mellett könyv
is megörökíti Palkó művészetét. A
Háromlábú lovat etető lány című kötetben a képzőművész ceruzanyomai
ihlette szövegek olvashatók.
Már a kötetlen, poharazgatós társalgás idején Máté György, a festő barátja
próbálta saját szemszögéből megfejteni a
kiállított képek impresszióit, útmutatást
adva az alkotások köré sereglő művészetbarát közönségnek.

BŐRGYÓGYÁSZAT –
KOZMETOLÓGIA
Számítógépes anyajegyvizsgálat Jászberényben!
javasolt a szűrővizsgálat!

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

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.
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A hétwminden napján délutánonként
w is várjuk vásárlóinkat!

7. oldal

Déryné Deszkáin –
Hotel Menthol rock & roll musical
július 6., szombat 20 óra
Fenyő Miklós – Novai Gábor szerzőpáros
nevével fémjelzett kiváló zenék, rengeteg
humor, ami garantálja az önfeledt szórakozást! Az európai Grease-nek tartják, és
ez nem is túlzás, hiszen a bemutatója első
hetében túlszárnyalta a Grease magyarországi sikerét. Ki ne emlékezne a '80-as évek
legendás Hungária együttesére, a házibuli
hangulatot teremtő, életvidám rock and
roll dalaikra, és a Hotel Menthol című lemezre? A legenda most életre kel, az álom
valósággá válik, és a darabban semmi más
nem számít, csak a jókedv, a szerelem, a
zene, a rocky, a rumba, a csacsacsa, a twist,
a csinos lányok, a remek ritmusok, a pepita napszemüveg, a hajlakk és a rágógumi.
Szabadtéri Színpad

Vida Ági – Pozitív gyermeknevelés, avagy hogy légy jó anya
július 9., kedd 18 óra
Vida Ági gyermeklélektannal foglalkozó szakértő, a Kismamablog elindítója és
írója tart előadást. „Alapvető szemléletmódom minden problémával kapcsolatban,
hogy mielőtt cselekednénk, a mások által
javasolt bevált módszereket alkalmaznánk,
gondolkodjunk el. Ismerjük meg a gyereket! Ismerjük meg a probléma gyökerét!
Ismerjük meg a helyzetet! Csak azután
cselekedjünk. Nincsenek kész receptek,
amelyek mindenkinél működnek, mindig
a gyerek természetének és a körülményeknek az ismeretében szabad csak bármilyen
nevelési módszert bevetni.”
Ifjúsági Ház
Zsír on the fest – sport és buli
július 11., csütörtök – 13. szombat
Három nap Alattyánon a sportpályán,
három színpadon, többek között Yoko
Retro, Kőnig Remember, Dj. Free,
Purebeat, Noyz – Szerbiából. Ugyancsak
fellép a világhírű roma autentikus zenekar, a Parno Graszt, az X-Faktor győztes USNK, Ak26, Lmen Prala, Pezsgő
Zenekar, Traffic Band, Newik, Yamina,
KatapultDJ, Bárány Attila, az év hazai
lemezlovasa Szecsei, és visszatér Curtis
is. Lesz olasz színpad, olasz életérzés,
olasz kaják, olasz hangulat.
Nappal újra futóverseny, főzőverseny,
foci focival és Civil falu, melynek tematikája a környezettudatosság. Idén sátortábor is lesz, vagyis ott is lehet aludni!
Alattyán sportpálya

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Mérséklődik a hőség
A hét közepétől néhány fokkal csökken a hőmérséklet, harminc fok körüli
nappali átlag várható a következő napokban. Gyengén felhős időben lesz részünk, gyenge zápor vasárnap, vihar hétfőn fordulhat elő.

2019. július 4.

Átigazolási hírek

Az már teljesen megszokott a sportéletben, hogy egy-egy idény lezárása
után a sportolók nyári szabadságra
vonulnak, a klubvezetők pedig hozzákezdenek az újabb szezon csapatának
kialakításához.
ács

Természetesen nincs ez másképp
Jászberényben sem, így annak jártunk
utána, hogy a város Nemzeti Bajnokságban szereplő együttesei hogyan állnak a
csapatépítéssel.

nek leigazolni, továbbá az új klubelnök
kiléte sem ismert még.
Röplabda. Itt is napvilágot látott
már a hír, hogy Deme Gábort Makai Péter váltja a kispadon, akinek segítője Mészáros Péter lesz. A játékosállományban
sok változás lesz, hiszen a kezdőcsapatból
senki nem marad a klubnál. Beleértve az
idegenlégiósokat is, akiknek pótlására
két játékos érkezését már korábban bejelentették. Nevezetesen a 184 cm magas, ukrán Ekateryna Silchenkovát, akire
elsősorban nyitásfogadó négyes ütőként
számíthat majd Makai Péter. Ekateryna

mészetesen a röplabdásoknál is tovább
folyik a csapatépítés.
Labdarúgás. Előző számunkban
már bemutattuk az új vezetőedző, Német Gyula stábját. Sőt Farkas János,
Hevesi-Tóth Tamás, Albert Ádám és
Herceg László távozásáról is szóltunk.
Azóta kiderült, hogy Birtalan János
sem vállalta a fővárosból való ingázást.
Rajtuk kívül még Svedyuk Alex köszönt
el klubtól, aki Nyíregyházán folytatja
pályafutását. Akiket nem említettünk
természetesen továbbra is a JFC színeiben szerepelnek, ami jó hír, hiszen a
csapat jelentős része egyben marad. Két
játékos érkezését is bejelentették már.
A 22 éves Pálinkás Gergő Nyíregyházán

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
július 4. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

július 5. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

július 10. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 6. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 11. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 7. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 12. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 8. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 13. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 9. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
július 6. 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

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: 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, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Fotó: Pesti József
Kosárlabda. Az már korábban
napvilágot látott, hogy a Nikola Lazics
– Lo Elhadji Malick edzőpáros irányítja
továbbra is a város felnőtt kosárlabdacsapatát. Az is biztosnak látszik – legalábbis egyelőre –, hogy az idegenlégiósok közül szinte senki nem marad itt.
A magyar játékosok közül Czirbus József Veszprémbe, Kerpel-Fronius Balázs
pedig Szegedre igazol. Viszont marad
Ruják Bence és Aleksa Brbaklics is, aki
szerb és magyar állampolgársággal rendelkezik ugyan, de „kosármagyarnak”
számít. Van egy új igazolás is, Mészáros
Máté Kecskemétről érkezik. Természetesen a keret további tagjait is igyekez-

hazájában, Ukrajnában bajnoki címet és
kupagyőzelmet, sőt Szuperkupa-elsőséget is ünnepelhetett. Mellette az 50-szeres azeri válogatott, Shafagat Alishanova is
városunkba teszi át székhelyét. A 27 éves,
178 cm magas feladó hazájában kétszeres bajnok, a válogatottal pedig Eb 4.
helyezett, valamint nyert Európa-ligát is.
A magyarok közül berényi színekért fog
küzdeni Tóth Eszter. Az egri születésű, 26
éves, 186 cm magas játékos, - aki több
poszton is bevethető -, Budaörsről érkezik Jászberénybe. Egy nagyon fiatal 19
éves feladó is jön – a másodedző lánya –,
Mészáros Zsófia. A 173 cm magas játékos
Palota NB I-es csapatában játszott. Ter-

nevelkedett, az elmúlt két idényt pedig
Nyírbátorban töltötte a jó felépítésű támadó. A szintén 22 éves Gresó Mátyás
Egerből érkezik a Jászság fővárosába.
Ő Diósgyőrben tanulta a mesterséget
és az utóbbi két időszakban játszott az
egrieknél. Ha minden igaz Gresó személyében gólerős csatárra számíthat
Német Gyula. Természetesen tovább
folyik a hiányzó posztokra való játékosok keresése és majd azok leigazolása.
Több jelölt is van már, akik próbajátékon vannak a kék-fehéreknél. A Jászberényi FC már lekötötte edzőmeccseit
is, július 6-án, Békéscsabán lépnek először pályára.

Keresztesi János Emlékverseny

Egy éve, hogy végleg távozott közülünk Keresztesi János kollégánk,
barátunk. Rá emlékeztünk egy hagyományteremtő szándékú lövészversennyel a Jászberényi Honfoglalás Lovas és Lövészklub Imrédy úti lőterén,
ahol János is gyakori vendég volt.
kárpáti

Az emlékversenyre meghívást kaptak a Humán Erőforrás Bizottság tagjai és Keresztesi János özvegye, Ildikó
asszony is. Utóbbi vendégek nem a
sporttal, sokkal inkább a Jánosról szóló
anekdotákkal, emlékének, mindig vidám személyiségének, humánumának
és sokoldalú tehetségének felelevenítésével emlékeztek meg az elhunytról.
Mindenki tarsolyából előkerült egyegy emlékmorzsa Jánossal kapcsolatban. Jó volt visszaemlékezni a sokat látott ember megfontolt hozzászólásaira,
mosolygós arcára, a közösségi életben
betöltött széles körű szerepére.
Sokan tudják, hogy János egyik
szerelme a lövészet volt. Ugyan a tűzfegyvereknél jobban kedvelte az íjjal

való bánásmódot, de mégis sokat megfordult az itteni lőtéren. Az évek során
barátság alakult ki a Hábencius és a Keresztesi család között. Míg a beszélgetés
János emlékének felidézése, a katona
és sportélet, a fegyvertartási szabályok
megbeszélése mellett folyt, addig időről
időre bekukkantott egy-egy versenyző
hol fegyvert kérve Hábencius Ferenctől,
hol az átlyuggatott céltáblákat behozva a
kiértékelést végző ifjabb Hábenciusnak.
A verseny alatt volt idő megtekinteni
a közel száz sportolónak gyakorláshoz
otthont adó lőteret, a fedett és a nyitott pályákat, kézbe venni a fegyvereket, beszívni egy kis lőpor szagot, amit
a házigazda legszívesebben arcszeszbe
keverne, hogy mindig magán érezzen.
Hábencius Ferenc elárulta, nagy kaliberű
célokat dédelgetnek, mert terveik szerint a 2021-es Európa bajnokságnak a
lőtér ad otthont, melyhez az engedélyek
beszerzése folyamatban van.
A szinte puskagolyó sebességével
száguldó időben a vasárnapi verseny
végeredménye is megszületett. A nyertesek névsorát kategóriánként Hábencius
Ferenc ismertette, az érmeket felesége,

Mária asszony akasztotta a nyakukba. Elöljáróban mindenkinek megköszönte a balesetmentes versenyzést, a
helytállást és bizalmának adott hangot,
amelyben kifejtette, hogy a jövőben is
folytatni tudják a Keresztesi János Emlékverseny sorozatot. A Humán Erőforrás Bizottság megjelent tagjai közül
Nagy András osztotta meg gondolatait
a megjelentekkel: – Nehéz szívvel jöttünk el a rendezvényre, hiszen Keresztesi János bizottsági tagtársunk szervező
munkája, támogató segítsége, aktivitása
ma is hiányt jelent. Nemes és megható
a kezdeményezés, amelynek eszméjét az
önkormányzat is támogatja, emlékezve
a kiváló kollégára, sportemberre, barátra. A továbbiakban az elnök az előzőekhez hasonló sikereket és töretlen lelkesedést kívánt az egyesületnek.
Az eredményeket számos kategóriában értékelték. A Honfoglalás versenyzői sok díjat elnyertek. Büszkeségük, a
jövő reménysége Nagy Fruzsina, aki 13
éves kora ellenére két kategóriában is a
dobogó legtetejére állhatott.

