Csángó pillanatok

Városunk huszonkilencedik alkalommal
megrendezett folklórfesztiváljáról négyoldalas
összefoglalónkból tájékozódhatnak.
Melléklet a 4-7. oldalakon

Egészségben, békességben 95 évesen
A kilencvenötödik életévét betöltő Gerőcs Imre
bácsit családja és városunk vezetői köszöntötték az
elmúlt hétvégén.
Tudósítás a 8. oldalon

Az élet és a boksz kemény

Mércse Endrét, a Csík Tibor Ökölvívó
SE edzőjét kérdeztük többek között az
utánpótlásról, és az év eseményeiről.
Írás a 9. oldalon
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Fesztivál a változó időben

Jászberény város lapja

Nemzetközi projekttalálkozó
A múl héten olasz és görög szakemberekkel együttműködve oktatás-nevelés témában nemzetközi partnertalálkozónak adott otthont városunk.
A küldöttséget fogadta Szabó Tamás
polgármester is.
Kárpáti Márta

Szabó Tamás polgármestert, valamint
regnáló jászkapitányunkat, Nemes Józsefet, és feleségét.
A színpad elé sereglett népes sokaságot dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának
elnöke üdvözölte, aki beszédét a változás befogadására, a toleranciára, és az
elfogadás vezérfonalára fűzte föl: „Az
idei fesztivál más, mint az eddigiek. Tehát ma, és a következő napokban, azok
számára, akik a Csángó Fesztivál rendezvényein szeretnének részt venni, egy
kicsit nehézkesebb lesz az eljutás. Gondoljanak bele a mindennapi életünkbe,
hogyha bármi megváltozik és eltér a
megszokottól, akkor mi történik.
folytatás a 4. oldalon 

Augusztus hetedikén, este hét órakor a 29. Csángó Fesztivál hivatalosan is megnyitotta kapuit a
Főtéri színpadon bemutatott hangulatos folkműsorral. Az Árendás
Gyermektáncegyüttes gyimesi produkciójával, külföldi vendégeink
pedig gazdag kulturális kincseikkel
kápráztatták el a népes publikumot.
Kazsimér Nóra
A fesztivál nyitányaként Polgár
Nikolett és Molnár László megindító
előadásában hallhattuk a Boldogas�szony Anyánk régi magyar himnuszt,
majd Szöllősi Gabriella konferanszié
köszöntötte a megjelenteket, köztük

Kiállítások a Csángó idején
A Csángó Fesztivál rendezvényhez
kapcsolódóan a zenei produkciók
mellett több kiállítás is látogatható
volt, melyek kizárólag az esemény
idején mutatták be elsősorban a
csángó kultúrát. Fotótárlatot, interaktív, kézzel fogható installációkat,
honfoglalás korát idéző kiállítást
valamint különleges, egyedi kerámiákat tekinthetett meg a közönség
több helyszínen.
Demeter Gábor
A Lehel Film-Színház galériáján augusztus 7-én, szerdán Váradi Levente fotográfus, a Szent Lámpások Program keretében Magyarfalutól
Jávárdi-patakáig című tárlatát Kocsán
László koreográfus, a Jászberényi Hagyományőrző Együttes alapító-művészeti vezetője nyitotta meg.
Rózsa Ibolya énekével, moldvai és
gyimesi dallamokkal színesítette az eseményt. A falakon látható értékőrző fotók az eltűnő félben lévő hagyományos
paraszti csángó magyar népi kultúrát
őrzik, közelebb hozva a nézőhöz egy-egy
közösség tagjait, eseményeit, környe-

zetét, mely a régió hiteles lenyomatává
is válik. A Szent Lámpások Program
céljait is segíti a fotótárlat, mely úti
beszámolók és a fotográfiák eszköztára
segítségével szeretné bemutatni a Kárpát-medence, és az azon túl élő szórványmagyarság hagyományos paraszti
kultúrájának megőrzésében tett erőfeszítéseket. Váradi Levente fotográfus, a
program létrehozója nem kisebb célt tűzött ki, mint szemléltetni a magyar népi

kultúra egy szeletét, és a nyelv élni akarását, mindezeknek egyéni megélését.
Az LVG egyik földszinti osztálytermébe költözött augusztus 8-án, csütörtökön a legeredetibb népművészeti
kiállítás, a „Csángó Falu” interaktív
élőtér, „Mert együtt, egyek vagyunk”
címmel, Kelemen Gabriell rendezésében. Olyan értékek kerültek ott közszemlére a moldvai csángóktól, melyek
összegyűjtve, így együtt máshol nem
láthatók. A betérő látogatók megismerkedhettek az északi csángó falvak
egykori öltözködési szokásaival, azok
ruhadarabjaival és jelentést hordozó
kiegészítő kellékeivel. Megcsodálhatták
a fali szőtteseket, a gazdagon hímzett
ingeket, vagy akár az egyedi hímzéssel
díszített keptárakat, melyek motívumai
igen beszédesek. Az érdeklődők a tárgyak megtekintése mellett kezükbe is
vehették az egyes kiállított darabokat,
sőt akár magukra is ölthették a népviselet ruhadarabjait. A bemutató létrehozói szívesen válaszoltak a feltett kérdésekre, és színesen meséltek a csángók
szokásvilágáról a hétköznapokban és az
ünnepnapokon.
folytatás a 11. oldalon 

Az együttműködésben részt vevők kedden Budapestet és a Dunakanyar csodáit fedezhették fel, szerdán a
nyomdászattal ismerkedtek a fővárosban. Csütörtökön Jászberényben folytatódott a program, melynek elsődleges
célja az idő előtti iskolaelhagyás megakadályozása, illetve ehhez kapcsolódva a régi mesterségek életben tartása,
továbbadása az ifjú generáció számára.
Délelőtt tíz órára a Kígyó utcai
kézműves házban eperpálinkával, friss
pogácsával várták a programoktól már
kissé megfáradt vendégeket. Az udvaron
rotyogott a finom illatokat árasztó marhapörkölt, az egykori kamra asztalán pe-

dig majdnem kiszaladt a vödörből, olyan
szépen megkelt a tradicionális magyar
kalács, a vízen-kullogó. A konyhaművészet a Bódis házaspár felelőssége volt ezen
a napon. A város nevében Nagy András
fogadta az érkezőket, akik mediterrán
életritmusuknak megfelelően ráérősen
megérkeztek, és letelepedtek az alkotó
asztalok mellé, hogy Gál-Dobos Beáta
útmutatásai szerint papírból kosárfonó
technikával koszorút fonjanak.
Mielőtt a munkához hozzáláttak
volna, Hamar Katalin projektmenedzser
ismertette lapunkkal a program célját és a
hétre tervezett közös tevékenységek sorát.
Elmondta, hogy az olasz, görög és budapesti partnerekkel közösen huszonöt,
az oktatás, a szociális szféra és az önkormányzatok részéről érkezett szakember
vesz részt a másfél éves időintervallumot
átölelő munkában. Közösen próbálnak
megoldást találni a korai iskolaelhagyás
problematikájára, valamint a kihaló mesterségek életben tartására.
folytatás a 3. oldalon 

Látogatás a változó
tanyavilágban

A Jászberénytől nem messze található homoki tanyavilágba tartok szombaton
délelőtt, arra gondolva, milyen jó, hogy léteznek még mai rohanó, túlhajszolt
világunkban olyan közösségek, amelyeknek szívük az igazi „mozgatórugó”,
az összetartó kapocs abban, hogy rendszeresen találkozókat szervezzenek.
Buschmann Éva
Nos, ez a közös „mozgatórugó” megvan az egykori homoki iskolában tanuló, a
környéken lakó, ott gyermekeskedő, mára
felnőtté vált emberekben. tizenkét éve fogalmazódott meg a gondolat, hogy rendszeresen tudjanak egymásról és találkozza-

nak. Ennek helyszíne minden esztendőben
az egykori homoki templom és iskola,
valamint annak szép, nagy, zöld övezettel
körbevett környezete. Augusztus 10-én
délelőtt, a nyári melegben gyülekeztek az
egykori barátok, padtársak, szomszédok,
hogy egy egész napot együtt tölthessenek.
folytatás a 8. oldalon 

Ládi József Emléktorna
Négy éve, hogy Jászberény kiváló futballistájára, Ládi Józsefre emlékezünk a róla elnevezett emléktornával. Ezúttal augusztus 10-11-én rendezték a tornát két utánpótlás
korosztály részére, merthogy a névadó pályafutása befejeztével a fiatalok edzője lett.
Ács Tibor
Az első napon, szombaton az
U-14-es tornát bonyolították le öt
csapat részvételével, ahol a végső helyezések sorsát körmérkőzéses formá-

ban döntötték el a résztvevők. Nagy
küzdelmet és szoros csatát vívtak egymással a csapatok, amit bizonyít az
a tény is, hogy a jobb gólkülönbség
döntött az elsőség sorsáról.
folytatás a 12. oldalon 

Fotó: Pesti József

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu
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Választási információk
Elkészültek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők
október 13-ai választásának hirdetményei, amelyeket a hét elején helyeztek ki
a helyi választási irodák.

A Nemzeti Választási Iroda két különböző hirdetményt készített: az egyik
a helyi, a másik a nemzetiségi önkormányzati választás kiírásáról tájékoztatja
a választókat. A hirdetmény felsorolja a
választói névjegyzékkel és az ajánlással
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
Szavazni kizárólag személyesen lehet,
szavazáskor a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a
lakcímét vagy személyi azonosítóját
(lakcímkártyával).
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, valamint
a szavazás helyéről és idejéről értesítőt
kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban)
tekinthető meg. A postán megküldött
választási értesítő tartalmazza a szavazókör pontos címét. Az önkormányzati
választáson a választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben, a mozgásukban
korlátozottak mozgóurnát kérhetnek.
Aki 2019. június 26-ig tartózkodási
helyet létesített, és annak érvényessége

Emlékezés

legalább a szavazás napjáig tart, október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kiírásáról szóló
hirdetmény tájékoztatja a választókat
arról, hogy a nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki
kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
Ezt szeptember 27-ig lehet benyújtani,
az érintettek a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről is értesítőt
kapnak. A nemzetiségi névjegyzékben
szereplő választópolgár szeptember 10ig ajánlhat listát, egy választópolgár
akár többet is. Szavazni a nemzetiségi
választáson személyesen, az értesítőn
feltüntetett szavazóhelyiségben lehet.
A választójoggal rendelkező választópolgár szeptember 9-éig ajánlóíven
ajánlhat jelöltet, és egy ember több
jelöltet is ajánlhat. A 10 ezernél több
lakosú településen egyéni választókerületben és kompenzációs listán jutnak
mandátumhoz.
A választópolgár csak egy egyéni
választókerületi jelöltre szavazhat. A

kompenzációs listák a kapott töredékszavazatok arányában kapnak mandátumot. Az egyéni választókerületek és
a kompenzációs listás mandátumok
száma 50 000 lakosig 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás
mandátum. Egyéni listás, illetve egyéni
választókerületi képviselőjelölt az lehet,
akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 százaléka jelöltnek ajánlott. Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt nemzetiségi
jelöltként is indulhat. A 10 000-nél
több lakosú településen kompenzációs
listát az a jelölő szervezet állíthat, amely
a település egyéni választókerületeinek
több mint felében jelöltet állított.
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják.
Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt
lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot
kapta. Polgármesterjelölt az, akit a 10
000 lakost meghaladó, de 100 000
vagy annál kevesebb lakosú település
esetén legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Kedves Olvasóink!
Mai, augusztus 15-én megjelenő újságunk a 2019. évfolyam
33-34-es összevont lapszáma. A jövő héten, augusztus 22-én
nem jelenik meg az újság. Legközelebb augusztus 29-én
kereshetik postaládájukban az ez évi 35. Jászkürt Újságot.
Szerkesztőségünk a megjelenés szünetében ügyeleti időben továbbra
is rendelkezésükre áll. Ügyeleti időben személyesen, illetve e-mailben is
várjuk megkeresésüket, közérdekű információikat.
Híreink ezalatt is megjelennek a BerényCafé honlapunkon
(www.berenycafe.hu), illetve honlapunk facebook profilján.
Ügyelet: h., k., cs., p.: 9-12 óráig. Email: berenyiujsag@gmail.com

Köszönetnyilvánítás

Tóásó Béla

Pályázati felhívás
Jászberény Városi Önkormányzat szakképzési ösztöndíj program keretében
pályázatot hirdet a hiányszakmának
nyilvánított szakmát adó képzésben továbbtanuló diákok számára
Hiányszakmák, amelyekre pályázni lehet: ács; ápoló; asztalos; autófényező;
automatikai technikus; autószerelő; burkoló; cipőkészítő; CNC gépkezelő; cukrász;
eladó; erősáramú elektrotechnikus; festő,
mázoló, tapétázó; gépgyártás technológiai
technikus; gépi forgácsoló; grafikus; hegesztő; húsipari termékgyártó, (hentes); ipari
gépész; karosszéria lakatos; kereskedő; kőműves; központifűtés- és gázhálózat szerelő;
mezőgazdasági gépésztechnikus; mezőgazdasági gépszerelő; női szabó; pék; pincér;
szakács; szerkezetlakatos; szerszámfelfogó

(géplakatos); szerszámkészítő; szociális gondozó és ápoló; varrónő; villanyszerelő.
Általános iskolások legfeljebb havi
20.000 Ft; középiskolások legfeljebb
havi 30.000 Ft ösztöndíjat kaphatnak a
tanulmányok befejezéséig.
A teljes pályázati kiírás és a pályázati
adatlap letölthető a www.jaszbereny.hu
honlapról, illetve beszerezhető a Jászberényi
Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Irodáján – földszint
13-as irodában.
A pályázatok benyújtásának helye:
Jászberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati
Igazgatási Iroda (5100 Jászberény, Lehel
vezér tér 18.). Benyújtási határidő: 2019.
szeptember 16.
Jászberény Városi Önkormányzat.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

(1924-2008)
halálának 11. évfordulójára.
„Olyan szomorú mindig egyedül
lenni, valakit mindig hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön többé,
valakit szeretni szívből, örökké.„
Szerető feleséged, fiad és
családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Kocza József

(1932 - 2019)
gyászmiséjén és temetésén
megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal mély
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Szeretettel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Görbe Balázs
(1952 - 2019)
temetésén megjelentek.

„Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás,
szörnyű mennybolt
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.”

A gyászoló család

halálának 25. évfordulójára.
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet.
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él egy múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki, soha el nem vehet.”
„Ha néha megfognád a kezünk,
Ha néha suttognád a nevünk,
Ha néha láthatnánk az arcod,
könnyebb lenne elviselni
ezt a világot.”

Soha el nem múló szeretettel
Anyu, Apu

ifj. Bujdosó József
halálának
27. évfordulójára.

- Jászberény keddi program szerinti szállítás
- Jászberény 1. program szerinti
zöldhulladék szállítás

Kemenesi Andrea

2019. augusztus 19-én (hétfő):

halálának 24. évfordulójára.

- Jászberény hétfői program szerinti szállítás

2019. augusztus 20-án (kedd):

Fájó szívvel, de soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
elhunyt szeretett leányunkra.
Szerető szüleid,
testvéred és családja

- A szállítás szünetel!
Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.
Hulladékudvarunk 2019. augusztus 20-án (kedd) zárva tart.
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

ifj. MASZLAG TAMÁS

Emlékezés

Emlékezés

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény város lakosságát és a vállalkozásokat, hogy

az Augusztus 20-ai ünnep miatt a kommunális
hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:
2019. augusztus 17-én (szombat):

Fájó szívvel emlékezünk

(1970 - 1995)

Emlékező szentmise
a jászberényi főtemplomban
2019. augusztus 18-án,
8 órakor.

„Volt egyszer egy mese, nem mondták
el végig, nem jutottak tovább, csak a
közepéig. Beleszólt a végzet ebbe a mesébe,
mikor a legszebb volt, akkor hagyták félbe.
Lehunytad a szemed, csendben elmentél,
szívedben csak az volt, hogy minket
szerettél. Soha nem pótol hiányodért
semmi, fáj a szívünk nélküled élni.”
Szerető szüleid és nagybátyáid.

Város

2019. augusztus 15.

Nemzetközi projekttalálkozó
 folytatás az 1. oldalról
A két elérendő célt remekül össze
lehet kapcsolni hidat képezve generációk és érdeklődési körök között.
A program során különböző népi
mesterségekkel volt alkalmuk ismerkedni a résztvevőknek. Kipróbálhatták a kosárfonást, agyagozást, hímzést,
nemezelést, bútorfestést, csuhéj- és
gyékénykészítést, a fazekasságot. Belekóstolhattak tradicionális ételeinkbe
és megízlelhették italainkat. Természetesen ellátogattak a Csángó Fesztiválra
is, ahol széles tárházát láthatták népi
kultúránknak. A Jász Múzeumban és
a Szikra Galériában hagyományainkat,

képzőművészetünket ismerhették meg
egy más szemszögből. Az oktatás terén
az Apponyi iskolában szereztek bővebb
tapasztalatot és egy ökogzadaság meglátogatása tette teljessé a szombatig tartó sokszínű programot.
*****
A Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jászberény közössége nevében Szabó Tamás városvezető péntek délután köszöntötte az Erasmus
T.a.c.k.e.d. projekttalálkozó delegációját. Jászberény, Budapest, Rhodos és
Calabria városainak küldöttei az írástudatlanság, a korai iskolaelhagyás és
a lemorzsolódás problémájával kapcso-

latos kihívások megoldásán dolgozva a
feladathoz a hagyományos művészetek
és kézművességek hozzákapcsolását
hívják segítségül, így a projektben kidolgozott programok által mintegy hidat építenek a generációk között is.
A polgármester elöljáróban megjegyezte, nem szokatlan számunkra külhonból érkezőket köszönteni, hiszen
városunk széles testvérvárosi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amelyeket jeleznek a tanácsterem falain elhelyezett
városcímerek is. Európa több városán
át Iránon keresztül egészen Amerikáig
nyúlik az a kapcsolati hálónk, amellyel
élő együttműködéseket, barátságokat
ápolunk testvérvárosaink között. Szabó
Tamás az olasz vendégekre tekintettel
külön felhívta a figyelmet Conselve címerére. Részben ebből a széles kapcsolati rendszerből adódik, hogy a város
gyakran részt vesz uniós pályázatokban,
országok közötti együttműködésekben.
A polgármester örömét fejezte ki, hogy
a mostani projekt keretében ismét egy
nagyon fontos és hasznos témát érintő
kérdésben sikerült partnerekre találni.
Bizalmát fejezte ki, hogy a megcélzott
feladatot sikerül elvégezni és hasznára
válik majd valamennyiünk társadalmának. A városban zajló szakmai tevékenységhez jó munkát, a programokhoz – amelyek egyébként tartalmukban
részben érintik a projektet is – kellemes
időtöltést kívánt. Végezetül a város nevében ajándékkal, jászberényi termelői
mézzel kedveskedett a vendégeknek.
*****
Péntek késő délután, majd este a
Testvérvárosok Baráti Egyesülete pálinkamustrára és vacsorára vendégelte
meg a projekttalálkozó küldötteit a
Kossuth úti tankonyhán. A budapesti,
jászberényi, görög és a később érkező
olasz vendégeket a város részéről Hamar Katalin projektkoordinátor, Balog
Donát önkormányzati képviselő, Nagy
András HEB elnök, valamint Bozóki
Imre diákönkormányzati vezető fogadta, és Egervölgyi József egyesületi elnök
köszöntötte. Az üdvözlés során röviden bemutatta a rendezvénynek otthont adó iskolát és a projekt céljához
kapcsolódva felhívta a figyelmet az itt
folyó felnőttképzésre is. Az ismertetőt
követően átadta a szót Vass Róbertnek,
a Jászsági Pálinka Lovagrend képviselőjének, aki a pálinkafőzés, a törvényi
szabályozás és a kóstolás technikájának
rejtelmeibe avatta be a résztvevőket.
A jobbára cipurohoz vagy grappához
szokott külföldieknek kellemes meglepetés volt a finoman illatozó gyümölcs
párlat-sorozat kóstolása, de még a hun
garikumon szocializált magyaroknak
is tudott újdonságokkal szolgálni az
egyetemi tanulmányai alapján is pálinkamesternek számító szakember. Csupán abban oszlottak meg a vélemények,
hogy a barack, a szilva, az irsai vagy a
körte közül melyik a legfinomabb. A
vacsora ízvilágában azonban már mindenki egyetértett, rekordsebességgel
kikanalazták a pandúrgulyásos tálakat,
majd ugyanilyen elánnal fogyasztották
a jobbnál jobb falatokat kínáló sültes
összeállítást. A somlói galuska azonban
már többeken kifogott. Itt sem az ízzel,
inkább a hatalmas mennyiséggel volt a
probléma, ugyanis a tankonyha szakácsai kiválóakat alkottak.
A jó hangulatú találkozó bor mellett elköltött beszélgetésekkel folytatódott, amely során alkalom volt megbeszélni a program során tapasztaltakat és
a jövőre vonatkozó terveket.
Hamar Katalin projektkoordinátor
lapunkat tájékoztatta, hogy a találkozó következő állomása szeptemberben
Rhodos városa lesz.
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Fesztivál a változó időben
 folytatás az 1. oldalról
Idegesebbekké válunk, és nem biztos, hogy először ezt a változást nagy
örömmel fogadjuk. A Csángó Fesztivál
szellemiségének egy részét össze lehet
kötni a Jászberényben történő teljes felújítással. A változások hatására meg kell
nőjön a toleranciaszintünk, az elfogadó
képességünk. Ebben az öt-hat napban
önök szórakozva fognak ezekről a dolgokról hallani és észrevétlenül megérzik
majd az elfogadást, megszokják más népek jelenlétét és megtanulják, miként
legyenek együtt ebben a megváltozott
környezetben. Én örülök neki, mert a
jövőre gondolok, arra a jövőre, amikor
a 2020-as, harminc éves Csángó Fesztiválon egy gyönyörű, új belvárosban
ünnepeljük majd jubileumi rendezvényünket.”– intette türelemre a hallgatóságot majd Márton Áron hajdani
püspök szavaival kívánta megerősíteni
gondolatait. Az 1980-ban írt útmutatás
arra ösztökélt, hogy az ember akkor is

saját testvérét lássa meg embertársaiban,
ha azok más nyelvet beszélnek, másfajta
értékeket képviselnek.
A folytatásban helyi büszkesége-

ink, a Jászság Népi Együttes Árendás
Gyermektáncegyüttese hozta el az egykori Magyar Királyság határa mellől a
gyimesiek örökségét. A gyimesi csángók többezres csoportja a Keleti-Kárpátokban él, ahol elzárt körülmények
között őrizték meg régi székelyes tánckultúrájukat.
A huszonnyolc éve működő utánpótlás együttes hagyományőrző műsorát
követően az Indonéziából, Kolumbiából, Bolíviából, Ecuadorból és Törökországból érkező tánccsoportok adtak
ízelítőt változatos repertoárjukból.
A színpompás népviseletbe öltözött
fiatalok között akadtak visszatérő résztvevők – így a balkáni térség eklektikus
kultúráját megcsillogtató törökök,
vagy a latin ritmusokkal pezsdítő kolumbiaiak -, ám a leglátványosabbnak
az energikus indonéz fellépők előadása
bizonyult. A megnyitó gála dél-amerikai meghívottjaink virágkarnevált idéző bemutatójával zárult.

Hagyomány a nagyvilágból
A Folkforgatag névre keresztelt produkció nyitotta a gálaműsorok sorát
az idei Csángó Fesztiválon. Szerda
este a Szabadtéri Színpadon a Magyar
Állami Népi Együttes önálló műsorát
a külföldi vendégegyüttesek bemutatója követte.
Kárpáti Márta
A műsor első részében a Magyar
Állami Népi együttes táncosai léptek
színpadra a Mihályi Gábor rendezte Tánckánon – Hommage á Kodály
Zoltán című produkciójukkal. A két
éve készült koreográfiában a Kodályi
életmű szolgál hivatkozási alapul. A
műsorban nagy zeneszerzőnk életműve
előtt tisztelegve a modernitásba burkolt hagyomány jelenik meg elemi erővel, lüktető elevenséggel.
A jelen tánclépésekben összefoglalt
kortárs megnyilvánulásai szimbiózist
alkotva a múlt autentikus táncképi
világával gondolati hidat építettek az
idősíkok között. A zsigerekben megélt
hagyományok, az évszázadok óta szinte ösztönszerűen bennünk élő táncban
és viseletben is megnyilvánuló ünnepeink, érzéseink, a mindennapi élet
történései köszöntek vissza egy modernitással kevert, mégis ősien magyar
tánckoreográfia képeiben.
A kibontakozó történet zenei vázát
Kodály és kortársa, Bartók Béla művei,
illetve népzenei gyűjtéseik adják. Olyan
ismert dallamok idéződtek fel Pál István
Szalonna és muzsikustársai hangszereiből, mint a Háry János, a Kilenc zongoradarab vagy az Esti dal.
A népies jegyeket mutató, ugyanakkor újragondolt jelmezek szintén a
hagyományok újraértelmezését hivatottak ösztönözni. Gazdagon árnyalt lírai
képek, az öröm és a bánat táncban és
muzsikában kifejezhető formái kaptak
új jelentést a produkcióban az idősíkok
változó spektrumán keresztül. A díszleteket Soós Andrea álmodta színpadra.
A külföldi együttesek műsorában
hihetetlenül színes paletta tárult a nézők szeme elé. A fesztivál történetében
talán az eddigi egyik legizgalmasabb
programot nyújtotta az idei Színes világ műsor, hiszen egzotikus országok
kultúrájába tekinthettünk bele Bolívia,
Kolumbia, Ecuador, Indonézia és Törökország táncosai révén.
Elsőként török barátaink léptek
színpadra. Az Eskisehir Osmangazi
University Folk Danse Ensamble-ben,

az egyetem néprajzszakos és egyéb
szakokról érkezett hallgatói 2001 óta
alkotnak csoportot. Rendszeresen fellépnek és képviselik az intézményt
különböző fórumokon, fesztiválokon
hazájukban és külföldön egyaránt.
Repertoárjukban főként Anatólia területének gazdag tánc és zenei anyagát,
valamint viseletét mutatják be. Műsorukban jellegzetes táncokat láthattunk,
mint a halay, a horon, a zeybek.
Utánuk Dél-Ázsia folkját az indonéz tánccsoport idézte meg. Az indonéz
tánc olyan ősi művészeti forma, amely
máig teljes kifinomultságával létezik és
kapcsolatot teremt az egyébként megközelíthetetlen szellemi távolságokkal. Az
indonéz tánc, mint táncforma létezik,
de nem él meg a többi művészeti ág nélkül. Tradíciójában fontos szerepet játszik
például az árnyék-báb játék, ugyanis a

táncnyelv tulajdonképpen a kétdimenziós bábok megszemélyesítője. A mozdulatok általában lassúak, meditatívok,
koncentráló, befelé forduló formanyelven szólalnak meg. Bonyolult izoláció,
kéz és fejmozdulatok alkotják, harmóniára törekvés jellemzi. A Jacartából
érkezett együttes a Liga Tari Mahasiswa
Universitas Krida Budaya egyetemet
képviseli 1983-óta, mint országuk egyik
legismertebb ifjúsági tánccsoportja.
Ázsia után Dél-Amerikában, közelebbről Bolíviában folytattuk utunkat
a Ballett Folclórico De La Universidad
Católica Boliviana „San Pablo” együttes
kalauzolásával. Országuk több szempontból is a legeké. Itt van a világ egyik
legmagasabban fekvő metropolisza, La
Paz, illetve a legmagasabban található hajózható tó, a dallamos nevű Titicaca. Dél-

Amerikában itt a legnagyobb az indián
őslakosság aránya, a népesség több mint
felét teszik ki. Sajnos a térség egyik legszegényebb országa is, ám csakis gazdasági
értelemben, hiszen természeti kincseik és
kultúrájuk páratlanul sokszínű. Ez utóbbiból adott ízelítőt a harminchárom éve
alakult csoport, akiknek szintén egy egyetem adott teret. A tánc jelentőségét jelzi az
egyetemen belül, hogy hat hivatalos ballet,
azaz tánc testülettel és több mint hatvanöt
táncos diákkal rendelkezik az intézmény.
Az együttes repertoárját mintegy negyvenöt bolíviai tánctípus képezi az intézményre
jellemző sajátos koreográfiába foglalva és
különleges viseletekben előadva.
A képzelet szárnyán nem repültünk
túl messzire a következő vendéggel, csupán a Csendes-óceán partján található
Ecuadorba látogattunk el az Expressión
Latino Americana együttessel. Az Andok hegyei, az óceán trópusi strandja, a
mindent elnyelő dzsungel ad otthont az
indián és a gyarmati kultúra szépségeivel kevert sokszínűségnek. Ecuador táncai tükrözik az ország többnemzetiségű
multikulturális természetét. A dallamok
alapjait az afrikai ritmusok, a hagyományos andokbeli zene és az esőerdők
muzsikája adják. Az együttes 1981-ben
alakult Quenca városában. A műsorban Ecuador vallásos hagyományaiból
merítkezve mutattak be táncokat, melyek az amerikai őslakosok és a spanyol
hódítók kultúrájából keverve eredeztethetőek. Megjelenik táncaikban az iparművészet és a mezőgazdaság is.
Magyarországot a Jártató Ifjúsági
Táncegyüttes képviselte a műsorban
Csuhaj ez a szegelet című bökönyi
tánckoreográfiával.
Az este utolsó fellépőjeként Kolumbia táncosai léptek színpadra az El
Colombiano Compania De Danza csoport nevében. Az égbe törő több mint
ötezer hegycsúcs és a karibi térség paradicsomi tájainak országa a természeti
szépségekhez hasonló gazdag kulturális
kinccsel rendelkezik. A latinos temperamentum, az örök vidámság táncukban
is visszatükröződik, amelyet a színes,
fodros, habos viseletek tovább fokoznak. Az együttes csupán három éve jött
létre, de a latinokra jellemző tánctudás
velük születik, így vérpezsdítően profi
produkciót láthattunk.
A hagyományokhoz híven a Színes
világ gálaműsort össztánc zárta, ahol a
tánc közösségteremtő erejét hirdetve
valamennyi fellépő kézen fogva ropta a
moldvai dallamára.
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Tánc a lelke mindennek
A Csángó Fesztivál kiemelt programjainak számítanak a Szabadtéri Színpadon rendezett gálaműsorok. Az elmúlt
évek hagyományai szerint két estén is
láthatók voltak ilyen műsorok. Augusztus 9-én, pénteken „Táncképek”
elnevezéssel két táncos, népi hagyományőrző produkciót láthatott a szép
számmal egybegyűlt közönség.

közösség is tartott és tart magyarnak
nevezni. Az együttes tagjainak kedvenc
erdélyi táncai jelentek meg az egymást
váltó látványos táncképekben, Szűcs
Gábor rendező, koreográfus színpadra

demeter
A „Táncképek” gálaműsor keretében
két előadást láthattunk, melynek első
részében a Jászság Népi Együttes önálló
összeállítása került színre „Magyaroké” –
Pillanatképek Erdélyből címmel.
Az este házigazdája, a műsorközlő
szerepében, ízes felvidéki magyar szóval
Agócs Gergely néprajzkutató volt hallható. Felvezetőjében beszélt a Jászság Népi
Együttes művészeti munkájáról, melynek elsődleges célja és feladata a magyar
paraszti zenei folklór hagyományainak
felkutatása és leghitelesebben történő
megismerése, átadása. A Jászság táncosai
komolyan veszik a hagyományos kultúrát, annak hordozóit, a hagyományőrző
mestereket, akiktől kézről kézre vándorolt hozzájuk mindaz a tudás, mindaz a
tehetség, amit a színpadon ezen az estén
bemutattak. Európában egyedülálló, színes, gazdag kulturális értékek sokaságát
kívánják a legmagasabb szinten elsajátítani és tolmácsolni a közönségnek.
„Magyaroké” – Pillanatképek Erdélyből műsorukban az erdélyi magyar
néptánc és népzene mélyebb rétegeiből
merítettek. Elsősorban olyan táncok kerültek bemutatásra, amelyeket az adatközlőket éltető, akár más nemzetiségű

álmodott jeleneteiben. Magyarpalatka,
Magyarszentbenedek, széki sűrű és
ritka tempó, ördöngősfüzesi magyar,
vajdaszentiváni lassú csárdás és sebes forduló, valamint kalotaszegi táncok, gyimesi csángó és felcsiki táncoknak tapsolhatott az élményért hálás közönség.
A zenei kíséretnek a Zagyva Banda
valamint Pálházi Bence és Bandája muzsikált. Élénk, harsány színfoltja volt a
műsorfolyamnak az Árendás Gyermek
táncegyüttes szereplése. Az előadást záró
utolsó nótával – ami Kallós Zoltán, a jeles
erdélyi néprajz és népzenekutató kedvenc
nótája is volt –, szeretett volna a Jászság
Népi Együttes tisztelegni emléke előtt.
A gálaest második részében a „Fölszállott a páva”, a népszerű televíziós
népzenei és néptánc tehetségkutató

Népek, nemzetek imája
Hodorog Luca, Jászberényben elhunyt csángó magyar lelki üdvéért
szólt az ima péntek délután a Főtemplom Folkmiséjén.
k. m.
A szertartás alkalmával Szántó József főapát köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a népviseletbe öltözött
hagyományőrzőket, a külhoni magyarokat és a távoli országokból a Csángó
Fesztiválra érkezett vendégeket. A mise
nyitányában a csángó magyarok éneke
csendült fel. Tiszta, szép régies magyar

nyelven előadott dicsőítő énekük a
Szűzanya oltalmába helyezett összmagyarság egységét hirdette. A nyitóénekben elhangzott ima vezérfonalára felfűzve az Angyali üdvözlet evangéliuma,
majd a prédikáció ugyanezt a gondolatot követte a szertartás során.
Szántó József az igehirdetésben
hangsúlyozta, hogy amikor Szent István, a magyarok első királya házat, hazát foglalt Európa közepén, országát és
annak népét a Boldogságos Szűzanya
kegyelmébe helyezte. Ez az oltalom és a
Krisztusi fénnyel vezérelt titokzatos erő
tartja fenn a nemzetet évszázadok óta

vetélkedő előadásából ismerős válogatás következett. Az elmúlt hat évben
különböző korosztályok mérték össze
tudásukat szigorúan az autentikus, a hagyományos magyar néptánc, népi muzsika és népdal műfajaiban. Ezek közül a
szereplők közül hívtak ide a mai műsor
szerkesztői olyan fellépőket, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak.
Elsőként Gyúr Gabriella, moldvai
csángó magyar leány szülőföldje népdalaiból dalolt egy csokorra valót, majd a testvértelepülésünkről, Gyimesfelsőlokról
érkezett Kesice Gyermek táncegyüttes
következett, akiknek a műsorához vezetőjük, Bodor Tibor gardonozott. A Gyimesek vidékének kultúrájával folytatódott a program, a Gyergyói-medence
táncaival Farkas Tamás – Farkas Ágnes
gyergyóvidéki táncokat táncoltak. Továbbra is Erdélyben maradva, a Corvinus
Közgáz Néptáncegyüttes, „lábam termett
a táncra, szemem a kacsintásra” székely
mezőségi táncokat járt el. Hatalmas ugrással a Dél-Dunántúlra érkeztünk, és
Szenna faluból származó éneket adott
elő Sőregi Anna, akit furulyán Komáromi
Kristóf kísért. A „gyermek páva” évadának kiemelkedő együttese a Sarjú Banda
szatmári dallamokat játszott. Hatalmas
ujjongás és taps fogadta a Viganó Ifjúsági Táncegyüttes szereplését, ami nem csoda, hiszen hazai környezetben láthattuk
őket. Kalotaszeg falvainak táncaiból, kiemelten a mérai Áros Feri táncát mutatta be Fodor Mátyás, aztán Fekete Borbála
moldvai dalokat énekelt.
A záró képben, a fináléban minden
„pávás” közreműködő színpadon termett, és fergeteges örömzenével és össztánccal búcsúztak a közönségtől.
ezeréves határainkon belül és túl. Bárhol
élünk a világon, Magyarország patrónája, mindnyájunk édesanyja védelmezőn
közbenjár értünk mennyei atyánknál.
Isten meghallgatja az imát, mindig
megadja az újrakezdés lehetőségét, mert
szereti az István által felajánlott nemzetet – emlékeztetett a főapát.
A mise nem csupán a magyarság ös�szetartozását kívánta hangsúlyozni, de
az egész világ szeretetben összekapcsolt
erejére utalt a különböző nemzetek ajkán felcsendülő egyházi énekek által. A
magyarok lélekemelő ismerős énekeire
válaszoltak a külföldiek saját nyelvükön,
illetve angolul előadott istendicséretei,
megerősítve azt a tézist, hogy Isten nemzettől és vallástól függetlenül mindenkié.

Bemutatkozott az utánpótlás

A szombat délutáni Ide lábam ne
tova… című gálaműsorban mutatta
meg a Jászság Népi Együttes utánpótláscsoportja, hogy a magyarság folklórkincse biztonságban van a jövő generációinak kezei között.
kazsimér

A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola több száz táncos lábú növendéke
lépett a főtéri színpadra a Magyarság
Hangja gálaműsort megelőzően, hogy
számot adjanak színvonalas hagyományőrző tevékenységükről.
A Kárpát-medence néphagyományainak, néprajzának és dalainak megőrzésével, továbbadásával foglalkozó,
kiválóan minősített intézmény csoportjai közül elsőként az Árendás Táncegyüttes műsorában lelhette örömét a
nagyérdemű. Bemutatott produkciójukban gyimesi táncokat jártak, mel�lyel az Országos Tanulmányi versenyen
második helyezést értek el.
Őket követte az 1987-ben alakult,

mára aranyminősítéssel működő Barkóca Táncegyüttes, melyet még Hortiné dr.
Bathó Edit és Hájos Tibor alapított. A csapat nyolcadik generációjának táncelőadása után a Galagonya és Árendás csoportok tagjaiból összeállított Ifjú Jártatósok
merítettek koreográfiájukhoz domaházi
és gömöri táncanyagokból.
Míg a Galagonya együttes bravúros délalföldi figurákkal mutatta meg,
mivel is érdemelte ki az idei tatabányai

néptáncfesztivál zsűrijének ezüstminősítését, addig a Jártató Ifjúsági Táncegyüttes Küküllő menti összeállítással készült
a gálaműsorra. A Jászság Népi Együttes
közvetlen utánpótlás gárdájának lábnyomába a Kis Árendás ifjoncai léptek, akik
mindössze második alkalommal álltak
nézőközönség elé. Játékos táncelőadásuk
osztatlan sikert aratott, és talán meghozta
a színpad előtt pergő-forgó lurkók kedvét
a hagyományőrző létformához.
A fellépők sorában a Borbolya táncegyüttes következett, akik nemrégiben
tettek szert nívódíjra a „Jászkunsági
Gyerek Vagyok” Megyei Népművészeti Szemlén, Jászfényszarun. Ők itthoni
folkkincsünkből válogattak, melyben a
Jászság táncaiból adtak látványos ízelítőt.
A gálaceremónia a Viganó Ifjúsági
táncegyüttes előadásával zárult. A 2016os Fölszállott a páva televíziós vetélkedő
döntőjében a legtechnikásabb táncegyüttes díjat elnyert csoport lelkesedése
és tehetsége azóta is folyamatosan gyarapodott – erről adott tanúbizonyságot
Bodrogközi összeállításuk.
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A magyarság hangja
Az anyaországtól elszakadt kisebbségben élő magyarok kultúrájának
bemutatását, a Csángó Fesztivál alapgondolatát, küldetését tükrözi vissza
a Magyarság hangja gálaműsor minden évben, amelyre idén szombaton
este került sor a főtéri nagyszínpadon.

ban kifejezhető legfontosabb értékeit
tárta a népes közönség elé. A fellépők
között felfedezhettünk évtizedek óta
ismerős arcokat, olyanokat, akik évrőlévre vállalják, hogy megtegyék az akár
nyolcszáz kilométeres távot az ezer éves

kárpáti
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Egy év híján három évtizede annak,
hogy a csángó hagyományőrzők először mutatták be náluk még elevenen
élő kultúrájukat, autentikus táncaikat,
világszép dalaikat fesztivál keretében
Jászberényben. Az eltelt közel harminc
év alatt a rendezvény szélesre tárta kapuit az egész világ néphagyományai
előtt, de a fesztivál szellemisége, a kisebbségek hagyományőrzésének küldetéstudata töretlen maradt. A távoli
Csángóföldről és Gyimesből érkező
magyarok mellé az évek során csatlakoztak az egyéb elszakított országrészekben élő nemzetünk hagyományőrzői. A fesztiválon bemutatkoznak
Erdély, a Felvidék, a Délvidék magyarjai és idén először – teljessé téve
Nagy-Magyarország kulturális térképét
–, az utóbbi évek sok megpróbáltatását
elszenvedő kárpátaljai magyarok is részesei lettek a rendezvénynek.
A magyarság hangján megszólaló
lélekemelő gálaműsor a Kárpát-medence táncban, dalban és muzsiká-

Fotó: Gémesi Balázs
határ mentéről Jászberényig, hogy itt,
a Kárpát-medence szívében megmutassák és megosszák kulturális kincseiket.
Szerencsére az ikonikus idős mesterek, mint például a moldvai Hódorog
András, az erdélyi Gillyén Miklós, az
ördöngösfüzesi Hideg Anna néni, a
szucsági Ujvári Samu bácsi mellett jelen vannak az új generáció képviselői
is a néphagyományok színpadán. A

természetességével és gyönyörű hangjával a Páva óta szívünkbe lopódzó Gyúr
Gabika moldvai énekes madárka is már
több éve visszatérő vendége a fesztiválnak, példát mutatva az ifjú generációnak. Nem véletlen, hogy az anyaországtól elszakított területeken a fiatalok
is kötelességüknek érzik megőrizni, és
tovább örökíteni a néphagyományt, hiszen itt fokozottan érvényes a megállapítás: „nyelvében él a nemzet”.
Ebből az autentikus jegyeket megőrző nyelvből kaptunk ízelítőt a dalok
segítségével, valamint a régi dallamokra reflektáló évszázadok óta megőrzött
ősi mozdulatsorokban a tánc nyelvén
szombat este Klézse, Külsőrekecsin,
Somoska, Trunk, Gyimesközéplok,
Setétpataka, Csíkcsobotfalva, Magyar
dombó, Györgyfalva, Ördöngösfüzes,
Jobbágytelke, Magyarlapád, Méra,
Szászcsávás, Szék , Nagyida hagyományőrzőitől. A zenészekhez, táncosokhoz, énekesekhez a hazai néptáncosok – a Jártató Táncegyüttes, a
Jászberényi Hagyományőrző Együttes,
a Jászság Népi Együttes, a Viganó Ifjúsági Táncegyüttes, illetve a turai Zagyva
Banda csatlakozott a színpadon táncképekben, muzsikában kifejezve a magyarság egységét. Amikor pedig a gála
záróakkordjaiban felcsendült a Székely
himnusz, a közönség szíve is együtt
dobbant valamennyi magyarral határainkon innen és túl.

Ütős koncertek a táncházban

A „csángó” ikonikus helye a Víz utca,
a táncház, ami éveiben a fesztivált
is felülírja, hiszen események már a
„tánctábori” időktől zajlottak ott, a
napok végén. Egy ideje az Éjszakai
koncertek meghatározó program
pontja a több napos kavalkádnak,
melynek népzenéhez valahogyan kötődő, a zenei paletta meganyi színét
megszólaltató fellépőire ebben az esztendőben is sokan voltak kíváncsiak.
Demeter Gábor

Szerda éjszaka „Mindenek szerelme” műsorával színpadon, Ferenczi
György és az 1ső pesti rackák zenekar,
akik azt mutatták be, milyen a blues, a
magyar népzene és a költészet ötvözete.
Lehengerlő lendületű, betyáros fúziós
zenei produkció mosolya bearanyozta a velük töltött töményen tartalmas
és egyedi humorban bővelkedő estét.
Akusztikus hangszereken szóltak blues
klasszikusok és saját hangszerelésű
dalaik, számos esetben népdalokat és
magyar költők verseit dalszöveggé változtatva, ezzel is népszerűsítve alkotóik gondolatait, és a magyar irodalmat.
Kalotaszegi dallamok Jimi Hendrix
gyűjtésében plusz Petőfi Sándor és a
rock'n'roll átütő energiája. Az alternatív kapcsolódási pontok uralták az akkordokat és a rackás képzettársításokat,
és a publikum megőrült érte.
Csütörtök éjszaka „Napkerék” elnevezéssel, az idén tavasszal megjelent
első albumának anyagát, adta elő Balogh Melinda és zenészbarátai, cigány
népzenét Erdélyből. Az adatközlőktől
gyűjtött dallamokat dolgozták fel a változatos hangszereléssel. Az elhangzott
énekek abban is egyediek voltak, hogy
olyan dallamokat válogattak össze,
amelyek ugyan ismertek, de elénekelve
– különösen cigányul – még sosem voltak hallhatóak. Egy-egy dal így teljesen
másféle megvilágításba került. Olyan
tájegységek zenéi szerepelnek az albumon és az előadáson, amik a népzenészek körében is kuriózumnak számíta-

nak, azaz ritkán játsszák őket, ami igazi
csemege volt a koncert közönségének.
Péntek éjszaka „Ha kiindulsz, Erdély felöl” című műsorával Pál István
„Szalonna” és Bandája húzta a talpalávalót. Szali és zenésztársai állandó
vendégei a „csángó” színpadi produkcióinak kísérő zenészként vagy éppen fellépőként. Minden népzenei területen
otthonosan mozognak, és a hangszereik virtuóz mesterei. Érzések, stílusok
találkoztak, amikor a prímás együttesével fellépett a színpadra és nekikezdtek
a muzsikálásnak. A Kárpát-medence
leggyönyörűbb muzsikái szólaltak meg,
és autentikus népzene mellett népzenei
feldolgozásokat is hallhatunk tőlük. A
hegedűk mellett szóló szerepet játszott
a cimbalom és a fúvós hangszerek, amit
egy erőteljes kísérő szekció egészített ki.
Jól megfért egymás mellett, sőt egymást hangolták egyre magasabbra a magyar kultúra örökbecsűi. Végig muzsikálták a székelyföldet, és minden dallamra
volt egy tánc, amit a közönség a színpad
mellett szűnni nem akaróan járt.
Szombat éjszaka „Üres az életem, ha
zene nincs mellettem…” című anyagával a Góbé együttes produkciója zárta
a koncertek, Víz utcai színpadon el-

hangzó sorát. A bandára nagyon sokan
voltak kíváncsiak, hiszen táncházas slágereket dolgoznak fel. Olyan populáris
zenei műfajt teremtettek, amely ebben
a formában ez idáig nem létezett. Népi
hangszereken magyar népdalokat játszottak, kicsit vegyítve azt a környező
országok népzenéjével, de megtartva
őket a saját tempójukban, stílusukban.
Afféle „népi popzenét” csináltak, amit
nagyon szeretett a közönség. Nevük
a góbé, a kópé székely változata, pontosan jellemzi, ahogy hozzányúlnak a
népdalokhoz, furfangosan, vidáman,
jókedvűen, Góbésan. Felszabadult
örömzenélés áradt a színpadról, a hat
muzsikus üdvözült örömmel az arcán
játszott, és erre egyébként minden okuk
megvolt. Fergeteges hangulatú nótáik hatására nem volt olyan ember, aki
nyugton tudott volna maradni miközben hallgatta őket. A „Kodályos” generálta a legnagyobb érzelmi hullámot,
ami végigsöpört a nézőtéren. Gyönyörűségesnek bizonyult, amit a zenekar és
a közönség összehozott, állva, fütyülve,
tombolva tapsolták vissza a zenészeket.
Emlékezetes élményeknek raktározzuk el a táncház éjszakai koncertjeit
ez alkalommal is!
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Köszönet a munkáért
Jászberény Városi Önkormányzat és
a szervező Folklór Kulturális Közalapítvány nevében Gál-Dobos Beáta köszöntötte az egybegyűlteket,
a Csángó Fesztivál hagyományőrző
csoportjainak képviselőit és a szervezőket, valamint a vendéglátókat
szombat délután a Városháza dísztermében megrendezett fogadáson.
kárpáti
A vendéglátók jelképes ajándékkal köszönték meg a résztvevőknek,
támogatóknak mindazt a programot,
amit a fesztivál gazdagítására kaptunk.
Az ajándékokat a fesztivál igazgatója,
Szűcs Gábor és felesége, Szűcsné Urbán Mária nyújtották át. Elsőként a
külföldi csoportok képviselői, Indonézia, Törökország, a Dél-Amerikából
érkezett ecuadori és bolíviai táncosok
vették át ajándékaikat. Utánuk a moldvai és gyimesi csángóknak köszönték
meg a szervezők a részvételt. Az erdélyi
hagyományőrzők szintén a kezdetektől színesítik a fesztivált táncosaikkal,
muzsikusaikkal. A felvidéki magyarság
képviselői következtek a köszönetnyil-

vánítások sorában. A fesztivál lehetőséget biztosít találkozásra, bemutatkozásra a megye néptáncegyütteseinek
is, akiknek az igazgató szintén megköszönte a részvételt.
Az alapító tagok, Papp Imre és párja
Péterbence Anikó ma is tevékeny részesei a közel egyhetes fesztiválnak, új elemekkel gazdagítva a programsorozatot.
Az ő köszöntésük hangzott el a következőkben. A fesztivál nem működhetne támogatók nélkül. A továbbiakban
nekik – az önkormányzatot képviselő
Szabó Tamás polgármesternek, Piroska
Miklósnak, a megyei közgyűlés elnökének, dr. Berkó Attilának, a megyei
kormányhivatal kormánymegbízottjának, Szatmári Antalné és Hajnal-Nagy
Gábor alpolgármestereknek, Nagy András HEB elnöknek, valamint a Folklór
Közalapítvány elnökének és a kurátoroknak, felügyelőbizottsági tagoknak
–, mondott köszönetet ajándékkal a
fesztiváligazgató. Végezetül az együttműködő partnerek képviselőinek köszönte meg a segítséget Szűcs Gábor.
Pohárköszöntőjében Szabó Tamás
polgármester ismerte el az alapítók, a
szervezők és a résztvevők munkáját,

amellyel immár közel három évtizede
öregbítik városunk hírnevét. A polgármester külön figyelemmel köszöntötte
a megye elöljáróit, mert mint mondta,
részvételük azt jelzi, hogy nem csupán
a város, de az egész megye közössége
részére is fontos a rendezvény. Külön
szeretettel üdvözölte Európa határain
túlról érkező vendégeinket, mert jelenlétükkel amellett, hogy színesítik a
programot, képviselik a fesztivál egyik
alapgondolatát, a kultúrák sokszínűségének közvetítését. Hasonló jó szívvel
köszöntötte Kárpátokon innen és túlról érkező csángó vendégeinket, akik
nem csak résztvevői, de jelenlétükkel a
rendezvény lelkét, értelmét adják már
29. alkalommal.
A jelenlévő és a máshol tartózkodó
résztvevőnek, szervezőnek megköszönte Szabó Tamás a közreműködést, külön kiemelte a Szűcs és a Papp házaspár áldozatos, értékteremtő munkáját,
amelyet évtizedek óta végeznek a hagyományok mellett mindig megújulni
képes fesztivál sikerének érdekében. A
30. Csángó Fesztiválon való találkozás
reményében emelte poharát a polgármester.

Viszlát a jubileumon!
A hagyományokhoz híven gálaműsor keretében köszöntek el a Csángó
Fesztivál szervezői, fellépői és önkéntesei a vasárnap esti Viszontlátásra
Jászberény! záró rendezvényen.
Kazsimér Nóra
A nagyszabású esemény utolsó óráiban hat mozgalmas naptól, több mint
ötven programtól, közel ezer közreműködőtől, zenésztől és táncostól vett búcsút Visnyei Attila konferanszié a fesztivál rendezőinek nevében.
„A jó gazda, különösen, ha magyar
vér folyik az ereiben, izgatottan várja
meghívott vendégeit, majd ha megérkeznek, akkor gondoskodik róluk
eszem-iszommal, jó szóval, elfoglaltsággal. És ha kitelik a vendéglátás ideje, akkor marasztalja őket mindaddig, amíg
lehet, és ha már nem lehet, akkor csomagot készít nekik.”
Ilyen jövő évig kitartó útravalóval
készültek a 29. Csángó Fesztivált búcsúztató fellépők is, akiknek értékes
ajándékához Pócs János fűzött kísérőgondolatokat. Az országgyűlési képviselő a tavalyi Fölszállott a páva sikerét
idézte vissza, amikor a Jászság Népi
Együttes művészeti vezetőjének, Szűcs
Gábornak adta át gratulációját, melyre
a fesztiváligazgató szerényen csak an�nyit mondott, mindössze egy csöppnyi
előnnyel szerezték meg a rangos elismerést. Pócs János stílszerűen egy „csöppnyi” három literes behűtött pezsgővel
köszönte meg, hogy ismét öregbítették
Jászberény, a Jászság hírnevét, és ez alkalommal is mindenki számára lehetővé tették az érzést: jásznak lenni jó.
„Én a magam részéről azt ígérhetem,
hogy a harmincadik fesztivált egy közjogi méltóság fogja megnyitni, és ígérem,
hogy nem jön üres kézzel. Végül kedves
vendégek, annyi táncospárt, annyi fiatalt, annyi szülőt kellene köszöntenünk,
de engedjék meg, hogy egy valakit szívből kiemeljek” – zárta beszédét Pócs János, majd egy színpompás virágcsokrot
nyújtott át a Csángó Fesztiválok állandó
vendégének, Hideg Anna néninek.
A továbbiakban az este fellépői következtek, köztük is elsőként a Csángó
Fülke elnevezésű produkcióban közreműködők, vagyis Petrás Mária Prima
Primissima Díjas művész, Bálint Er-

zsébet Klézséről, a csángó hagyományőrzők, továbbá a jászapáti és jászkiséri
táncosok. A Péterbencze Anikó által ös�szeállított koreográfia egy leánybúcsúztató estéjét hivatott bemutatni, amikor a
nyirásza, vagyis a menyasszony felkészül
a másnapi menyekezőre. A lakodalmas
bemutatóból a közönség is kivehette részét, hiszen a szereplők tőlük alig néhány
lépésre, a sorok között járták a moldvai
ritmusokra. A műsorszámmal Hodorog
Luca emlékének adóztak.
A vendégeket a vendéglátó, pontosabban a fennállásának tavaly huszadik évfordulóját ünneplő, kiválóan
minősült Jászberényi Hagyományőrző
Együttes követte, akik szűkebb hazánk
lelkükbe foglalt szépségét igyekeztek
megosztani a nagyérdeművel.
Török barátaink már visszatérő fellépői a folklór fesztiválnak, az Eskisehir
Osmangazi University Folk Danse
Ensamble női hallgatói nagy örömünkre az utolsó percekig velünk maradtak,
és látványos hastánc performansszal in-

tettek búcsút a tapsviharban kitörő hallgatóságnak. A színpadon a folytatásban
újabb hagyományőrzőket köszönthettünk. A népművészet mestere, Gillyén
Miklós és a hagyományőrző együttes
mutatott be egy kis székelyföldivel megfűszerezett küküllődombaljai pontozót,
vénest és páros táncokat.
Az öt meghívott külföldi együttesből a törökökön kívül még ketten, a Bolíviából és az Ecuadorból érkezett tánccsoportok is velünk osztoztak a megható
záró pillanatokban. Ecuador táncosainak produkciójában az indián és a gyar-

mati kultúra keveredése tükröződött. Az
amerikai őslakosok és a spanyol hódítók
andokbeli muzsikáját furulyával, pánsíppal és dobokkal hívták elő a Csendesóceán partjáról érkezett művészek.
Energikus
műsorszámukat
a
györgy
falviak búcsúelőadása követte a Zagyva Banda kíséretével. A Jászság Népi Együttes közreműködésével
legényest, szaporát és csárdást láthattunk tőlük, sőt, a Szucságról érkezett,
hamarosan 87. esztendejébe lépő Újvári Samu bácsi énekével is megörvendeztette a népes hallgatóságot.
A pódiumot a továbbiakban a
2018-ban alakult Kárpátalja táncegyüttes művészei foglalták el. Az elsőként a Nemzetközi Folklór Fesztiválon
bemutatkozó csoport 18 tagot számlál,
akik a Kárpátalja minden járásából heti
rendszerességgel járnak a próbákra.
Műsorukban az elmúlt bő félév eredményéről és hagyományőrző élményeikről adtak számot, melyek összefűzik
őket nem csak egymással, de a magyarországi, a felvidéki és az erdélyi magyarsággal is. Utánuk Ördöngösfüzes
dalosmadara, Hideg Anna néni lépett
színpadra, majd a Viganó Ifjúsági
Táncegyüttes ördöngösfüzesi és mezőségi összeállítását mutatta be.
A fesztivál és egyben a Viszontlátásra Jászberény! kuriózumaként a bolíviai
táncosok ejtették rabul a nézőközönséget. A dekoratív hölgyek tollakkal, flitterekkel, gyöngyökkel díszített jelmezei
a Riói karnevált idézték, míg a kalapos
férfiak öltönyben, hosszú, lengő sállal
a nyakukban kalauzoltak el az elegáns,
40-es évekbeli latin bárok világába. A
világ tetején fekvő legek országa a mi
szívünkben is előkelő helyre került, és
tánccsoportjuk rövidke műsora beragyogta a Csángó Fesztivál színpadi rendezvényeinek búcsúperceit.
Végezetül gyimesi csángó testvéreink hagyományőrző bemutatóját láthattuk, akikhez csatlakoztak a Viganó AMI
Árendás Gyermektáncegyüttes ifjoncai
is. A 29. Csángó Fesztivál önkénteseinek,
tolmácsainak, fotósainak, segítőinek,
szervezőinek, támogatóinak mondott köszönet után a hét eseményeit összefoglaló
kisfilm varázsolt nosztalgikus hangulatot.
A szemet gyönyörködtető tűzijáték utolsó szikravirágát követően egy évre kialudtak a fesztivál fényei.
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Egészségben, békességben 95 évesen
Ahogy sétálok a kellemes nyárestén a
csendes kis utcában a ház felé, nyugalmat érzek, csendet, békességet. A
helyszínt előzetesen elképzeltem, a köszöntést, amit a szomszédos utcában
lakó 95. életévét ünneplő Gerőcs Imre
bácsinak mondani készülök.
buschmann

 folytatás az 1. oldalról
Az események fő szervezője Bábosik
Józsefné Klárika néni, akit örömmel tölt
el, hogy ez a szervezés minden esztendőben meg tud valósulni, és a meghívottak
boldogan jönnek. Rendszeres segítői még
a rendezvénynek: Pozsonyi László és neje,
Kispál János, Mizsei Béla, Cserta Károly és
felesége, Bertalanné Vígh Katalin, Bujdosó
Béla. A napi program hagyományosan
szalonnasütéssel kezdődött a reggeli órák-

Pozsonyi László főzi a pörköltet, ez az ő
„tisztje”, segítője felesége volt ezúttal is.
Kihagyhatatlan része az eseményeknek a lovas kocsizás, amelynek évenként
változik az úti célja. Ezúttal Balog Donát
struccfarmjára látogattak el a résztvevők,
ahol lehetőségük volt megtekinteni a telepet, a szakszerű gondozásban nevelkedő struccokat. Az utazást kellemesebbé
tette a nóta- és harmonikaszó, ami a jó
hangulatról tett bizonyságot.

ban, a fák hűvös árnyat adó lombjai alatt,
majd sorra előkerültek a régi emlékek,
beszélgetések kezdődtek egészen a kora
reggeli óráktól. Az emlékek mellett előkerültek a nagy bográcsok is, amelyben
lelkesen, vidáman, minden alkalommal

A homoki helyszínre visszaérkezvén,
a birkapörkölt már készen várta az események résztvevőit, akik késő délutánig
folytatták a beszélgetést, az emlékidézést,
azzal a határozott „elköszönéssel”, hogy
jövőre ugyanitt folytatják.

Föltámadott a tenger

Évről-évre köztudottan valamilyen
történelmi esemény, illetve irodalmi
mű, vagy film köré épül fel a cserkészek tábora. Ezúttal július 8-tól 18ig Tarnalelesz határában, ahol majd
hatvanan táboroztunk együtt.

Abban maradtunk, hogy a szabadságharc leverésének kerek évfordulója
apropóján, a 48’-as eseményektől kezdődően végighaladunk a főbb pontokon a tábor programjaihoz valamelyest
igazodva. Persze, a kedves olvasók is
valamennyien voltak diákok, tizenkét
alkalommal a nagy többség végignézte
az iskolai ünnepséget, talán még szerepelt is azon, vagy a nagy, városi ünnepségen, így betéve tudják, hogy mi
történt március 15-én. Mindazonáltal
a további események sokszor homályba
burkolóznak, kevésbé ismertek. Ezekre
is igyekeztünk rávilágítani.
A táj szépsége magával ragadó volt
a Leleszi-völgy kellős közepéről. Volt

erdőnk, mezőnk, patakunk egy helyen.
Több sem kell egy jó táborhelyhez.
Csendben megjegyzem, hogy jobban
örültünk volna, ha a patakmederben
összpontosul a víz, és a talajban kevésbé
van jelen, de azért megbirkóztunk ezzel

Imre bácsi az egyik fiával, Gyulával él
együtt jászberényi otthonukban, ő nyitott ajtót, és kísért édesapja felé, aki korát
meghazudtoló módon jött elém, kedvesen üdvözölt, mintha világ életünkben
ismertük volna egymást. Mint kiderült,
engem ugyan eddig nem, de a családomat valóban ismerte, sőt jó barátságban
voltak, hiszen a Portelektől nem messze
lévő Szent Imre tanyán szomszédok voltak a nagyszülők, együtt nőttek fel. Tehát a kapocs, és az a kellemes fogadtatás,
amiben részesültem, többszörös összefonódást jelentett számomra. A beszélgetés
is könnyedén vette kezdetét, úgy, mintha a saját nagyapámat mentem volna
köszönteni ezen a szép jubileumon, egy
augusztus este. A kertben foglaltunk helyet, körülöttünk zöld gyep, sziklakert,
melyet kis kiépített tavacska vett körbe,
a csobogó meghitt háttérzöngét adott
beszélgetésünkhöz.
Jászberény Város Önkormányzata
részéről is köszöntötték Imre bácsit.
Augusztus 8-án Szatmári Antalné alpolgármester asszony, Szabó Tamás polgármester és Nagy András képviselő, a
Humán Erőforrás Bizottság elnöke tette tiszteletét a város szépkorú polgáránál. Szabó Tamás átadta Imre bácsinak
azt az emléklapot, amelyet Orbán Viktor, hazánk miniszterelnöke ajándékoz
az idős polgároknak. Az emléklap hivatott kifejezni azt a tiszteletet és hálát az
ünnepi alkalomból, amelyet e szép kort
betöltők iránt érzünk.
Kötetlen beszélgetés keretében Imre
bácsi sokat mesélt életéről, fiatalságáról, feleségével való harmonikus házasságáról: A Szent Imre tanyán született,
ott is nőtt fel, ahogy fogalmazott: a
kormosparti iskola közelében laktak
szüleikkel, öten voltak testvérek, akik
közül ma már csak ő él. A négy fiú óvta,
védte egyetlen lány testvérüket, örömben, szeretetben teltek gyermekéveik.
A testvérek közül volt, aki a fővárosban
folytatta felnőtt életét, de Imre bácsi
maradt a szülői fészekben, és a megkezdett mezőgazdasági munkálkodást vitte
tovább, amivel szüleik is foglalkoztak.
Elmondta, hogy örömmel emlékezik vissza fiatalkorára, amelyben persze

voltak nyugodtabb, és kevésbé nyugodt
időszakok is. Ez utóbbihoz tartoztak az
1952-53-as évek, amikor a javakat be
kellett adni, állami kézbe kerültek a földek, kialakult a téesz-rendszer és kezdetét
vette a kuláküldözés. Imre bácsi is a
téeszbe került ezek
után, ott dolgozott.
A Kossuth téeszből 4200 forinttal
1984-ben jött el
nyugdíjba. Mint
mondta, akkoriban
az a pénz többet
ért, mint manapság akár 150 000
forint.
1975-ben jöttek Jászberénybe
lakni, ők építették
a szép, nagy kockaházat, amelyet
gondos munkával az évek során
szépítgettek, igazi
meghitt otthonná tettek feleségével, akit
1951-ben vett el. Példamutató volt az
ő kapcsolatuk, amelyben mindent meg
tudtak beszélni, nagyon szerették egymást. Az élet azonban elszólította Imre
bácsi mellől a felségét, aki 67 éves korában sajnos elhunyt. Ennek már 22 esztendeje, de azóta nem múlik el úgy nap,
hogy az idős férfi ki ne menne a felesége
sírjához, és meg ne emlékezne róla.
A házasságból két fia született, Gyula és Imre. Két unokája van, egy fiú és
egy leány, a leányunokától pedig egy
dédunokája született.
A 95. születésnap megünneplése augusztus 10-én, szombaton családi körben
folytatódott, amikor is a körzet képviselője, Ferencvári Csaba, és Nagy András

képviselő is megtisztelték az eseményt.
A marha és sertéspörkölt csak úgy
rotyogott a bográcsban, a finom illatok
már messziről kiérződtek. Érkezett a
család apraja-nagyja, az udvarban fel-

a nehézséggel is, és nem a víz volt az
úr. Hátráltató tényező volt még a szúnyogok és böglyök hada is, de mint a
magyarok ellen fellépő nemzetiségi és
osztrák csapatok, jelentős veszteségeket
szenvedtek. Természetesen a csatározások között volt idő másra is: építkezés,
(ahogy szoktuk, fából, kendermadzaggal), kézműves program, sportnap, őrsi

főzés szakadó esőben, lelki program,
túra és portya, népdal-és tánc, kereskedőjáték, róka-rumli és vadkan röfögés,
számháború, méta, nyári tél és sok-sok
más egyéb, amiért én magam is immár tizennegyedik éve folyamatosan
részt veszek a csapat nyári táborában.
Nehéz ezt így visszaadni néhány sorban… Minket csak az érthet igazán,

aki közénk áll. A katonadal is úgy szól,
hogy: „csak az jöjjön katonának, aki
ilyet szeret.” Volt sok jó hangulatú tábortűz, játék és ugratás. Persze ezekből
csak annyi, ami a tábori rendbe belefér,
hiszen munkánkkal, közel kéthetes kiszakadásunkkal a kővilágból, az életre
készülünk.
Mielőtt egy huszáros vágással lezárnám a táboros beszámolót, illő köszönetet mondani a szülőknek, hogy
ránk bízták és bízzák gyermekeiket a
továbbiakban is. Köszönjük a folyamatos támogatást plébániánknak, az
önkormányzatnak, illetve külön köszönetet mondunk csapatunk tagjának,
Beniczki János őrsvezetőnek a táborhelyért, a Jász-Barkács Bt-nek a felszerelés
támogatásért, illetve Kasza Lajos úrnak
a busz, Gerőcs Zoltán úrnak a teherautó, Fábián-Rigó Attila úrnak a beszerzőautó felajánlásáért.
Végezetül várjuk a leendő negyedik
osztályosokat szeptembertől csapatunkba, mint cseppet a tengerbe.
Muhari Máté
csapatparancsnok-helyettes

állított sátrakban, megterített asztalok
mellett foglaltak helyet.
Az asztalok megteltek hamar enniinnivalóval, Imre bácsi lelkesen kínálta
a vendégeit a 40 éves szilvapálinkával,
melynek zamata legalább olyan jó volt,
mint a körtéé. A 95. születésnapra elkészített torták - igen, így többes számban –
mind ízletesek voltak, Imre bácsi kapott
legalább nyolc fajta finomságot, rajta tűzijátékkal az ünnepelt tiszteletére.
Hogy mi a hosszú élet titka, azt Imre
bácsi sem tudta „konkrétan” megmondani, jó tanácsot viszont adott, és üzent a
fiataloknak, jelesül: ha békességben élik
boldogan életüket, meg fogja adni a Jóisten érte a jutalmat, a szeretetet, amely
elkíséri őket életük során.
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Az élet és a boksz kemény A névadó ünnepe
Jászberényről sokan mondják, hogy
egy sportos város. A sportolni vágyók
számtalan sportág közül választhatnak. Vannak a városban olyan sportegyesületek, amelyek folyamatosan
reflektorfényben vannak, és léteznek
olyan egyesületek is, amelyek ritkábban kerülnek rivaldafénybe. Mércse
Endre ökölvívó edzőt kérdeztem.

Ahogyan az 2007 óta hagyomány a
Szent Klára Idősek Otthona életében,
az idén augusztusban is megrendezték
a névadó ünnepét az intézményben
dolgozók. Erre az alkalomra rendszerint meghívják a többi társotthont,
ellátottakat, hozzátartozókat. A színvonalasan lebonyolított eseményre ezúttal augusztus 1-jén került sor.

Tárai Éva

Buschmann Éva

A Csík Tibor Ökölvívó Sportegyesületről viszonylag ritkán hallunk, pedig a színfalak mögött komoly munka folyik. Mi a helyzet az
egyesület háza táján, milyen tervei
vannak a jövőt illetően.
– Valóban ritkán kerülünk a figyelem
középpontjába. Véleményem szerint ennek több oka is van. Igaz, hogy az ökölvívás olimpiai sportág, ugyanakkor jelen
trend szerint nem tartozik a divatsportok
közé. Egyéni sportág, ezért eredményeket
is nehezebb elérni. Az utánpótlás korú
sportolók a serdülő korosztályban (13-14
évesek) kezdhetik meg az igazi versenyzést. Az ennél fiatalabb sportolók korosztályon alulinak számítanak, amely korosztályban technikai minimum vizsgát
kell tenniük, ezt követően pedig bemutató meccseken vehetnek részt. Az ilyen
mérkőzéseken nem osztanak érmeket,
nincsenek helyezések, így ezek a bemutató mérkőzések hírértéket sem képviselnek. A futball, vagy mondjuk a jégkorong
esetében hétről hétre megméreti magát a
csapat, és a megmérettetés számokban,
eredményekben kimutatható. Nálunk év
elején kiadják a versenynaptárt, ez alapján tudunk kisebb versenyekre nevezni, a
csúcspont pedig a korosztályos országos
bajnokság, amely egyszer van egy évben.
Jelenleg hány utánpótlás korú
gyermek sportol az egyesületnél, és ebből hányan versenyezhetnek?
– Nem vagyunk túl sokan, jelenleg
húsz gyermek látogatja az edzéseket.
Ha a versenyző korú fiatalokat nézzük,
akkor két serdülő, három junior és két
ifjúsági versenyzőnk van.
Ha végiggondolja az idei évet és a
közeljövőben felmerülő feladatokat,
mit emelne ki az év eseményeiből,
feladataiból?
– Az első fél évet illetően elmond-

Az intézmény szomszédságában lévő
Barátok templomában dr. Novák István
főigazgató, plébános celebrálta a hálaadó szentmisét. Ünnepi szentbeszédében
kiemelte azt az áldozatos munkát, amit
az ápolók végeznek mindennapjaik során, másokkal foglalkoznak, másokon
segítenek. „Az éjszakai ügyeletet nem
lehet megfizetni, az ezzel járó fáradságos
pillanatokat sem. Az ember magasztos

hatom, hogy a korosztályon aluli sportolók letették a minimum vizsgákat, túl
vannak a bemutató mérkőzéseiken, ahol
tisztességesen helyt álltak, ezért dicséretet
érdemelnek. Nálunk nyáron sincs leállás,
tekintettel arra, hogy a korosztályos országos bajnokságok ősszel kerülnek megrendezésre, így most gőzerővel dolgozunk
a versenyzőinkkel. A serdülő korcsoportban Horváth Richárd került nevezésre.
Az eredményt illetően vele szemben
nincsenek elvárásaim, a tapasztalatszerzés és a tisztes helytállás a cél. A junior
korosztályban három versenyzőnk indul
az OB-n, Farkas Brendon, Kiss Gergely és
Száraz Gergő. Kiss Gergely nehézsúlyban
mutathatja meg tudását. Ő nemrég kezdett bunyózni, ennek ellenére élete első
bemutató meccsén megverte az ellenfelét, aki nem mellesleg a korosztályos válogatott tagja. Az eredmény tekintetében
nem szeretnék jósolni, de várakozásokkal
tekintek a jövőbe. Száraz Gergő tekintetében – bár csak tavaly ősz óta jár hozzám
–, úgy gondolom, hogy rendkívüli tehetség. Annak ellenére, hogy a rutin még
hiányzik, véleményem szerint komoly
meglepetéseket okozhat az ellenfeleinek.
Minden versenyzője ennyire fiatal?
Az utánpótlás korú gyermekek mellett van egy felnőtt korú versenyzőm is,
Koczka Csaba 19 éves, aki nálam kezdte
a pályafutását. Tehetsége, tudása, szorgalma révén bejutott az Erdei Zsolt (Madár)
szakmai vezetésével 2014 januárjában
megnyílt Madárfészek Ökölvívó Akadémiára, ahol két évig mélyítette ökölvívó
tudását. Idén kora tavasszal úgy döntött,
hogy visszajön Jászberénybe. Jelenleg

együtt készülünk a felnőtt országos bajnokságra, és meg merem kockáztatni
azt a kijelentést, hogy éremesélyesként
tekintek rá. Ősszel kerül megrendezésre
a Lehel Kupa, amelyet mi szervezünk. Ez
meghívásos verseny lesz, nyilván szeretnénk itt is helytállni.
A versenyek finanszírozása – a nevezési díj, a szállás és az utazás költségei – a szülőket terheli, vagy ezt az
egyesület magára vállalja?
– A versenyeztetés terheit amíg tudja,
az egyesület magára vállalja. Azt azonban
el kell mondanom, hogy Jászberény városától ezen a téren jelentős segítséget kapunk. A költségeink fedezésére minden
évben pályázunk, és eddig a város támogatásra érdemesnek találta a pályázatunkat, ezúton is köszönet érte.
Úgy tudom, hogy az ökölvívás
mellett van civil foglalkozása is. Ennek ellenére nap mint nap szívvel és
lélekkel áll az edzőteremben, közösséget épít, és ahogy látom, minden gyerek számíthat a személyes figyelmére.
Honnan gyűjti az energiát a mindennapos edzésekhez és a munkához?
– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
néha nem vagyok fáradt, vagy időnként
nem tapasztalom magamon a kiégés jeleit, de ilyenkor valahogy mindig felfedezek
valami újat valamelyik gyerekben. Mindig
észreveszek valami apró jelet arra vonatkozóan, hogy egy tehetséggel van dolgom.
Esetleg a gyerekekkel együtt valami olyan
közösségi élményben van részem, ami továbblendít, erőt ad, motivál. Azt tapasztalom, hogy az élet egyre keményebb, keményebb, mint a boksz. Az ökölvívásban
nehéz eredményt elérni. Amelyik gyerek
végigcsinálja az eredményhez vezető utat,
az életben is több önbizalommal áll a kihívások előtt. Erőt ad, hogy kísérhetem őket
ezen az úton, és részese lehetek annak,
hogy később megtalálják a helyes válaszokat az élet kihívásaira.

dologért végzi ezt a munkát. Az emberekért, az ő megsegítésükért tett munkában
van valami különleges. A Jóisten megjutalmaz a jó cselekedeteinkért bennünket. Egy-egy reményvesztett embernek
reményt ad az ápoló. A szenvedésben,
bajban teszik a dolgukat embertársaik
mellett. Szent Klára egész biztos ezek
szellemében dolgozott. Életében mindent feltett Isten országáért. Legyen a mi
áldásunk, közbenjárónk ő” – fogalmazott
dr. Novák István szentbeszédében.
A hálaadó ünnepi szentmisét követően a rendezvény a Lehel-Film Színházban folytatódott színvonalas műsorral,
amelynek megnyitásaként Vargáné Deme
Katalin intézményvezető köszöntötte a
vendégeket. A társotthonok megjelent
képviselőit színpadra szólította, megtisztelő jelenlétükért virágcsokrot és nemzeti
színű szalaggal átkötött kis cipót adott át.
A Lehel-Film Színházban zajló események nyitánya volt az a Jászberényről
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

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

Tóásó Tibor

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

készült verses, zenei aláfestéssel megkomponált kisfilm, amely bemutatta
városunkat, nevezetes épületeit, műemlékeit. Megható volt – még a nem
helybéliek számára is – a Szülőföldem
Jászberény című összeállítás.
Jászberény Város Önkormányzata
részéről évről évre megtiszteli jelenlétével a névadó ünnepséget Nagy András,
a Humán Erőforrás Bizottság elnöke.
Rendhagyó, jól átgondolt, felépített
köszöntőjében ezúttal a város és a
Szent Klára Otthon kapcsolatát emelte
ki, név szerint azokat a kollégákat, akik
szoros kapcsolatban állnak a városban
működő egyéb intézményekkel, civil
szervezetekkel, és sokat tesznek munkájukkal a kapcsolatok ápolásáért.
A folytatásban két Farmosról érkezett középiskolás diáktól hallottunk
tápiómenti népdalcsokrot – Csillik
Luca Sárától és Fehér Viktóriától, majd

az Új Tavasz Együttes műsorát láthattuk, akik helyi fiatalokból szerveződtek. Egyházi, könnyűzenei szolgálatot vállalnak szentmiséken, hitéleti
alkalmakon, ünnepségeken. Színvonalas produkcióval készültek.
A Jászság Népi Együttes táncosai
olyan hírnevet szereztek maguknak, ezáltal a városnak is az évek során, amelyre
méltán büszkék lehetünk és megtisztelő,
hogy őket a névadó ünnepségen köszönthettük. Igazi vérpezsdítő hangulatot varázsoltak a mozi színpadára, magyar
szentbenedeki táncokat mutattak be.
A Lehel-Film Színházban lezajlott
műsorral az ünnepség nem ért véget, a
Szent Klára Idősek Otthonában folytatódott a kertben megterített asztalok mellett, ahol agapé következett.
A színes programok mellett korunk
egyik népbetegségére, igen komoly témára is fel szerették volna hívni a szervezők
a figyelmet, a demencia (mentális képességromlás, elbutulás) tüneteire, amellyel
kapcsolatban tájékoztató lapot osztottak
a jelenlévők között. Az intézmény fenntartója, a Katolikus Szeretetszolgálat
bekapcsolódott a még 2015-ben zajlott
Inda I. elnevezésű projektbe, amelynek
ebben az időszakban van a folytatása. A
jászberényi otthon is részese a pályázatnak, amelynek keretében cél, hogy minél
többek figyelmét felhívják erre a problémára, és arra, hogy az érintettek kihez,
hová fordulhatnak segítségért.
Az idei névadó ünnepséget késő estig
tartó baráti, szakmai beszélgetések zárták
ezen a szép nyári napon.

A Jászkürt Újság új telefonszáma:

06-57/788-554
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Szabadidő

www.jku.hu

Aprók tere

2019. augusztus 15.

Jutott vásárfia mindenkinek
Báránybőr bekecs, gyöngygallér és
kalotaszegi gyöngykaláris, bőrtarisznya, díszes keszkenő, mézzel csordultig megtelt üvegcipellő, fonott
kosár, csipke terítő, kézzel hímzett
fali szőttes, korondi kerámia, friss
áfonya… Csak néhány a Népművészeti Vásár kínálatából, melyekkel
a Csángó Fesztivál idejére idén is
elhalmozták a Margit-szigetet, és a
Hatvani út Május 1. tér és Hold utca
közti szakaszát.
Gergely Csilla

A Csángó Fesztivál szervezői a kezdetektől fontosnak tartották a legkisebbek bevonását is a népi kultúra
világába, így kínálva színes programokat az egész család számára. Az
izgő-mozgó apróságokat szombaton
és vasárnap a Margit-sziget külső részén várták népi játszóházzal és kézműves foglalkozással.
g. cs
Az aprók terén a jászárokszállási Tarisznyás Műhely és a hollókői
Kézművesporta alkotói invitálták a

megőrlése. Felmenőik bizonyára büszkék lennének az utódokra, oly szorgalmasan fejtették a csutkáról a szemeket,
majd hajtották a kőkereket. A hordó ló
megzabolázása már nehezebb feladatnak
bizonyult, az ügyességi játékok pedig
odafigyelést és türelmet igényeltek forgatóiktól. Szintén nagy kedvenc volt a
kézzel hajtható fonott kosaras körhinta,
egészen addig, amíg a felnőttek szusszal
bírták a hajtását.
Mindkét nap délelőtt Kerekítő
baba-mama foglalkozásra invitálta a
legkisebbeket Kovácsné Kriszta, délutánonként pedig férjével, Kovács Zoltánnal a nagyobbaknak tartottak hangszeres, táncos foglalkozást. Szombaton
a Felföldi Dalia Iskola tagjai tartottak
látványos bemutatót a magyar népi és
katonai harci kultúrából, amit saját
biztonságuk érdekében csak távolabbról figyeltek a csemeték.
Aprók tere felfedezése közben senkinek sem kerülhette el a figyelmét a középen magasodó fehér jurta sátor, melyben
a Jászság Népi Együttes utánpótlása, a
Viganó AMI csoportjai mutatkoztak be
fotókiállítással és személyesen is.

gyermekeket, ahol kipróbálhatták többek között a kosárfonást, nemezelést,
kötélverést, szalagszövést és koszorúfonást is. Amíg a kézműves pavilon alatt
káka, sás, vagy éppen fapálca öltött
új formát a kicsiny kezek által, addig
a népi játszótéren dédanyáink játékait
próbálhatták ki a gyermekek.
A fáradhatatlan apróságok épp, hogy
felfedezték az egyik játékot, már szaladtak is a másikhoz. A legkedveltebb elfoglaltság minden korosztály számára a
kukoricamorzsolás volt, majd a szemek

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

A helyi termelők és kereskedők
mellett szép számmal érkeztek árusok
a szórványból is saját készítésű, értékes portékáikkal. Gazdagon megrakott

standjaikat csütörtökön nyitották meg
a látogatók előtt annak reményében,
hogy vasárnap estére minden portékájuk gazdára talál. Sokan már visszajáró vendégei városunknak, ahogy mi
is visszatérő vásárlóik vagyunk, hiszen
kinek ne lennének olyan kincsei, használati cikkei, amit ne a Csángón vett
volna meg?
Az egyedi, legtöbb esetben kézzel
készült portékák között az autentikus
ruházattól, kiegészítőktől, ékszerektől,
csecsebecséktől kezdve a konyhai eszközökön, lakberendezési tárgyakon át
kerti bútorok, növények is beszerezhetőek voltak. Mondhatni: komplett
háztartást lehetett összeállítani a portékákból. Az árakat tekintve: egy ügyes
alkusz bizonyára úgy vásárolt pénztárcakímélően, hogy az az eladó kedvére is
váljék, hiszen a vásárban alkudni majdhogynem kötelező.
A beszerzésben elfáradt vásározók
a hűs szellővel átjárt, dús lombú fák

Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

25 éve a lakosság szolgálatában.

Focus Trend

már

4.999.000 Ft-tól

*

készletről.

facebook.com/
berenycafe

Alföld-Autóház Kft.
Jászberény, Nagykátai út 25. Tel.: 06-57/515-230
Nyitva: h-p: 8-17, szo.: 8-12 óráig.
www.alfold-autohaz.hu

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!

adta árnyékban pihenhettek
meg a tikkasztó hűségben, és
a népi gasztronómia finomságaival, jeges frissítőkkel
csillapíthatták éhségüket és
szomjukat. A jó hangulatról,
a felhőtlen szórakozásról a
Margit-sziget szívében felállított színpadon fellépő táncosok, muzsikusok mellett
utcazenészek is gondoskodtak. A szombat délutáni-esti
hömpölygő tömegben egyikük Rózsa Sándor balladáját
énekelte meg pár száz pengő
forintért, egy vásározó legnagyobb örömére.

*Az autó illusztráció. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.
További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

Cement Diszkont

5 fajta cement 3.710 Ft/q-tól
Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
Normál gipszkarton 2,4 m2/tábla 1.250 Ft/tábla
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről
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.

u
Termelői méz
y.h
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

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
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A hétwminden napján délutánonként
w is várjuk vásárlóinkat!
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Festékek, alapozók,
zománcok, lazúrok,
gipszek, glettek,
ragasztók,
vakolatok,
hőszigetelő rendszerek.

Ajánló

2019. augusztus 15.

Kiállítások a Csángó idején
 folytatás az 1. oldalról
A „Csángó Faluban” kézzel fogható
ismeretekkel gazdagodhatott minden
érdeklődő látogató. A Déryné Rendezvényház dísztermében augusztus 9-én,
pénteken a csodaszarvas mítoszát is felhasználva, magyarok, jászok és csángók
a történelemben többrétegű kötődését
bemutató, egyedi kiállítás nyílt Merre van a hazánk útja... címmel. Kifejezetten a Csángó Fesztivál napjaira
időzítették a látványos, több részből
összeálló tárlatot, mely a honfoglaló
magyarok vándorlását mutatja meg elsősorban a legújabb régészeti kutatások
alapján. A bemutatott anyag segítségével közelebb kerülhetünk őseink valós
történelméhez.
A megnyitó alkalmával Péterbencze
Anikó néprajzkutató, a kiállítás rendezője köszöntötte a szép számmal megjelent érdeklődőket. Ezt követően Petrás Mária Prima Primissima és Magyar
Örökség díjas énekművész szólaltatott
meg régi dallamokat, amelyek őseink
világába hívták az egybegyűlteket, majd

moldvai dalcsokor hangzott el onnan
érkező hagyományőrző asszonyoktól.
Szabó Tamás polgármester köszöntője

www.jku.hu

Programajánló
Mega Mulató 3
augusztus 17., szombat 19 óra
Ismét a mulatós zene kiváló előadói, nagyszerű énekesek lépnek színpadra a Mega Mulató
rendezvényén. A hangulat, mint az elmúlt
években, ismét fergeteges lesz!
Szabadtéri Színpad
Jelek koncert
augusztus 17., szombat 19 óra
Egy kicsit megújulva, de a régi megszokott
műsorral várja rajongóit és a rockereket a
Jelek együttes. Az este fellép a már családtaggá vált Power zenekar is. Mindenki időben
érkezzen, mert az NRG 19-kor kezd, utána
pedig elszabadul a pokol! Na és újra szól majd
az Éjféli Harag is!
Pótkerék Csárda

után Dr. Lángó Péter, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Régészeti Intézetének egyetemi docense mondott megnyitóbeszédet.

A történelmi tárlat sok érdekességét
megszemlélve nyilvánvalóvá vált, hogy
a Kárpátok koszorújában hont foglalt

magyarok adtak otthont a kelet felől
érkező jászoknak. A csángók nem csak
a magyar kulturális hagyományok egyik
legeredetibb emlékeit őrzik, hanem mai
napig azon a területen élnek, ahol elődeinknek a Kárpát-medencébe való beköltözés előtt az utolsó szálláshelye lehetett,
és a középkorban a jászok legközelebbi
rokonai éltek. A kiállított anyagban a
jász viselet is megjelent fotókon, illetve
viseleti darabokon egyaránt.
A kisteremben Petrás Mária és lánya, Petrás Alina keramikusművészek
gyönyörű szakrális alkotásait bemutató
tárlat is a kiállítás része volt. A művészek egyedi munkái átitatódnak a csángó szellemiséggel, de ötvözik az európai
és a Kárpát-medencei ornamentika legszebb elemeit. Fő témáikban a gyermekét ölelésében tartó Máriát ábrázolták,
amely egyben ősi szimbólum is.
A kiállítások a Csángó Fesztivál üde
színfoltjai, szellemi feltöltődést jelentő
helyszínei voltak.

Egy tékozló festő élete

Legendák Éjszakája
augusztus 17., szombat 21 óra
Jön az eddigi legnagyobb buli, és ezen az estén
őrült fenegyerekek érkeznek majd, G.w.M és
Herceg Dávid, akik elhozzák legjobb slágereiket. Az est rezidensei: dj Makkos és dj Patron,
a legmenőbb disco zenéket pakolják hajnalig.
Lehel Vezér Gimnázium udvara
Szent István Király ünnepe
augusztus 19-20., hétfő-kedd
Hétfőn 15 óra „Jár a malom jár…” (Levendula Játszóház); 17 óra Holdonmacska
együttes; 20 óra Szimpátia együttes Neoton
projekt (tribute); 21.30 Tűzijáték; 22 óra
Janicsák István és a Z’zilabor; 22.45 Utcabál
- Dj. Fáczán. Kedden 13 óra Ünnepi szentmise a főtemplomban; 14 óra Városi ünnepség - kenyérszentelés. Ünnepi műsor: Magyar
Montázs, előadja Sas Dániel és Sas Zoltán;
közreműködik a Palotásy János Vegyeskar.
Szentháromság tér
Déryné Deszkáin – Lovagias ügy
augusztus 23., péntek 20 óra
Verebes István rendező kétfelvonásos zenéstáncos darabbá gyúrta át Hunyady Sándor
Lovagias ügy című művét. Tette ezt oly módon, hogy sem a mába nem teszi át, sem pedig a harmincas években nem hagyja meg a
cselekményidőt, hanem valamiféle kortalanságba helyezi, amolyan bármikor megeshető
történetté alakítva azt. A zenés vígjátékban a
főszerepet Koltai Róbert alakítja, és a további szereplők is igencsak kitesznek magukért.
Pergő, élvezetes szórakozás a Lovagias ügynek
ez a változata.
Szabadtéri Színpad
Kárpátia koncert
augusztus 24., szombat 19.30
A nemzeti rock legjelentősebb zenekarának

Az augusztus 1-jén megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Mézkirálynő választás, Szalonna és bandája.
A szerencsés nyertes Czuriga Gáborné Szövetkezet úti olvasónk, aki nyereményét a szerkesztőségben veheti át.
Mostani rejtvényünk helyes megfejtői között Hoffer András 110 éves a jászberényi labdarúgás című monumentális
munkáját sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztőségbe várjuk augusztus 26-án, hétfőn délig személyesen,
vagy postai úton az 5100 Jászberény, Kossuth Lajos utca 58. címre. (A rejtvényt készítette: Derencsényi Béla.)
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koncertje már hagyományosan ismét hallható. Kapunyitás: 19 óra – Vendég: Cool Head
Klan 19.30 - Kárpátia koncert: 20.30 óra.
Szabadtéri Színpad
Peresi búcsú
augusztus 25., vasárnap 9 órától
A jászberényi főtemplom parkolójából 9 órakor autóbusz indul Peresre. 9.30-kor keresztelő lesz, 10 órától szentmise.
Peresi kápolna
Állatkertek Éjszakája
augusztus 30., péntek 19 óra
Az Állatkertek Éjszakája hagyományos nyárzáró rendezvény, ahol bepillanthatunk az állatok éjjeli életébe. Megfigyelhetjük az oroszlánok, a barna medvék, a farkasok, a hiénák,
a mosómedvék, a vaddisznók zsákmányszerző
viselkedését a látványetetések alkalmával.
Mindezek mellett érdekes és kreatív programok csokrával várják az érdeklődő gyerekeket
és természetesen a felnőtteket is az állatkert.
Állat- és Növénykert
Felhő és Fátyol
Augusztus 30., péntek 18.30
A XXIX. Art Camp Művészeti Szimpózium
kiállításának megnyitója. Az alkotótábor
programját lezáró eseményt megnyitja: Szilágyi Tekla Róza művészettörténész. A megnyitót követően a budapesti Kampec Dolores
együttesnek a népzene és rock meggyőző egységét adó koncertjét hallgathatják meg.
Lehel Film-Színház galériája
Jászberényi Fogathajtó Verseny
augusztus 31., szombat 9 órától
Jó hangulatú programok a család minden
tagjának. C és D kategóriás fogatok versenye. Kézműves bemutató és vásári forgatag.
Tombola, légvár, pónilovaglás. 9 órától a
fogathajtó verseny a fogatok felvonulásával
veszi kezdetét, majd ünnepélyes megnyitó
következik, ahol köszöntőt mond: Pócs János, országgyűlési képviselő. A déli ebédet
követően csikósbemutató lesz és folytatódik
a fogathajtó verseny. Tombola, eredményhirdetés. A díjkiosztásnál közreműködik, és a
zárszót elmondja: Szabó Tamás polgármester.
Az esemény végén Lovas karusszel látható. A
programokra a belépés díjtalan!
Jászberényi Állat- és Növénykert
előtti füves pálya
Rock Fanatic | Stress
augusztus 31., szombat 20 óra
Fergeteges nyárzáró est, ahol a Rock Fanatic
és Stress zenekarok adnak koncertet. Menetrend: Stress 21 óra, Rock Fanatic 22.30-tól.
Pótkerék csárda

12. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Az égi rónán felvillant egy fény
A hét közepén csapadékkal
érkező hidegfrontot követően ismét lassan feljebb
kúszik a hőmérő higanyszála, hétfőn elérheti a 32
fokot is a hőmérséklet.
Zivatar pénteken várható,
majd a jövő héten kisebb
záporokkal tarkított napos-felhős időt ígér a meteorológia. Éjszakánként
elviselhetőbb lesz a meleg,
éjjel 13-19 fok várható.

2019. augusztus 15.

Pálinkás négy gólja
Úgy tűnik, nem udvariaskodott a
tavaly „albérletet” biztosító házigazdájának a jászberényi futballcsapat, hiszen egy féltucat gólt rúgott
Gyöngyösön.
Ács Tibor

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
augusztus 15. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 23. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 31. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 16. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

augusztus 24. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 1. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 17. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 25. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 18. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 26. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 19. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 27. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 20. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 28. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 21. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 29. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 22. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

augusztus 30. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
augusztus 17. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
augusztus 24. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933; 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: 06-70/4508695; 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 1218 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.;
Hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 0657/411-933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás:
06-57/411-933, 06-57/411-643.

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Kárpáti Márta, Ács Tibor, Kazsimér Nóra. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554
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.

Nagyon jól ismerte a Német Gyula vezette futballcsapat a gyöngyösi pályát, mert a tavaly őszi forduló
mérkőzéseit ott játszották, ráadásul a
regisztrált háromszáz néző közel fele
a berényi alakulat híve volt. Gyorsan
meg is jött a kedvük és főleg a hangjuk, hiszen alig telt el három perc, és
egy bedobást követően a JFC új csatára, Pálinkás Gergő lépett ki a védők
közül és elkönyvelhette első berényi
gólját, 0-1. Jó húsz perc múlva ismét
a Nyírségből igazolt fiatalember volt a
főszereplő, amikor szinte a középvonalról indulva, két csel után mattolta
a hazai gárda portását, (0-2). Öt perc
elteltével Gresó futott el a jobb összekötő helyén, remekül tálalt középre és
a jókor érkező Pálinkás könnyedén helyezte a játékszert a kapuba, (0-3). Ezt
követően a hazai csapat percei következtek. A JFC védői egy beadás után
nem tudták a labdát megkaparintani
és a gyöngyösiek becserélt játékosa
közelről a hálóba talált, (1-3). Még az
első félidő végén is eredményes volt
Csoszánszki Dávid, aki ezúttal egy 17
méteres szabadrúgásból lőtte ki a bal
felső sarkot.
A 2. játékrész elején is ránk ijesz-

tettek a vendéglátók, de a nyolc-kilenc
méterről leadott lövés a kapufáról a mezőnybe pattant. A válasz a mieink részéről viszont eredményes volt, amikor egy
szöglet után Sándor István Szőllősinek
adta a labdát, aki csinált egy cselt, majd
kilőtte a jobb alsó sarkot, (2-4). Nemsok
idő telt el, amikor Szőllősi – Pálinkás
„kényszerítőzött” és a visszakapott labdát Szőllősi Ferenc szépen átemelte a
kapus felett (2-5). Az „I”-re a pontot
– néhány perccel a mérkőzés vége előtt
– a nagyszerűen játszó Pálinkás Gergő
tette fel, amikor Gresó Mátyás beadását
mintegy nyolc méterről fejelte a felső sarokba. Gyöngyös-Jászberényi FC 2-6 .
JFC: Miski – Szemere, Ilkovics,
Lakatos B., Süttő – Sándor I. (Szabó

T., 79.) – Gresó, Király O., Szöllősi
(Győrfi, 69.), Ludasi (Balogh B., 65.)
– Pálinkás.
E nagyarányú győzelemmel a
JFC ugrott az élre. Őket a Cegléd és
a Balassagyarmat követi szintén 2-2
győzelemmel. Pálinkás Gergő azt
nyilatkozta a bajnoki rajt előtt, hogy
gólokkal szeretné meghálálni, amiért
a JFC csatárként számít rá. Nos, úgy
tűnik, Gergő betartotta szavát, hiszen
négy góllal terhelte az ellenfél kapuját.
Remélhetőleg a Gyöngyösön nyújtott
remek játéka meghozta önbizalmát,
és ennek mielőbbi folytatása is lesz.
Mindezt megteheti augusztus 18-án
vasárnap, a 17 órakor kezdődő DVTK
II. elleni mérkőzésen.

Ládi József A kapitányt köszöntötték
Emléktorna
 folytatás az 1. oldalról
Nagy öröm, hogy ez a JFC fiataljainak volt a legjobb, így tehát itthon
maradt az egyik trófea. A győztesnek
járó kupát és az érmeket Ládi József
feleségétől és Anna lányától, valamint
dr. Gottdiener Lajos elnöktől vehették
át a résztvevők. Az U-14-es Emléktorna végeredménye: 1. Jászberényi FC I.,
2. Halászi Focisuli, 3. Jászberényi FC
II., 4. SBTC, 5. pedig a Budapest FC.
A torna gólkirálya: Forgó Márk (JFC)
hat góllal. A legjobb kapus: Nagy Barnabás (JFC II), míg a torna legjobb
mezőnyjátékosa: Barna Tamás (Halászi
Focisuli) lett. A JFC győztes csapatának a névsora: Rácz Róbert, Rácz Alex,
Bathó Balázs, Bathó Edvin, Nagy László, Magyar Barnabás, Szappanos Péter,
Csányi Kristóf, Forgó Márk, Kövér Botond, Bazsó Dávid, Fábián Patrik. A
győztes csapat edzője: Tasi Zoltán.
Másnap, vasárnap az eggyel magasabb, azaz az U-15-ös korosztály küzdelmeivel folytatódott a IV. Ládi József
Emléktorna. A nagy meleg ellenére
színvonalas mérkőzéseket vívtak egymással a csapatok. Az előző napihoz
hasonlóan itt is csak gólkülönbség döntött a tornagyőzelemről. A torna végeredménye: 1. Budapest FC, 2. SBTC,
3. Jászberényi FC, 4. Halászi Focisuli,
5. ESMTK, 6. Gyöngyösi AK. Ebben a
korosztályban a torna legjobb játékosa:
Gyetvai Noel (SBTC), gólkirály: Varga
László (JFC), a torna legjobb kapusa
pedig: Tóth Gergő (Budapest FC) lett.
A bronzérmes jászberényi csapat
tagjai voltak: Nagy Márk, Nagy László, Pikó Martin, Török Marcell, Varga
László, Donkó Ádám, Gattyán Máté,
Hudra Bernát, Gedei Bence, Szabó Olivér és Takács Bence. A csapat edzője:
Kis-Németh Albert.

Jászberény első NB I-es női röplabdacsapatának egykori játékosai és vezetői
sok-sok év eltelte után adtak egymásnak randevút abból az alkalomból,
hogy együtt ünnepeljék csapatkapitányuk, Tálas Etelka 80. születésnapját.
1961-ben dr. Halasi Miklós megalakította a Jászberényi Egészségügyi Sport
Egyesületet, azon belül pedig a női röplabda szakosztályt. A megyei bajnokságról indulva – tíz év szorgos munkája után
–, a Nemzeti Bajnokság első osztályába
verekedte fel magát a JESE női röplabdacsapata. Ennek az együttesnek volt az
első csapatkapitánya Tálas Etelka, aki a
kórházi diétás nővéri munkája mellett
tizenhárom évig röplabdázott.
Az egykori játékosok augusztus 2-án
találkoztak újra annak kapcsán, hogy
együtt ünnepeljék Tálas Etelka 80. születésnapját. Nem volt könnyű a szervezők
dolga, hiszen még a Dunántúlról is érkeztek hölgyek egykori sikereik színhelyére
Jászberénybe. Mivel évek óta nem találkoztak egymással, néha gondot okozott
a másik nevének kitalálása, de miután ez
sikerült, boldogan borultak egymás nya-

kába ugyanúgy, mint sok-sok évvel ezelőtt
egy-egy jól sikerült pontszerzés után.
– Nagyon meglepődtem, hogy ilyen
sokan eljöttek. Akik itt élnek a városban,
azokat azonnal megismertem, de akit
régóta nem láttam, meg kellett kérdezzem, hogy ki ő – mesélte mosolyogva
Tálas Etelka. Az Egészségügyi SE edzői
posztját Mészáros Jánostól 1969-ben
Zircher Tibor vette át, akivel négy év múlva – már a Lehel SC színeiben –, az NB
I-ben szerepeltek.
– Etelkáról így utólag is csak jót tudok mondani. Nagyon hajlékony, lelkes,
jó játékos volt. Emellett pedig, mint csapatkapitány mindenben a segítségemre
volt. Egyszóval jó volt vele és a lányokkal
együtt dolgozni – emlékezett vissza az
egykori edző.
– Sok szép emlékem van a múltból.
Talán az a legemlékezetesebb, amikor feljutottunk az NB I-be. Nagyon összetartó
és ez által, szerethető csapat volt a miénk.
Voltak ugyan nehéz pillanatok, és volt
sok izgalom is, de az volt benne a szép, és
ma már természetesen csak a szépre emlékezem – fejezte be beszélgetésünket az
ünnepelt, Tálas Etelka.

A fotón ül: Mészáros János edző, Móri Piroska, Tálas Etelka, Sárközi László, Zircher Tibor edző. Álló sor: Szilágyi Zsuzsa (Görbéné) Kalcsó Anna, Paksi Kati (Fülöpé) Szatmári
Katalin (Cofi) Losonczi Gabi, Tar Magdi (Lulu), Zsidai Rozi (Szappanosné) Kiss Andi,
Szines Ica. Leghátul: Nagy Edit, Baranyi Kati, Szabó Zsuzsa, Göblyös Jutka, Szabó Anikó

