A bölcsőben is vonóval
Zsiga István prímást muzsikáról,
művészetről, a cigány
hagyományokról faggattuk.
Interjú a 3. oldalon

Madarak a Jászságban

Az Alföld festője

A Jászság madárvilágáról tartott
érdekfeszítő előadást elhoztuk a
Jászok Egyesületétől olvasóinknak.
Írás a 4. oldalon

Chiovini Ferenc születésének 120. évfordulójára
emlékezve Piros tetők című alkotásával ismerkedtek
a művészetbarátok a Szikra Galériában.
Tudósítás a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

Budai Lóránt az új polgármester
A november 10-én, vasárnap megismételt polgármester-választást az október 13-i 14 szavazat különbség helyett ezúttal Budai Lóránt meggyőző
fölénnyel, 3838 szavazat különbséggel megnyerte. Budai győzelmét
nagyban növeli, hogy az október 13-i
(kerekítve) 42%-os részvételi arányt
messze fölülmúlva, ezúttal több mint
60%-os részvételt regisztráltak a szavazókörökben.

Már hagyománykövető jelleggel tartottak november 6-án, az esti órákban szakmai fórumot a Szolnoki
SZC Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskola Kossuth
úti intézményében. A témát ez alkalommal az elmúlt évek fejlesztési
eredményei, a Szolnoki Szakképzési
Centrum képzéskínálata valamint a
jövőbeni tervek szolgáltatták.
Kazsimér Nóra

halász – kárpáti
A választók a négy jelölt versengését egyértelműen leegyszerűsítették
a Fidesz-KDNP jelöltje, Szabó Tamás
eddigi polgármester, valamint a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltje,
Budai Lóránt között, ugyanis mind a
négyszeres polgármester, dr. Magyar
Levente, mind Dobrosi Péter, a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje csak egy-egy
százalék szavazatot tudott összegyűjteni a korábbi 10,15 százalék, illetve
4,73 százalék helyett. Bár Szabó Tamás
is több szavazatot kapott 673-al mint
legutóbb, ez a 4568 voks most 35%-át
jelentette az össz-szavazatoknak.
Budai Lóránt 8328 szavazata 63%ot, és egyértelmű győzelmet jelentett,
és a választók nagyfokú bizalmát és elvárását jelzi.
Jászberénynek tehát van megválasztott polgármestere. A háromnapos
„kivárási” időszakot követően szerdán
16 órakor, lapzártakor a jog betűje
szerint is polgármester lesz a következő öt esztendőre. Megbízólevelét ünnepélyes keretek között csütörtökön

délelőtt 10 órakor veszi át. A további
menetrend szerint ezt követi az átadás
átvételi procedúra. Az új polgármesternek 15 napon belül kell a törvény
szerint összehívnia az új képviselő-testület alakuló ülését, amelyen meg kell
alapozni az új ciklus testületi munkájának technikai hátterét: rögzíteni kell
az új Szervezési és Működési szabályzatban a bizottságok számát, vezetőit,
tagjait, a polgármester munkáját segítő
alpolgármester(ek) számát, személyét, a
tisztségviselők javadalmazását.

Itthon otthon vagyunk

A Honismereti Szövetség és a Jász
Múzeum országos hon-és népismereti
konferenciára invitálta a téma szakembereit, érdeklődőit a november nyolcadikán kezdődő hétvégére. A hatodik
alkalommal megrendezett konferenciának ezúttal Jászberény adott otthont,
de a szombati napon Szolnok városának honismereti munkálkodásába is
betekinthettek a résztvevők.
kárpáti
A rendezvény témáját az ünnepi
hagyományok feldolgozásának és átadásának módszertana és gyakorlata
köré építették fel a programalkotók. A

Átalakul a
Klapka oktatása

konferencia ünnepélyes megnyitójára
pénteken délután az Eszterházy Egyetem Jászberényi Campusán került sor.
Az Apponyi teremben jórészt gyakorló
és a szakmát még tanuló pedagógusok
jelentek meg az ország szinte minden
szegletéből. A vendégeket elsőként
Végső István, a Honismereti Szövetség
országos titkára üdvözölte. Mindenekelőtt a Honismereti szövetség nevében
megköszönte a támogatást a Nemzeti
Kulturális Alapnak, a Magyar Művészeti Akadémiának, a szolnoki Damjanich János Múzeumnak és kiemelt
partnerként a Jász Múzeumnak és az
Oktatási Hivatalnak.
folytatás a 2. oldalon 

A fórum részleteiről és az elhangzott,
szakképzéssel kapcsolatos információkról Tamás Zoltán igazgató számolt be
lapunknak, aki hangsúlyozta, a rendezvényt a Centrum főigazgatója, Kalmár
Andrea, Hicsó György kancellár és Rédei
István, a CO-OP Star Zrt. elnök-vezérigazgatója is megtisztelte jelenlétével.
Sok változás történik az intézményben a következő tanévtől. Az eddigi
szakgimnázium 2020-tól technikummá lesz. Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézhez az érettségi
bizonyítványt és a technikusi oklevelet.
A megszerezhető technikus szakképzettség középvezetői szintű ismereteket
biztosít. Az itt végzettek jelentős előnyt
élveznek majd a felsőoktatási felvételik, a szakirányú továbbtanulás során.
A technikum ötéves képzése egyesíti
a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A technikumban érettségizőnek
nem kell ötödik érettségi tantárgyat
választania, mivel a kötelező szakmai
vizsga – emelt szintű vizsgaként – beszámít az érettségi tantárgyai közé.
folytatás az 5. oldalon 

Jászberény megnyugodhat, elkezdődhet a normális, hétköznapi munka
a városházán is.
A megismételt polgármester-választás napján, november 10-én éjszaka,
immár az eredmények biztos tudatában
kérdeztük Budai Lórántot, aki a választópolgárok nagy többségének a bizalmát elnyerte. Az újságírók rohamában
csupán két gyors, talán kissé rendhagyó
kérdést tettünk fel Jászberény új polgármesterének, nevezetesen, hogy mi
lesz hétfőn reggel az első dolga?

„Fogat mosok… Komolyra fordítva
a szót, mindenképpen szeretnék bemenni a Városházára és beszélgetni az emberekkel. Szeretném őket megnyugtatni,
hogy nem kell félniük, mert azokból a
vádakból és uszításokból, amiket hallottak, egy sem igaz. Szeretnék velük együttműködve közösen tenni a városért. Tehát
látogatást teszek az önkormányzat épületében hétfőn. Remélem fogadnak is.”
Ki lesz az első ember, akit felhív –
szólt a második kérdés.
folytatás a 2. oldalon 

Parkolási rendszer
a Co-op Áruháznál

Tripla öröm mesterhármassal

Évek óta jelenlévő probléma a jászberényi Co-op Áruháznál, hogy a vevők
nem találnak szabad parkolóhelyet.
A vásárlók jogos igénye, hogy a cég
oldja meg ezt a helyzetet.
2017-ben a Co-op Star Zrt. az üzletház mellett új területet vásárolt, és
meglévő parkoló helyei számát 27 hel�lyel megnövelve, összesen több, mint
hatvan saját tulajdonú parkolóhelyet
biztosított a vevői számára.
A probléma azonban így sem oldódott meg az állandóan ott parkoló autók miatt, ezért a Co-op Star
Zrt. újabb befektetésről, parkolási
rendszer kiépítéséről döntött, amit
ez év novemberében vezetnek be. A
parkolórendszer a Szupermarket nyitva
tartásával megegyezően fog működni,
a köztes időben zárva lesz. 90 percig
a parkolás továbbra is ingyenes – ami
a vásárlások, szolgáltatások igénybe vevőinek elegendő időtartam –, ez után
óránként 300 forintot kell fizetni.
Az átalakítás csak a Co-op Star saját
területét érinti, a Szabadság téri közterületi parkolók parkolási rendszerében
továbbra sincs változás.

Négy fordulón keresztül nem tudott
nyerni a Jászberényi FC a labdarúgó NB
III Keleti csoportjában, így győzelemre
volt „ítélve” az ESMTK elleni hazai mérkőzésen. Német Gyula együttese korábbi formáját idézte, a védelem stabilabb, a
támadójáték hatékonyabb lett.
Szőrös Zoltán
Nem úgy indult a találkozó, hogy
más lesz, mint az utóbbi hetekben.
Ami örömteli volt, hogy hat perc után
már három jászberényi helyzetet számolhattunk, ami kevésbé, hogy azok
ezúttal is kimaradtak. Pálinkás ziccerénél kétszer is védett a vendégek há-

lóőre, majd Gresó próbálkozásánál is a
helyén volt. A jó kezdés után kiegyenlítettebb mezőnyjáték alakult ki, aztán
a 26. percben Lakatos Béla indításából
Pálinkás egyedül vezethette a kapusra a
labdát, és 12 méterről biztosan lőtt a
jobb alsó sarokba (1-0). Öt perc múlva
mintaszerű összjáték után jött a második találat. László a félpályánál Sándorhoz játszott, aki Gresóhoz továbbított,
ő indította Szöllősit a bal oldalon, a
középpályás remek beadásából pedig
Pálinkás fejelt a léc alá (2-0). Csak két
perc telt el, s majdnem három lett a különbség, de Bonica Gresó lövését, majd
az ismétlést is bravúrral hárította.
folytatás a 8. oldalon 

Fotó: Pesti

2. oldal

www.jku.hu

Budai Lóránt
az új polgármester

 folytatás az 1. oldalról
„Ezen még nem gondolkodtam.
Igazán nincs kit felhívnom, mert aki
fontos számomra, az most mind itt van
velem” – mondta az új polgármester.
***
Ugyancsak november 10-én, a
megismételt polgármester-választás éjszakáján már a beérkező eredmények
mintegy felének ismeretében nyilatkozott Szabó Tamás, az előző ciklus polgármestere: „A részvételi adatok magas
száma egyértelműen Jászberény lakóit
dicséri. Ezt köszönöm mindenkinek, aki
elment szavazni, és ebben a döntésben
ilyen módon részt vett. Most, nagyjából
a fele szavazókör adatainak beérkezése
kapcsán látszik, hogy az ellenfél a kétharmad körüli eredményt hozza, amelyhez előzetesen is gratulálok.” A hogyan
továbbra is válaszolt Szabó Tamás: „Az
eredményeket, a kampánymunkát majd
szakemberekkel összeülve ki kell elemeznünk abban a tekintetben, milyen
mozgások vezettek ide. A jogerőre való
emelkedést követően azonban el kell
kezdeni a jövőre való készülést azoknak
is, akik a várost vezetni fogják, és azoknak is, akik a testületben dolgoznak.
Természetesen részemre ez egy másfajta
munka lesz képviselőként, mint eddig.
A frakció elképzeléseit majd a következő
napok munkája során határozzuk meg.”
Az önkormányzati választásokat
így most már röviden úgy összegezhetjük, hogy az új polgármester, Budai Lóránt hat képviselőjével együtt
összesen hét szavazattal kalkulálhat,
míg a FIDESZ frakció Szabó Tamás
vezetésével ugyancsak hét képviselőt
számlál. Ez a tökéletes patthelyzet akár
elhúzódó politikai tárgyalásokat sejttet,
amelyekre a választások éjszakáján még
ideje korán lenne pontosabban utalni.
A tizenöt tagú képviselő-testületben a
Mi Hazánk Mozgalom listás képviselője, Dobrán Gyula lehet alkalmanként,
vagy véglegesen a mérleg nyelve.
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Itthon otthon vagyunk
 folytatás az 1. oldalról
Köszöntő beszédének megtartására
dr. Gloviczki Zoltánt, az Oktatási hivatal elnökét kérte fel a moderátor.
A háromnapos rendezvény elsősorban a nevelés-, oktatásra koncentrál, amelyre fővédnökként az Oktatási
Hivatal tehet pecsétet, hiszen ez a fórum képviseli leginkább az oktatást
Magyarországon. Az elnök közös gondolkodásra szólította a hallgatóságot,
rendhagyó módon a fenntartható fejlődés és a fenntarthatóság pedagógiája
témában. A látszólag a honismerethez távol álló fogalom mégis hordoz
olyan üzenetet, amely összekapcsolja
a hagyományőrzést, a honismeretet
a fenntarthatósággal – fejtette ki dr.
Gloviczki Zoltán. A globális problémák más érzelmi reakciót váltanak ki,
mint a környezetünkben tapasztalható
interakciók. A honunkon és népünkön
belüli történések természetes módon
sokkal inkább megérintik a társadalom tagjait. A fenntarthatóság ebben
az értelemben jelentheti azt is, hogy
van valamiféle kincsünk, amit meg kell
őriznünk. Ebben az esetben a fenntarthatóság pedagógiája helyett a fenntartósságról beszélünk. A mi feladatunk
fenntartani a fenntarthatóság pedagógiáján belül István bölcsességét, a pesti
srácok hősiességét, Kossuth kitartását,
és még sorolhatnánk mindazokat a fogalmakat, amelyek az ember környezeti
és társadalmi és kulturális kincseinek a
megmaradását jelenti. Mindezek megőrzése a legfőbb feladatunk. Itthon
otthon vagyunk. Ezért foglalkozunk a
honismerettel.
A gondolatébresztő megnyitót követően Borbás Ferenc emeritus jászkun
főkapitány köszöntötte a Jászság vendégeit. Nagy vonalakban ismertette a
térségben működő honismereti körök
tevékenységét, széles körű feladatait,
az itt élő hagyományőrzés gyakorlatát.
A társadalom szöveteként ők felelősek
azért, hogy a hagyományainkat meg
tudjuk élni, tovább tudjuk örökíteni.
Ezen dolgozik a kapitányi szövetség is
immár több mint két évtizede. A közös
munkában szép eredmények születtek
kezdve a redemptio emléknappá nyilvánításától az identitásunk erősítését
szolgáló hagyományaink életben tartásáig, mai formába öntéséig.
Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatójaként köszöntötte a
megjelenteket a jászok fővárosában.
Hangsúlyozta, hogy a jászok mindig
hagyománytisztelő emberek voltak és
azok ma is. Mindezt alátámasztva emlékeztetett az országos táncházmozgalom
megszületésének idején elsők között
megalakuló Jászság Népi Együttes sikereire, a Páva körök és díszítőművészeti
szakkörök megalakulására, a redemtiós
ünnepségsorozatokra, ennek nyomán a
viseletek haló porukból való újraélesztésére, a tradícióink napi életünkbe
való sikeres beépítésébe. Mindezeket
a törekvéseket élénken támogatják a
Jászság-szerte megalakult és évtizedek
óta máig működő honismereti szakkörök, amely műhelyekben mind a tárgyi mind a szellemi kultúrát kutatják,
ápolják, megőrzik és továbbadják.
A VI. Hon- és Népismereti Konferenciát Debreczeni-Droppán Béla, a
Honismereti szövetség elnöke nyitotta
meg. Elmondta, hogy a rendezvényen
a kezdő és már régebb óta gyakorló
pedagógusoknak igyekeznek bevált
gyakorlati módszereket átadni a téma
kapcsán. Ennek érdekében olyan előadók mutatják be technikájukat, az
ismeretátadás tekintetében, akik már
sikeres gyakorlatot tudnak maguk
mögött akár általános-, akár középis-

kolában vagy felsőoktatásban. Fontos,
hogy a már említett fogalommal élve;
fenntartandó kincseinket jól tudjuk átadni. Nem könnyű a fiatalok figyelmét

megragadni, megragadni a lelküket,
bevonni őket a munkába. Ez sokszor
kemény kihívást jelent a pedagógusok
számára. Ebben a munkában mindezért folyamatos fejlődés szükséges. A
két és fél nap során a hasznos előadások
mellett betekintést nyerünk az utóbbi
időben sokat fejlődött múzeumpedagógiai módszerekbe, az élményszerűen átadható hagyományokba is. Az
ifjúsággal azt kell megértetni és a pedagógusok által továbbadni, hogy a
tradícióink nem a dédszüleinké, nagyszüleinké, hanem ugyanúgy a miénk is.
A globalizált világban is meg kell találni a helyet hagyományainknak, nemzeti kultúrkincseinknek.
Az előadások sorát Erdészné dr. Mol-

nár Marietta, az Eszterházy Egyetem
Jászberényi Campusának tanára előadása
nyitotta A tanítóképzés elemei a tradíciók tükrében címmel. Dr. Baksa Brigitta
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára Jeles napok, ünnepi szokások közvetítésének módszertana címmel adott
át értékes gondolatokat. Dr. Tölgyessy
Zsuzsanna egyetemi adjunktus A mi
sosemvolt-delegyen-ünnepünk-avagy
találjunk ki együtt ünnepet! című interaktív foglalkozása, majd vacsora után
drámajáték zárta a napot.
Szombaton a Damjanich Múzeum
adott otthont a konferenciának, ahol a
jeles napokhoz köthető kiállítás megtekintése mellett előadások is elhangzottak a témában.
Késő délután a Jász Múzeumban
folytatódott a program, ahol Hortiné
dr. Bathó Edit a dramatikus színjáték
szerepéről a hagyományőrzésben beszélt
képekkel és videókkal tarkított előadásában. A vendégek belenézhettek az
olyan, lassan ikonikussá váló, a hagyományőrző csoport által létrehozott darabokba, mint például az Imádok élni,
a Jász kamukéró, az Asszonyok. Megtekintettük a máig élő betlehemezés, kolompolás hagyományának továbbadási
módjait. Láthattuk, hogyan jelenítik
meg a hagyományőrzők a jászsági lakodalmast vagy a bakfazék dobást, a különböző ünnepkörök szokásvilágát. Az
előadás képei nem csak az önmagukat
viszontlátó hagyományőrzőknek, de a
vendégeknek is vidám perceket okoztak, és ami a legfontosabb hasznos ismereteket közvetítettek. A múzeumi műsor
viseletbemutatóval zárult.
A vasárnapra tervezett városnézés a
rossz időjárás miatt elmaradt, de ennek
ellenére egy ismeretekben gazdag, hasznos és jó hangulatú hétvégének lehettek tanúi és aktív résztvevői a vendégek
és a vendéglátók.

Fájó szívvel
emlékezünk

BALLA-RIGÓ
RICHÁRD
(1988-2018)
és édesapja

BALLA-RIGÓ
FERENC

(1952-2018)
halálának 1. évfordulója
alkalmából.
„Az idő múlik, feladni nem lehet,
Fájó az életet élni nélkületek.”
Szerető családjuk.
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A cigányzene is hungarikum November 9. – Terplán

A Szikra Étterem vendégei a finom falatok mellé kiváló cigányzenét
is kapnak a vacsorájukhoz. Hogyan
jött létre ez a Jászságban kuriózumnak számító együttműködés?
A kormány Muzsikáló Magyarország
programjára pályáztam sikerrel a zenekarommal, és a Szikra Étterem – a tulajdonos Szikra István, valamint Borics Dániel

Valamennyi nótát kedvelem. Szeretem a szövegüket, a dallamukat, de
bevallom, legjobban a komolyzenét
kedvelem. Vivaldit, Mozartot, Csajkovszkijt. Ezeket játszani is nagyon szeretem. Azt azért elárulom, ma is napi
négy-öt órát gyakorlok. Csak így lehet
egy bizonyos színvonalat megtartani.
Sokkal könnyebb egy szintet elérni,
mint azt megtartani.
A cigányzene a hatvanas-hetvenes
években élte virágkorát. Ön szerint
mi az oka annak, hogy manapság
hamvaiból kell újraéleszteni?
A rendszerváltozás táján az éttermekben megszűntek dolgozni a
cigányzenészek. De nem csak a cigányzenészektűntekel,hanemavendéglátószórakoztatóipari zeneszolgáltatás is.
Az adózástól megijedt vendéglátósok
nem akartak fizetni a zenészek után,
pedig ezzel öngólt rúgtak. Nem véletlenül tartja úgy a mondás, hogy nyolc
óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc

és Bobák József üzletvezetők – partnerségének és nyitottságának köszönhetően
befogadta a kezdeményezést.
A vendégek, hogyan viszonyultak
az újításhoz?
Pozitív tapasztalataim vannak.
Úgy vettük észre, a vendégek szívesen
fogadták a muzsikát és mi örömmel
játszunk. A cigányzene megkíván egy
bizonyos kulturális réteget és mi itt
megtaláltuk azt az igényes környezetet,
ami befogadóképes.
Meg tudja határozni a zene és
azon belül a cigányzene lényegét?
A zene olyan mint a matematika,
tulajdonképpen végtelen. A zeneművészet alapja az alapok elsajátítása. Különösen a 21. században már nem lehet
autodidakta módon megtanult zenéléssel a közönség elé állni. Magas szintű
és folyamatos képzésre, állandó gyakorlásra van szükség. Sokan összekeverik a
népzenét és a cigányzenét, pedig a kettő
külön fogalom. A népzenészek Bartók
és a gyűjtők nyomán iskolában eltanulták a muzsikálás tudományát, a cigányokkal szinte velük születik. Ők azok,
akik apáról fiúra örökítik az autentikus
formát. Ez tanulásban és technikában
is különbözik a többi módszertől.
Hány zeneszám van a repertoárjában?
Több ezer. A francia sanzontól
kezdve a modern zenékig, operettet,
magyar nótát, cigány zenét, népdalt,
komolyzenét is játszunk igény szerint.
Hozzáteszem csakis alaposan begyakorolt, hibátlan muzsikát adunk elő.
Az éttermi muzsikus egy kicsit
pszichológus is.
Általában sikerül eltalálnom a vendég ízlését, hangulatát, kívánságát. A
hosszú évek alatt kitapasztaltam, hogy
kinek mikor milyen nótára van szüksége, és igyekszem a vendég kedvében
járni. Ehhez azért kell intelligencia a
közlő és a befogadó részéről is.
Önnek van kedvenc darabja?

óra szórakozás. Ennek a színvonalas,
emberközpontú szórakozásnak vették
el a lehetőségét akkor, amikor behozták
az éttermekbe a zenegépeket, az elektronikus zenét.
Visszasírja azokat a régi szép időket? Jobb volt a muzsikuslét a kommunizmus éveiben?
Abból a szempontból jobb volt,
hogy rengeteg munkánk volt. Hívtak a
Jászság Népi Együttessel – amelynek alapító tagja voltam –, rengetek külföldi és
belföldi fellépésére, majd rendszeresen
zenéltem a Lehel étteremben. Hozzáteszem, a zenészeknek nem lehet pártokat,
rendszereket szolgálni. A zenésznek zenélni kell a vendég kedve szerint.
A szabadság elmúlt harminc évében született generációnak kiesett a
cigányzene az életéből. Önök ezt hogyan érzékelik?
Sajnos napjainkban a fiatalok nem
tudnak szórakozni, valahogy nem találják a helyüket. A cél az, hogy minél
hamarabb felpörögjenek, vagy elkábuljanak valamilyen szer hatására. Feltekerik a kocsiban a hangerőt, ordít a zene
bárhol vannak. A fiataloknak kimaradt
a cigányzene az életükből, amit esetleg
a mulatós zenével próbálnak kompenzálni. Azt a néhány nótát ismerik, amit
mondjuk Majka közvetít, de a kulturált szórakozás kimaradt ennek a generációnak az életéből. Ez egy hatalmas
veszteség számunkra is.
A fogyasztó közönség mellett kimaradt egy generáció zenész is.
Pontosan így van. A mai fiataloknak nem perspektíva hangszeres zenét
tanulni. Ebből nem lehet, vagy nagyon
nehéz megélni. Nem alapozhat rá egy
cigány fiatal, hogy a zenélésből majd
megél úgy mint az apja, nagyapja ezelőtt húsz, harminc évvel. Ma már nem
érvényes a mondás: kis kocsma kis pörkölt, nagy kocsma nagy pörkölt.
Valamiféle újraéledést azért mégis
lehet érzékelni mostanában. Nem kell

Egy valódi jó vidéki lakodalom egykét évtizede még elképzelhetetlen volt
cigányzene nélkül. A külföldiek által
leginkább látogatott hungarikumokat
kínáló fővárosi éttermekben ma is
cigánymuzsika csalogatja és marasztalja a vendégeket, sőt mondhatjuk
reneszánszát éli a cigányzene. Arról,
hogy városunkban hogyan viszonyul
a közönség a roma muzsikához a jászsági cigányzene egyik doyenjét, Zsiga
István prímást faggattuk.
Kárpáti Márta

messzire menni, elég a Szikra étteremig,
de a fővárosban például már a felső kategóriába tartoznak az élő cigányzenét
szolgáltató vendéglátóhelyek.
A kultúráért felelős misztérium az
utolsó órában kongatta meg a vészharangot és tett lépéseket a kihalófélben
lévő művészeti ág, a cigányzene újraélesztésének érdekében. Országos programsorozat indult a Hagyományok
Háza közreműködésével. Felismerték,
hogy a cigányzene is hungarikum, éppúgy, mint a matyó hímzés, a kalocsai
piros paprika, a makói hagyma és még
hosszan sorolhatnám.
Ki vevő manapság a cigányzenére?
A középkorúak nagyon szeretik, a
fiatalabbak még csak ismerkednek vele.
Kóstolgatják, ízlelgetik, mint az ismeretlen ételt szokás. Lehet, hogy megszeretik, lehet, hogy nem. Mindenesetre
csipegetnek belőle és úgy látom, tetszik
nekik. Ők a mulatós, vidám változatot
kedvelik, az idősebbek a szentimentális
dallamokra, az operettből ismert muzsikára vevők.
Említette, hogy az utánpótlás
nevelés terén generációs problémák
vannak. Hogyan lehetne ezeket áthidalni?
Álmom, hogy létrehozzak egy jászsági cigányzenekart. Szabó Tamás és a
városvezetés maximálisan támogatta az
ötletemet, már el is indult egy folyamat, aminek nyomán megvalósulhat az
elképzelésem. Ebben az egyesületben a
zene mellett a cigányság irodalmát és
történelmét is lehetőség lenne tanulni.
Körülbelül huszonöt cigány zenész lehet a régióban. Azelőtt csak Berényben
több volt. Az egyesület egyébként nem
csak a cigányok számára lesz nyitott, de
minden érdeklődő tanulhat nálunk.
Ezek a közösségre vonatkozó tervek, de mi a helyzet a családban? Van
kinek továbbadni a vonót?
Két fiam és egy lányom van. Mindhárman kiválóan megtanultak muzsikálni. A nagyobb unokáim szintén diplomás zenészek. Az egyikük nemzetközi
hírű jazz zenekarban játszik. A kicsi fiú
most végzi az általános iskolát, hegedülni tanul. A lány unokák kiválóan énekelnek, hobbi szinten hegedülnek. Családi összejövetelen mindig előkerülnek a
hangszerek, örömzenélünk, de szigorúan gyakoroltatom is a családtagokat.
A gyerekek tehát folytatják a családi hagyományokat. Milyen messzire
nyúlnak vissza ezek a zenei gyökerek?
Zenész dinasztia leszármazottja vagyok. Nagyapám zenész volt, megboldogult édesapám nagyszerű klasszikus
zenész is volt. Édesanyám egyik testvére
hangszerkészítő volt. Cigány hagyomány
szerint a bölcső mellé hangszert tesznek. Amennyiben a baba nyúl a hangszer után, az azt jelenti zenész lesz. Azt
mondják, hogy én nyújtottam a kezem a
hegedű felé. Öt éves koromban már muzsikáltam a cigánybálban. Az alap dolgokat az Erkel zeneiskolában tanultam
a szülővárosomban, Cegléden. Nagybátyám, aki pap volt, szerette volna, ha én
is az egyházi pályára lépek, végül másként alakult. Inkább a Bartók Béla zeneművészetin tanultam zenét. Egy kiváló
cigányprímás lányát vettem el feleségül,
akinek a nagyapja Sánta Ferenc volt, úgy
kerültem Jászberénybe. Mindez az intellektuális családi háttér a zenészlétemhez
is elengedhetetlen alapot jelent.
Lakodalomba hívják még a cigány zenészeket?
Igen, és egyre inkább. A vacsora
alatt különösen jól esik a szép muzsikaszó. A mulatság részénél már inkább
hívnak modern zenészeket, de a cigány
zenekartól kevesen tudják jobban húzni a talpalávalót!
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A Jászság madárvilága
A Jászság madárvilágáról tartott előadást Urbán Sándor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyi csoportjának elnöke a Jászok Egyesületének nyári szünet utáni
első összejövetelén, szeptember 24-én
a Pest Megyei megyeházán.
Bognár Mária
Az előadó a madarakat egy-egy élőhely köré csoportosítva mutatta be, hiszen a határban is, a házunk táján is, az
emberi lakhelyek közelében is más-más
jellemző madarak vannak, és megint
mások a vizek környékén.
Urbán Sándor először a határban
élő madarakról beszélt. Mindezek előtt
bemutatta a jellegzetes jászsági tájat
Jászboldogháza és Jászalsószentgyörgy
határában készült felvételeken keresztül, melyek virágba borult mezőket,
parlagföldeket ábrázoltak.
Az egyik leggyakoribb madár a
balkáni gerle. Kimondottan a határban élő, de ritkább testvére a szintén
szürke vadgerle, amely a szárnya hátának barnázott tollazatával különbözik
tőle. Jelentősen megfogyatkozott a búbos pacsirták száma. A feje búbján kis
kackiás tollat viselő madár népi neve
pipiske. Nevére azzal szolgált rá, hogy
magát kihúzva valósággal pipiskedik.
Megritkult a mezei pacsirták száma is
az intenzív gazdálkodás elterjedés óta,
azaz mintegy 40-60 éve. Fészkét kis
barázdákba rakja, így rejtve marad a
ragadozó madarak elől. Földszínű tojásai is beolvadnak a környezetükbe.
Ennél fogva észrevenni is csak akkor
lehet, ha a határban bóklászó ember
előtt a madár felröppen.
Az erdei fülesbagoly a határban,
fasorokban vagy kisebb-nagyobb erdőfoltokban költ, télire viszont beköltözik a településekre. Nagyobb városokban sokszor százas példányszámban
gyűlik össze.
A fácán tulajdonképpen nem őshonos, állítólag a rómaiak telepítették
be, de ma már a magyar madárvilág
ismert és színpompás tagja. Az utóbbi
jelző különösen a hímekre vonatkozik,
a tojók sokkal egyszínűbbek. A jelenség oka, hogy a csibékre utóbbi vigyáz,
ezért nem lehet hivalkodó. Az egykor
az Alföldön gyakori fogoly annyira
megfogyatkozott, hogy ma már élményszámba megy találkozni vele.
A gyurgyalag Magyarország és Európa egyik legszínpompásabb madara,
és költ a Jászságban is. „Méhészmadár” elnevezését onnan kapta, hogy
ínséges időkben elkapja a méhet és
a darazsat is. Homokbányák, löszös
területek partfalaiban költ, például
munkagépek által kiásott függőleges
partszakaszokon is.
A szalakóta égszínkék-barna tollú,
valósággal trópusi színekben tobzódó
madár. A Jászságnak több pontján is
költ faodvakban. Mivel az Alföldön kevés ilyen fa van, ezért ritka itt. Viszonylag nagy, csóka nagyságú, vagy kisebb
gerle méretű madár.
Az elegáns megjelenésű szarkát ma
már nem tartják annyira veszélyesnek.
Egykor ugyanis a tanyák udvaráról elvitte a kiscsirkét, amit ma már azért nem
tehet meg, mivel ő maga is, és a tanyasiak is beköltöztek a városba.
A vetési varjú egykor hatalmas tömegekben élt és fészkelt az Alföldön
is. Mivel mindent megeszik, borzasztóan kártékony állatnak lett a 70-es
évektől kikiáltva, amit – akár méreggel is – irtani kellett.
A magyar Alföld és Európa egyik
leggyönyörűbb madara, a túzok utoljá-

ra az 1990-es évek elején fészkelt Alat�tyánban, azóta sajnos eltűnt.
Külön csoportot jelentenek a házunk
tájának madarai. A fekete fejű széncinege, a kék feje-tollú kékcinege a téli etetők gyakori vendége. Az énekes rigó a
legutóbbi időben kezd beköltözni a településekre, ahol érdekes, szép dallamos
énekét egyre gyakrabban hallani.
Füsti fecskéből a Jászságban akár
100 ezernyi is élhetett. Főként emberi építmények belső tereibe, istállókba,
nyitott, szabad kéményű konyhákba,
ólakba ragasztották jellegzetes fészkeiket, külső térben nem tudván fészket
rakni. Mivel ehhez egyre kevésbé van
meg az életfeltételük, számuk is nagyon
megcsappant. A településeken fészkelő
fehér gólya Jász-Nagykun-Szolnok megye címerébe is bekerült. A titokzatos
gyöngybagoly elsősorban templomtornyokban, templomok padlásán fészkel.
Ki gondolta volna, hogy az egykor
tömeges veréb ma már védett lett. Ma
már nincs tömeges állattartás, kevés a
disznó az ólban, baromfi az udvaron,
amelyek mellől ez a kis madár összeszedhetné a táplálékát.
A meggyvágó kertek-gyümölcsösök
madara. A meggymagot is képes összeroppantani a termetéhez képest hatalmas
csőrével, és a magot kienni belőle.
A kuvik halálmadár néven is ismert, pajtákban, padlásterekben szeret költeni. Nem okozója, előre jelzője
volt a halálnak, hanem a haldokló vagy
halott melletti virrasztás lámpája vonzotta, aminek a fényére odarepülő rovarokra vadászott.
A macskabagolynak macskanyávogásra emlékeztető kellemetlen, fülsértő
hangja van. Emberi környezetben fészkel elsősorban.
A hírhedt seregély akkor istencsapás, ha sok van belőle, mivel megdézsmálja a szőlőt, gyümölcsöt. Tavasszal
viszont, amikor megérkezik Afrikából,
jól irtja az akkor rajzó cserebogarakat.
Tömeges repülésük külön élmény,
ahogy különféle alakzatokat formálnak, közel egymáshoz, miközben soha
nem ütköznek össze. Ma már ez a madár is védett.
A rejtett életmódú aprócska ökörszem valóban rászolgál a nevére 2,5-3
centiméteres méretével, öt grammos
súlyával.
A ragadozó madarakat nem szeretik a vadászok, minden vadpusztulásért őket kárhoztatják, mivel úgymond megesznek mindent, megfognak
mindent. A valóságban éppenséggel
hasznosak, mivel a beteg, legyengült
állatokat kapják el, és a dögöket is eltakarítják. A kisebb tyúk nagyságú egerészölyvet gyakran sasnak nézik, mivel
utóbbihoz hasonló barna tollazata van.
Annál azonban kisebb. A barna réti
héja kampós csőre a gyilkolás eszköze.
A sas szárnyának fesztávolsága akár
a két métert is meghaladhatja. Méretét nem érzékelhetjük, mivel csak a
magasban repülve láthatjuk. Egyik
fajtája a ritka parlagi sas. Ez még a rókát, a kisebb kutyát is elejti, de elkapja
a bárányt is.
A vörös vércse gyakori madara az
Alföldnek, így a Jászságnak is. A magyar puszták féltett kincse a kékvércse.
Telepekben költ. Önállóan nem tud
fészket építeni, elhagyott varjúfészekbe telepszik be. Utóbbiak megritkulása egyedszámára is hátrányosan hatott
vissza. Nagyon ritka, ma már fokozottan védett. A Jászságban a 31-es főút
Jászberény és Jászjákóhalma közötti
szakaszához közel, a Zagyva melletti
akácerdőben fészkelnek.
A Zagyva, a jászkiséri (mesterséges)
halastavak, a szennyvíztisztító telepek

melléke, a mocsarak szolgálnak a vízi
madarak élőhelyéül. Ezek felsorolva: a
bakcsó („vak varjú”), barázdabillegető,
bíbic, bölömbika, fekete gólya, függő
cinege, gólyatöcs, gulipán, jégmadár,
kanalas-, szürke- és törpegém, kárókatona, nagy lilik, szárcsa, tőkés réce,
parti lile és nyári lúd.
Közülük a nagytermetű nagykócsag a magyar természetvédelem címer-
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madara. Ezt valamikor a tollai miatt
pusztították, de sikerült megmenteni
a kihalástól. A bíbic egykori gyakoriságáról határnevek tanúskodnak: Bíbicjárás, Bíbichát. A fekete gólya igen ritka,
legutóbb az előadó Jászjákóhalma határában látta. Ez – fehér rokonával ellentétben – emberkerülő, erdők mélyén,
hatalmas fákon költ. A függőcinege ártéri fűzfákra nyárfapihéből épített mesteri fészkei valóságos remekművek. Ezeket a legvadabb vihar sem képes letépni.
A folyóknak és a Zagyvának is jellegzetes madara a színpompás jégmadár.

A jászsági madarakhoz tartozik
még a sárgarigó (aranymálinkó), mely
a fák csúcsán fészkel, és a lombok között él. A fülemüle is szereti a sűrűséget, bokrokat, így parkokban, temetőkben lehet találkozni vele. Régi neve
csalogány.
A madarak neve képeinken fentről lefele, balról jobbra: bíbic, fekete
gólya, fiókáit etető fehér gólya, fürdőző szürkegém, gólyatöcs, gyöngybagoly, gyurgyalagok, héja fürdés
után, kuvik zsákmánnyal, kékvércse,
rétisas, vörös vércse.
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Meglátni a csodát
Egy éven belül másodszor nyílt fotókiállítás a Városi Könyvtár galériáján
a Terplán Zénó Ferences Középiskola
egyik diákjának alkotásaiból. Tavaly
Varga Zsófia, idén Szöllősi Gergő
mutatkozott be képeivel a széles nyilvánosságnak. A húsz éve alapított iskola többi diákja is „kattinthatott”,
az évforduló alkalmából kiírt pályázatra küldhették el fotóikat.

tehetségük, kreativitásuk kibontakoztatásában, ami az iskolai feladatokhoz
is motivációt adhat.
Szöllősi Gergő kiállításának mottója – „Meglátni a csodát…” – jól
érzékelteti az alkotói szándékot. Hat

szőrös
November 7-én ünnepélyes keretek
között nyílt meg a tárlat, melyen először Szabó Attila, az intézmény igazgatóhelyettese szólt a megjelentekhez.
Kiemelte, hogy a fotózás által az emberiség a pillanatot ragadja és örökíti
meg, és a fényképezés mára nem véletlenül sorolható a művészeti ágak közé.
Sajátos látásmód, a teremtett világ
értékeinek ábrázolása figyelhető meg
diákjuk, Szöllősi Gergő fotóin is. Hozzátette, a Terplán támogatja tanulóit

éve hobbi szintű kikapcsolódásként
tette meg az első lépéseket, majd egyre
több időt és figyelmet fordított a részletekre. Ennek visszaigazolása volt két
iskolai pályázaton elért második helye,
első önálló kiállításának létrehozásában
pedig Zsidó Zoltánné tanárnő nyújtott
sok segítséget.
Gergő a kezdetek során főként a
természetben kereste témáit, az utóbbi időszakban azonban már városképeket is készít. A jászdózsai illetőségű
fiatalember gyakran saját települését
és környékét járva fedez fel lencsevégre kívánkozó látnivalót. A megnyitót
a község önkormányzatának részéről
többek között Baranyi Sándor polgármester is megtisztelte jelenlétével
József Noémi, tizedik osztályos tanuló szavalata a fényképezés versben megírt varázsát mutatta meg a hallgatóságnak, majd az alkalomhoz kapcsolódóan
tartották a Terplán Alapítvány által, az
iskola húszéves fennállására kiírt fotópályázat eredményhirdetését is. Mint
az alapítvány kuratóriumának elnöke,
Juhászné Gyenes Melinda elmondta, örvendetes, hogy a közgazdasági, műszaki, informatikai szakirányokon tanulók
között is sokan árulnak el tehetséget
egyéb területeken, s erre példa a fotózás is. Az alapítvány továbbra is kiemelt
céljának tekinti mindezek támogatását.
A diákok alkotói oldala remekül megmutatkozik a pályaműveken, melyeket
Nagy Tamás művésztanár bírált el.
Oklevelet és pénzjutalmat vehetett át
az első három helyezett, Varga Zsófia,
Kardos Bence és Zrak Patrícia, akiknek
díjnyertes művei szintén helyet kaptak
a kiállításon, melyet november 25-ig
lehet megtekinteni a könyvtár harmadik emeletén.
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Átalakul a Klapka
oktatása

 folytatás az 1. oldalról
Technikumi osztályainkban gépjármű mechatronikai, kereskedő és
webáruházi technikus, vendégtéri szak
technikus és fodrász képesítést szerezhetnek a diákok – számolt be az igazgató az átalakításról.
A szakképző iskolai osztályok tekintetében marad a három év képzési idő,
az ágazati ismereteket adó első év után
történik a szakmaválasztás. Az ezt követő két évben duális képzés formájában,
elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál lehet elsajátítani a szakmai ismereteket. A két rendszer egymásra épül
majd, ezzel biztosítva az egész életen
át tartó tanulás lehetőségét. Gépi forgácsoló eddig is volt, most viszont kiegészül CNC forgácsolóval is, az eladó
kereskedelmi értékesítő, az autószerelő
gépjármű mechatronikai technikus néven fut majd. A változás a kereskedő, a
vendéglátós, a pincér szakokat is érin-

gépész, mezőgazdasági gépész, pék,
pincér-vendégtéri szakember, szakács,
villanyszerelő és kőműves megszerezhető képesítések közül válogathatnak.
A pályázat keretében megvalósuló
fejlesztések és eszközbeszerzések kapcsán hozzátette, az önkormányzat részéről is jelentős segítséget kaptak, hogy
a szakképzést vonzóbbá tegyék a pályaválasztók számára. Ilyen támogatásnak bizonyult a szakképzési ösztöndíj,
melynek jóvoltából városi szinten több
mint száz diákkal állnak szerződésben,
de ugyanígy a szakmaválasztó kiállítások, a hiányszakmákról a Klapka iskola
tanműhelyében forgatott videó filmek,
a pályaválasztási szülői értekezletek és a
pályázatok révén szervezett programok
is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a
fiatalok a gimnáziumi képzés mellett az
értékteremtő szakmai tanulmányokat is
fontolóra vegyék. A Hatvani úti épület
felújításaira 2017-2019 között mintegy

ti, melyeket kereskedő és webáruházi
technikus, vendégtéri szaktechnikus
továbbá pincér-vendégtéri szakember
néven hirdetünk meg a jövő évtől – tájékoztatta a résztvevőket az igazgató. A
jelentkezők asztalos, cukrász, kereskedelmi értékesítő, festő, mázoló, tapétázó, gépi és CNC forgácsoló, hegesztő,
hentes és húskészítmény készítő, ipari

százmillió forint összeget fordítottak a
Centrum és az önkormányzat, valamint
pályázati támogatásból. A Kossuth úti
tagintézményben közel tízmilliót szántak korszerűsítésre. 2016-2018 években
eszközbeszerzést majdnem tizennégy
millió forintból, GINOP pályázat jóvoltából pedig több mint harminc millióból valósítottak meg.

Csipkerózsika és a liba esete

November hónap családi délelőttjén
a libakészítés rejtelmeit sajátíthatták el az érdeklődők Szent Márton
napja alkalmából, majd a Grimm fivérek klasszikusát, a Csipkerózsikát
tekinthették meg minden korosztály
számára szórakoztató átiratban.
Gergely Csilla

A város politikától hangos utcáiról
többen betértek gyermekeikkel vasárnap délelőtt a Lehel Film-Színház falai közé, a mindig jó hangulatú családi
matinéra. Az emeleti galérián jászsági
kézműves mesterek segítették a csemetéket szebbnél szebb libafigurák készítésében. A természetes alapanyagokból: kákából, csuhéjból, agyagból és
textilből született szép számú libahad
büszkén sorakozott az asztalokon, de
különleges alkotások készültek libatoll,
tinta és papír felhasználásából is.
Mire a frissen készített libuskák
ismét tulajdonosaikhoz kerültek, a

nézőtér szabad székei is jócskán megfogyatkoztak. Csipkerózsika örök érvényű történetét Csík Csaba és Galambos
Zoltán átiratában vitték színre a Körúti

Színház művészei, igen humorosan és
mozgalmasan. A főként kiskorú publikum szívesen vállalt szerepet a történetben, segítve a szereplőket útjuk során.
Bogyó és Bigyó, Gerzson király félkegyelmű segédei köszöntötték a nézőket a Csipkebérci vár kapujában, akik
magukra is öltötték a mesélők szerepét.
Históriájukban a folyton unatkozó királyi házaspárral egy nap csoda történt,
és leánygyermekük születésével egy csapásra elszálltak üresen tátongó napjaik.
Csipkerózsika keresztelőjén Bogáncs, a
gonosz boszorkány átkot hint a leányra, akit 16 évesen egy tűszúrás száz év
álomra kárhoztat. A herceg természetesen kisvártatva – 100 év várakozás
híján – megérkezik, és szerelmes csókjával megtöri a gonosz varázslatot.
Megfontolandó tanulságként ekképp szólt a záródal refrénje: „Ne aludd
végig az életed, mert minden percben
szép lehet!”.

A HPO Hungary Kft. dinamikusan fejlődő csapatába felvételt hirdet jászberényi telephelyére az alábbi munkakörben:

CNC Operátor

Feladat: CNC gépek kezelése, elkészült alkatrészek
méretellenőrzése.
Elvárás: Középfokú végzettség. Három műszakos munkarend
vállalása (6h-14h, 14h-22h és 22h-6h).

Várjuk szakképesítés nélküli, pályakezdő és
hölgy munkavállalók jelentkezését is!
Jelentkezni fényképes önéletrajz megküldésével lehetséges:
hpo@hpo-group.hu
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Emléktáblákat állítottak
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Hogyé adja gazduram?
A két választási forduló kellős közepén, az óraátállítás vasárnapján, tehát
oldott kikapcsolódásra nem nagyon
alkalmas időpontban igencsak féltettem a Jászsági Hagyományőrző Egylet
társulatát a Lehel Film-Színházban
tartott bemutatója miatt. Kár volt félteni őket – zajos sikert arattak.
halász

November 3-án 10 órakor a Jászberényi Ferences Templomban rendhagyó ünnepi szentmisére került sor,
melyet dr. Novák István főigazgató
atya celebrált.
Kelemen Csilla
A szentmise díszvendége Prof. Dr.
Pintér Lajos, a Magyar Köztársaság tiszteletbeli Veronai főkonzulja volt, aki
annak idején a jászberényi ferenceseknél kezdte tanulmányait.
A szentmisén István atya megemlékezett a Nemzeti Gyásznapról, az
1956-os forradalom és szabadságharc
leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulójáról.
1956. október 23.-án békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel
folytatódó forradalom bontakozott ki
a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. A forradalom a
Magyarországon tartózkodó szovjet
csapatok beavatkozása után fegyveres
szabadságharccá változott. Sorsát szovjet katonai invázió pecsételte meg november 4.-én, négy nappal azután, hogy
a Nagy Imre vezette magyar kormány
kinyilvánította az ország semlegességét,
és felmondta a Varsói Szerződést.
1956. november 1.-én négy budapesti egyetemista érkezett Jászberénybe: Pintér Lajos, Gedai István, Liszkay
Tamás, és Kosztya Lujza. Ők voltak a
FISZ: azaz, Forradalmi Ifjúsági Szövetség. November 2.-án még az akkori
Aprítógépgyárba is bevonultak. Igazi
forradalmárok voltak.
Majd 1956. után más világ követ-

kezett. Pintér Lajos disszidált. Egyetemi tanulmányait már Padovában
végezte, ahol 1963.-ban vette át orvosi
diplomáját. Szakorvosi képzettsége:
általános sebész, altató orvos, fül-orrgégész szakorvos. Továbbá hét orvosi
tanulmányi kötet szerzője, hatvan tudományos igényű publikáció szerzője
a sürgősségi betegellátásról, az elsősegélynyújtás javításáról.
Gedai István, aki szintén tagja volt
a FISZNEK, később a Nemzeti Múzeum igazgatója lett.
Ezekről a tényekről emlékezett meg
István atya a szentmise folyamán. Majd
ezt követően Prof. Dr. Pintér Lajos, és
Gedai István jóvoltából emléktábla került a Lourdesi Barlangba, az 1956-os
„túlélés” emlékére.
Pintér úrtól azt is megtudhattuk,
hogy pár nappal ezelőtt november 1.én Veronában szintén emléktáblát állítottak, a két évvel ezelőtti sajnálatos
magyar diákok és pedagógusok által
elszenvedett autóbuszbaleset emlékére.

Az Életképek az apáti vásárból című
népi vígjátékot ígérte, népes, több mint
harminc szereplővel: „A darab 1875ben játszódik, éppen egy évvel a Jászkun
Hármas Kerület megszüntetése előtt, és
a korabeli apáti vásárok hangulatát eleveníti fel. Az évente négy alkalommal
megrendezésre kerülő állat- és kirakodó
vásár a helyi társadalom fontos eseménye volt, amelyen nemcsak a családok
részére szükséges állatokat és termékeket tudták megvásárolni, de a társasélet
egyik jeles alkalmát is jelentette.”
Aki ismeri a mai apáti vásárt, vagy
éppen a Hortobágyi Hídi vásárt, tarthatott attól, hogy ezt a „zsibvásárt”,
szédítő forgatagot lehetetlen színpadra
állítani. Bathó Edit íróként és rendezőként sem tagadta meg néprajztudósimuzeológusi mivoltját: a legjellemzőbb
történeteket kutatta ki nekünk, amelyeket virtuális forgószínpad-szerűen az
összes piacozó adott elő. Valamennyien
a színpadon voltak egyszerre a csizmaárustól a kocsmároson át a kelmeárusig, sőt a képmutogatók is előkerültek,
és mindig éppen az a boly kapott figyelmet, amelyik a sztorit görgette, a
többiek pedig piacoztak tovább.
Volt itt pletyka, tanulságos alku,
kivagyiság, gatyamadzag árus, libás,
kisbíró, sőt jászkapitány is. A szereplőválasztás alapos emberismeretre vallott,
pikáns megoldásokkal: Mihály hajdú
(Körei Nagy József) vagy Halmay jászkapitány (Bolla János) mellett fel lehetne
sorolni az egész színlapot.
Remek este volt, jó lenne még látni,
és hosszabban is írni az előadás erényeiről.

Fotó: Gémesi Balázs

112 hírek a Jászságból

Tűz keletkezett egy százhúsz négyzetméteres családi ház konyhájában
október 31-én, csütörtök este a jásztelki
Szabadság úton. A jászberényi hivatásos
tűzoltók kiérkezésére a lakók megfékezték
a lángokat, viszont az egész épület füsttel
telítődött. A tűzoltók légzőkészülékben
szellőztették át az ingatlant, az utómunkálatokat egy vízsugárral végezték el, eköz-

ben a födémet megbontották és a berendezési tárgyakat kivitték az épületből. A
ház hat lakója rokonoknál helyezkedett el.
Három gépjármű ütközött össze
november másodikán, szombat délután Jászberényben, a Szent Imre herceg út és a Rét utca kereszteződésében.
Két gépjárműből hűtővíz szivárgott, a
jászberényi hivatásos tűzoltók ezeket az

autókat áramtalanították.
Berendezési tárgyak égtek egy
nyolcvan négyzetméteres, lakatlan családi ház egyik helyiségében november
3-án, vasárnap délután Jászladányon,
az Arany János utcában. A jászberényi hivatásos és a jászkiséri önkormányzati tűzoltók légzőkészülékben,
két vízsugárral avatkoztak be, közben
hőkamerával méréseket végeztek, valamint dugólétra és kéziszerszámok segítségével a tetőt is megbontották.

Ajánló

2019. november 14.

Benne élt az alföldi táj
Chiovini Ferenc festészete elsősorban az Alföldhöz kapcsolódik, és
személye szorosan kötődik a Szolnoki Művésztelep egészéhez. Rövidesen
születésének 120. évfordulójához érkezünk ebben az esztendőben, ezért
a Szikra Galéria A hónap műtárgya
sorozatának november 5-én tartott
bemutatóján Piros tetők című festményét is megismerve emlékeztek a
művész munkásságára.
Demeter Gábor
A már hagyományosan, minden
hónap első keddjén megtartott képzőművészeti sorozat iránt érdeklődők
között foglalt helyet a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület elnöke,
Ruda Gábor és egyik tagja, Rácz Gábor
tűzzománcművész. Mindketten már
több alkalommal ellátogattak ezekre az
eseményekre a Szikra Galériába, ahol
művészeti tevékenységüket is bemu-

tathatták. Most köszönetképpen Rácz
Gábor Beérés című tűzzománc alkotását adományozták a galériának.
A Palotásy János Zeneiskola oktatói
és növendékei fuvola duók dallamaival
hangolták a közönséget a művészeti
mondanivaló befogadására. Az Alföld
festője, Chiovini Ferenc életének és
művészetének bemutatását Kerekné
Mihalik Judit képzőművész, a Jövőkép
Alkotók egyesületének tagja vállalta fel.
Chiovini Ferenc életének megismerésével a művészetén túl a XX. század
történelme is megnyílik. Olasz gyökerű

és származású családtagjai között több
művészetekkel foglalkozó is található. Apja, a tanári végzettségű, idősebb
Chiovini Ferenc, Besenyszög jegyzője
volt. Fia 1899. november 16-án ott
született. Gyermekkori falusi élményei
a művészetére is kihatottak, már kamaszkorában szívesen rajzolgatott. 15
éves, amikor a család Tiszapüspökibe
költözik, ahonnét Szolnokra jár középiskolába. Alighogy leérettségizett, már
vitték a frontra és a háború végét követően kezdte el a Képzőművészeti Főiskolán tanulmányait, ahol Balló Ede
és Rudnay Gyula segítették tehetsége
kibontakoztatásában. Nyaranta Vágó
Páltól tanulta a festészet titkait Jászapátin, a művésztelepen. Rövid itáliai
tanulmányok után, Tűz című képével,
27 évesen a Szolnoki Művésztelep vendégtagjává válhatott. Az alkotók leginkább nyáron tartózkodtak a művésztelepen, de Chiovini teljes egészében itt
rendezte be életét családjával. Felesége

Wégling Irén festőművész volt. Nagyon szerette ezt a helyet.
1933-ban freskókat készített AbaNovák Vilmossal a jászszentandrási
templomban. Murális műveivel kiérdemelt egy ösztöndíjat, amellyel
Rómában freskófestő szakon végzett
tanulmányokat. Azután a második
világháborúban jelentős károkat szenvedett Szolnoki Művésztelep helyreállításán dolgozott. Chiovini Ferenc tartalmas életében átélte a világháborúkat,
a nagy társadalmi változások, átalakulások részese, tanúja volt. Művészetét

minden korszakban többször elismerték 1966-ban megkapta országunk legmagasabb elismerését, a Munkácsy- díj
I. fokozatát. 1981 decemberében, 82
évesen tért örök nyugovóra.
Virtuóz rajztudásával, sajátos szerkesztőkészséggel festményei témájául
előszeretettel választotta az alföldi tájat.
A plein air hagyományos módszereinek
felhasználásával, a megfigyelés és látomás váltakozásával festett. Tájképein
ménesek, gulyák, vörös naplementék,
országutak, lovas kompozíciók, szolnoki részletek, a Tisza jelennek meg. Szívesen festette olasz emlékeit, portrékat,
népéletből merített életképek, vallási és
történelmi freskók adják témaköreit.
Kerekné Mihalik Judit személyes élményeit és megtapasztalásait is elbeszélte a hallgatóságnak a jászszentandrási
templom freskóival kapcsolatosan.
Hamza Stúdiós fiatal képzőművészek
csoportja, B. Jánosi Györgyi vezetésével
fényképeket készített a freskóról. Izgalmas, az alkotás más-más részterületét
kiemelő, egyedi látásmódokat tükröző
fotók készültek, amelyek közül a legjobbak egy 2007-ben megjelent Hamzás
kiadványba kerültek publikálásra.
A hónap műtárgya sorozatának egy
ideje kíváncsian várt és elmaradhatatlan
részei Metykó Béla helytörténeti kutató lendületes előadásai. Ez alkalommal
is a korabeli sajtó írásainak, cikkeinek tükrében villantak fel pillanatok
Chiovini életéről, művészeti pályájáról,
elismeréseiről, melyek megragadnak és
nyomot hagynak a hallgatóságban.
Nem maradhatott el a képzőművészeti közösségi esemény zárórészében
a kötetlen beszélgetés, néhány pohár
bor mellett, ahol hangot kapott az a
tény, hogy a jászszentandrási templom
freskói egyediségük ellenére méltatlanul elfeledettek. Jó volna rá felhívni
a figyelmet, szélesebb körben megismertetni ezt a páratlan alkotást a széles
nagyközönséggel, ami Chiovini Ferenc
festőművészt is a Jászsághoz kapcsolja.

Vásároljon
magyar
termelőktől
magyar almát!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a tulajdonában lévő

KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.

ügyvezetői

munkakörének betöltésére.
Az ügyvezetői tisztség – amely munkaviszonyban tölthető be –
2020. január 1. napjától határozatlan időre szól.

A munkakör betöltésének feltételei:

Egyetemi vagy főiskolai pénzügyi, gazdasági, település-menedzseri
vagy építési, vagy műszaki, vagy agrár szakirányú végzettség, vagy
középiskolai szakirányú végzettség; magyar állampolgárság; „B”
kategóriás jogosítvány; cselekvőképesség; vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettség; felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

Közigazgatási gyakorlat, önkormányzati gazdálkodási ismeretek;
legalább 2 év vezetői gyakorlat; településüzemeltetés vagy fejlesztés
terén szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat; pályázatírói, kezelői
végzettség vagy gyakorlat; vállalkozásban való jártasság.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.
A pályázat elbírálása:

A pályázatokat Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
bírálja el és dönt a benyújtási határidőt követő ülésén.

A pályázattal kapcsolatos további információ
a www.jaszkiser.hu internetes oldalon vagy Lukácsi György
polgármestertől kérhető a + 36 57/550-130 telefonszámon.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
a Földművelésügyi Minisztérium és
a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:

2019. november 16.
(szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló
(a rendelő mellett).
Fajták: mucsu, golden,
starking, jonagold, jonatán.
Ezen alkalommal almalé
vásárlására is lesz lehetőség.
További információért kérem,
forduljon a helyi önkormányzathoz.
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Programajánló
A nemzedékek kulturális jellemzői
November 15., péntek 9 óra
Tudománynap konferencia A nemzedékek
kulturális jellemzői címmel, melynek rendezői Jász Múzeum, Jász Múzeumért Alapítvány, JNSZ Megyei Tudományos Egyesület
és a Túrkevei Kulturális Egyesület.
Városháza díszterme
Galamb- és díszállat kiállítás
November 15-17.,
péntektől vasárnapig
A Jászberényi Galamb és Kisállat tenyésztők
Egyesülete hagyományos seregszemléjén szemet gyönyörködtető díszállatokat és madarakat vonultat fel. Nyitva pénteken 14-18;
szombaton 9-18; vasárnap 9-12 óra között.
Ifjúsági Ház
Orhideák éjszakája
November 15., péntek 16 óra
Egy varázslatos éjszaka a bámulatos virágok
világába. Fedezzük fel együtt egy pohár pezsgővel a színes szirmok izgalmát, és ismerjük
meg a legegzotikusabb orchideákat! Ilyen estéből csak egy van egy évben.
Barakk-Oázis Kertészet
Romhányi felolvasóest
November 15., péntek 17 óra
Magyar Nyelv Napjához kapcsolódva „Beszél
majd az utókor, kiről?” címmel Utasi Hajnalka költő, író tart felolvasó estet Romhányi
József 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 azonban idővel
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 Medgyessy Ferenc emlékkiállítást tekinthetik meg.
Bővebb információ és jelentkezés: 57/503-260
vagy hamzamuzeum@gmail.com
Kowalsky meg a Vega koncert
November 16., szombat 19 óra
A Kowalsky meg a Vega Magyarország egyik
legkedveltebb zenekara. Legutóbbi albumuk,
az Árnyék és Fény az év elején jelent meg 11
új szerzeménnyel, amelynek anyagát a legnagyobb slágereik mellett Jászberényben is bemutatják. Az előzenekar a Sugarloaf együttes,
amelynek Muri Enikő az énekesnője. Kapunyitás – 19 óra, Sugarloaf – 20 óra, Kowalsky
meg a Vega – 21 óra.
Bercsényi úti Sportcsarnok
Tiah music először a Jászságban
November 16., szombat 22 óra
A bombaként köztudatba robbanó, felettébb
titokzatos, és még inkább vadítóan szexi Tiah
most a Red Ring-ben fűti fel a hangulatot extravagáns külsejével és zenéjével.
Red Ring
„Szerelem – Párizs” –
Emlékezés Ady Endrére
November 19., kedd 17.30
Emlékezzünk együtt nagy magyar költőnkre!
Zenés, irodalmi emlékműsor Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából.
EKE Jászberényi Campus – Apponyi terem

Belvárosi Esték
November 21., csütörtök 16 óra
A Belvárosi Esték sorozatában A föld és a ló
szerelmesei a Blaskovichok címmel - Gócsáné
dr. Móró Csilla, az MMgMK- Blaskovich
Múzeuma igazgatójának előadására kerül sor.
A Jász Múzeumért Alapítvány az esemény
rendezője, melyen a részvétel ingyenes.
Jász Múzeum
Igézet
November 21., csütörtök 18 óra
Kövi Szabolcs meditatív koncertje vetítéssel.
Lelki feltöltődés a pánsípon és okarinán megszólaló dallamok erejével.
Déryné Rendezvényház
Keresztyén tudományos-kulturális esték
November 21. csütörtök 18 óra
A stressz és a reprodukciós nehézségek (női
meddőség) összefüggései címmel dr. Lakatos
Enikő református lelkész, a mentális egészségtudományok doktora tart előadást a Keresztyén tudományos-kulturális esték sorozat
következő előadásán.
Református gyülekezeti ház
EKE JC Gólyabál
November 22., péntek 19 óra
Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Campus Hallgatói Önkormányzata ebben az
évben is megrendezi az eseményt. Itt kerül sor
a Gólyák számára az eskütételre, akik 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.
EKE Jászberényi Campus
Ossián
November 22., péntek 19 óra
Az Ossián Reményhozó című lemezének bemutató turnéja. Vendégzenekar: Invader. Kapunyitás – 18.30-kor, Invader – 19 órától,
Ossian – 20.30-tól.
Pótkerék Csárda
Hírös Gasztroszínház
November 22., péntek 19 óra
A Berényi Borklub keretében a Hírös
Gasztroszínház előadása látható, Benedek
Peti vendégszereplésével. „A kultúra tálalva”,
és lesz hozzá bor is!
Déryné Rendezvényház
Klasszikus utazás
November 23., szombat 18 óra
Rendhagyó, ismeretterjesztő klasszikus zenei
koncert. A zene és az irodalom találkozása. Közreműködik: Sas Zoltán, a budapesti Színművészeti Egyetem színművész szakos hallgatója. Az
előadás mindenese: Sas Dániel zongoraművész.
Déryné Rendezvényház
Születésnaposok Éjszakája
November 23., szombat 21 óra
Ez az este egy kicsit más lesz mint a többi,
pontosan egy éve bulizunk együtt az éjszakában. Sztárvendég: Kunu Mário.
Ifjúsági Ház
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.
Lehel Film-Színház galéria
Jászok – Történelmi dal- és táncjáték
November 26-án és 27-én, 19 óra
A Jászberényben 2016-ban hódító útjára indult kultikus előadásra még korlátozott számban kaphatók jegyek. Melis László csodálatos
zenéje, Mihályi Gábor lenyűgöző rendezése,
Soós Andrea különleges látványvilága, lélegzetelállító koreográfiák. Népünk történelme színpadi játékba álmodva. Mindez a Jászok.
Budapest, Budai Vigadó, Hagyományok Háza

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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Az ősz hűvös sóhaja
A hétvégi enyhe időjárást követően a hét elejétől ismét lassan
lejjebb kúszik a hőmérő higanyszála és a lassú lehűlés folytatódik. Az
előttünk álló napokban a nappali
hőmérséklet akár 19 C fok is lehet,
míg éjszaka 9-4 C fok várható. A
hétvégén inkább napos, keddtől,
jobbára felhős, csapadékos időre
számíthatunk.
Népi jóslat: November 19.,
Erzsébet napján, ha hulla hó, akkor szép fehér karácsonyunk lesz.

Derűre ború
Női röplabdacsapatunk a Budaörs ellen még magabiztosan továbbjutott
a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé. Két nappal később, október
utolsó napján azonban csak bizonyos
időszakokban tudta felvenni a versenyt
a Kaposvárral. Ennek pedig csakis vereség lehetett a következménye.

Nedeljkovic csapata. A folytatásban sem
sikerült közelebb lopódznunk ellenfelünkhöz, sőt a nyitó játszma végére jelentős hátrányba kerültünk, ahonnan
nem volt visszaút (25-16).
Amilyen rosszul indult az első
játszma, olyan jól kezdődött a második: Ekaterina Silchenkova leütése és

A harmadik játszmában Iga Piatek
kezdett a berényieknél liberó poszton,
Ekaterina Silchenkova pedig leütésből
és szervából megszerezte a szett első két
pontját, majd Jessica Ventura is villant.
A jó rajt után sajnos megint visszaesés
következett, majd 10-8-as berényi vezetésről számolt be az eredményjelző. Ekkor még reménykedtünk benne, hogy
sikerül – legalább egy – szettet rabolni
az 1.MCM-Diamant Kaposvári Egyetem csapatától, ám ez végül nem jött
össze. A végjátékban Makai Péter még

Shafagat Alishanova ásza után a Kapospartiak ki nem kényszerített hibájával
3-0-s berényi vezetésnek örülhettünk.
Nem sokáig. Sajnos feljavultak a sárgafekete mezesek nyitásai és – főleg kettes
poszton – több eredményes leütéssel
is jelentkeztek, így 7-5-re fordítottak,
sőt aztán 14-7-re növelték a különbséget. A játék minden elemében jóval
magasabb szinten teljesítettek ebben a
periódusban a dunántúliak. 18-16-ra
még sikerült felzárkózni, de a házigazdák magasabb sebességi fokozatra kapcsoltak, és a hajrát ismét sokkal jobban
bírták (25-18).

bizalmat szavazott Mészáros Zsófiának is,
de sem ő, sem a társai nem tudták megakadályozni a komoly játékerőt képviselő Kaposvár 3:0-s győzelmét (25-20).
1.MCM-Diamant Kaposvári EgyetemJászberény Volleyball Team 3:0
– Ezúttal jobb volt a Kaposvár, de
többet vártam a csapatomtól. Több taktikai elemben gyengén teljesítettünk és
ez vezetett ahhoz, hogy viszonylag simán
kikaptunk. A Kaposvár amit játszott, azt
nagyon precízen tette, és mi sajnos védekezésben semmilyen formában nem
tudtuk felvenni a versenyt – nyilatkozta
Makai Péter a mérkőzés után.

Budai Levente

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
november 14. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

november 20. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

november 16. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 21. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 17. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

november 22. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

november 18. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 23. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

november 19. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 24. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
november 16. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

2019. november 14.

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Kárpáti Márta, Ács Tibor, Kazsimér Nóra. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Papírforma-győzelem.
Röviden így foglalhatjuk
össze röplabdázóink október 29-i sikerét, amelyet az
NB I-es Budaörs fölött arattak. Az első, idegenbeli mérkőzésen aratott 3:0-s győzelem után joggal bíztunk
benne, hogy Makai Péter
játékosai idehaza kivívják a
jogot, hogy a Magyar Kupa
legjobb nyolc csapata között
szerepeljenek. Nos, nem
is kellett csalatkoznunk,
ráadásul nemcsak annak
örülhettünk, hogy ismét
nyertünk 3:0-ra, hanem annak is, hogy minden berényi röplabdázó
szóhoz juthatott.
Jászberény Volleyball Team-Budaörsi DSE 3:0 (16, 19, 20).
Két nappal később viszont már sokkal nehezebb feladat várt a lányokra,
hiszen az Extraliga legjobb négy csapata
közé vágyó Kaposvár otthonában kellett
volna pontot szerezniük a mieinknek.
Az elmúlt években nem sok ünneplésben volt részünk a Kapos-partján, és
ez sajnos most sem történt másként.
A találkozó első pontját a Jászberény
Volleyball Team szerezte, azonban pillanatokon belül 5-1-re fordított Sasa

Tripla öröm mesterhármassal
 folytatás az 1. oldalról
A 37. percben a korábban a JFC-t
erősítő Herczeg cselezte le magát az
alapvonalig, beadásánál az egyik hazai
védő kezét érte a labda, így büntető
járt a fővárosiaknak, amit Herczeg értékesített (2-1). Ahogy Pálinkás, úgy
az erzsébetiek csatára is duplázhatott
volna, de a szünet utáni első percben
Miskivel szemben rosszul találta el a
labdát. Átvették az irányítást a vendégek, a JFC ebben a periódusban saját
térfelére szorult. A fölényből azonban
nem lett gól, az ellencsapások egyikéből viszont növelte előnyét a házigazda.

A 77. percben Szöllősi szépen ment el
a bal oldalon, visszagurított Sándorhoz,
akinek lövését még kiütötte Bonica, Pálinkás pedig egy igazítás után a kapuba
küldte az elé kerülő labdát (3-1). Még
próbálkoztak a fővárosiak, de érezhetően eldőlt a meccs, jogosan tapsolták meg a szurkolók a lefújás után a
berényi csapatot.
Jászberényi FC – ESMTK 3-1.
Bár a korábbi hiányzók mellett Ludasit is nélkülözni kellett, az elszántság
mellett a feljavult játék, a szervezett védekezés és hatékonyabb helyzetkihasználás volt a győzelem receptje.

A három pont begyűjtése nemcsak
a mesterhármast elérő Pálinkás számára
jelentett tripla örömet, hiszen az erzsébetieket így már hatpontnyira sikerült
leszakítani, a mieink megelőzték az
otthon az Egerrel szemben veszítő (01) Tiszaújvárost, és a harmadik Ceglédhez hasonlóan 27 ponttal jelenleg
negyedikek. A 15. fordulóban, november 17-én, vasárnap 13 órától Egerben
jöhet a folytatás, míg a vetélytársakra
rangadók várnak – ESMTK - Cegléd és
Tiszaújváros - Füzesgyarmat lesz a párosítás –, tehát újabb győzelemmel akár
még előbbre is léphet városunk csapata.

Örültek, hogy ki tudtak állni!

A Jászberényi Kosárlabda SE előző
idényben fennállása óta legsikeresebb évét jegyezhette, manapság pedig mindenképpen a legkritikusabb
időszakát éli.
Ács Tibor

Lo Elhadji Malicknak a JKSE megbízott vezetőedzőjének igencsak fel van
adva a lecke, hiszen volt „főnöke” Nikola Lacics után, Juwan Statennel, a csapat irányítójával is felbontották a szerződést. Az már korábban ismert volt,
hogy Pálinger Balázs ujjtörése, Marko
Marinkovics pedig súlyos bokasérülése
miatt harcképtelen. A bajt tetézi, hogy
egyik edzésen Aleksza Brbaklicsnak
pedig a lábfejével történt valami, valószínű csonttörés. Buzás Bence pedig
mandulagyulladással bajlódik, de ha
minden jól alakul, 3-4 nap múlva már

edzhet. Így igen csonkacsapat utazott
Székesfehérvárra. Mind ezek ellenére
jól kezdtek, hiszen Alekszandrov beszórt
egy hármast majd egy duplát is. Mivel
a társak is csatlakoztak hozzá nyolc egységgel megléptek. Ezt követően azonban „felébredtek” az Alba játokosok is
és 20-20-nál utolérték a mieinket. Sőt
a kisszünetre már ők vezettek nyolc
(30-22) ponttal. A 2. etap elején egy
kicsit elhúztak a fehérváriak, ám Miller
és Pantelics gondoskodott arról, hogy
„csak” kilenc (54-45) maradjon közte
a félidőre. A nagyszünet után aztán a
házigazdák elkezdték szórni a triplákat.
Ugyan Mészáros is elsüllyesztette második hárompontosát, de ezzel együtt
is már, 21 volt közte. A zárónegyed
elejére pedig 85-60 állt az eredményjelzőn. Az utolsó negyedben sem lazítottak a hazaiak, hiszen ötperccel a
vége előtt Guyton találatával, már 30

volt a differencia a két csapat között.
Azért az mindenképpen említésre méltó, hogy Szigedi Bence mellett, – élete
első A-csoportos mérkőzésén –, Mondi
Richárd is behintett egy hármast, aki
Alekszandrov kipontozódása után kapott szerepet.
Alba Fehérvár - Jászberényi KSE
107-72. JKSE: Ruják 6, Reed 15, Miller 15/3, Alekszandrov 16/6, Pantelics
6. Csere: Mészáros 8/6, Szigedi 3/3,
Mondi 3/3.
Mint azt Petőfi Árontól a JKSE elnökétől megtudtuk, gőzerővel keresik az új
irányítót. Az meg majd a következő év
elejére derül ki, hogy a sérült játékosok
felépülése hogyan halad és ennek ismeretében döntenek az esetleges újabb
igazolásról. Mindenestre az élet nem áll
meg, hiszen ezúttal vasárnap este, az éllovas bajnokcsapat Falco Szombathely
lesz a vendég Jászberényben.

