Kőbe vésett szakma

A hatvan éve kőfaragással foglalkozó
Baranyi Balázzsal mesterségéről és egyéb
foglalatosságairól beszélgettünk műhelyében.
Interjú a 3. oldalon

Programajánló

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

Futónap sztárokkal (is)

Az október 12-én nagy sikerrel megrendezett
I. Jászság Dinamikája Futónap résztvevőit
szólaltattuk meg cikkünkben.
Tudósítás a 9. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 44. szám (XXXI./44.)

Újság

2019. október 31.

Átvették a megbízóleveleket

Jászberény város lapja

Zengjen a harang!
A forradalom hőseire és mártírjaira
emlékeztünk október 23-án, szerdán
a városi ünnepségen, amely reggel
kilenckor szentmisével kezdődött és
kora délután, a Fehértói temetőben
koszorúzással ért véget.
Kárpáti Márta
A Barátok templomában dr. Novák
István atya celebrált misét, prédikációjában utalva a történelmi eseményekre
és a ma élők hazaszeretetből fakadó
feladataira. Az emberiség történelmében egyéni és közösségi szinten is vis�szatérő örök kérdés, vajon a jót vagy
a rosszat kövessük? Jézus kétezer évvel
ezelőtt megteremtette a jónak a lehetőségét. Az oszmán hódítás korában
ezt a kereszt által mutatott jót követte
Kapisztrán János, akire ezen a napon
emlékezik a katolikus egyház, és ezt a
jót követték a forradalmárok is hat évtizeddel ezelőtt, amikor szembeszálltak

megbízólevelek átadása előtt kitért az
október 13-i, jászberényi választással
kapcsolatos főbb eredményekre.
Mint azt a tájékoztató során megtudhattuk, a jelöltállítás, valamint a szavazóköri bizottsági tagok felkészítése és
oktatása is rendben zajlott, a választás
napján a résztvevők már felkészülten
hajtották végre feladataikat. Október
13-án kifogástétel a helyi bizottsághoz
nem érkezett, ugyanakkor a polgármester választás eredménytelenül zárult,
mivel a határozat fellebbezésre került.
A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság a polgármester
választás tekintetében megsemmisítette

az eredményt, és új választást rendelt el,
mely döntést – fellebezést követően –,
a Szegedi Ítélőtábla is jóváhagyta.
A folytatásban a Jászberényt érintő
adatokat ismertette. „A szavazás alkalmával 21 501-en vehettek részt, ebből
9420-an járultak az urnákhoz. A választási részvételi arány 43,81% volt, amely
1,88%-al magasabb, mint az öt évvel
korábbi. Tíz képviselő-jelölt került megválasztásra az egyes körzetekben, míg
négy a kompenzációs listáról” – tudhattuk meg dr. Szabó Csaba ismertetőjéből,
majd sor került a megbízólevelek egyenkénti, ünnepélyes átadására.
folytatás a 3. oldalon 

Csernus doktor intelmei

Klasszikus zene
„komolytalanul”

Október 29-én, délután ünnepélyes keretek között vehették át mandátumukat
az idei önkormányzati választáson nyertes egyéni és listás képviselők a Jászberényi Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Kazsimér Nóra
A tizennégy megválasztott képviselő közül megjelent tizenhárom
megbízottat a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
elnöke, dr. Szabó Csaba üdvözölte. Beszédében köszönettel fordult a résztvevőkhöz szakértő munkájukért, majd a

Tudatos, hiteles felnőtt, aki érzelmileg is az. Mit jelent ez? Ki is a felnőtt? Aki
vállalja a felelősséget a tetteiért. Van magába vetett hite, bizalma, belső törvényeit soha nem adja fel. Nem „rinyál”, nem másoktól várja saját boldogságát,
fel meri vállalni véleményét, akkor is, ha a másiknak épp az nem tetszik. A
hiteles, érzelmileg felnőtt ember nem tart attól, hogy a másik mit gondol,
akkor is kiáll saját véleménye mellett.
Buschmann Éva
Nos, kedves hölgyek, urak! (Csernus
után szabadon eme megszólítás!) A fenti
magvas gondolatok dr. Csernus Imrétől
származnak, a hazai pszichiátertől, akit
sokan Csernus dokiként „becéznek”,
szeretnek vagy épp a hideg rázza őket
tőle, ha feltűnik a képernyőn, vagy meghallják a hangját akár a rádióban, vagy
látják a vele készült interjút valamelyik
újságban. Tény, hogy személyisége megosztó, azonban az igazsághoz tartozik,
hogy jellegzetes stílusával, sátáni kacajával, hullámzó hangleejtésével, amely
hol arrogáns, hol halk az előadásmódnak megfelelően, ő egy stílus, egy jelenség, egy karakter. Mégis valahogyan
hat ránk, és igen, tükröt tart elénk, ha
tetszik, ha nem. Akinek persze nem
inge, ne vegye magára, hangzott el ez a
jótanács október 22-én is a dokitól, aki
egyben arra is megkérte a kedves hölgye-

ket, urakat, hogy ha „jót akarnak”, ne
aznap este kezdjenek párjukkal mélyreható, kettőjüket érintő, őszinte beszélgetésbe, mert rosszul járnak.
Jászberénybe évről évre ellátogat
Csernus doki, és évről évre telt ház
fogadja. Így volt ez legutóbbi ittjártakor is, a Bercsényi úti Ifjúsági Házban. Sokan „el mertünk menni”, bár
akiknek már volt szerencséje előadásán
részt venni, tudhatta mire vállalkozik,
legalábbis nagy meglepetés nem érheti. A forgatókönyv általában hasonló:
A doki vagy a közönség háta mögött
tűnik fel, onnan halad settenkedve
előre, miközben halkan üdvözli a jelenlévőket, és kezdi magvas mondanivalóját közkinccsé tenni, arra várva,
kit tehet, kiket tehet meg „áldozattá”.
Kiket faggathat magánéletről, érzésekről, vágyakról, szerelmi viszonyokról,
partnerkapcsolatról.
folytatás a 11. oldalon 

Rendhagyó, edukációs céllal életre hívott hangversenysorozatot álmodott
meg Sas Dániel zongoraművész. A
Klasszikus Utazás néven meghirdetett
koncertfolyam első állomására október
20-án, vasárnap este került sor a Déryné Rendezvényház nagytermében.
kazsimér
Sas Dániel városunk zenei életének üde
színfoltja, aki ha teheti, nem hagyja unatkozni a témára nyitott muzsikarajongókat.
Ez alkalommal ismeretterjesztő koncertre
invitálta az érdeklődőket, melyen az ezerarcú zongorának osztotta a főszerepet. A
hangszerhez kapcsolódóan sok-sok érdekes
információval is gazdagodhattunk a darabok keletkezéséről, egyes zenei korszakokról, zeneszerzőkről szemléletes diavetítés
kíséretében. A sorozat fő célja, hogy az emberekhez közelebb hozza a klasszikus művészeteket, ezáltal új kapukat nyitva a világ
felé – osztotta meg lapunkkal Sas Dániel,
aki elárulta, nem titkoltan hagyományt
szeretne teremteni a klasszikus sorozattal,
mert úgy érzi, az emberek elvesztették érdeklődésüket a műfaj iránt.
folytatás a 11. oldalon 

az elnyomó kommunista hatalommal.
1956-ban a jó és a rossz harcolt egymással. Az istenhit küzdött meg azokkal, akik nem tartottak igényt a hitre,
az egyházra. Mindszenty József és követői példát mutattak a hit oltárán bemutatott kitartásból és mártíromságból.
A kommunizmus romjain harminc
évvel ezelőtt elindult valami fejlődés, a
megtiport lelkekből való újraépítkezés.
Negyven év rombolás után legalább
negyven év, de lehet, hogy még több
kell az újjáépítéshez, hogy újra gondolkodni tudjunk társadalmunkban,
közéletünkben hazánkban és Európa
egészében úgy, hogy van Isten. Lehet,
hogy ideig óráig a rossz győzedelmeskedik, de ha nem tartunk ki, akkor biztos
elveszünk. A kitartás győzelemre vezet
– idézte Kapisztrán intelmeit a lelkipásztor. István országa, és az Európai
Unió vagy keresztény lesz, vagy pedig
elbukik.
folytatás a 3. oldalon 

Végre győzelem
Jászberény Extraligában szereplő női röplabdacsapata az első fordulókban
igen erős ellenfelekkel játszott. A bajnok Vasas Óbudától hazai pályán, az Újpest együttesétől pedig a fővárosban szenvedtek egyaránt 3:2-es vereséget. Az
újabb hazai mérkőzésen a Haladás ellen viszont már győzelemre készültek.
Ács-Budai
Az első szett elején még felváltva estek
a találatok, de a szervezett és fegyelmezett
mezőnyvédekezésük mellett – többek
között - Jessica Ventura pontjainak is köszönhettük, hogy 16-9-re is elhúztak a
vasiaktól. Hozzá kell tenni, hogy a mieink

jó játéka mellett a vendégek több ki nem
kényszerített hibát követtek el, így aránylag könnyedén, 25-15-re nyerték lányaink
az első szettet. A második játszmában is
hasonló volt a forgatókönyv. Tóth Eszterék
irányították a játékot, a vendégek pedig
futottak az eredmény után.
folytatás a 12. oldalon 
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Választási hirdetmény

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területi Választási Bizottság döntése alapján

2019. november 10-én (vasárnap)
MEGISMÉTELT POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSRA
KERÜL SOR JÁSZBERÉNYBEN.
A szavazás reggel 6 órától este 19 óráig tart.
A választópolgárok a korábbi – október 13-i – szavazás
szavazóköreiben adhatják le szavazataikat.
Külön értesítőt a Helyi Választási Iroda
nem küld a választópolgárok részére.
A megismételt választás szavazóköri névjegyzékében azok
szerepelnek, akik az október 13-i névjegyzékben szerepeltek,
illetve akik időközben betöltik a 18. életévüket.
Átjelentkezésre a megismételt választásra
nincs lehetőség.
Azok a választópolgárok, akik az október 13-i választásra
mozgóurna igényt terjesztettek elő, azt megismételni
nem kell, a kérelmük kiterjed a megismételt választásra is.
Új mozgóurna igény előterjesztésére
az alábbiak szerint van lehetőség:
• személyesen: november 8-án, 16 óráig a választási irodán,
• postai úton, oly módón, hogy az november 6-án,
délután 4 óráig megérkezzen a választási irodához,
• a kérelmet november 10-én 12 óráig a szavazatszámláló
bizottságnál is benyújthatja.
További tájékoztatásért forduljanak
a Helyi Választási Irodához a polgármesteri hivatalban.

Tisztelettel meghívjuk
a szovjet csapatok
egykori bevonulásának
63. évfordulóján

az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozataira
történő megemlékezésünkre

Meghívó

2019. október 31.

Megismétlik a polgármester-választást
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) Szabó Tamás polgármester-jelölt felszólamlására választási csalás miatt megsemmisítette a jászberényi polgármesterválasztás eredményét. Ezt a döntést Budai Lóránt
polgármester-jelölt bíróságon megtámadta, ám a Szegedi Ítélőtábla döntése
nyomán hatályos a TVB döntése, ami alapján 2019. november 10-én, vasárnap
megismételt polgármester-választás lesz Jászberényben. Dr. Gottdiener Lajos
jegyzőtől az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkról érdeklődtünk.
halász
Ezen a megismételt választáson
kik indulhatnak?
Október 13-án négy polgármesterjelölt indulhatott, és most november
10-én ugyancsak ők mérettethetik meg
magukat. Tartalmát tekintve ugyanolyan szavazólappal találkozhatnak az
állampolgárok, amelyen az eredetileg
kisorsolt sorrendben következnek a
polgármester-jelöltek. Természetesen a
dátum a mostani lesz.
Tehát mind a négyen indulhatnak?
Jogilag mind a négyen indulhatnak, de természetesen arra is joguk van,
hogy adott esetben visszalépjenek.
Kik szavazhatnak?
Azok az állampolgárok szavazhatnak, akik 2019 október 13-án a választói névjegyzékben szerepeltek.
Nem nőhet meg hirtelen a város
lakossága?
Erről szó sem lehet. Szoros kivétel,
hogy aki az elmúlt nagyjából egy hónap
alatt töltötte be a 18. életévét, vagyis
nagykorú jászberényi lakos lett, de ez a
21 és félezer szavazásra jogosult lakoshoz
képest elenyésző szám lehet. Ugyanígy
kimutathatatlan kis szám, ha egyáltalán
van ilyen, aki bírósági döntés által elveszített szavazati jogát éppen ezekben a
napokban kapta vissza. Magyarul ugyan-

annyian szavazhatnak, mint legutóbb.
Nem is csökkenhet jelentősen
Jászberény szavazóinak száma?
Az előző válaszból értelmezhető,
hogy az elmúlt hónapban történt haláleset, illetve jogerős, a közügyektől való
eltiltással járó bírósági ítélet nyomán
lehet csökkenés.
Technikai szempontból mit jó
tudni a polgármester választásról?
A szavazás reggel 6 órától este 19

óráig tart. Mindenki abban a szavazókörben voksolhat, ahol azt legutóbb
tette. Külön értesítőt a Helyi Választási
Iroda nem küld a választópolgárok részére. Értesítést tehát senki nem kap, a
törvény szerint a helyben szokásos módon és fórumokon kell tájékoztatni a
lakosságot a szavazásról. Ez az interjú
is ezt a célt szolgálja. (És a mellette lévő
hivatalos felhívás is – a szerk.).
Szavazhatnak-e a városban dolgozó
vendégmunkások, ukránok, szerbek?
Egyértelműen nem! Önkormányzati és polgármester választáson állandó magyarországi – esetünkben jászberényi – lakcímmel rendelkező magyar
állampolgárok szavazhatnak, illetve
azok, akik más magyarországi állandó
lakcíműkről jászberényi tartózkodási
címükre átjelentkeztek október 13-a
előtt. Átjelentkezésre a megismételt választásra nincs lehetőség! Szavazhatnak
az európai uniós országokból nálunk
élő, Jászberénybe bejelentett polgárok
is. Az említett vendégmunkások nem
uniós országok állampolgárai és nincs
állandó bejelentett címük Magyarországon, tehát a jogszabály két fontos
feltétele is kizárja a voksolásukat.
A választások tisztaságát nagyban
segítik a jelölő szervezetek delegáltjai. Róluk mit lehet tudni?
Az október 13-ai választáson mind
a 21 szavazókörben volt a FideszKDNP és a Közösen Jászberényért
Egyesület által delegált tag is. Jelölő
szervezetenkét két delegáltat engedélyez a törvény szavazókörönként. Ezeket a delegáltakat a jelölő szervezetek
újraküldhetik és cserélhetik is. Számítunk a jelenlétükre, munkájukra.

2019. november 4-én, 16 órára,
a Huszár laktanyánál felállított
emléktáblához.
Történelmi eseményekre emlékezik
Besenyi Vendel helytörténeti kutató.
Koszorúzás az emléktáblánál.
A megemlékezésre tisztelettel
hívjuk és várjuk városunk lakosságát.

MÁTÉ GYÖRGY
búcsúztatója
2019. november 4-én,
15 órakor lesz
a Fehértói Temetőben.
Kérjük koszorú helyett
csak 1 szál virágot hozzanak.
Köszönettel: Máté család

Emlékezzünk

BUCK SÁNDOR
halálának 3. évfordulójára
Ami Neked csend és nyugalom
az nekünk örökös fájdalom.
Fájó szívvel emlékezünk Rád:
Szerető családod

Jászberény Városi
Önkormányzat

BUGYI
LÁSZLÓ
életének 77. évében
2019. október 14-én
hosszú betegség
után elhunyt.
Temetése Varsóban volt.
Gyászolják lánya, fia - és
családjaik, testvérei, rokonok,
barátok, ismerősök.
Köszönetet mondunk
azoknak, akik

ERŐS ISTVÁNNÉ
szül. Mudris Mária (1945-2019)

temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.
Szereteted szívünkben örökké élni fog.
Szerető férje, lányai,
vejei és unokái.

Tizennyolcan vehették át közgyűlési mandátumukat október 28-án délelőtt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei megyeháza dísztermében. A testület tagjai öt évre kaptak bizalmat a megye választóitól. A megbízólevelek átadását követően
az alakuló közgyűlés időpontját november 4-ére tűzték ki.

Eladó! Használt asztali
körfűrész 220 V-os motorral,
üzemképes állapotban (favágó).
Tel.: 06-70/779-8627
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Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
A Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény város lakosságát és
a vállalkozásokat, hogy a

november 1-jei ünnep miatt a kommunális
hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:

2019. november 1. (péntek): - A szállítás szünetel!
2019. november 2. (szombat):
- Jászberény pénteki program szerinti szállítás
- Jászberény zöldhulladék 4. program szerinti szállítás

Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.
Hulladékudvarunk 2019. november 1-jén zárva tart.
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Interjú / Város

2019. október 31.
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3. oldal

Kőbe vésett szakma Zengjen a harang!

Baranyi Balázs hatvan éve űzi mesterségét, a kőfaragó szakmát. A tapasztalt mesterembert egy október
végi verőfényes délutánon műhelyében látogattuk meg.
Kárpáti Márta

A műhely gépei a fedett színben és
az udvaron foglalnak helyet. Ezúttal
hallgatnak, nem formázzák sikoltva a
márványt. Helyettük inkább a korát
meghazudtolóan fiatalos kőfaragó mestert hallgatom, miközben bejárjuk a műhelyt, majd helyet foglalunk a barátságos
kuckóvá alakított irodában.
Ezeket a hatalmas köveket megmozgatni nem gyerekjáték. Gondolom van segítsége.
Én magam már csak hobbiból
dolgozom, inkább besegítek a keresztfiamnak, aki tovább viszi az ipart. Régebben volt, hogy három emberem is
dolgozott itt. Akkor csináltattam meg
mindent az uniós előírások szerint.
Feltételezem, hogy amikor ezek a
monstrum kővágó gépek működnek,
akkor nem lehet ilyen kényelmesen
beszélgetni.
Ezek már nem annyira hangos gépek mint a régiek voltak. Vízzel működnek, ezért a szálló por is kevesebb.
Azért az látszik, hogy követ faragunk,
mindenen megtelepszik a finom por.
Nézze, milyen más a színe ennek a gránitnak, ha kicsit fényesítek rajta egy ruhával! Előbukkannak a ragyogó színei,
az érdekes mintázat.
Ezekből sírkövek lesznek?
Sírkövek, párkányok, sírvázák, de
lehetnek lépcsőlapok is. Itt van az a
széles palettájú színminta-katalógus,
amiből választhatnak a megrendelők. A
halvány rózsaszíntől a bordón, zöldön,
barnán át a feketéig rengeteg színből és
mintázatból tudunk dolgozni.
Honnan érkeznek ezek a kövek?
A legtöbbjüket Indiában fejtik ki.
Ezeken a köveken is látszik a furatok
helye, ahová a robbanóanyagot rakták
a fejtésnél. Az épületnyi tömböket acélszemcsés drótokkal lapokra vágják, Kínába viszik feldolgozásra, majd onnan
hozzák Európába. Magyarországon vörös
és fehér márványt bányásznak. Mi a hatalmas Újfehértói telepről rendeljük meg
az alapanyagot, vagy a kész terméket. A
szürke köveket itt is vágjuk, csiszoljuk.
Van divat a kövek terén?
Mostanában egészen változó a kereslet. Szeretik a világosat, de a fekete
gránit vagy a vöröses színek is népszerűek. Ha síremlékekről beszélünk, akkor itt is szinte végtelen a formavilág.
A műhely dobozaiban valami
olyan, múltra utaló relikviákat látok,
amelyeknek semmi közük sincs a temetőhöz, de lehet, hogy a kőfaragáshoz is kevesebb. Elmeséli mi ez az új
szakmai irányzat?
Ez nálam nem is annyira új. Harminc éve próbáltam meg először elké-

szíteni gipszből a Lehel kürtöt. Körülbelül mostanra sikerült az eredetihez
nagyon hasonló negatívokat megfaragnom kőből, amelyek alapján tudok
gipszkürtöket önteni.
Látom, hogy több méret is készül.
Igen, vannak az eredetivel azonos,
kisebb és nagy mintáim is. Éppen most
száradt meg az egyik öntvény, megmutatom, hogy néz ki így félkészen. Miután óvatosan kiemelem a formából,
késsel egy kicsit megfaragom, levágom
a felesleges részeket. Ezután kampókat
fogatok bele, majd megfestem őket a
saját magam által kikísérletezett színekkel. Külön tudomány, hogy a kürtöket
meg is tudom szólaltatni.
Kinek készülnek ezek a kürtök?
Vittek már belőle többen. Kértek
az iskolák, a múzeum és a Városháza
is. Az expón például az én munkámat
kapta Szíjjártó Péter miniszter.
Akkor most ez tölti ki az idejét?
Egyelőre csak hobbi szinten foglalkozom vele, még nem hagytam magam rábeszélni, hogy váltsam ki hozzá
az ipart. Emellett van egy nagy telkem
legelővel, gyümölcsfákkal, aminek terméséből pálinkát főzetek. A hozzájuk
való italos címkéket is én tervezem tréfás
szövegekkel. Az unokák örömére készítettem kerti mesefigurát, gyógynövényt
termesztek és gyűjtök. Ahogy mondtam, a rendszeres munkát már hét-nyolc

éve befejeztem, de a keresztfiamnak besegítek még, ha sok a kőfaragó munka,
tehát unatkozni nincs időm.
Annyira lelkesen beszél a munkáról, látszik, hogy még nem fáradt
bele az elmúlt hosszú évtizedek során. Annak idején hogy jutott eszébe
a kőfaragó szakmát választani?
Porteleken nem sok lehetőség volt
szakmát tanulni. Választhattam: vagy
a téeszbe megyek traktorosnak vagy
kőfaragó lesz belőlem. Én egy társammal együtt az utóbbira voksoltam, így
kerültem 1959-ben Csák Pál Kőhídi
műhelyébe. Akkor még olyan kicsi voltam, szinte elvesztem a kövek között.
Huszonhárom évet dolgoztam le a mesteremnél. '82-ben kiváltottam az ipart,
azóta a magam ura vagyok a szakmában.
Látom a falat díszítő relikviákból, kiváló munkáját oklevelekkel is
elismerték.
Amire a legbüszkébb vagyok, az
Ipartestület székházán látható cégtábla,
amiért megkaptam a testület elismerését. Bele vannak vésve a különböző
szakmák cégérei az emléktáblába.
Ezek szerint időközben kitanulta
a betűvésés tudományát is.
Hivatalosan nem tanultam, csak ellestem a technikát. A vésnöki szakmát
oktatásban nem is lehet tanulni, csak
megörökölni, ellesni a tudományát.
A szakmabeliekkel milyen a kapcsolata?
Jóban vagyunk, mindig is jóban
voltunk egymással. Olyan is megtörtént, hogy besegítettünk egymásnak
a munkában, ha valamelyikünknek
hirtelen sok megrendelés szaladt ös�sze. Most hét kőfaragó van a városban,
kiváló kapcsolatban vagyunk.
Ezek szerint ennek a szakmának
van jövője.
Feltétlenül. Az én műhelyemet Baranyi Tamás keresztfiam viszi tovább.
Ő nálam tanulta ki a szakmát, majd
több mint tíz év gyakorlat után szerezte
meg a szakvizsgát Budapesten egy év
továbbképzést követően. Mára maximálisan eltanulta a szakmát. Precíz és
alapos. Igaz rá a mondás, hogy jó munkának nem kell cégér.
Hová dolgoznak? Csak Jászberénybe vagy vidékről is érkezik megrendelés?
A legmesszebb Balassagyarmat
volt és Keszthely, ahová munka miatt mentünk. Jászberényben, Portelken, Szentandráson, Boldogházán,
Jákóhalmán dolgozunk legtöbbet. Érdekes, hogy az építőipari válság a mi szakmánkban is megmutatkozott. Akkoriban
kevesebb, kisebb megrendelések érkeztek, olcsóbb síremlékeket kértek. Most
ismét többet áldoznak rá az emberek.
Ha kimegy a temetőbe, meg tudja mondani, hogy melyik síremlék
kinek a műhelyéből került ki?
Elég biztosan tudom, akkor is, ha
nincs rajta cégjelzés. A faragótechnika
olyan mint egy névjegy, minden bele
van írva a mesterről.

 folytatás az 1. oldalról
Az egyház útmutatása tud megvédeni
a rossztól, megmutatni az irányt Krisztus
jósága felé, amit követnünk kell.
Az ünnepség a Ferencesek terén
folytatódott, ahol a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Iskola Liska
József Középiskola és Kollégium tagintézményének diákjai elevenítették fel
szemléletes színi előadásukban a forradalom napjait. Az akkori munkások,
egyetemisták, értelmiségiek kívánalmai
ma is érvényesek, a forradalom szent
eszméi nem vesztettek fényükből az
elmúlt 63 év során. Az 56-os emlék-

fel az ünneplő közönségnek. Soraiban
felidézte a forradalom és szabadságharc
napjait. Levelében felhívással fordult
az emlékezőkhöz, amelyben arra kérte
őket, az elkövetkező években november
4-én naplementekor templomainkban
gyertyagyújtással és harangszóval igazoljuk az 1956-os forradalom tisztaságát és dicsőségét. A harangszó hirdesse
erkölcsi győzelmünkért örökös hálánkat és köszönetünket a mennyei atyához. Zengjen a harang a kommunizmus
ártatlan áldozataiért, a megtorlások
mementójaként, a kínzók bűnbocsánatáért. A mártírok emlékét kőbe vésett

műnél a város pártjai, intézményei,
civil szervezetei koszorúkkal fejezték ki
tiszteletüket a hősök előtt.
A következőkben a Városháza elé
vonultak az ünneplők, ahol dr. Rózsa
György, az 56-os Országos Szövetség elnökségi tagja mondott volna beszédet,
ám késése miatt vitéz Tóth Gáspár, az
56-os Szövetség Jászsági Alapszervezetének elnöke vette át a szónok szerepét. A
hirtelen jött forgatókönyv szerint az elnök egy régebben kelt körlevelét olvasta

márványtábláknál, valamint a forradalom hatvanadik évfordulójára készített
tűzzománc emlékműnél koszorúk elhelyezésével tisztelegtek a város különböző szervezeteinek képviselői.
A megemlékezést a Fehértói temetőben az 1956-os forradalom és szabadságharc jászberényi hőseinek emlékére
állított kopjafáknál történt tiszteletadás
zárta, ahol az időközben megérkező dr.
Rózsa György beszédében a berényi
történelmi eseményeket idézte fel.

Átvették
a megbízóleveleket
 folytatás az 1. oldalról
Az első választókerületből Bethlendy
Béla (Közösen Jászberényért Egyesület), a második választókerületből Nagy
András (Fidesz - KDNP), a harmadik
választókerületből Bobák Zsolt (Közösen Jászberényért Egyesület), a negyedik
választókerületből Tamás Zoltán (Fidesz
- KDNP), az ötödik választókerületből
Balogh Béla (Közösen Jászberényért
Egyesület), a hatodik választókerületből Bódis Béla (Fidesz - KDNP), a hetedik választókerületből Szatmári Anikó
(Fidesz - KDNP), a nyolcadik választókerületből Skultéti József (Közösen
Jászberényért Egyesület), a kilencedik
választókerületből Bohárné Bathó Rozália (Fidesz - KDNP), míg a tízedik

választókerületből Balog Donát (Fidesz
- KDNP) vehette kézhez öt évre szóló
képviselői mandátumát.
A kompenzációs listáról Dobrán
Gyula (Mi Hazánk Mozgalom), dr. Gedei József (Közösen Jászberényért Egyesület), valamint Bozsik Ferenc (Közösen
Jászberényért Egyesület) vette át megbízólevelét.
Ugyancsak zavartalanul megtörtént
a roma nemzetiségi önkormányzati választás is, az öttagú bizottság már megtartotta alakuló ülését. Dr. Szabó Csaba az ismertetett adatok tekintetében
kívánt valamennyi képviselőnek eredményes munkát a város és a városlakók
érdekében, majd pezsgős koccintásra
invitálta a megjelenteket.

4. oldal
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Magyar Levente indul
Magyar Levente tartott sajtótájékoztatót október 30-án, délelőtt a
Jászberényi Városi Könyvtár Kamaratermében a november 10-re meghirdetett újabb önkormányzati választás kapcsán.
m. t.
Tájékoztatójában elmondta, a helyi
politikai harcokban a város problematikája nem jön elő, csupán az, hogy
egyes jelöltek milyen pozíciót szeretnének megszerezni maguknak. A település érdeke mellékessé vált az eldurvult
kampánycsatározások közepette.
„Egzisztenciális kérdésként tekintenek erre a jelöltek. Ha engem választanak, visszavezetem a várost abba
a mederbe, amikor az önkormányzat
minden megmozdulásáról tájékoztatták a lakosságot, hogy a lakosok felelősen tudjanak részt venni a várost érintő
kérdésekben. A polgármester mindig
felelős azért a városért, amely megválasztotta, ez eltűnt mindkét oldal részéről.” – fogalmazott, majd hozzátette,
véleménye szerint nem méltóak ezek az
indulatok Jászberényhez. Úgy véli, ha
a politikusok ezt a negatív hangulatot
sugározzák a lakók felé, megkérdőjeleződik, hogy a testület fele-fele arányú
összetételben tud-e a jövőben majd kö-

zösen együttműködni.
„Ki lesz az a személy, aki valamilyen
szinten uralni fogja az önkormányzat
tevékenységét? Nincs jó helyzetben Jászberény.” Végezetül tájékoztatta a sajtó
képviselőit - annak okán, hogy számára a kampány során beigazolódott, a
két jelölt alkalmatlan a polgármesteri
pozícióra -, a város érdekét és a jelenbéli patthelyzetet figyelembe véve nem
lép vissza. Végigviszi a küzdelmet, és
reménykedik abban, hogy a józanság,
az egymás iránti tisztelet, bizalom és a
város érdeke fogja eldönteni, kit választ
meg a lakosság polgármesternek.

Ha kérdez az olvasó
Ezekben a napokban a szokásosnál is
többször állítanak meg az utcán, és
érdeklődnek a választások végső kimeneteléről, hogy mi miért történt,
és mi várható. Ha kérdez az olvasó,
akkor is illik elmondani a véleményemet, ha kényes az időpont.
Halász Lajos
Három különösen fontos kérdés
merült föl: az Electrolux körüli fejlemények, mi van a választási csalással, és
működőképes lesz-e a képviselő-testület november 10-e után? Ezekre a kérdésekre szerencsére lehet tárgyszerűen,
a logika tisztaságával válaszolni. Kivétel
az Electrolux esete, ezért erről egy sztorit elevenítek fel most a leépítés előtt.
Emlékeinkbe idézhetjük jó néhányan a
városban az Electrolux jászberényi gyára korábbi fejlődésének örömteli perceit. Hoztak ide gyártást Svédországból,
Dániából, Olaszországból és még Kínából is. Mi örültünk és büszkék voltunk,
Svédországban tiltakozott a kormány,
Dániában a királyi család is részt vett
a tüntetésen, és nem volt ez másként
Olaszországban sem: náluk is nagy
volt a felzúdulás. Ezt az utóbbi esetet
idézem fel atyai jó barátom révén, aki
részt vett az ottani gyártósor áttelepítésében ide a városunkba. Egy hónappal
az áttelepítés előtt egy műszak nélküli
délutánon a néptelen gyárcsarnokban mutatták meg a magyar szakembereknek, hogy mit kell áttelepíteni.
A helyiek erről mit sem tudtak, az új
igazgató, aki a feladatot kapta német
származású, tehát még arra is ügyeltek
a cég központjában, hogy a berényi
szakemberek inkább németül kommunikálnak jól, mint angolul. A döntés olaszországi ismertetését követően
rendőrségi védelem mellett hozták el a
berendezéseket. Az említett helyszínek
egyikén sem tudott közbe avatkozni
senki. A Jászberényt érintő döntés egy
szomorú kedden délután derült ki, a
másnapi szerdai magyar kormányülésen már kiemelt téma volt, és még aznap két miniszter érkezett Jászberénybe
jelezni a város vezetésének a kormány
segítő szándékát. Nekem ennyi isme-

retem van, s a kérdést talán fel se kell
tenni, hogy egy ekkora világcég döntését vajon ki képes utólag befolyásolni
– főként, hogy az országban marad és
fejleszt – bár sajnos másutt.
A másik kérdés az új önkormányzat működőképességére vonatkozott, és
arra, hogy az egyes oldalak képesek-e
ígéreteiket beváltani. A matematika
segítségét kérve alsótagozatos szinten
is látszik, hogy a két oldal az október
13-i eredmények szerint hét-hétre áll,
így egyenlő erők feszülnek egymásnak,
vagy a feladatoknak a város érdekében.
A mérleg nyelve a Mi Hazánk Mozgalom képviselője lehet, aki ügyek mentén
kíván politizálni. Nem matematika, de
tény, hogy jellemzően országosan nem
a Jobbik mellé szokott fölsorakozni a
mozgalom. Ha november 10-én Budai
Lóránt nyer, akkor áll ez a hét-hetes patthelyzet. Tehát az első esetben egyforma
erők állnak szembe, a másikat egyik fél
sem tudja átlépni, és nyilván mindegyikük ragaszkodni fog a maga elveihez,
amennyire tud. Az ígéretek beváltása
csak részlegesen és kompromisszumokkal lehetségesek. Ha Szabó Tamásé marad a polgármesteri szék, akkor a két erős
oldal tekintetében nyolc-hatra módosul
az arány a Fidesz-KDNP javára.
A harmadik a legkényesebb kérdés, hogy történt-e választási csalás. A
megyei Területi Választási Bizottság
szerint igen. Ennek a szervnek a döntését a hozzá elsőként fellebbező dr.
Gedei József éppúgy elfogadta, mint
a másik oldalról Kis-Némethné Király
Éva, noha mindketten alulmaradtak
a döntés értelmében egyéni körzetükben. Budai Lórántnak joga volt fellebbezni a Szegedi Ítélőtáblához, az oda
küldött fellebbezést a bíróság azonban
nem vizsgálhatta, hiszen nem volt aláírva, hitelesítve. Jó jel az alaposságra ez
a figyelmetlenség? Így a bíróság nem
erősíthette meg a tvb csalási határozatát – ami azért sokkal rosszabb eset lett
volna, mint a figyelmetlenség. Igaz, el
sem utasíthatta épp emiatt a tvb döntését. Nincsenek kétségeim, hogy ezt a
két lehetőséget az olvasók kimondottan
pártállásuk és szimpátiájuk alapján ítélik meg. Én nem!

Tenni a hazáért
Hogy mi jár a fejemben? Az jár a fejemben, hogy a jászberényi emberek
elég érdekesen működnek. Biztos
máshol is, csak azt nem látom.
Évekkel ezelőtt azért verték a tamtamot, mert hangos volt a város a buliktól. Későn zártak be a szórakozóhelyek. Az nem volt jó, ha korábban
zárnak az se jó. Ha buli van hajnalig
a Gimnázium udvarán, nem tudnak
aludni. Ha jótékonysági rock koncertet
szerveznek a Gimnázium udvarába, 40
főnek játszanak, mert az se tetszik. A
Csángó Fesztivál unalmas. Mindenbe
bele kell kötni, a Postába, a Kórházba,
a hulló falevelekbe, a CO-OP aulájába, parkolókba, vagy annak hiányába,
a szemétszállításba. Ha esik, miért nem
süt a nap, ha süt a nap, miért van meleg? Ha tél van, nyár kellene. Szóval
semmi se jó. Hiányolják a zöld területeket a városban, ha van zöld terület,
akkor ősszel hullik a falevél, ha öt percen belül nem szedik össze a falevelet,
már sikítanak. Szóval semmi sem jó, és
semmi sem elég.
Igen, vannak jogos kritikák a városban, de ez nem az Elektrolux, és nem
az ukrán munkavállalók ittléte. Akik
ezt varrják a városvezetés nyakába, javaslom tájékozódjanak, keressék meg
azokat az embereket, akik nagy cégeket
üzemeltetnek a városban. Biztos szívesen segítenek.
Félve és halkan kérdezem – mert
bekapnak reggelire, pedig nagy falat
vagyok –, akik csak sírni tudnak, vajon
mit tesznek a közért? Senkit meg nem
bántva, nagyon sokan semmit. Álljon
itt egyik kedvenc idézetem: „Ne azt
kérdezd, mit tud érted tenni a hazád,
inkább azt, hogy te mit tudsz tenni a
hazádért.” (John Fitzgerald Kennedy).
Dobó Erzsébet/ FB
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Jászsági polgármesterek

Október 24-én a Jászság megválasztott polgármestereit Jászberényben, a
Szikra Galériába hívta meg Pócs János, a Jászság parlamenti képviselője. A jó
hangulatú beszélgetésen mindannyiuknak sikeres ötéves ciklust, valamint ehhez erőt és jó egészséget kívánt. A képviselő és a polgármesterek kölcsönösen
kifejezték készségüket a jövőbeni gyümölcsöző együttműködés tekintetében.

Sajtóháború Jászberényben?
Október 24-én, csütörtökön kora
reggel ez a két szó volt hangsúlyos a
címben, amely után informatív anyagot közölt a 24.hu internetes portál.
Az általuk elérhető információk alapján mi is nagyon hasonló anyagot készítettünk volna az olvasóinknak.
halász
A címben még szerepel az is,
hogy: az ellenzéki győztes letiltotta
az interjút, a fideszes média mégis lehozza. Mindezt Budai Lóránt alábbi
Facebook-posztja alapján írták:
Jászberény közpénzen finanszírozott
„elfogulatlan és pártsemleges” hetilapja, a
Jászkürt Újság legfrissebb, holnapi számában egy olyan velem készített interjú
fog megjelenni, melynek közléséhez nem
járultam hozzá. Az aktualitását vesztett és
tartalmi, valamint formai hibáktól hemzsegő riport megjelenését még a nyomdába
kerülés előtt, szóban és írásban is próbáltam megakadályozni. Ám a kiadvány
főszerkesztője, a Fidesz által kitüntetett
Halász Lajos ezzel mit sem törődött. Természetesen holnap reggel első dolgom lesz
megtenni a szükséges jogi lépéseket.
Budapest messze van, a cikk figyelmes szerzője alap dolgokat mégis rögzíteni tud: „Jászberényben a fideszes Szabó
Tamáshoz képest mindössze 14 szavazat
többséggel választották meg Budait október 13-án, csakhogy az eredményt a
Területi Választási Bizottság a múlt héten megsemmisítette választási csalásra
hivatkozva. Jelen állás szerint november
10-én új választás jön Jászberényben,
ha csak Budaiék fellebbezésének nem ad
helyt a bíróság. Eközben a fideszes polgármesterhez közel álló helyi média és
Budai közt új konfliktus van kialakuló-

ban. Budai interjút adott a lapnak, ám
annak megjelenéséhez nem járult hozzá.”
A 24.hu arról is tud, hogy „A Jászkürt internetes felületén a múlt héten
arról írt, hogy egyeztetési okok miatt
nem tudtak megjelentetni Budaival egy
interjút.”
Hát igen! Ráadásul szó szerint
ugyanarról az írásról van szó. Nézzük
meg közelebbről a történetet. A múlt
héten az interjúalany és az újságíró között a választás utáni kedden korrekt
anyagfelvétel zajlott a szerkesztőségben. Szerdán másik két interjúval és a
választási vezető anyaggal együtt ezeket
meg kellett írni ugyanannak az egy újságírónak. Jó, ez a dolga, ha ez most
sok is volt…
A másik két interjú visszaigazolása
szerdán kora délután rendben megtörtént, a Budai interjúé – aki elsőként
kapta meg átnézésre a sajátját –, nem.
A nyomdagépek senkire sem várnak,
a megjelenés utánra, csütörtökre ígért
esetleges Budai-reagálást követően szerda 17.30-as utolsó időpontot tudtunk
biztosítani, de erre reakció nem érkezett.
Másnap természetesen csak a Budai
szempontjából ellentétes polgármesterjelölt és a parlamenti képviselő interjúja jelent meg, a Budai interjú helyén
pedig S.O.S. beszerkesztett anyagok.
Az internet népével Budai Lóránt
azonnal közölte véleményét: „A város
hivatalos hetilapja is beszámolt a választások eredményéről. A kiadvány legfrissebb számában a térség országgyűlési
képviselője érthetetlennek-, Jászberény
leköszönő polgármestere pedig egyenesen
abszurdnak és képtelennek tartja a helyzetet. Mindeközben a tegnapi számban
az én álláspontom még csak helyet sem
kapott...”

A vissza nem igazolt interjú valóban nem, ellenben az első oldalas vezető anyag nagy ünneplő fotóval arról
tudósított, hogy Budai Lóránt megnyerte a választást, és bent a lapban
nagy portréfotóval jelent meg, mint a
következő öt év polgármestere, körötte
az új testülettel – közös tablón. A lap
szerkesztője kapott hideget-meleget az
interjú kapcsán vélt inkorrektségéért.
Mi leírtuk a történteket, és az internetre feltettük az eredetileg tervezettkészült lappal, benne a hiányolt Budai
interjúval. Aki akart, érthetett belőle.
A jelzett csütörtökig javítás nem
érkezett, és a politikus az interjúját hiányoló felszólamlásával egyértelműen
jelezte, hogy igényt tart annak megjelentetésére. Ne feledkezzünk meg az érdeklődő olvasókról sem! Újra bekerült
hát az interjú, megint a 3. oldalra, vezető interjúként a heti Jászkürt Újságba.
A történet iróniája, hogy előző héten
kényszerűen kivettük az interjút, mert
nem reagált időben az interjúalany, ezúttal pedig megjelent, mert október 23-a
emlékünnepe miatt kivételesen kedden
adtuk le a lapot a nyomdába, nem szerdán. Így a kedden 22 óra 38 perckor
küldött írásbeli „Tájékoztatás” ugyancsak
megkésett volt. Teljesíthetetlen!
A 24.hu ennyire nem ismerhette a
részleteket, de jó érzékkel, korrekten
megjegyzi végül: „A két fél vitáját lehetséges, csak bíróságon dönthetik el, ahol
figyelembe vehetik a sajtóoldal szempontjait is, például azt, hogyha alá tudja támasztani, hogy a riportalany valóban azt
mondta, ami végül írásban megjelent.”
Kíváncsian várjuk, hogy a szabatoson, pontosan leírt hangfelvételben
milyen „tartalmi” és „formai hibák”
fedezhetőek fel, amelyek ráadásul hemzsegnek. Vajon a kérdések hibásak, vagy
a válaszok, netán az ígéretek? Az előbbiekért mi vállaljuk a teljes felelősséget…
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A Corvin-közi berényi roma srác
Az 1956-os forradalom jászberényi vonatkozású eseményeinek sokaságában,
eddig kevesek által ismert fiatal mártír forradalmár történetét elevenítjük fel,
megismertetve a jászberényi témák iránt érdeklődő olvasókat. Aki a dicsőséges
magyar szabadságharc eseményeivel foglalkozik, sokszor azt gondolja, új eseményt, új személyt már szinte nem lehet találni. 2018-ban megkeresett Mátics
Béláné jászberényi lakos, hogy segítsek egy jászberényi születésű roma munkás
fiatal történetének feltárásában, akit a forradalom leverése után nyugatra való
menekülése közben 1956. november 9-én, Tarjánban a szovjetek agyonlőttek.
De ki is ez a jászberényi születésű
Kökény Albert, aki a legendás Corvin
köz mártírja volt, és mit lehet megtudni több mint 60 évvel az események
után személyes tragikus történetéről?
Jászberényi születése ellenére, története
és személyes tragédiája az igazi elkötelezett forradalmi hevületű Pesti Srácok
egyik szép emlékezetes példája.
De kik is voltak a Pesti srácok?
Pongrátz Gergely a Corvin-köz legendás parancsnoka, már évtizedeket eltöltött emigrációban, amikor hosszú vajúdás után megírta az 56-os forradalmi
élményeit. Ő így fogalmazott: A „Pesti
srácok” mindig az ellenségtől szereztek
fegyvert, vagy raktárakból, vagy a támadások visszaverése után. Közöttük
kialakult egy olyan nézet, hogy „ha
nincs fegyvered várj, majd hoz az ellenség”. És mindig hozott. Hozott a T34es páncélostól kezdve a 9 milliméteres
pisztolyig mindenféle fajta fegyvert.
Elmondása szerint igen gyakran elénekelték Reményik Sándor versének a
refrénjét a Corvin közben. Főleg annak
utolsó sorát, amelyet majdnem mindenki fejből szavalt „Inkább vessen el
hát szívünk drága vére, Meghalunk, de
előbb megfizetünk érte.”
Azt a korabeli fényképek drámai
felvételei is gyakran megmutatták,
hogy a Corvin felé „vetődött” szovjet
harckocsik közül sok hamar ócskavassá
vált. Végezetül a pesti srácok véráldozatáról is meg kell emlékeznünk. Az
’56-os forradalom és szabadságharc
időszakában bekövetkezett veszteségek 44 %-át a legfiatalabb korosztály
szenvedte el, és ezek között ott voltak
a pesti srácok, nagyjából 750 fiatalkorú
vesztette életét a szabadságharcban. Az
áldozatok 21 %-a 19 éves vagy annál
fiatalabb volt, sőt 4 %-k pedig még a
16-ik életévet sem töltötte be.
Mit tudunk főhősünkről? Kökény
Albert 1932. május 23-án Jászberényben született egy roma családban, a
Nyíl utca 10-es számú házban. Édesanyja Grat Margit volt. Testvére unokái ma is Jászberényben élnek. Általános iskoláit valószínűleg a Bercsényi
úti iskolában végezte. Választott szak-

máját – vasbetonszerelő volt – már Budapesten végezte el. Azt pontosan már
nem tudjuk, hogyan került a budapesti
forradalmi események egyik legendás
ellenálló központjához, a Corvin-közi
forradalmárokhoz. Az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevőinek
5-8 százaléka roma volt. Harcoltak a
Corvin közben, a Práter és Tűzoltó utcában, a Váci úton, Soroksáron és a Ferencvárosban. Mindenütt a forradalom
legendás ellenállási gócpontjaiban.
Ebben a tanulmányban a Corvin
közi felkelők 1956-os történetét külön
nem tárgyaljuk. Aki az 1956-os szabadságharc eseményeiben kevésbé járatos,
azok is nagyon jól tudja, hogy ez a felkelő csoport volt katonailag az egyik
legerősebb, fegyveres akcióik során
nagy veszteséget okoztak a forradalmat
megtámadó majd azt vérbe fojtó szovjet hadseregnek.
November 4-e utáni események.
A magyar szabadságharcot november
4-én a szovjet tankok ínváziója eltiporta. A Budapest elleni támadás egyik
fő célpontja az Üllői út és a Nagykörút kereszteződésénél lévő Corvin
központ volt. A kommunista hatalmi
gépezet politikai és katonai vezetése
tudta – a szovjet erők bevonásával –
és mindent meg is tett e veszedelmes
„ellenforradalmi góc” leghamarabb
történő felszámolására. Az itt harcoló
felkelők, forradalmárok is hamar rájöttek, hogy az ellenség túlereje olyan
mérvű volt, hogy a fegyveres ellenállás
már lehetetlen. A szabadságharcosok a
délután során folyamatosan elhagyták
a dicsőséges forradalmi napokban oly
elszántan védett bázisukat. A későbbi
túlélők beszámolója szerint, még ilyen
kilátástalan helyzetben is számosan voltak, akik nem mozdultak és életük feláldozásával még védték a Corvin mozi
környékét, ezzel nem kevés veszteséget
okoztak a forradalmat eltipró szovjet
csapatoknak. De voltak, akik letették a
fegyvert és menekülő utakon próbáltak
hazajutni.
Egy körülbelül 250 fős fegyveres
forradalmárokból álló csoport – akik
egyrészt a Corvin-közi és másrészt a

Práter utcai felkelőkből állt össze –
célja a nyugatra való menekülés volt.
Ebben a csoportban volt a mi fiatal
jászberényi hősünk, akit nyugodtan
nevezhetünk a legendás „pesti srácok”
tagjának. Eörsi László neves történész
részletesen kutatta és kutatási eredményeit részletesen közölte is a „Beszélő”
című folyóiratban.
Még november 6-án éjfél előtt libasorban haladva – kikerülve a szovjeteket – a Rákóczi úton, majd a Váczi
út irányába haladtak. Jól tudták, hogy
a hidakon való átkelés az azonnali lebukást jelentette volna számukra. A
csoport egyrésze az angyalföldi József
Attila kultúrházban aludt, a többiek
a közeli munkásszállásokon éjszakáz-

tak. Az életben maradtak elbeszélése
alapján még november 8-án délelőtt a
Szentendrei szigeten tartózkodtak. Egy
közelgő szovjet egység miatt egy 50-60

Szemelvények a forradalomról
A Múzeumi Esték sorozat október
17-i alkalmán Emlékezés 1956-ra
címmel a Nagy Imre Társaság előadásait hallgathatta az érdeklődő közönség a Jász Múzeumban.
k. m.
A Nagy Imre Társaság nevében
Besenyi Vendel helytörténeti kutató köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelten
a témát adó dicsőséges idők nagy tanúit; Goda Zoltánt, dr. Magyar Leventét,
Simon Ferencet, Egressy Andrást. Ők valamennyien részesei voltak a forradalmi
eseményeknek. Az üdvözlést követően
Besenyi Vendel felidézte a berényi történéseket, a munkástanács, a nemzetőrség, a Forradalmi Ifjúsági Szövetség
megalakulását, a szobordöntést, az élelmiszergyűjtést a harcoló, éhező Budapest számára. Az előadó hangsúlyozta,

hogy a Nagy Imre Társaság feladata a
forradalom történéseinek felkutatása,
dokumentálása, Nagy Imre szellemiségének ébren tartása, átadása a jövő számára országos és helyi vonatkozásban.
A négy, most elhangzó előadás is ezt a
célt szolgálja.
Elsőként Fodor Ferenc helytörténeti kutató jóvoltából Jászjákóhalmán
talált fotókat tekinthettünk meg azokból az időkből. A fotók a jászberényi
szovjet emlékmű ledöntését dokumentálják. A képek egy Jászapáti születésű,
Jákóhalmán élő, Jászberényben dolgozó
személytől, Molnár Lászlótól kerültek
elő. Az egykori villanyszerelő, becenevén „Karós Laci” saját kedvtelésből
fotózta az eseményeket, nem is sejtve
mekkora horderejű történéseket dokumentál. A képek még abban az időben
elő lettek hívatva és szerencsére a gyanún felül álló készítőjénél maradhattak.

Később a rokonok őrizték meg azokat,
a forradalom ötvenedik évfordulóján ők
adták át Fodor Ferencnek felhasználásra
a ritka történelmi kincseket.
Az elmúlt év decemberében jeles
eseménynek örvendhetett Jászberény,
ugyanis az Aprítógépgyár addig eltűntnek hitt forradalmi lyukas zászlója hazatért. Erről számolt be Goda Zoltán
előadása. A téma jobb megértése érdekében elöljáróban a munkástanácsok
megalakulásáról, működésükről hallhattunk érdekes információkat. A kedden kirobbant forradalomra reagálva
péntekre már országszerte ezrével jöttek
létre a munkástanácsok szervezetei. Az
aprítógépgyári munkástanács 25 tagot
számlált, akik novemberben és decemberben teljes mértékű irányítói voltak
a gyárnak. A tanács összejöveteleiről,
határozatairól dr. Gedei János tanácstag
pontos jegyzőkönyveket készített. Ezek-

fős csoport a Pilis hegységbe tartott. A
gyorsabb tovább jutás céljából két teherautót szereztek. Dorogon töltötték
az éjszakát és ott egy honvédségi laktanyában újabb tehergépkocsit rekviráltak. Innen viszonylag zökkenőmentesen Tarjánig utaztak.
A vértesfalui Tarjánban történt
tragikus események. Hogy tulajdonképpen mi is történt Tarjánban, egy
helyi középiskolai tanár írta le a leghitelesebben. Szó szerint idézzük az általa
leírt tragikus történetet.
„November 8-án délután a Corvin
közi és Práter utcai iskola felkelőkből
összeállt kb. 250 fegyveres forradalmár
teherautókkal és gépkocsikkal sikeresen kimenekültek a több pontján még
hatalmas lángokban égő fővárosból.
Mire besötétedett, egy a Vértesben
lévő faluhoz, Tarjánba értek. Úgy döntöttek, itt töltik az éjszakát, mert éjjel
nem mertek tovább menni, nehogy
szovjet csapatokba ütközzenek. A falu
lakói kissé félve, de szívesen fogadták
a fáradt felkelőket, akik, miután a falu
bejáratainál őrszemeket állítottak fel,
a vendégszerető házaknál nyugovóra
tértek. Sajnos mindenhol akadnak „jó
magyarok”, akik hajlandók az ellenséggel együttműködni. Itt is ez történt.
Szégyenszemre akadt a faluban egy
ember, aki kerékpárral elment Tatára
az ott állomásozó szovjet páncélos egység parancsnokához, és jelentette, hogy
egy fegyveres „ellenforradalmi” csapat
van a faluban. Másnap, november 9-én
hajnalban szovjet tankok és gépesített
gyalogság vette körül a falut, és felszólították az ott tartózkodó - közben felriasztott - forradalmárokat, hogy tegyék
le a fegyvert, és adják meg magukat. A
felkelők ezt megtagadták, mire kitört

a fegyveres harc. Ez volt az utolsó jelentős fegyveres összecsapás a szovjetek
és magyarok között, melyben mindkét
részről több százan vettek részt. A heves
tűzharc, melyben a harckocsik ágyúi is
beavatkoztak, mindkét részről több tucat sebesült és halott áldozatot követelt,
de végül a forradalmároknak sikerült
kitörniük a gyűrűből a járóképes sebesültekkel együtt, és a hegyek között
egérutat nyertek. A forradalmárok súlyos sebesültjeit a falu lakói elrejtették,
és éjjel vitték át a tatabányai kórházba.
A halottakat a temetőben temették el.
A harcok után a szovjetek a maguk
halottiakat elvitték, de a forradalmár
hősi halottakat a falu lakói temették el
illő tisztelettel.”
A tarjáni önkormányzat a forradalom 60. évfordulója alkalmából pályázati pénzt nyert és az adakozók együttes
támogatásával, a temetőben is emléket
állított azoknak a fiatal forradalmároknak, akiket a forradalmat eltipró szovjetekkel – árulás utáni – tűzharcban
elestek.
Mi jászberényiek emlékezzünk a fiatal jászberényi forradalmárra, őrizzük
meg emlékét, aki életét áldozta a magyar szabadságért.

ből 82 gépelt oldalnyi dokumentum
született, amely egyedülálló a maga nemében. Szerencsére az anyag átvészelte
az idők viharát, ma a múzeum őrzi a
fontos kordokumentumot. A forradalmi tüntetőket vezető zászló is a gyárból
került elő. Természetesen a felvonulók
kivágták az utálatos címert a közepéről,
így a lyukas zászlóval vonultak, majd rejtegették azt éveket át. Hollétéről legendák keringtek. Állítólag Demeter Gyula
kazánfűtő dugta el az ereklyét a kazánházban, majd a munkástanács elnökéhez, Czigány Istvánhoz juttatta. Abban
az időben egyetemistákat delegáltak a
vidéki városokba, hogy terjesszék a forradalmi eszméket. Egyikük Pintér Lajos
volt, aki később disszidált, és elismert
orvosprofesszor lett, majd veronai magyar konzul. A rendszerváltást követően többször járt Berényben, találkozott
Czigánnyal, akitől elkérte a zászlót és
magával vitte külföldre. Streitmann
András közbenjárásával végül tavaly év
végén hazakerült az ereklye, ma a múzeum vigyázza.

Kiss János Jászapáti 1956-os áldozatára, Tajti Margitra emlékezett előadásában. Mint ismeretes, a fiatal lány véletlenül került az események sodrába, ahol a
budapesti sortűz áldozata lett. Emlékét
az ipari szakképző iskola falán emléktábla őrzi. Az iskola és a tábla történetét
idézte fel elsőként az előadó. Margitka
ebben, az akkor még általános iskolában tanult, osztálya legkiválóbbjaként.
Kereskedőnek készült, így Budapesten
folytatta tanulmányait a Terézvárosi
kereskedelmi iskolában, ahol 1956-ban
másodéves volt. November 4-én éppen
gyakorlati oktatásra sietett, amikor a
Kossuth téren áthaladva a fején eltalálta a halálos lövés. Szülei napokig nem
tudták, mi történt a kislányukkal, míg
végül megkapták a lesújtó hírt. Holttestét jeltelen sírba temették, amit a szülők
csak titokban látogathattak.
Metykó Béla előadásában A Corvin
közi forradalmárok tagja volt egy roma
srác címmel hallhattunk érdekfeszítő
információkat. (Erről szól írásunk, itt a
lap tetején – a szerk).

Fotók:
• A Corvin köz előtt egy kilőtt ISU-152
jelzésű szovjet nehéz rohamlöveg
• A legendás pesti srácok (Douglas
Crockwell festménye)
• Tarján központjában lévő 56-os forradalmárok emlékműve (Az emléktáblán
a harcban elesettekkel, köztük a jászberényi születésű Kökény Alberttal)
Metykó Béla
helytörténeti kutató
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Novemberi ajánlatok
Halloween night
November 2., szombat 22 óra
November első hétvégéjén, szombat éjjel megelevenednek az árnyak, és Halloween éjszakáján minden parti arcot megkísért Purebeat lidérce! Hogy
a hideglelés ne csak addig tartson, sztárvendégünk
előtt és után a horrorisztikusan komoly hangulatról
házigazdáink, dj Tégla & Dave gondoskodnak!
Red Ring
Emlékmise az áldozatokért
November 4., hétfő 18 óra
Emlékmise lesz a Főtemplomban az áldozatokért,
a Nagytemplom tornyának felgyújtása és a tornyot
ékesítő Szent Korona ledöntésének emlékére. A
mise után koszorúzás és gyertyagyújtás lesz a templom előtti emléktáblánál.
Főtemplom

Baba-Gyermek-Női Ruhabörze
November 9., szombat 13 óra
Sajnálja kidobni a megunt, az alig vagy sosem viselt
ruháját, cipőjét, táskáját vagy éppen a csemetéje
alig használt, kinőtt ruháit? Ami nekünk régi, megunt, az másnak kincset érhet! Nyereményjáték csak
a jelenlévők és a vásárlók között!
Klapka iskola tornaterme
VI. Regionális Kórustalálkozó
November 9., szombat 14 óra

A hónap műtárgya
November 5., kedd 17 óra
A Cantate Nobis Énekegyüttes Egyesület szervezésében ismét megrendezésre kerül az immár VI.
Regionális Kórustalálkozó. Ebben az esztendőben
Joseph Haydn, Bárdos Lajos és Halmos László emlékének szentelik az eseményt, ahol az ország négy
régiójából 15 kórus lép a közönség élé.
Déryné Rendezvényház

A hónap műtárgya sorozatában Chiovini Ferenc Piros
tetők című, farostra készült olajfestményét Kerekné
Mihalik Judit mutatja be. Ezt követően Metykó Béla
helytörténeti kutató Chiovini Ferenchez kapcsolódó
sajtóhíreket oszt meg a közönséggel. Az előadásokat
kötetlen beszélgetés követi a festőművész pályájáról, alkotásairól, mindennapjairól a család tagjaival,
Chiovini Mártával és Hatvani Istvánnal, valamint a
jelenlévő képzőművészetet kedvelő vendégekkel.
Szikra Galéria
A Hendrix Project bemutatja: Hendrix 77
November 8., péntek 21 óra

AB/CD Highway To Jászberény
November 9., szombat 20 óra
Az AC/DC klasszikus Highway To Hell albumának 40. évfordulója alkalmából szervezett országos
turné jászberényi állomása. A koncerten főleg erről
a lemezről hangzanak el a már ismert, és még nem
játszott dalok, de természetesen a közkedvelt slágerek is szerepet kapnak az este folyamán. Kapunyitás
– 19.30, Anonymus 60 – 20.00, AB/CD – 21.30
Pótkerék Csárda
Családi kézműves játszóház Márton napi libaságok!
November 10., vasárnap 9 óra
A játszóházban jászsági kézműves mesterek irányításával készíthetnek liba nyakláncot textíliából,
agyaglibát, liba plakettet, sőt még kákából is libát.
Lehel Film-Színház
Családi Matiné
November 10., vasárnap 11 óra

A Hendrix Project – Lamm Dávid – gitár/ének,
Tomor Barnabás – basszusgitár, Molnár Dániel –
dobok –, 2013-ban kezdett el Hendrix-műsort játszani, de együttműködésük már két évvel korábban
kezdődött. Mindhármuk számára meghatározó
hatás Jimi Hendrix változatos zenei világa, így hát
igen hamar kiderült a közös nevező.
River Bistro

Csipkerózsika meséjét láthatják a Körúti Színház
művészeinek előadásában.
Lehel Film-Színház

Novemberi sportprogramok
November 2., szombat 18 óra
férfi NB I/A-s kosárlabda mérkőzés
Jászberényi KSE – KTE-Duna Aszfalt
Bercsényi úti Játékcsarnok
November 7., csütörtök 19 óra
női Extraligás röplabdamérkőzés
Jászberényi VT – Fátum Nyíregyháza
Bercsényi úti Játékcsarnok
November 10., vasárnap 13.30
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC – ESMTK
Városi Stadion
November 15., péntek 19 óra
női Extraligás röplabdamérkőzés
Jászberényi VT – Békéscsabai Röplabda SE
Bercsényi úti Játékcsarnok

November 17., vasárnap 13.30
férfi NB I/A-s kosárlabda mérkőzés
Jászberényi KSE – Falco-Vulcano Energia KC
Szombathely
Bercsényi úti Játékcsarnok
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Dió-demencia információs órák 2. alkalom
November 13., szerda 16 óra
Témakör: Családi szerepek, átalakult kapcsolatrendszerek.
Helyszín: Szent Ferenc Egyesített Szociális
Intézmény, Hatvani út 35.

Ossian
November 22., péntek 19 óra
Az Ossian Reményhozó című lemezének bemutató turnéja. Vendégzenekar: Invader. Kapunyitás –
18.30, Invader – 19 óra, Ossian – 20.30
Pótkerék Csárda

A digitális világ veszélyei –
Szorongok, tehát vagyok
November 14., csütörtök 18 óra
A XXI. században az online tér és a közösségi média
használata megnövelte a szorongások mennyiségét.
Ezek többségéért szinte önként jelentkezik mindenki, mintha nem lenne amúgy is olykor nehéz
az élet. Mindazonáltal jó lenne megértenünk, hogy
az információs kor jelenléte felülírta korábbi érzelmeink egy részét, és bár segítség és jó dolog is ez a
fejlődés, mellette vigyáznunk kell önmagunkra, a
társas kapcsolatainkra. Erről hallhatunk Tari Annamária klinikai szakpszichológus előadásában.
Ifjúsági Ház

Klasszikus utazás
November 23., szombat 18 óra

Romhányi felolvasóest
November 15., péntek 17 óra
A Magyar Nyelv Napjához kapcsolódva „Beszél
majd az utókor, kiről?” címmel, Romhányi Józsefről minden szinten, Utasi Hajnalka költő, író tart
felolvasóestet az író műveiből.
Városi Könyvtár kamaraterem
Bérletes színházi előadás
November 15., péntek 19 óra

A Szolnoki Szigligeti Színház vendégjátékában
Karczag Ferenc, Mészáros István és Gombos Judit
előadásában Aldo Nicolai Hárman a padon című
színművét láthatják. Aldo Nicolai darabjának hősei egyszerű nyugdíjasok, akiket eleinte semmi más
nem köt össze, csak az öregedés nyűge és a magány.
Találkozásaik egy városi padon idővel azonban
célt és értelmet adnak életüknek. A nézők elé pedig pontos képet tárnak a társadalom perifériájára
szorult idős emberek bölcsességéről, humoráról és
szeretetéhségéről.
Lehel Film-Színház
Galériabusz Debrecenbe
November 16., szombat 8 óra
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria galériabuszt indít Debrecenbe. A programban szerepel a
Nagytemplom, Szabó Magda interaktív szobra, és
a Lyceum fa megtekintése. A Déri Múzeumban a
Munkácsy más/kép(p) című kiállítást, a Krisztus
trilógiát, valamint a Péterfia utcában Medgyessy
Ferenc emlékkiállítását ismerhetik meg. Jelentkezési határidő: 2019. november 9.
Bővebb információ és jelentkezés:
57/503-260 vagy hamzamuzeum@gmail.com
Sugarloaf – Sputnik Tour
November 16., szombat 20 óra
Bercsényi úti Sportcsarnok
Igézet
November 21., csütörtök 18 óra
Kövi Szabolcs meditatív koncertje vetítéssel. Lelki
feltöltődés a pánsípon és okarinán megszólaló dallamok erejével.
Déryné Rendezvényház
EKE JC Gólyabál
November 22., péntek 19 óra
Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus Hallgatói Önkormányzata szeretné életben
tartani a jászberényi Gólyabál régi hagyományát,
ezért ebben az évben is megrendezi az eseményt.
Az egri hagyományokhoz kapcsolódva itt kerül sor
a gólyák számára az eskütételre, tehát a rendezvény
után hivatalosan is elhagyják a gólya titulust és
rókává avanzsálnak. Program: 19 óra: Kapunyitás, 20 óra: Ünnepi megnyitó, 20.30 DJ Martin
Glare, 21.30 Tombolasorsolás, 24 óra: DJ Attila
Kun, 4 óra: záróra.
EKE Jászberényi Campus

Rendhagyó, ismeretterjesztő klasszikus zenei koncert. A zene és az irodalom találkozása. Közreműködik: Sas Zoltán, a budapesti Színművészeti
Egyetem színművész szakos hallgatója. Az előadás
szerkesztője, műsorvezetője, koordinátora, fellépője: Sas Dániel zongoraművész.
Déryné Rendezvényház
Klubkoncert
November 23., szombat 21 óra
Színpadon a Cry Free, a magyar Deep Purple's
Favourite Tribute Band. A csapat zenei koncepciója kellő tisztelettel és zenei alázattal megközelített,
minél hitelesebb reprodukció, fenntartva az egyéni
átdolgozás lehetőségét, ahol lehet és érdemes. Igen
nagy szerephez jut a koncerteken az improvizáció
is, csakúgy, mint az ihlető Deep Purple esetében. A
legnagyobb slágerek többféle verzióban is felcsendülnek a bulikon.
Lehel Film-Színház Galéria
Komiszkenyér –
Görgei Artúr válogatott írásaiból
November 26., kedd 17 óra
Görgei tábornok 1852. előtt és után a napi- és
hetilapokban, illetve a folyóiratokban megjelent
kisebb, időnként egyébként kötetnyi terjedelmű
írásai kiegészítik és kiigazítják az emlékiratok egyes
állításait, emellett bepillantást nyújtanak ennek
a nem mindennapi elmének a gondolatvilágába.
Dr. Ócsai Antal amellett, hogy kórházi főorvos,
megbecsült Görgei kutató is, és már számos alkalommal bizonyította, színésznek sem utolsó. Ismét
hallhatjuk egyszemélyes előadói estjét Görgei Artúr
írásaiból, lebilincselő tolmácsolásában.
Szikra Galéria
Bakancslista
November 26., kedd 18 óra

Az én El Camino-m – Körei Nagy Kristóf 2019
nyarán teljesítette a Világörökség részét képező
spanyolországi El Camino-t, ahol több mint 1000
km-t gyalogolt.
Városi Könyvtár kamaraterem
Egy másik világ kapujában –
könyvbemutató és kiállítás
November 28., csütörtök 17 óra

Elmosódnak a valóság és a képzelet közti határok,
Kazsimér Nóra és Dinai Zsófia könyvbemutatóval
egybekötött tárlatmegnyitóján. A varázslatos fotográfiákon és az interaktív előadáson keresztül most
beléphetnek egy misztikus világ kapuján, ahol csupán a fantázia szabhat határt.
Városi Könyvtár kamaraterem

Egészség / Szabadidő
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A gondozó minőségi ideje
„Bármi, bármelyikünkkel megeshet.
Megtörténhet, hogy leépülünk. Megrendítő, hogy az ember sosem lehet
eléggé felkészült arra, ami vele történhet, legyen az jó vagy rossz dolog.”
Koncz Ilona pszichológus az Alzheimer Café elnevezésű rendezvény vendégeként mondta ezeket a gondolatokat még 2016-ban Jászberényben.

akik otthon ápolják demenciával élő hozzátartozójukat, nem ápoló, gondozó a
végzettségük, és napi szinten kapcsolatba
kerülnek a betegséggel.
Cél, hogy a demenciával élő személyeket gondozó családok, segítő hozzátartozók olyan ismeretekhez jussanak, melyeket a mindennapokban praktikusan
tudnak használni. A havi – szakértői vezetéssel működő – alkalmak úgy készítik
fel a résztvevőket a tudásra, hogy közben
saját megélt élményeiket közösségben
megosztva, egymástól is tanulva, tabukat
ledöntve képessé váljanak a professzionális gondozás végzésére.
Az első találkozásra október elején
került sor. A Szent Ferenc Egyesített
Szociális intézmény adott otthont a
rendezvénynek, melyet sok érdeklődő
megtisztelt jelenlétével.
A résztvevők tizenkét alkalommal
találkozhatnak egymással, és képzett
szakember segítségével kaphatnak
bővebb tájékoztatást a betegség kezeléséről, mindennek lelki oldaláról, és
arról, hogy hozzátartozóként az egyén
hogyan tud erőt meríteni, mentálisan
odafigyelni saját magára, ezen keresztül
a betegséggel küzdő hozzátartozójára.
Bagyinszki Zoltánné tréner vezeti
a tizenkét alkalomból álló foglalkozásokat, aki Gyuláról érkezett, negyvenegy évet töltött a hazai idősellátásban,
huszonöt éve foglalkozik a demencia

kérdéskörével. Kutatásokban vesz részt,
előadásokat tart, Alzheimer Cafét szervezett Gyulán, harminc éve tanít középfokú, felsőfokú képzésekben.
Az első rendezvényen elsősorban a
gondozó minőségi ideje kapott kiemelt
szerepet, annak alkalmazása, elsajátítása,
a módszer ismertetése, saját élmények
befogadása a csoport aktív részvétele
mellett. Elhangzott, nagyon kiemelt a
munka, a pihenés, a gondozás időarányos elosztása. Lényeges ebben, hogy
a társadalmi, baráti kapcsolatokat is
„ápolni” szükséges a gondozónak, ezeket nem szabad elhanyagolnia, hiszen
megfelelő rekreáció, mindig megújult
energiaforrás szükséges ahhoz, hogy
türelemmel, odaadással tudják végezni
hozzátartozójuk ápolását, gondozását. A
tréner felhívta a figyelmet annak fontosságára is, hogy a környezetből érkező negatív vélemények nem szabad, hogy befolyással legyenek a gondozóra. Meg kell
találni az egészséges érzelmi kapcsolatot
önmaga és az ellátott személy között.
A résztvevők érdeklődőek voltak,
többen megosztották saját élményeiket, tapasztalataikat és ezt kívánják
folytatni majd a szervezőkkel közös
együttműködésben a következő alkalommal, amely november 13-án, szerdán lesz, 16 órai kezdettel a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézményben
(Jászberény, Hatvani út 35.).

Örkény a maszk mögött

akiknek egyébként nem kenyerük a
lírai megnyilvánulás. Ennek fényében
nem csoda, hogy a Hamza Múzeum
kiállítóterét zsúfolásig megtöltötték a
literatúrára kiéhezett érdeklődők, akik
számára igazi befogadó színházi hangulatot teremtettek a vendégszereplők.
Örkény szerint az Egypercesek –
rövid terjedelmük dacára – egész regényekkel, sőt, regényciklusokkal felérő
alkotások, hiszen kevés szóval szeretnének közvetíteni megannyi mondanivalót. A novellákat átható szellemiségre
reflektáltak az előadásban szereplő egy,
vagy pár perces jelenetek is, melyek
kisebb drámákat sűrítettek magukba anélkül, hogy akár egy pisszenés is
hallatszott volna. A rövid humoreszkszerű epizódokat látva az élet egy-egy
kiragadott eseményének, villanásnyi
gesztusoknak, mozdulatoknak rendkívül tömör, lényegre törő ábrázolásainak
lehettünk szemtanúi.
Farkas Edit a beharangozóban
hangsúlyozta, az előadás nem az ismert
novellák dramatizált változata, de a
pantomim maszk mögött felsejlő érzelmekben, a szórakoztató, mégis abszurd
jelenetekben akaratlanul is a tragédiákat komédiaként értelmező szerző gondolatisága mutatkozott meg.
A Dvorák Patka társulat a kis színházak meghitt, apró rezdüléseket, misztikus történéseket is feltáró varázslatával
ajándékozta meg a nézőket, akik a hazaút alatti diskurálás során egyetértettek,
Örkény is jókat mosolygott volna a szófukar bohózat sokatmondó fricskáin.

A Múzeumok Őszi Éjszakája eseményhez kapcsolódóan alakult át
teátrumi térré a Hamza gyűjtemény
október 26-án, este, amikor a Dvorák
Patka Színház előadóinak produkcióját élvezhette képzőművészeti alkotások díszletében a nagyérdemű.
kazsimér
A vidéki múzeumok gyűjteményének és kiállításainak színvonala ugyanolyan magas és értékes, mint a fővárosi
intézményeké – ez az egyik fontos üzenete a szeptember 23-a és november
10-e közötti időszakot felölelő Múzeumok Őszi Fesztiváljának. A jelmonda-

tot szem előtt tartva társművészetekkel
összevont élményeket kínálnak a szervezők, színesítve ezzel a múzeumok
mindennapi szolgáltatásait.
Dvorák Gábor és Patka Heléna már
visszatérő vendég városunkban, nem
egy alkalommal repítették el a kicsiket
a mesék világába a hétvégi Családi Matinék alkalmával. Ezúttal leginkább a
gyermeklelkű, irodalomismerő felnőtteket célozták meg Örkény István közkedvelt novelláinak pantomim köntösbe öltöztetett változataival.
A Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas író a világirodalmi rangú
magyar groteszk próza megteremtője,
szerzeményeiről még azok is hallottak,
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Mexikóba utaztak a táncosok

Elsőként Szigetvári Józsefet, a CIOP
elnökét szólította mikrofonhoz GálDobos Beáta műsorvezető. Az elnöknek már második alkalommal adódott
alkalma az együttes mexikói turnéján
közreműködni, ennek apropóján röviden bemutatta a CIOP nemzetközi
szövetséget, amely 49 éve azon fáradozik, hogy a szellemi kulturális örökséget közvetítse. A szervezet alapító tagjai
között volt Magyarország is. A hazai
tagok legfőbb feladata, hogy hazánkba hozzanak külföldi együtteseket, a

ta. Kísérje ez az üzenet az önök életét,
munkáját, sikerét a továbbiakban is! –
kívánta az országgyűlési képviselő.
Az időközben megérkező Emberi
Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, Fekete Péter
a magyar kultúra sokszínűségére hivatkozva hagyományaink egy egész más
területéről hozott tárggyal érkezett.
Nevezetesen egy szarvasgomba-turkáló bot volt a tarsolyában a közönség
legnagyobb derültségére. Természetesen nem véletlenül került oda, hiszen
a Jászság Európa egyik leghíresebb
szarvasgomba-lelőhelye, a Jászság teszi
Magyarországot a szarvasgomba nagyhatalmává. Ez a bot volt az az eszköz,
amivel 2014-ben kiturkálták a rekorder méretű szarvasgombát a jászok.
Akkor Fazekas Sándor földművelésügyi miniszternek ajándékozták, majd
a Mezőgazdasági Múzeumba került.
Most azért hozta el az államtitkár, hogy
emlékeztessen rá, micsoda kincseket
rejt a Jászság.

magyar kultúrát pedig bemutassák a
nagyvilágban. Monterrey, Mexikó gazdaságilag legerősebb városa ad otthont
a fesztiválnak, amelyen a néptánc csak
egy keskeny szelete a balettől a popzenéig bemutatásra kerülő repertoárnak.
Szigetvári József megköszönte mindazok támogatását, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy a Jászság Népi Együttes
magasra emelhesse a magyar lobogót
Mexikóban. Az együttes sokévi munkásságával méltó képviselője lesz a kulturális fesztiválon hazánknak.
Óriási öröm a városnak és a táncosok nagy családjának ez a megtiszteltetés, ahol a város kulturális gyöngyszeme
megmutathatja a világnak, mi a magyar
néptánc, mi a Jászság és mi Jászberény
– emelte ki köszöntőjében Szabó Tamás
polgármester. A múltban elért sikerek, a
jelen eredményei alapozzák meg az utat
a dicsőséges úton való tovább haladáshoz. Mindazt a minőséget, amit már a
profi néptánc jelent. A tudás, az ismeret
már megvan mindezekhez, már csak a
megfelelő feltételeket kell megteremteni. A város az előzőekhez hasonlóan
támogatni fogja az együttest munkájában, szerepléseiben.
Pócs János örömteli bejelentéssel
nyitotta köszöntőjét. Ismertette, hogy
a hamarosan a helyszínre érkező Fekete
Péter államtitkár tízmillió forinttal támogatta meg az együttes mexikói útját.
Szabó Tamás polgármesternek szintén
megköszönte a támogatást, amit az
együttesnek nyújt. A továbbiakban a
polgármester szavait idézte, miszerint
egy város nem a lélekszámától város,
hanem attól, hogy van benne munka,
megélhetés, sport és kultúra. Az, hogy
Jászberény a gazdasági büdzséből minden évben négy-ötszáz milliót kultúrára ki tud szorítani, igenis nagy dolog!
A folytatásban egy személyes tárgyat,
emlékképet mutatott be a közönségnek, amelyen a felirat a megfontoltság,
a kitartás és a bizalom szavakat formál-

A Jászság Népi Együttes két év
múlva ünnepli fennállásának ötvenedik
évfordulóját. Fél évszázad a közösségi
létben a generációk egymásra találását
és a tapasztalat átadását jelenti. A Jászság Népi Együttes változatlan intenzitással működik megalakulása óta. Az
egymást váltó generációk ugyanolyan
érdeklődéssel fordulnak a népi hagyományok, a zene, a tánc, a népi kultúra
irányába. A fennmaradáshoz mindemellett szükség van a közönség és a
közösség érdeklődésére és szeretetére is.
A kettő találkozásából születik a néptánc nemzedékeken és nemzeteken keresztül felülívelő beszédformája. Nyelv,
amely kifejez, elmond, emlékezik mindenféle verbalitást kikerülve. Minden
nemzet a néptáncában, népzenéjében,
népköltészetében definiálja jelenkori
identitását. A ma este mindannyiunk
épülésére és kedvünkre fellépő együttes
a magyar paraszti és népzenei kultúra
hagyományainak felkutatására, illetve
hiteles átadására szerződött a közönségével és a közösségével.
Az államtitkár végezetül azt ajánlotta, a boszorkányosan mozgó csizmák, pörgő szoknyák kavalkádjában figyeljük meg műsor közben az arcokat,
amelyekről a páratlan derű, az energia
és életöröm sugárzik. Mosolyogjunk
velük együtt, akik a tavasz felelőtlen
vidámságát és az ősz érett bölcsességének zamatát közvetítik felénk! Ünnepeljünk velük és bízzunk abban, hogy a
Jászság Népi Együttes hamarosan profi
közösséggé válik, amelyhez az államtitkárság részéről minden támogatást
megadok – emelte ki Fekete Péter.
A beszédeket követően Pálházi
Bence és Bandája jóvoltából felcsendült
a muzsika, amelynek dallamaira a JNE
mellett az Árendás és a Jártató Ifjúsági
Táncegyüttes merítésében láthattunk
Nagy-Magyarország csodálatos néptáncaiból remekül megszerkesztett koreográfiákat.

Ismét útra keltek néptáncosaink,
hogy a tánc és a muzsika nyelvén
hirdessék a magyar kultúra sokszínű
szépségét. A Mexikóban bemutatásra
szánt kulturális kincsből kaptunk
egy szeletnyi összeállítást a Jászság
Népi Együttes Magyaroké című produkciójából október 11-én, péntek
este a Lehel Film- Színházban.
kárpáti

buschmann
INDA elnevezéssel 2015/16-ban a
jászberényi Szent Klára Idősek Otthona
részt vett egy demencia érzékenyítő programban, pályázatban fenntartójukkal,
a Katolikus Szeretetszolgálattal karöltve. Ennek részeként havi találkozásokat
szerveztek Alzheimer Café néven, ahová
minden érdeklődőt, hozzátartozót vártak, hívtak, akik a témában érintettek
voltak valamilyen formában.
A demencia, vagyis a szellemi leépülés nevezhető korunk egyik népbetegségének is, sokan mégis nagyon keveset tudnak róla. Akkor szembesülnek
csak vele, amikor hozzátartozójuknál
furcsa dolgokat vélnek felfedezni. A
szellemi leépülés egyik gyakori tünete
a rövid távú memória sérülése. Persze
egy jelből még nem kell arra következtetnünk, hogy szerettünk ebben
a problémában szenved, hiszen több
tünetegyüttes hatása és szakember véleménye támaszthatja ezt igazán alá,
mégis nem árt figyelmesnek lennünk.
A Szent Klára Idősek Otthona
munkatársai által szervezett Alzheimer
Café-k egyik fontos célkitűzése volt,
hogy ezekre a figyelmeztető jelekre felhívják a hozzátartozók figyelmét, és segítséget nyújtsanak, hogy probléma esetén hová kell fordulni az érintetteknek.
Az INDA pályázat 2018-ban ismét útjára indult Demencia Információs Órák (DIÓ) elnevezéssel, ami
több tekintetben is más, mint annak
idején az Alzheimer Café-k.
Egy évig tartó programsorozatról
van szó, ahová ezúttal elsősorban olyan
emberek jelentkezését várják a szervezők,
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Csodálatos napok Erdélyben
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Emlékhely a Kormosparti Iskolának
Az 1970-es évek közepéig a Jászság
településeit, így Jászberényt is hatalmas tanyavilág vette körül. Az 1940es években a Jászságban 7 tanyai
járást és 22 tanya-pusztát tartottak
számon, ahol 2595 tanyában 10.429
lakos élt. Ebből Meggyespelén, Réten és Szentimrén 284 tanya feküdt,
és bennük 1436 lakos élt.

Izgatottan vártam az idei iskolakezdést, hiszen az első héten a Határtalanul! pályázat segítségével Erdélybe
utaztunk.
Az első naptól kezdve sok programon vettünk részt. Nagyváradon
Bethlen Gábor szobra, a székesegyház
és a vár megtekintése után a Körösfői Református Templom gyönyörű
hímzésieben és fakazettás mennyezetében gyönyörködhettünk. Este érkeztünk meg egy csodás kis faluba,
Torockóra, ahol vendéglátóink nagyon
finom vacsorával vártak bennünket.
Másnap a Tordai-hasadék szikláit
másztuk meg, amely bár megerőltető
volt, mégis szívesen emlékszem vissza
rá. Délután megnéztük Kolozsvár nevezetességeit. Figyelmesen hallgattuk
honismereti vezetőnket, Bálinth Zoli
bácsit, aki Mátyás szülőházáról és a
Szent Mihály-templom szomszédságában álló Mátyás-szoborról beszélt.
A Tordai Sóbánya hatalmas mérete,
különlegessége mindannyiunknak nagyon tetszett, közülünk eddig csak kevesen jártak még ilyen szép helyen.
A harmadik napon Torockót és környékét fedeztük fel. A Néprajzi Múzeumban sok új ismeretet szereztünk a népi
eszközökről, viseletekről, bútorokról és
hagyományokról. A torockószentgyörgyi
vár romjait egy csodálatos táj vette körül, amely lenyűgöző látványt nyújtott.
A nagyenyedi két fűzfa tövében Piroska
néni mesélt Jókai regényéről. Gyulafehér-

váron az érseki székesegyházban Hunyadi János síremlékét is láthattuk, valamint
megkoszorúztuk Bethlen Gábor erdélyi
fejedelem emléktábláját. Déva közelében
található a gyönyörű feredőgyógyi vízesés, aminek vizét nem éreztük hidegnek,
ezért többen bele is sétáltunk és vizétől
felfrissülve csodáltuk a mesés tájat. Estére
megérkeztünk második szálláshelyünkre,
Dévára. Ez a hely is nagyon tetszett és
vártam, hogy ezt a környéket is bejárjam.
A negyedik napon rendhagyó történelemórán vettünk részt Marosillyén,
Bethlen Gábor szülőházában. Ezután
siklóval jutottunk fel Déva várához,
ahol a romokat körbejárva Zoli bácsitól
sok érdekességet tudtunk meg a vár történelméről, Viki néni pedig Kőműves
Kelemen balladáját meséltette el velünk.
Még egy várban gyönyörködhettünk
ezen a napon, Vajdahunyad várában.
Az egyik legmeghatározóbb élményem
ezalatt az 5 nap alatt az, hogy részt vettem az adományok átadásában, melyet a
Szent Ferenc Alapítvány gyermekeinek
gyűjtöttünk. Megható volt látni, men�nyire örültek az ajándékainknak.
Az utolsó nap is látnivalókban gazdagon telt: megálltunk a solymosi várromnál, sétáltunk Arad főterén, és felelevenítettük történelmi ismereteinket az aradi
tizenhárom tábornokról. Majd a hosszú
út után, rengeteg élménnyel gazdagodva
érkeztünk haza Jászberénybe.
Szebenyi Sára
Szent István Általános Iskola és
Gimnázium 7. b osztályos tanulója

Buli a suliban

Október 25-én, péntek délelőtt mintegy kétszáz alsó tagozatos gyermek
lehetett részese a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával létrejött rendhagyó zenés irodalomórának a Főnixben.
k. m.
Az NKA Könnyűzenei Kollégiuma
Tematikus Koncertek pályázatát sikerült elnyerni a Kultúrpart társulatának,
akik élve a lehetőséggel különleges
tanórát ajándékoznak a gyermekeknek
országszerte. Mindez teljesen a szakmájukba vág, hiszen a zenészek a civil életben valamennyien pedagógusok, sőt a
zenekar jelentős része gyakorló szülő
is. A gyermekek szeretete, és a remek,
figyelemfenntartó pedagógiai módszer
tökéletesen átjött a háromszor háromnegyed óra során, amit az Apponyi, a
Bercsényi és a Székely iskola kisdiákjai

élvezhettek ingyenesen.
A humorral és mozgással, interaktivitással bőven megspékelt órákon a
kortárs magyar ifjúsági költészet került
fókuszba. Lackfi János, Szabó T. Anna,
Bartos Erika versei kaptak zenei formát,
amelyekben a gyerekek énekkel, tapssal, hangszeres kísérettel, sőt tánccal is
aktív szereplők voltak. A feldolgozott
témák sorában olyan, a fiatalságot érintő kérdések kaptak helyet, mint a diákszerelem, az iskola vagy a hiszti. Bónuszként hangszerbemutatót is kapott
a közönség, amely során a kecskedudát
és a különleges hangtálat még ki is próbálhatták. A gyerekek nagyokat kacagtak a poénokon, lelkesen ismételték a
refréneket, koncerthangulatban énekelték a megzenésített rímeket. Ezeken
a tanórákon végre lehetett, sőt kötelező
volt rosszalkodni, és a tanítók mindezt
most egy cseppet sem bánták.

A legtöbb gazdának volt háza Jászberényben is, ahol általában az idős
dédszülők laktak, a tanyán pedig a
munkaképes gazda élt és gazdálkodott
a családjával együtt.
A tanyai gyermekek iskoláztatása
nem volt mindenhol megoldott, hiszen még a 20. század elején sem volt
minden tanyarésznek saját iskolája. A
19-20. század fordulóján a Jászságban
csak 5 elemi népiskola állt, mégpedig
Jászboldogházán,
Alsóboldogházán,
Hajtán, Négyszálláson és Portelken.
Így a gyerekeknek bizony sokszor nagy
távolságokat kellett megtenni gyalog,
hóban, fagyban, hogy a több kilométerre fekvő iskolába elérjenek.
A szentimrei tanyák gazdáinak

A Kormosparti iskolában 1970.
június 20-ig folyt a tanítás, többnyire
egy tanítóval, osztatlan csoportban,
olyan formában, hogy délelőtt az alsó
tagozat, délután pedig a felső tagozat
diákjait oktatta a tanító.
Olyan kiváló tanítók oktatták, nevelték a gyermekeket Kormosparton, mint
Gulyás Antal, Rétsági Gyuláné Pintér
Katalin, Sass András, Szebenyi Jánosné

gyermekei a 20. század elejéig a portelki iskolába jártak, ahol már az 1870ben megnyitották az első népiskolát
egy kis falusi formájú házban.
A 20. század elején egyre sürgetőbbé vált újabb tanyai iskolák megépítése,
így 1906 és 1908 között Jászberény városa – jelentős állami támogatással – 8
tanyaközpontban épített iskolát: Borsóhalmán, Csíkosban, Meggyespelén, Peresen, Réten, Szentimrén,Tőtevényen
és Újerdőn. Ezek úgynevezett típusos
iskolák voltak, egy vagy két tanteremmel, igazgatói lakással, gazdasági épülettel. Az 1920-as években ezen iskolák
mintájára épültek az ún. Klebelsberg
Kunó-féle iskolák is.
Ilyen típusos iskola volt a szentimrei,
vagy közismertebb nevén a kormosparti
iskola is. A hivatalos iratokban először
szentimrei iskolaként szerepel, de később mind gyakrabban olvashatjuk a
Kormosparti megnevezést is. A tanyaterület elnevezése Szentimre, az iskola
viszont egy magaslaton állt, amit a köznyelv Kormospartnak nevez.

Besenyi Mária, Szentirmai Jenő, Szombatfalvi Béla, Szőke Erzsébet, Telek Béla,
Telek Béláné Mizsei Éva. Az itt végzett
diákok mindegyike megállta a helyét az
életben, többen felső iskolát is végeztek.
Az 1970-es évek elején a többi tanyai iskolához hasonlóan a
Kormosparti iskolát is bezárták. Később még az épületet is lebontották, és
az iskola helyét ma már csak az egykori
diákok tudják megmutatni. Az akácerdő és magas aljnövényzet szorításában
ott szunnyad a mintegy 65 éven át működő tanyai iskola emlékezete.
Az iskola egykori diákjai már régóta
tervezték, hogy szeretett iskolájuknak
emléktáblát állítanak. Zentai Zoltánné
Bujdosó Margit és Csík Istvánné Bujdosó Ágnes kitartó szervezésének köszönhetően szándékukat ebben az évben
végre siker koronázta. Megnyerték az
ügynek Balog Donát önkormányzati
képviselőt, és Jászberény város Önkormányzata anyagi támogatásával elkészült az emlékhely. A Jászboldogházára
vezető Imrédy út bal oldalán, az egy-

kori Kormosparti iskolával átellenben
álló ún. Bujdosó-keresztnél helyeztek
el egy hatalmas követ, amelynek elején márványtáblán örökítették meg a
Kormosparti Iskola létezését. Az emlékhely ünnepélyes felavatására és átadására október 23-án, 13 órakor került sor.
Az egykori diákokat, tanítókat Zentai
Vivien színi növendék dalban és szóban
köszöntötte, majd Balog Donát önkormányzati képviselő fejezte ki örömét az
emlékhely megvalósításáért, köszönetet
mondva a kezdeményezőknek és a szervezőknek. Ezt követően e sorok írója ‒
akinek édesanyja és anyai nagyszülei
szintén ebbe az iskolába jártak ‒ szólt
a Kormosparti Iskola építésének történetéről, majd Telek Béla, az iskola egyik
tanára – aki feleségével együtt több évet
tanított Kormosparton –, emlékezett
vissza nagy szeretettel az itt eltöltött
évekre. Csík Istvánné Bujdosó Ágnes,
az egykori diákok nevében szólt a szeretett iskoláról, felidézve számos szép,
vidám diáktörténetet. Mizsei Béla az
emlékhely mellett álló kőkereszt korábbi felújításáról tájékoztatta a jelenlévőket, ezután Balog Donát és Telek Béla
ünnepélyesen átadták az emléktáblát
az utókornak. Mező István református
lelkész ökomenikus áldást mondott az
emlékhelyre, és minden jelenlévőre.
Az emlékhely átadására nagyon sok
egykori diák jelent meg családtagjaival
együtt. Az iskola két legidősebb diákja,
a 96. évét taposó Gerőcs Imre bácsi, és
a 88 éves Sós Maca néni is jelen volt az
ünnepségen.
Az ünnepség hivatalos részét baráti
beszélgetés és egy kis kvaterkázás követte a verőfényes őszi napsütésben. Jó
volt együtt lenni ezen a délutánon, felidézni a régi emlékeket, melyeket még
ma is oly szeretettel őriznek lelkükben
az egykori szentimrei tanyavilág lakói,
a Kormosparti Iskola egykori diákjai,
akik közös akarattal és összefogással elérték, hogy a régi Kormosparti Iskola
emléke örök időkre fennmaradjon.
Hortiné Dr. Bathó Edit
a Jász Múzeum igazgatója
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Futónap sztárokkal (is)

Előző számunkban az október 12-én
rendezett I. Jászság Dinamikája Futónap létrehozásáról, annak eseményeiről részletes beszámolót olvashattunk az egyik szervezőtől. Ebből
megtudtuk, hogy első alkalommal
vágtak bele egy ilyen rendezvény
megszervezésébe. Igen, első alkalommal, de nagyon profi módon.

többek között Farkas Szilvia tanárnőt,
aki oszlopos tagja volt Ugrin György
NB II-es kézilabdacsapatának.
– Rendszeresen szoktam futni, mert
a kézilabda után szinte nem tudtam abbahagyni a rendszeres mozgást. Viszont
ma már csak saját szórakozásom és az

egészségem karbantartása végett futok.
Örülök, hogy itt lehetek, hiszen remek
a hangulat. Természetesen nem csak
sportolókkal, hanem „civil” futókkal
is találkoztam. Két, Nyíregyházáról
érkező hölggyel szót váltottam, ők is

azzal kezdték, hogy nagyon jó a hangulat. Egyikük azért választotta a 3,5
km-t, mert nemrég kezdett el futni, a
barátnője pedig azért, mert sérüléséből felépülve újrakezdte. Az idősebb
korosztályhoz tartozókat is megszólítottam. Ők Martfűről azért érkeztek

Jászberénybe, mert aránylag közel van,
mint mondták.
– Én csak a 3,5 km-t futom le, mert
tudja, 70 évhez közeledve már ennyi
is elég. Ilyen csodálatos, jó hangulatú
futóversenyen még nem vettem részt
mostanában, természetes, hogy legközelebb is eljövünk – mondta az egyik
hölgy vidáman. Gulyás István tanár úr
Tápióbicskéről érkezett az iskolából
több gyerekkel.
– Nagyon meglepődtem, hogy en�nyi futni vágyó embert látok itt. Számomra az számít, hogy ilyen sokan
vagyunk, az viszont mellékes, hogy
hányadik helyen futunk be. Nagyon jó
kezdeményezésnek tartom és remélem
ez csak egy kezdet. A szervezők – nagyon helyesen – arról is gondoskodtak,
hogy országosan ismert személyiségek
is jelen legyenek a Futónapon. Rúzsa
Magdi kiváló énekesnőnk a 7 km-es
távot választotta.
– Én régebben mindig is futottam,
az utóbbi időben pedig újra visszatért
a futás az életembe, így a meghívásra egyből rábólintottam. Ez a közel
ezer induló szerintem komoly szám,
úgyhogy hajrá, én is kocogok egyet –
mondta mosolyogva az énekesnő, és
máris igyekezett a rajthoz, nehogy lekésse. Természetesen Sebestyén Balázst
is mindenki felismerte. A rövid interjúra várva sorba kellett állnom, mert
nagyon kedvesen beszélgetve, mindenkivel pózolt egy fotó erejéig.
– Én most nem állok rajthoz, de a
fiam igen, úgyhogy mi sem maradunk
ki a versenyből. Nagyon jó látni, hogy
sok embert megmozgat ez a kisvárosi
rendezvény. Azt tapasztalom, hogy
egyre nagyobb az őrület a futás iránt,
egyre többen sportolnak, látszik, hogy
tudatosan akarnak élni, mozogni, úgyhogy szerintem nagyon jó az irány –
nyilatkozta a népszerű rádiós és TV-s
műsorvezető.
Természetesen nagyon sok helyi lakossal is találkoztam, akik mosolyogva,
a heti munkában töltött stresszt, fáradságot elfeledve felszabadultan készülődtek az átaluk kiválasztott táv lefutására.
A fent többször is említett jó hangulat,
valamint a rendező írásában említett
„hömpölygő tömeg” óriási hatással
volt a nézelődőkre is. Engedelmükkel
nyolcéves unokám esetét említeném,
aki (mivel táncolni és röplabdázni jár),
a jó időben való kellemes séta és kikapcsolódás miatt ment ki édesanyjával a
Futónapra. Ám amikor meglátta a nagy
tömegben barátnőit, azonnal benevezett a versenyre, és sikeresen teljesítette
a 3,5 km-s távot, beérkezése után pedig
nagy örömmel mutatta a kapott érmet.
Ebből is leszűrhető, hogy egy gondosan
előkészített csapatmunka milyen nagy
hatással van a gyerekekre és a felnőttekre
egyaránt. Persze az is előny más sportágakkal szemben, hogy a futóknál „a láb
mindig kéznél van”. Pár hónap és itt a
február, tehát lehet az újabb Futónapot
előkészíteni, tervezni, hiszen a siker –
mint az tapasztalható volt –, garantált.
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Sereghajtó lett a JKSE
A hazai minimális – Pécstől elszenvedett – vereség után az utolsó helyezett Szeged vendége volt Jászberény NBI/A-s kosárlabdacsapata.
LaMarcus Reed továbbra is sérült,
így igen nehéz mérkőzés várt a kosarasokra. Az is lett.
ács

Ács Tibor
Már a regisztrálási hely kiválasztására nagy gondot fordítottak, hiszen a
tágas Lehel Sportcsarnokban végezték,
ahol folyamatosan érkezve mindenki
leadhatta jelentkezési szándékát az általa kiválasztott távra. Remek húzás volt
a rendezők részéről az un. szpíker kiválasztása is, amit Agócs Tibor látott el
kitűnően. A Yakuzák Se szakmai vezetőjének nem kell a szomszédba menni
a jó szövegért, és nem mellesleg nagyon
sok mindenkit ismer, így több rögtönzött interjút készített, valamint amikor
meglátott valakit a rajtra várakozók között, azonnal kommentárt fűzött hozzá. Tudomásunkra hozta, hogy például
Bősze Balázs karateedző is beállt a sorba, de nem is akárhogyan.
– Szerencsére a Tűzoltóságtól sikerült elkérnem a teljes felszerelésemet,
így megmutathatom, hogy a tűzoltók
a legrosszabb helyzetben is legjobb formájukat hozzák – mondta Balázs a rajt
előtt egy perccel.
Mező Lili többszörös kyokushin
Európa-bajnokunktól pedig azt tudtam meg, hogy nem számít hányadik
lesz, mert a Futónap számára a tokiói
VB-re való felkészülés egyik edzésének
tekinthető. A rajt előtti bemelegítők
soraiban is felfedeztem több sportolót,

www.jku.hu

A szegedi összecsapáson Alekszandrov
kezdett egy triplával, majd felváltva estek a találatok. A hazaiak is – a duplák
mellett –, behintettek két trojkát, de
Mészáros egy hárompontossal kiegyenlített, 10-10. Innentől viszont előbbre
léptek a Tisza-partiak. Hiába dobott
még egy triplát Alekszandrov, a negyed
vége 22-17 oda. A második etapban aztán meglódult a Szeged. Az elején még
Pantelics kétszer is duplát dobott, de
utána megszórták őket a hazaiak összesen öt hárompontos dobással, és a félidei szünet már biztos 47-33-as szegedi
vezetéssel kezdődött.
A folytatás elejét – természetesen
triplákkal – megnyomták a hazaiak, és
aránylag gyorsan húsz lett közte. A biztos vezetés tudatában aztán kissé kényelmesebbre vették a figurát amivel éltek is
a mieink. Egy 8-0-s szériával nagyjából
10 pontos különbség alakult ki a két
gárda között. A 3. negyedet meg is nyerték 21-16-ra, de a zárófelvonásra még
mindig kilenc (63-54) maradt közte. Az
utolsó negyedben is küzdöttek Millerék
olyannyira, hogy két Brbkalic dupla után már csak kettő találat (75-73)
választotta el a két csapatot. Sőt, ki is
egyenlíthettek volna, ám Miller ziccere
lecsorgott a gyűrűről. Viszont az ellentámadásnál Balmazovics elsüllyesztett egy
triplát és innen már nem volt visszaút.

Nem vigasztaló, hogy ezt a negyedet is
megnyerték 16-20-ra, mert ezzel együtt
is elúszott a meccs.
Naurtex-SZTE-Szedeák - Jászberényi KSE 79-74 (22-17, 25-16, 1621, 16-20)
JKSE: Staten 22, Mészáros 5, Miller 15, Alekszandrov 8/6, Pantelics 16.
Cserék: Brbkalic 8, Martinkovics -.
Ruják B. –
Ezen az estén, bár küzdöttek, de
nem tudták megismételni a Pécs elleni
játékukat, mert egy-két játékost kivéve mindenki halványabban játszott a
szokottnál, főleg az első játékrészben.
Viszont a legvégén egy kis szerencsével akár győzhettek is volna. Ezzel
továbbra is nyeretlen a berényi alakulat és sajnos most már sereghajtóként
várja következő ellenfelét, azaz a Kecskemét együttesét szombaton. Remélhetőleg ezt a meccset már megnyerik
a mieink.

Téged is
vár a

Közönségkorcsolya
időpontok:

november 2............13-21 óráig
november 9...... 17.30-22 óráig
Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
oldalon. (Bejárat a
Sportpálya utca felől)

Jégre fel!
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
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Jótékonyság zenével és költészettel
Magyar Anita jótékonysági könyvbemutatójára, valamint az általa
meghirdetett Diákok verselő lábnyomai című verspályázat eredményhirdetésére szombat délután
került sor a Nagyboldogasszony iskola tornatermében.
kárpáti
A közelmúltban negyvenedik születésnapját ünneplő költőnő különleges
meglepetést kívánt a jeles napra. Azt
szerette volna, ha ezúttal ő adhat ajándékot, mégpedig jótékonyság formájában.
Ennek apropóján első verseskötetét zenés-irodalmi jótékonysági rendezvényen
kívánta bemutatni és a rendezvény, valamint az ott eladott könyvek bevételét
a Jászberényi Szent Ferenc Egyesített
Szociális Intézmény részére ajánlotta fel.
A befolyt összegből új rehabilitációs eszközöket, gépeket tud vásárolni az intézmény. A rendezvény fő támogatója dr.
Novák István plébános atya, a Nagyboldogasszony iskola főigazgatója, a fővédnöke Pócs János országgyűlési képviselő
volt. A műsort a Palotásy János Zeneiskola tanárainak és növendékeinek műsora színesítette.
Kelemen Csilla, az est háziasszonya
dr. Novák Istvánt kérte fel a rendezvény nyitóbeszédének megtartására. A
főigazgató emlékeztetett, hogy annak
idején az apostolokat az egymás iránt
kinyilvánított szeretet különböztette
meg a pogányoktól. Ma egy közösség
erejét az mutatja meg, ha a szavaktól
elrugaszkodva a tettek mezején mutatkozik meg a szeretet. Örömmel karoltuk fel ezt a kezdeményezést, amelyben
Krisztus tanítása mutatkozik meg. Ebben a két órában lehetőségünk van jót
cselekedni, és egy kicsit együtt érezni
azokkal, akik rászorultak, elesettek, a
segítségünkre utaltak – fogalmazott a
főigazgató, majd megköszönte Magyar
Anitának a kezdeményezést, a felajánlóknak a támogatást, és az idősek otthonának, hogy elfogadták a segítséget.

Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője a családi emléktárból merített személyes emlékeit megosztva
szemléltette, mit a jelent az ember életében az irodalom, a költészet, a zene.
Ezekkel a kulturális eszközökkel gyönyörűen kifejezhetjük érzelmeinket,
szóljanak azok akár családi kötelékekről, szerelemről, hazaszeretetről.
Az adományokért Bozóki Jánosné, a
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője mondott köszönetet a demenciáról szóló rövidfilm,
illetve a szociális otthon életét bemutató képsorokat követően.
A műsor díszvendégeként Rékasi
Károly jászberényi születésű színművészt tisztelhettük, aki nagy átéléssel
adta elő a költőnő verseit. A költemények az emberi lét széles skáláját ölelik
fel. Beszélnek szerelemről, betegségről, érzelmi bántalmazásról, a fiatal és
idős kor problémáiról és szépségeiről.
Hangvételükben ugyanilyen változatosságot mutatnak a könnyed tréfától
a szomorúságig, mély gondolkodásra
késztető sorok bújnak meg a rímek
között. A költőnő Kelemen Csilla faggatózása nyomán elárult néhány vers
írására ösztönző körülményt, érzelmi
rezdülést, momentumot, ami papírt

és tollat óhajtott. Megtudtuk, Anita
már egészen fiatalon megpróbálkozott
a rímfaragással, kezdeti próbálkozásaiban szívesen írt például a szívéhez közel
álló tanítókról.
Talán azokból a költőpalántákból is
kötetet kiadó írók lesznek egyszer, akik
szárnyaikat bontogatva jelentkeztek a
versíró pályázatra. Összesen 86 diák
105 verssel indult a megmérettetésen.
A támogatóknak köszönhetően valamennyien ajándékcsomagban részesültek az elismerő oklevelek mellett. Életkor szerint kategóriánként különdíjat
és helyezéseket is hirdettek a három
legjobb számára, akik értékes ajándékban részesültek. Az első korcsoportban Utasi Abigél Kincső, a másodikban
Kovács Eszter Tamara, a legidősebbek
közül pedig Bustó Ivett bizonyult a
legjobbnak a zsűri szerint. A díjakat
Rékasi Károly adta át, majd felolvasta
a nyertes pályaműveket, amelyekről elismeréssel szólt. Külön kiemelte, hogy
meglepődve, ugyanakkor nagy örömmel tapasztalta, milyen sok tehetséges
fiatal él szülővárosában. Boldogan vállalta el a felkérést, mert mindig jó ide
jönni, jó Jászberényben lenni. Az ifjú
költőknek kitartást és további sikereket
kívánt.

A takarékosság Seneca szerint

Mostani rejtvényünk helyes megfejtői között könyvet sorsolunk ki, az előző rejtvény helyes megfejtőivel együtt.
A megfejtéseket a szerkesztőségbe várjuk 2019. november 18., hétfő délig személyesen, vagy postai úton
az 5100 Jászberény, Kossuth Lajos utca 58. címre. (A rejtvényt készítette: Derencsényi Béla.)
Képriport: Pesti

Ajánló

2019. október 31.
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Klasszikus zene „komolytalanul” Munkálkodik az ördög
 folytatás az 1. oldalról
„Az a fajta klasszikus zene, amit játszunk, és ilyenkor direkt kerülöm a komolyzene szót, már háromszáz-négyszáz
évre is visszanyúlik, és egyszerűen túl
nagy az a sáv, amit át kellene fognunk.
Ilyenkor a szerzőről, a korszakról is adunk
egy kis felvilágosítást, és magát a darabot
is úgy mutatjuk be, hogy a közönség
tudjon benne mit hallgatni. Azt érzem,
hogy ez a dolog országszerte hanyatlik, a
klasszikus zenével nem igazán törődnek,
én pedig bízom benne, hátha így meg lehetne szerettetni az emberekkel.”
Sas Dániel úgy véli, fontos, hogy ne
csupán a zenét magát, hanem egyúttal
a vele szimbiózisban álló társművészeteket is felvonultassák egy-egy ilyen alkalommal, amikor hangsúlyozta, nem
a komoly, hanem a klasszikus zenével
való kapcsolódási pontokat igyekeznek
feltárni a közönség számára. Ahogy fogalmazott, ilyen, hogy komolyzene valójában sehol a világon nem létezik, a
probléma abban a félreértésben gyöke-

a felnőtt? Az, aki meg tudja oldani a
félelmeit, és belső békében él önmagával. Sok embernek van pénze, de belső
nyugalma nincs. Érzelmi szempontból
felnőni, a szülőktől leválni, a szüleim
erényeit, hiányosságait elfogadni. Ez
kell az érzelmileg felnövéshez. – hallottuk.
Másik lényegi kérdése volt az estének, hogy önbizalmat hogyan lehet
szerezni?
„Ha saját magunk érjük el az eredményeinket, nem az anya, vagy az apa
helyettünk. Máskülönben elkényeztetett, önző, jogait hangoztató, kötelességeit elkerülő felnőtt lesz a gyerekből,
aki helyett anyuci old meg mindent.”
– fogalmazott az előadó.
Majd jöttek a keményebb, igencsak
lényegretörő, kissé indiszkrét kérdések,
melyek közül az egyik az volt, hogy
van-e valaki szeretői státuszban a jelenlévők között?! Persze nem volt senki.
Tehát jött a következő kérdés: Akkor
olyanok vannak-e a nézők között, akik
fejben lépnek félre? (A doki nem ilyen
finoman fogalmazott, de most ezt mindenki fantáziájára bízom, hogy milyen
kifejezést használhatott.) Naná, hogy
ekkor sem jelentkezett senki. Mire jött
Csernus megállapítása, hogy itt Jászberényben ezek szerint szentek élnek, tehát
érdemes ide költözni, mert itt mindenkivel minden rendben.
A jó magyar ember szokása más
megközelítésből is előterébe került, jelesül, hogy szemtől szemben nem, de
a másik háta mögött annál inkább szeretjük a véleményünket megfogalmazni a másikról.
Hallhattuk: „Két felnőttnek látszó
ember olyan, mint amikor vak vezet
világtalant: azt hisszük a másikra támaszkodva könnyebb lesz. De nem.
Sok szülő a gyerek érzéseiről egyáltalán
nem tud semmit, vagy csak keveset.
Csak pénzt tudnak adni. A gyerek az

apjához miért nem fordul bizalommal?
Azért nem, mert nem érzi hitelesnek,
nincs benne bizalma. A felnőttnek látszó embernek, ha valamit mondanak,
könnyen elhiszi, könnyű őt bevinni
az erdőbe. Békeszerető ember vagyok,
ezért nem mondom ki a másiknak,
amit gondolok, inkább tűrök, hallgatok. A másik megsértődhet, ha őszinte
vagyok, és otthagy. De akkor mi lesz
velem? Ki fog engem szeretni? A felnőttnek látszó mindig a másikkal takarózik, de közben önmagát félti, nem
meri magát megméretni.” – mondta
dr. Csernus, aki azt is kiemelte, hogy
az indulatos ember nem szavahihető,
ellenben a nyugodtan kommunikálóval. Sokszor úgy teszünk, hogy amiről
nem beszélünk, az nincs. A felnőttnek
látszó a biztonság érzését nevezi boldogságnak, pedig a kettő messze nem
ugyanaz. A felnőttnek látszó csak akarja a boldogságot, de nem tesz érte, mert
gyáva. A sok hazudozás kialakíthatja a
testi-lelki bajokat. Sok dolgot nem merünk kimondani, bevállalni, döntést
hozni, mert gyávák vagyunk hozzá.
Az előadásban elhangzott, hogy
nem szégyen elmenni, rendezni érzelmi
dolgainkat, segítséget kérni szakembertől, de az életét nem a pszichiáter, vagy
pszichológus, vagy egyéb segítő fogja
az egyénnek megoldani, hiszen azért
ő maga teheti a legtöbbet. És ez nagy
munka. Aki le meri tenni a szenvedélye
mellé a voksát, az boldog!
Az előadás végére szinte szentimentálissá vált a rapszódikus előadásmód,
amelyben végig hol fent, hol lent érezhettük magunkat. Megható zárszó volt:
éljük szívvel, lélekkel, örömmel, fájdalommal az életünket! A felnőttséghez a
tudatosság hozzátartozik. Ha hazudok
magamnak érzelmi szempontból, az
nem szabadság. Tehát ne hagyjuk, hogy
a félelmek erősebbek legyenek nálunk,
mert akkor csak vegetálunk.

k. m.

rezik, hogy Magyarországon a klasszikus
zene alatt mindössze Haydn, Mozart és
Beethoven munkásságát, pontosabban a
klasszicizmus korát értjük.
Az előadó hozzátette, ilyen vagy hasonló alkalmakat szívesen tartana havi

rendszerességgel oktatási intézményekben, hogy rávilágítson, az R&B, a hiphop, vagy a rock mellett ugyanolyan
természetességgel hallgatható Mozart
Varázsfuvolájának egy részlete. Ennek
megvalósulásával talán egy nyitottabb
generáció nőhetne fel azon ismeret
birtokában, hogy a strukturálisan bonyolultabb zenei darabok legalább an�nyira élvezetesek lehetnek, mint egy
négyakkordos popsláger, ami szintén
lehet ugyanolyan színvonalas, mint
„komoly” jelzővel ellátott rokona.
Az edukációs koncert elején az
első billentyűs hangszerektől, aztán
a zongora születésétől vettük górcső
alá az egyes korszakokat, hogy aztán
két improvizatív, négykezes ráadással megérkezzünk zenei szempontból
nem kevésbé gazdag jelenkorunkba. A
színvonalas rendezvény fényét Keskeny
Richárd, a Debreceni Egyetem mester
szakos zongoraművész hallgatójának
játéka emelte.

Csernus doktor intelmei

 folytatás az 1. oldalról
A mikrofon könyörtelenül gazdára
talál, és a bevállalósabbak nem megijedve, válaszolnak is az olykor pikírt
kérdésekre, megjegyzésekre, indiszkrét
kérdésekre, amit a doki tesz fel számukra.
Valahogyan ezekkel az előzetes
érzésekkel, múltbéli élményekkel érkeztem én is aznap este a helyszínre,
és nem csalódtam, esetleg annyiban,
hogy senkit nem ültetett a pódiumra, a
vallatószékbe, hanem a közönség soraiban, a saját helyükön maradva kérdezte
beszélgetőpartnereit, akiknek minden
elismerésem, jól állták, jól birták a
Csernust.
Előadása elején úgy fogalmazott,
hogy többfajta emberi attitűd, viselkedés létezik, nyilván mindenki más-más
megfontolásból érkezett az aznapi jászberényi előadásra. Ezek közül az egyik
csoport – ahogyan az lenni szokott – a
kíváncsiak tábora, akiket stílszerűen,
kedves kukkolók jelzővel illetett. Másik
csoport az elcipeltek, akik valószínűleg
önszántukból soha nem mennének el
egy Csernus-előadásra, de párjuk hatására mégis meg kellett, hogy tegyék.
Csernus megfogalmazta: „Az előadás
után az élet nem lesz jobb, sőt egyesek
kifejezetten rosszul fogják érezni magukat, de akinek nem inge, ne vegye
magára”.
És miket is hallottunk? Egyebek
mellett azt, hogy amelyik cselekvésünkben benne van, hogy ezt-vagy azt
azért teszünk, mert meg kell tennünk,
ettől eleve görcsössé válunk. Ugyanígy
van ez a muszáj szóval is, ami szintén
kiirtja a spontaneitást. Amikor őszintén kell, hogy beszéljünk a másikkal, a
gyomrunk összerándul.

A Zenthe Ferenc Színház színészei jelenítették meg a darabot, amely
a dráma és a komédia határán egyensúlyozva mutat be egy tiltott szerelmi
történetet. A sátánt megformáló Mészáros Máté szájából elhangzó bravúrosan rafinált szófordulatok, az ördögien
csavaros történet valósággal a székhez
szegezik a nézőt. A történet akár egy
általános szerelmi háromszög is lehetne, de a lélek mélyéig vájkáló pszichére
ható jelenetek szinte karcolják a szívet.
Első blikkre nevetséges a léha fiatal
festő (Fenyő Iván), az aktmodell alkalmi

szeretőjével, és a féltékeny barát, aki gyönyörű feleségét (Bozó Andrea) hozta lefestetni. A történet előrehaladtával a nevetés
inkább sajnálatba fordul a szerelmesek
vergődését figyelve, ahogy megpróbálják
titkolni elfojtott érzelmeiket, megmaradni az erény mezején. Mindeközben
ott munkálkodik az ördög, aki belelát a
lélek mélyébe, akár még gyilkosságra is
rávéve az ártatlanokat. Alattomosan szövi
a szálakat és úgy fonja be tervével a fiatalokat, mint pók az áldozatát. Már senki
sem azt teszi, amit akar. Vagy mégis? Az
ördög csak mellékszereplő? Talán nincs is
jelen, vagy talán mindig is bennünk élt.
„Sehonnan se jöttem és sehova se megyek. Itt vagyok.” – ahogy elhangzik a
darabban is.
A színmű végülis a szerelmesek számára happy end-del végződik, az elhagyott férjre váró pokoli napokról már
nem mesél Molnár Ferenc.

Pokolian jó előadás részese volt a Lehel Film-Színház közönsége október
17-én szombat délután és este, amikor Molnár Ferenc Az ördög című
komédiáját tűzték műsorra.

Érdekességként azt is megosztotta
velünk, hogy az emberek 96%-a nem
akarja megtudni, hogy mennyi ideje
van még hátra a földi életből, erre csak
4 %-uk kíváncsi.
„Tény: egy életünk van, tehát azt
jól, élvezettel, boldogan fontos élni.” –
emelte ki doktor Csernus.
A folytatásban a hiteles felnőtt
jellemzőit jártuk körül. Mikor lesz
egyáltalán valaki felnőtt, olyan hiteles felnőtt, akire a gyereknek szüksége
van? Akkor, ha felelősséget tud vállalni
az egyén a tetteiért, bár mindez nem
elég. Magunkról könnyen kimondunk
szép dolgokat, de éles helyzetben, mikor megmérettetésre kerül a sor, akkor
megfutamodunk.
„Magyarországon nagyon sok a
konfliktus, a gyerekek igen izgalmas
mintákat látnak. A felnőtté válás útján
kimondom-e, amit gondolok, nem tartva attól, hogy az másnak tetszik-e vagy
sem? Sok ember nem azt mondja ki,
amit gondol, hanem azt, amiről azt hi-

szi, a környezete hallani akarja. Beszélni
a döntéseimről jó, de ha a gyakorlatban
nem jutok el a felelősségvállalásig az
viszont már nem jó. A legtöbb magyar
ember az érzéseiről nem beszél. A jó
érzésekről még úgy ahogy, de a fájdalmasról, az erényeiről, a hiányosságairól
nem. Pedig ha változtatni akarunk valamin, annak első lépése hangosan megfogalmazni azt. Felnőttként viselkedik az,
aki egy krízishelyzetben fel meri tenni
magának a kérdést, hogy mi a felelőssége a kialakult helyzetben. A felnőtt
emberek a konfliktusaikat higgadtan
beszélik meg, akik felnőttnek látszanak,
azok ordibálnak. A gyerek ezt látja, persze, hogy nem akar felnőni.” – hívta fel a
hallgatósága figyelmét Csernus.
A folytatásban arra is kitért, hogy
képmutató az a család, aki kifelé azt
mutatja, hogy minden rendben van,
otthon pedig a szülők állandóan káromkodnak, és a gyerek ezt látja. „Jó ez
a minta? Milyen felnőtté fog válni az a
gyerek? Érzelmi szempontból tehát ki
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Nedves lombokon pihen a fáradt őszi fény
Csütörtökön sokfelé fagyos lehet a
hajnal, napközben azonban már a napsütés lesz túlsúlyban, de csak 14 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken nyugodt,
ugyanakkor hűvös, felhős idő várható,
szombaton már esőzések is elérik térségünket. Az érkező meleg front hatására
vasárnap újból derült idő várható, 16
fokos nappali hőmérséklettel. A változékony, záporokkal, olykor napsütésekkel
tarkított idő a jövő hét elején is kitart.
A népi jóslat szerint, ha november
1-jén szép tiszta az idő, akkor hideg, havas lesz a tél.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
október 31. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

november 1. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 6. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

november 2. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

november 7. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 3. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

november 8. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

november 4. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

november 9. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 5. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 10. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
november 2. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfelügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

2019. október 31.

Kihagyások elöl és hátul
A Tiszaújvárostól
elszenvedett vereség
után ismét hazai
környezetben lépett
pályára a Jászberényi FC a labdarúgó
NB III Keleti csoportjában, így adott
volt a javítási lehetőség az újonc hatvaniak ellen. A vezetés megszerzése után
azonban ezúttal is
kihagyások következtek, így végül egy
ponttal kellett megelégednie
Német
Gyula együttesének
és a bosszankodó
szurkolóknak.
Szőrös Zoltán
A 12. fordulóban az élmezőny tagjai
két rangadót is vívtak, a „kakukktojás” a
JFC volt, amely papíron gyengébb vetélytársat fogadott. A főként mezőnyjátékot hozó első negyedóra végén Gresó
balról visszatett labdáját Szöllősi lőtte
a bal alsó irányba, a kísérlet a kapufát
érintve pattant mellé. Ezt követte Pálinkás helyzete, aki egy csel után célozta
meg a kaput, Tajti azonban szögletre
mentett. A vendégek kapusa két perc
múlva Süttő szabadrúgását tolta ki a
léc alól, újabb öt perc elteltével viszont
már ő sem tudott hárítani. Süttő ívelt
jobbról a hosszú oldalra, Gresó pedig
egyből a kapu jobb oldalába zúdította
a labdát (1-0). Szemere csúsztatása ment
alig mellé, az előny növelése helyett aztán egyenlített az ellenfél, miután egy
kifejelt szögletet követően zavartalanul
ismételhetett a feladó, a középen érkező
Gál pedig a védők és Miski közül fejelt

Végre
győzelem
 folytatás az 1. oldalról
A szett közbeni 20-12-s állás előrevetítette, hogy ebben az etapban sem
tud lépést tartani Makai Péter röplabdázóival az ellenfél. Így is volt, és a
25-14-es játszmagyőzelem után már
csak egy szett megnyerése hiányzott a
végső győzelemhez. A záró szakaszban
is szoros volt eleinte a játék, de később
megléptek a mieink. Bár többször is
előfordult, hogy hosszú labdamenetre
kényszerített bennünket az ellenfelünk,
de a vége általában berényi ponttal végződött, így a legvégén 25-16-ra behúz-

Fotó: Pesti
a kapuba (1-1). Próbálkoztak a mieink,
de Sándor éles lövése mellészállt, Süttő
szép szóló után rászúrt labdáját pedig a
kapus ütötte ki. A félidő lefújása előtt
meglódultak a vendégek, az akció végén
Miski még nagy bravúrral védett, de a
kipattanót Sárközi a hálóba küldte (12). Szünet után még zártabb lett a hatvaniak játéka, húsz percig szinte a térfelet
sem lépték át, viszont az évekig Jászberényben játszó Bárkányi vezérletével sikeresen akasztották meg a támadásokat.
A 63. percben Gresó lövését csak kiütni
tudta Tajti, Pálinkás óriási helyzetben a
bal alsó mellé lőtt. Tíz perc múlva ismét
a vendégek hálóőre jeleskedett Gresó lövésénél, majd a berényi szélső beadásából az ötösön érkező Sándor tévesztette
el a kapu jobb oldalát.
Két perccel a rendes játékidő lejárta
előtt tört meg a jég, amikor egy beadást
Lakatos Béla fejelt a kapu irányába, a
menteni igyekvő hatvani védő, Karácsony pedig saját kapujába talált (2-2).

A hátralévő időben még egy-egy helyzet adódott a csapatok előtt, ám az
eredmény már nem változott. A lefújás
után kialakult kakaskodást követően
Süttőt kiállította a játékvezető. Jászberényi FC – FC Hatvan 2-2 (1-2).
Több korábbi itthoni meccshez hasonlóan ezúttal sem sikerült a meglévő
tudáskülönbséget gólokban is bizonyítani. Hiába a vezetés, most is megkapta
az esélyt az ellenfél, hogy felálljon, és
élt is vele. A helyzetek alapján így is bőven meg lehetett volna a három pont,
ám hátrányban játszva szinte semmi
nem akart összejönni.
A két rangadón hazai sikerek születtek, a DEAC megállította a Füzesgyarmat menetelését (3-0), a Tiszaújváros pedig a Ceglédet verte (1-0),
így sűrűsödött az élmezőny. A jelenleg
ötödik JFC épp az azonos pontszámmal rendelkező ceglédiekhez látogat a
következő fordulóban, november 3-án,
vasárnap 13.30-as kezdéssel.

va ezt a játszmát is vastaps fogadta az
első hazai győzelmet.
Jászberény Volleyball Team Hungast-Haladás 3:0
JVT: Shafagat Alishanova 5,
Ekaterina Silchenkova 7, Borsos Lili 4,
Jessica Ventura 11, Tóth Eszter 12, Ivana
Bulajic 12. Liberó: Radomszki Boglárka.
– Mivel korábban két szoros mérkőzést elveszítettünk, ezért egész héten erre
a találkozóra készültünk. Úgy gondolom, ez jól sikerült és végül magabiztos
győzelmet arattunk – nyilatkozta nagy
örömmel a mérkőzés után a csapat egyik
legjobb ütője, Jessica Ventura. Hozzá
kell tenni, hogy Ventura mellett minden
játékost dicséret illet, hiszen mindannyian remekül játszottak. Ezt támasztja alá
a vezetőedző véleménye is.
– A győzelmet annak köszönhetjük, hogy a lányok nagyon akartak,

emellett maximálisan koncentráltak és
nagyon alázatosak is voltak – értékelt a
mérkőzés végén Makai Péter.
Szombaton este még a szórakozásé
volt a főszerep röplabdacsapatunk tagjai és az érdeklődők számára, hiszen
ekkor rendezték meg harmadszor a
Röpis Bált, melynek bevételét az utánpótlás-játékosok
versenyeztetésére
fogja fordítani a Jászberényi Röplabda Klub. A remek hangulatú esemény
házigazdája az országosan elismert,
jászberényi szerkesztőriporter, Dézsi
Zoltán volt, rajta kívül Gosztonyi Dóra
éneklése és a Pezsgő zenekar produkciója is jó szórakozást biztosított a jelenlévők számára. A bál jelentőségét
mutatja az is, hogy az eseményen tiszteletét tette városunk két polgármesterjelöltje, Budai Lóránt és Dr. Szabó
Tamás is.

Rövid hírek

ki címet szerzett. Sára remek formában
birkózott, az ellenfelei pontot sem tudtak rajta csinálni. (fotó balra).
Az OB3-ban szereplő Lehel HC a
szombathelyi székhelyű Nyugati Eszkimók együttesét fogadta, és magabiztos
játékkal, végig vezetve 8-4 arányban
megnyerte az összecsapást.

Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu
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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.

Október 26-án, Kaposváron rendezték a Leány Országos Birkózó Diákolimpiát, ahol a Jászberényi BC birkózója, Bécsi Sára a 49 kg-ban, négy
mérkőzést nyerve Diákolimpiai Bajno-

