Díjnyertes fotó

Advent első vasárnapján

Nagy Tamás fotóművész Kövesd
az utat című alkotása elnyerte a
Prizma Kör első díját.
Írás az 5. oldalon

A város adventi koszorúján az első
gyertyát Budai Lóránt polgármester
és Resch Tamás atya gyújtották meg.
Tudósítás a 3. oldalon

Lélekemelő orgonakoncert

Rákász Gergő orgonaművész ismét
komolyzenei pletykákkal fűszerezett
koncerttel örvendeztette meg a közönséget.
Cikk a 6. oldalon
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Jászberény város lapja

Népes közönség az alakuló ülésen Jászsági szakmaválasztó
kiállítás

A Bercsényi úti sportcsarnok adott otthont az immár harmadik alkalommal
megrendezett Jászsági Szakmaválasztó
Kiállításnak november 28-29-én.
munkatársunktól

Fotó: Demeter Gábor
tag jelen van, így a testület a törvények
értelmében határozatképesen megkezdheti munkáját. Elsőként a helyi választási bizottság elnökének, dr. Szabó Csabának adta meg a szót, aki a Himnusz
eléneklését követően tájékoztatót tartott
az önkormányzati választás egészéről.
Részletesen felsorolta az október 13-ai
választási nap résztvevőinek számát, az
elért eredményeket. A névjegyzékben
szereplő 21501 választópolgárból a város 21 szavazóhelyiségében 9420-an
jelentek meg (43,81%). A polgármesteri tisztségért Budai Lóránt, a Közösen
Jászberényért Egyesület jelöltje 14 szavazattal kapott többet az eddigi polgármesternél, Szabó Tamásnál. Két körzetben még ennél is szorosabb öt illetve tíz
szavazat különbség döntött.

A tíz egyéni körzetből hatban a Fidesz-KDNP jelöltjei szerezték meg a
mandátumot: Nagy András (2.vk.), Tamás Zoltán (4.vk.), Bódis Béla (6.vk.),
Szatmári Anikó (7.vk.), Bohárné Bathó
Rozália (9.vk.), és Balog Donát (10.
vk.). Négy egyéni körzetben a Közösen
Jászberényért Egyesület jelöltjei diadalmaskodtak: Bethlendy Béla (1.vk.), Bobák Zsolt (3.vk.), Balogh Béla (5.vk.),
Skultéti József (8.vk.).
A töredék szavazatok alapján a kevesebb egyéni körzetet elvivő KJE két
listás mandátumhoz jutott, a FideszKDNP-nek, valamint a Mi Hazánk
Mozgalom egyéniben nem nyert listájának egy-egy képviselője jutott be a
testületbe.
folytatás a 2. oldalon 

Ötven év a tánc öröméért

Fölszállott a páva
2019-ben is

A polgármester-választást követően
teljessé vált Jászberény város képviselő-testülete, amelynek ünnepélyes
alakuló ülésére december 2-án, 15
órai kezdettel a Déryné Rendezvényház dísztermében került sor.
Halász Lajos
A testületi ülést felfokozott érdeklődés kísérte, már negyedórával a kezdés előtt elfogytak a székek, majd a
pótszékek is, végül majd ugyanannyian
álltak körben a fal mellett és a kisteremben, meg a folyosón, mint ahányan
ülőhelyhez jutottak.
A testület első ülését Budai Lóránt
polgármester nyitotta meg, megállapítva, hogy a megválasztott 15 testületi

Fél évszázados jubileumát ünnepelte
a Lehel Melody TSE november utolsó szombatján, a báli díszbe öltözött
egykori és jelenlegi táncművészekkel
megtelt Ifjúsági Házban.
Kazsimér Nóra
Régi kedves ismerősök, barátok,
kollégák, illusztris művészek köszöntötték egymást a Bercsényi úti rendezvényház előterében szombat este

az 1969-ben alakult, jászberényi Lehel
Társastánc klub ötven éves születésnapjának alkalmából. A balra található kisterembe belépve tánctörténeti
kiállítást tekinthettek meg a nosztalgiázni vágyók, akikre fellépő ruhában
tündöklő, büszkén mosolygó énjük,
vagy épp a hagyományt tovább vivő
gyermekeik, unokáik kacsintottak
vissza az elmúlt évtizedek során kattintott fotográfiákról.
folytatás a 7. oldalon 

Idén újra indult a Fölszállott a páva
gyermek évada, amelyben ismét a jászberényi Viganó AMI táncosaiért izgulhatunk. Az elmúlt négy hétben az
elődöntők alkalmával sikeresen szerepeltek táncosaink és minden versenyzőnk továbbjutott a középdöntőbe.
Az első középdöntőben Dudás Lili Kispál Domonkos és az Árendás Kamara
Táncegyüttes lesz látható. A második
középdöntőben pedig Busai Bori - Makula Zoltán fog szerepelni. Már nem csak
szurkolhatunk a jászberényi fiatalokért,
hanem szavazhatunk is, hogy a középdöntőből a döntőbe jussanak!
Első középdöntő: 2019. december 06.
19:30 Duna TV. Második középdöntő:
2019. december 13. 19:30 Duna TV.
Szavazni normál díjas SMS-ben (20db)
és a MédiaKlikk Plusz alkalmazáson (20
db) keresztül is lehet az élő adás alatt. Telefonszám: +36 20/30/70 4422-999.
Dudás Lili – Kispál Domonkos kódja:
10. Árendás Kamara Táncegyüttes kódja:
03. Busai Bori – Makula Zoltán kódja a
jövő héten derül ki!
Nézzük a táncukat, küldjük a kódjukat! Hajrá Jászberény! Hajrá Viganó!

Jászberény Város Önkormányzata továbbra is fontos és támogatandó
célnak tartja a továbbtanulás, szakmaválasztás előtt álló 7-8. osztályos fiatalok jászsági kötődésének erősítését,
a szakképzés célzott segítését mind az
oktatói, mind a munkáltatói oldalról
egyaránt. Az elmúlt években a kiállítással párhuzamosan több olyan program
indult el városunkban, amelyek hozzájárulhattak a hiányszakmák számának
csökkentéséhez, segítve a fiatalokat abban, hogy olyan szakmát válasszanak,

amire szükség van, amivel erősíthetik a
jászsági vállalkozások versenyképességét, és erősíthetik a Jászság gazdaságát.
Fontos szempont kezdettől fogva,
hogy Jászberény a kiállítással ne csak a
helyben lakó gyermekeket segítse, hanem a környező jászsági települések diákjait is a pályaválasztásban. Elsősorban
7. és 8. osztályos tanulók, az egyházi
és a Jászberényi Tankerületi Központhoz tartozó iskolák diákjai érkeztek
(Alattyán, Jászkisér, Jászapáti, Jászárokszállás, Tápiógyörgye, Jászladány, Jászdózsa, Jánoshida, Pusztamonostor,
Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy, Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Jászjákóhalma, Jászszentandrás) több mint
1500-an, szervezetten, előre egyeztetett
időpontokban.
folytatás a 4. oldalon 

Megjött a tél

Fotó: Kárpáti Márta

Küzdelmes vereség
Annak ellenére, hogy a Vasas Óbuda három vesztes (két BL és egy bajnoki)
mérkőzéssel a háta mögött fogadta Jászberény röplabdacsapatát a női Extra
Ligában, mindenképpen a tavalyi bajnok számított a mérkőzés esélyesének.
Ács Tibor
A Magyar Kupában a Balatonfüred
ellen aratott győzelem után kissé nagyobb
önbizalommal léptek pályára lányaink a
Vasas Folyondár utcai otthonában. Bátran

is kezdtek, ám 4-4 után négy ponttal megléptek a kék-fehérek. Ez még nem lett volna nagyobb baj, de amikor már 14-5 állt
az eredményjelzőn, látszott, hogy odalesz
az első játszma. Így is lett 25-9 lett a vége.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Akit az Isten száz éve szeret

Századik születésnapján köszöntötte
Szabó Józsefné Margit nénit családja, Budai Lóránt polgármester és a
Szent Klára Idősek Otthonának közössége kedden délelőtt az egykori
zárda ebédlőjében.
kárpáti
Margit néni hallása már nem tökéletes, ezért unokája, Gabriella segített
az ünnepeltre vonatkozó információk
átadásában. Elmesélte, hogy nagymamája, Finta Margit 1919 december 1-én
született Jászfelsőszentgyörgyön. Férjével is ott laktak a faluban a Jókai ABCvel szemben. Két fiuk született, az egyikük Budapestre költözött míg másikuk,
Gabriella édesapja Berényben él. Margit
nénit két unokája és négy dédunokája is
felköszöntötte a jeles napon. Férje, aki
Jászberény gyáraiban töltötte munkás
éveit, már sajnos nem lehetett a gratulálók sorában. Margit néni tizenöt éve
az otthon lakója, ahol a dolgozók gondos felügyelete mellett biztonságban, a
lakótársak társaságában szeretetben, vidáman telnek napjai.
Az őt körülvevő gondoskodó szeretetet a születésnapi ünnepség szépen
példázta. Mindenekelőtt Budai Lóránt
polgármester szólt a város nevében az
ünnepelthez, és az otthon vezetőjének,
Vargáné Deme Katalinnak kérésére néhány szóban Jászberény új vezetőjeként
bemutatkozott az otthon lakóinak is.
Hangsúlyozta, a vezetésével felállt új testület célja, hogy egy jó kapcsolat alakuljon ki a városvezetés és Jászberény lakói,
benne természetesen az otthon lakói
között. Egészségügyben eltöltött éveiből fakadóan tisztában van vele, milyen
munka folyik e falakon belül, amely tevékenység előtt a legnagyobb tisztelettel
hajt főt. Mindezért köszönetet mondott

az otthon dolgozóinak, az idős lakóknak
pedig, közülük kiemelve elsőként Margit néninek, jó egészséget kívánt.
A száz éves évfordulóra az otthon
közössége kedves kis műsorcsokorral
készült, amelyben az összetartó szeretetet, a békés boldogságot hangsúlyozták
az előadók rövid prózában és versekben. A virágcsokrok és a miniszterelnök köszöntő diplomájának átadása
előtt közös Szűz Mária énekkel örvendeztették meg az ünnepeltet.
Margit néni meghatottan fogadta
a köszöntők hadát és hálát mondott
a Jóistennek, amiért ilyen szerető családdal ajándékozta meg hosszú életét.
„Engem biztosan nagyon szeret az Isten, ha ilyen sokáig megtart” - állapította meg az ünnepelt. Tréfás kedvét
is megtapasztalhatták a jelenlévők, hiszen Ádám nevű unokája virágcsokrát
az „Ádám hol vagy, merre csavarogsz”
strófa éneklésével vette át. Az ünnepségre a koronát a hatalmas szülinapi
torta tette fel, amelyet Margit néni, a
rokonok és a Szent Klára Otthon nagy
családja közösen fogyasztottak el.

Lájkolja közösségi oldalunkat, hogy
elsőként értesüljön lapunk digitális
változatának megjelenéséről!

www.facebook.com/berenycafe

Emlékezés

Benke Lászlóné
szül.: Demény Mária (1941-1999)

halálának 20. évfordulójára
„Csillag lett, mert szívből szeretett,
s én úgy szerettem, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.”
Szerető gyermekei és unokái

Köszönetnyilvánítás

Csányi Istvánné
szül.: Bojtos Magdolna (Kati)
(1943-2019)

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászszertartásán megjelentek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Szerető férjed, családod és
unokáid

2019. december 5.

Népes közönség az alakuló ülésen
 folytatás az 1. oldalról
A november 10-én szükségessé vált megismételt polgármester-választás hasonló
adatait ugyancsak ismertette
a HVB elnöke. 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.
Ezt követően dr. Szabó Csaba előtt
letették az esküt a képviselők. A már
említett egyéni képviselőkhöz csatlakoztak a listán bejutottak is, úgymint
Bozsik Ferenc és dr. Gedei József (KJE),
dr. Szabó Tamás (Fidesz-KDNP), valamint Dobrán Gyula (Mi Hazánk).
A polgármesteri esküt ugyancsak
a HVB elnöke előtt tette le Budai
Lóránt, akit hosszan tartó vastaps köszöntött. A polgármesteri köszöntő és
programismertető hangsúlyos eleme
volt a város polgárainak bevonása a
döntésekbe. A város lakói nélkül nem
lehet Jászberényt építeni, és a mostani
ülés helyszíne is ezt jelzi, ezért került
a városháza szűkös emeleti terméből a
DRH dísztermébe ez az alkalom, hogy
minél többen részt vehessenek rajta,
amit a polgármester a jövőben is remél.
Az általa ígért új stílusra példaként
felhozta, hogy megválasztását követően felkereste Pócs János országgyűlési
képviselőt, akivel a város további fejlesztéséről egyeztettek. Budai Lóránt
kompromisszum-készségéről beszélt,
kiemelve, hogy egy dologból viszont
nem engednek, a közpénzek sorsának
átláthatóságából, ami miatt mindenképpen szükség lesz a Közbeszerzési
bizottság felállítására.
A napirendek sorát a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása nyitotta. A vonatkozó jogszabályok alapján az előbbi
698.019, utóbbi 104.703 forint.
A második napirendi ponttól függött az alakuló ülés sikere, nevezetesen
a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása, ami a képviselő-testület
működését szabályozza. Budai Lóránt
is hangsúlyozta, ahhoz, hogy az új képviselő-testület az alakuló ülésre meghatározott feladatainak eleget tudjon tenni, szükséges az SZMSZ módosítása, a

Emlékezés

ILONKA HENRIETTA
(1978-2015)

halálának 4. évfordulójára.
Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, ezek
a fények világítsanak Neked. Emléked
örökké itt van velünk, amíg élünk Te is
élsz velünk.
Engesztelő szentmise a Főtemplomban
december 8-án este 6 órakor.
Szeretteid

képviselő-testület szerveinek létrehozása, meghatározása.
A korábbi hat bizottság helyett ebben a ciklusban öt állandó bizottság
létrehozására, valamint tanácsnokok
választására is javaslatot tett a polgármester. Továbbra is főszabály, hogy a
bizottságokba három személyt a képviselő-testület tagjai közül kell választani,
valamint két-két nem képviselő – külsős – bizottsági tag segíti azok munkáját. Kivételt képez ez alól az újonnan
felállításra kerülő Közbeszerzési Bizottság 9 taggal, amelyből 8 önkormányzati képviselő, egy tag pedig nem képviselő-testületi tag.
A polgármester közölte, hogy nem
tudja befogadni a Fidesz frakció hét
tagja által benyújtott módosító indítványt, mert attól eltérően ragaszkodik a
közbeszerzési bizottsághoz, a két alpolgármesterhez, a három tanácsnokhoz,
és számos ponton (például a sürgősségi
ülések szabályai, a bizottsági elnökökkel, tanácsnokokkal való egyeztetések vagy a közmeghallgatás sűrítése –
utóbbi évi négyre) azzal nem ért egyet.
A Fidesz frakció SZMSZ módosítását
benyújtotta, de élő szóban a helyszínen
nem ismertették. (A struktúra lényegét
keretes írásunk mutatja – a szerk).

A szavazás során előbb
a módosító indítványról
voksoltak a képviselők. A
Fidesz indítványa hét igen és
ugyanannyi nem szavazatot
kapott egy tartózkodással,
a polgármester előterjesztése pedig ugyanannyit, de
Dobrán Gyula, a Mi Hazánk képviselője nem tartózkodott, hanem igent nyomott, így a következő öt év
önkormányzati struktúrája
elfogadást nyert. A polgármester ideális, általa elképzelt módon
vezetheti a testületi munkát.
A továbbiakban inkább technikai
jellegű, egymással összefüggő napirendek
következtek. Szavazatszámláló bizottság
alakult Tamás Zoltán vezetésével, amely
közreműködött az alpolgármesterek titkos választása kapcsán. Balogh Béla és dr.
Gedei József egyaránt 8-8 igen szavazattal lettek a polgármester legfőbb segítői.
Társadalmi megbízatású alpolgármesterekként a törvény megszabta maximum
szerinti 314.109 forint tiszteletdíjat, és
47.116 forint költségtérítést kapnak december 2-ától kezdődően. Ők is esküt tettek, immár a polgármester előtt.
Ezután az SZMSZ függelékeit is elfogadta a testület, amelyek személyekkel töltik fel, nevesítik a bizottságokat,
pozíciókat. Itt a Fidesz visszavonta a
más struktúrára kidolgozott módosító
indítványát, így szinte a teljes struktúra
megszemélyesedhetett. Egyénenkénti
szavazás következett, amit a közönség
türelmesen végigvárt. Végülis 11-15
közötti szavazat-szórással mindenki
bizalmat kapott két kivétellel, akiket
ezúttal Budai Lóránt nem terjesztett
elő. A nem képviselő bizottsági tagok
ugyancsak esküt tettek.
Az alakuló ülés rendben ért véget.

Az állandó bizottságok tagjainak és
a tanácsnokok névsora
1) Humán, Jogi és Közrendi Bizottság
• Elnök: Bethlendy Béla
• Tagok: Skultéti József, Nagy András
• Külsős tagok: Lótos Tiborné,
Körei Nagy József
2) Közbeszerzési Bizottság
• Elnök: Skultéti József
• Tagok: Bethlendy Béla,
Szatmári Anikó, Tamás Zoltán,
Bobák Zsolt, Bozsik Ferenc,
Balog Donát, Dobrán Gyula
• Külsős tag: Gulyás Erzsébet
3) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
• Elnök: Szatmári Anikó
• Tagok: Bethlendy Béla,
Dr. Szabó Tamás
• Külsős tagok: Durucz Ádám,
Nagy Béla

4) Városfejlesztési Bizottság
• Elnök: Tamás Zoltán
• Tagok: Bobák Zsolt,
Bohárné Bathó Rozália,
• Külsős tagok: Turóczi György,
Kisnémethné Király Éva
5) Városüzemeltetési és
Tulajdonosi Bizottság
• Elnök: Bobák Zsolt
• Tagok: Bozsik Ferenc, Bódis Béla
• Külsős tag: Gregor István
Ifjúságért és sportért felelős
tanácsnok:
• Balog Donát
Környezetvédelmi tanácsnok:
• Bozsik Ferenc
Közbiztonsági tanácsnok:
• Dobrán Gyula

A Fidesz javasolt struktúrája
A Fidesz frakció a testületi ülést
megelőzően sajtóbeszélgetésen ismertette saját struktúra javaslatát.
Abból kiindulva, hogy a képviselőket tekintve egyénieknél 6-4, a listásakat is figyelembe véve 7-6 arányban többséget szerzett a Fidesz a
választáson, a bizottsági struktúrában ezt szeretnék viszontlátni, legalább fele-fele arányban.
Javaslatukban az eddigi hat és
a KJE javaslata szerinti öt helyett
négy bizottságot javasoltak módosító indítványukban: Humán Erőforrás bizottság; Pénzügyi, Gazdasági

és Tulajdonosi Bizottság; Városfejlesztési Bizottság; Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság,
amelyeket fele-fele arányban vezetne KJE-s és Fideszes elnök.
Emellett három tanácsnok helyett két, két alpolgármester helyett viszont csak egy megválasztását javasolták. Érveik szerint ez
olcsóbb és ütőképesebb struktúra,
mint a KJE javaslata, és azt nem
tudják érvként elfogadni, hogy a
választást megelőző egyeztető tárgyalásra hivatkozva mind a hét
kormányra került KJE tag kapjon
valami pozíciót.

Advent / Bál

2019. december 5.

Értünk is ég az első gyertya
Elérkezett december első napja, és
vele az adventi időszak kezdete is,
melynek apropójából vasárnap délután fellobbant az ünnepi fenyőkoszorú lila gyertyájának lángja. A karácsonyi készülődést, a lelki elmélyülés
megkezdését jelző fények és a gőzölgő, finom illatok a Promenádra csalogatták a város apraját és nagyját.
kazsimér
Forró fahéjas bor, édes sült tök,
cukros kalács és karamellás csoki aromája vonta körbe vasárnap délután a
főtér felé sétálókat, akiket az első közös
adventi gyertyagyújtásra invitáltak a
szervezők. A színpompás díszkivilágítás
és az arany-piros ruhát öltött városi fenyő alatt – melyet idén Sárközi Sándor
és családja ajánlott fel az Ady Endre
útról – gyülekező tömeget Lóczy Péter
köszöntötte a Jászkerület Nonprofit
Kft és Jászberény Önkormányzata nevében. Külön tisztelettel fordult a szónokokhoz, Budai Lóránt polgármester-

hez, valamint Resch Tamás káplánhoz,
akiknek a lelki feltöltődés jegyében
megfogalmazott gondolatai előtt az
ünnepi pódiumra immáron nyolcadik
alkalommal lépő Cantate Nobis Énekegyüttes előadását élvezhettük.

A gálakórus minősítésű énekegyüttes ebben az évben is több alkalommal
lépett közönség elé, legutóbb november 19-én rendezték meg Jászberényben a hatodik regionális kórustalálkozót, míg az elmúlt héten Budapesten
szerepeltek a Jászok című történelmi
dal- és táncjáték kórusában. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó műveket
felvonultató produkciójukban többek
között Friedrich Händel szerzemény,
Juhász Gyula vers, egy katalán ének és
egy tradicionális dél-afrikai dallam is
helyet kapott.
Budai Lóránt polgármester beszédében a nehézségek hátrahagyására, a
szeretett személyekkel töltött minőségi
időre hívta fel a figyelmet. „Minden
nagy eseményt egy várakozás előz meg,
és ez a várakozás a mai nappal hivatalosan is elkezdődött. Ez az időszak
elsősorban az önmagunkba nézéssel,
elcsendesedéssel és hétköznapi életünk jobbá tételével kell, hogy teljen.
Nagyon fontosnak tartom, hogy nem
csak a karácsonyt, nem csak Jézus születését, hanem minden eseményt, mely
életünk nagy fordulópontjává fog válni a jövőben – még ha nem is tudjuk
előre –, fontos, hogy egy olyan időszak
előzzön meg, amikor azokkal vagyunk,
és azokkal foglalkozunk, akiket szeretünk, és akik bennünket igazán szeretnek. Nagyon sok problémája van
mindannyiunknak, de meg kell tanulnunk ezeket a gondokat a küszöbön
kívül hagyni. Meg kell ezt tennünk ahhoz, hogy életünk szebb, nyugodtabb
és boldogabb legyen, mert csak akkor
tudunk építkezni, jobbak lenni, időt
hagyni magunknak, szeretteinknek és
a családunknak hogy együtt legyünk,
egymással törődjünk, hiszen ennél
nincs fontosabb dolog a világon.”
A következőkben Resch Tamás, a
Nagyboldogasszony főtemplom káplánja szólt a téren egybegyűltekhez.
Beszédében különlegesnek nevezte ezt
az estét, ugyanakkor hangsúlyozta, hiába készülünk négy héten át a szeretet
ünnepére, ha a készület végén az évnek
talán a legsötétebb napjait éljük meg.
„Mindenki feszült, még nincsen meg
az ajándék, még nem áll a karácsonyfa, még takarítani kell, a bolt mindjárt
bezár, iszonyú feszültségek, veszekedések, egymás csiszolása, morgolódások,
sértődések. Hogy is van ez a szeretet
ünnepe dolog?” – kérdezett rá az atya a
legfontosabbra, és kiemelte, szerencsére
Isten szeretete nem azt jelenti, hogy mi
szeretjük az Istent, hanem hogy ő előbb
szeretett bennünket. Az Úr tudja, nélküle a mi ünnepünk nem is ünnep, hanem egy olyan nap, amit túl kell élni.
Az Isten nem akarja, hogy az ő fiának
születésnapja egy olyan nap legyen a
számunkra, amikor összeszorítjuk a
fogainkat, és azt mondjuk, most jól
érzem magam, akkor is, ha belehalok.
Azt szeretné, hogy igazi öröm, igazi
szabadság legyen bennünk. Ezt várjuk, ezt kérjük az Istentől, aki nagyon
szívesen megadja nekünk. „Ennek a
reményében áldjuk meg ezt az adventi
koszorút, és ennek a reményében készülünk karácsonyra, amely talán nem
pont olyan lesz, mint amit mi szeretnénk, de nagyon jó lesz.” – fogalmazott
Resch Tamás, aki végezetül megszentelte a város koszorúját, melynek első,
Budai Lóránt polgármesterrel közösen
meggyújtott lángja nem csupán a hitet,
hanem két személyt, Ádámot és Évát
szimbolizálja, akiknek a megváltó elsőként ígérte meg a felszabadítást.
Az ünnepi műsor a Lehel FilmSzínházban, Rákász Gergely orgonaművész már hagyományosan megrendezett hangversenyével folytatódott.
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November 24. – Klapka

Fotók: Pesti
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November 30. – Szent István

Iskola

Jászsági szakmaválasztó kiállítás
 folytatás az 1. oldalról
Négy jászsági iskola
várta a diákokat: a Szolnok Megyei SZC Klapka
György Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája, a
Jászberényi
Katolikus
Óvoda, Általános Iskola,
Liska József Középiskola
és Kollégium Tagintézménye, a Terplán Zénó
Ferences
Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Jászapáti
Gróf Széchenyi István
Katolikus Középiskola
és Kollégium. Mellettük
két szolnoki intézmény
is kitelepült: a Szolnok
Megyei SZC Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, valamint
a Szolnok Megyei SZC Petőfi Sándor
Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája.
Itt voltak a jászság kiemelkedő jelentőségű vállalkozásai: az Electrolux
Lehel Kft., a Jász-Plasztik Kft., a Samsung Zrt., a Fortaco Zrt., a CO-OP Star
Zrt., a Ferro-Pess Kft., a Scintilla Kft.,
a Konkoly Electro Kft., a Sebestyén
Kft., a Kód Kft., a Darázs Keverő Kft.,
a Metálplaszt Kft., a Thyssenkrupp
Kft., a Boros és Fiai Kft., a Barakk Kft.
A megyei szakképző iskolák bemutatták képzési rendszerüket, hiányszakmás képzéseiket, ösztöndíjprogramjukat és a gyakorlat megszerzésének
lehetőségeit. A vállalkozások bemutatkoztak, ismertették az általuk kínált
álláslehetőségeket, szakmai követelményeket és munkakörülményeket. Ezen
kívül tájékoztatást adtak a tanulószerződések kötésének lehetőségeiről, a
gyakorlati képzéseikről.
A kiállításon külön hangsúlyosan
bemutatták a hiányszakmákat: lakatos,
hegesztő, forgácsoló, villanyszerelő, eladó, pénztáros, boltvezető, kereskedő,
pék, cukrász, automata gépkezelő, gépész
technikus, elektromos műszerész, PLC
programozó, erősáramú berendezésgyártó, gazdasági adminisztrátor, irodai
asszisztens, gyártásvezető informatikus,
mezőgazdasági gépszerelő, szerszámkészítő, kőműves, festő, ápoló stb.
A rendezvény koordiátora, Bódisné
Görbe Krisztina köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a Jászságban
is vannak úgynevezett hiányszakmák,
és versenyképes képzést kell az iskoláknak biztosítani. A huszonöt kiállító

Izlandi
tanulmányút
A Bercsényi Miklós Általános Iskola több KA2-es projektben is részt
vesz. Ebből az egyiknek az első találkozóját rendezték meg Izlandon,
Reykjavikban november közepén.
Kiss Attila

Fotók: Pesti
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Három tanár utazott ki a távoli
országba , ahol a projektben résztvevő
hat iskola – a főkoordinátor görög iskola, és egy-egy román, olasz, finn, és
a házigazda izlandi iskola, meg a Bercsényi – találkozott. A projektben mindig lesznek gyerekmobilitások, csak
Izlandra és Finnországba nem tudnak
utazni tanulók. A projekt témája az
önkéntesség, címe: Stand by me! Az
első találkozón a résztvevő tanárok
megismerkedtek egymás intézményeivel PPT bemutató keretén belül, majd
felosztották a két év feladatait, kiválasztották a projekt logóját, létrehoztak

ezerötszáz pályaválasztás előtt álló diáknak próbál kedvet csinálni.
Budai Lóránt polgármester köszönetét fejezte ki azoknak a vállalkozók-

nak, akik eljöttek erre az eseményre.
Arra bíztatta a fiatalokat, hogy bármely
szakmát választják, azt teljes odaadással
vigyék végig.
Dr. Sziráki András, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szóba
hozta, hogy az Electrolux esete erősen
foglalkoztatta a vállalkozókon keresztül
a Kamarát is. Mészárosné Vas Márta, a
Jászberényi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese hangsúlyozta, a
tanároknak kell hozzásegíteni a szakma
kiválasztásához a diákokat, és ez nagy
felelősség. Végezetül Pócs János országgyűlési képviselő követendő példának
tartotta a nagyvállalkozók részvételét,
hiszen nagy szükség van a szakmunkára, majd megnyitotta a rendezvényt.
A jelenlévő diákok ezután végig
járták az összes helyszínt, érdeklődtek,
kipróbáltak egyes dolgokat. Nekik sem
mindegy, hogyan tudják megalapozni
stabilan a jövőjüket.

egy weboldalt, ezenkívül megbeszélték
a hátralévő öt találkozó időpontját is.
A csoportot óriási megtiszteltetés érte,
fogadta őket az izlandi köztársasági elnök, Guðni Th. Jóhannesson.
Megismerkedtek a fogadó intézménnyel, a Grandaskólival, egy önkéntes mentőszolgálatnál is jártak látogatáson, és egy olyan iskolában is, ahol
10 évfolyamon az alapfokú oktatás és
különböző szabadidős tevékenységek a

profil. Mind ennek az intézménynek,
mind a Grandaskólinak a felszereltsége,
oktatási módszerei lenyűgözték a vendégeket, akik csak bízhatnak abban,
hogy egyszer Magyarországon is hasonló körülmények között taníthatnak. A
bercsényisek eljutottak a Geysirhez,
a Gullfosshoz, a Pingvellirhez, jártak
Fludirban ( az izlandi tanárok víkendházában ) is, és a program végén megmártózhattak a Blue Lagoonban.

Fórum / Hirdetés
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Díjat nyert Nagy Tamás képe
pályázati lehetőségekről, kiállításokról,
különféle kiadványokról, képzésekről.
– Többünkben felmerült, miért
nincs egy olyan nagyon fontos művészeti ágnak, mint a fotózás jászsági szervezete, amely az országos szervezethez
csatlakozva megjeleníthetné, képviselhetné az itt élő, és tevékenykedő fotósokat úgy országos, mint nemzetközi
szinteken. A jövőben szeretnénk megvalósítani kiállításokat is, illetve részt
venni további országos pályázatokon,
továbbképzéseken, táborokon, aktuális
eseményeken – részletezte Nagy Tamás,
akinek nyertes felvétele az Álomgyár
Fotóstúdió oldalán is megcsodálható.

Jászberényi telephelyre

gépkocsivezető
munkatársat keresünk.
Feltételek:

C-kategóriás jogosítvány,
GKI, sofőrkártya.

Előnyt jelent:

A Prizma Kör idén ősszel meghirdetett
Nyomok című fotópályázatán szerzett
nívós elismerést Nagy Tamás, a Lehel
Vezér Gimnázium tanára, egyben az
Álomgyár Fotóstúdió tulajdonosa.
kazsimér
A budapesti székhelyű fotóművészeti alkotócsoport évek óta biztosít
pályázati lehetőségeket különböző tematikákban a vállalkozó kedvű művészeknek. Idei, Nyomok címmel meghirdetett eseményükre 36 jelentkező
146 alkotást küldött be, melyek mindegyike az élet különféle entitásokon, a
természet alkotóelemein hagyott változatos lenyomatát hivatott bemutatni.
A zsűri 31 alkotó 36 felvételét vá-

lasztotta ki elismerésre és kiállításra,
köztük az első díjat elnyert Nagy Tamás Kövesd az utat című munkáját,
amely a Szentkúti templom hóval borított látképét ábrázolja.
Az alkotó lapunknak elmondta,
korábban nem adódott rá alkalom,
hogy figyelemmel kísérje a kiírt pályázatokat és megmérettesse magát, ezúttal is a fél éve életre hívott Jászsági
Fotókör képviseletében szeretett volna
lépéseket tenni a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) tagság érdekében. Ez a
közösség előnyös kollektíva mindenki
számára, aki a fotográfia területén tevékenykedik, ugyanis lehetővé teszi,
hogy az alkotók bekapcsolódjanak az
országos vérkeringésbe, értesüljenek a

E-kategóriás jogosítvány,
könnyű-, vagy nehézgépkezelői jogosítvány.

Telefonszám:

+36-20/206-8588

www.jku.hu

Fogadóóra

5. oldal

Adventi
evangelizáció
December 6-án, pénteken és
december 7-én, szombaton
este hat órára

adventi evangelizációra
várják a híveket a Thököly úti
Református Gyülekezeti Házba.

December 9-én, hétfőn 15 órai kezdettel
Balogh Béla alpolgármester, önkormányzati képviselő az 5. számú választókörzet
lakóinak tart fogadóórát a Polgármesteri
Hivatal földszinti tanácstermében.

Hálás szívvel
mondok köszönetet

kedves volt tanítványaimnak,
rokonaimnak, jó szomszédaimnak,
ismerősöknek, akik

Advent második vasárnapján
délelőtt tíz órakor
a Határon Túliak Találkozóján

Mező Miklós

kárpátaljai lelkipásztor szolgál
Vőlegényre várva címmel
a Református Templomban.

Plasmage vágás nélküli
szemhéjplasztika
már Jászberényben is!

90. születésnapomon
körbevettek szeretetükkel,
elhalmoztak szép verseikkel és
köszöntő leveleikkel.
Isten éltessen mindenkit!
Köszönettel:
Szappanos Géza szabó oktató

Dr. Szabó András

Jászberény, Szövetkezet út 5. fsz. 1.
K: 10.30-12.30, Cs: 15-18.30
Telefon: 06-20/461-3220
www.borgyogyaszszolnok.hu

Ajándékozzon szeretteinek karácsonyra
termálfürdő belépőt,
bérletet vagy szolgáltatást.
Pihenés és kikapcsolódás egyszerre
egy kellemes környezetben.
Szolgáltatásaink: Gyógy, talp és
nyirokmasszázs, tangentor, iszapkezelés, gyógytorna, mofetta
(széndioxidos szárazfürdő), termálvizes medencék, finn és infra
szauna, kamillás gőzkamra.

Karácsonyi

élőhal vásár
a jászberényi
TESCO
parkolójában
2019.
december 12-23-ig,
9-18 óráig.

Érdeklődni: 5100 Jászberény, Hatvani út 5.

Tel.: 06-57/412-108, 06-30/942-1043. www.vvzrt.hu

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz.: 13-18, Cs.: 8-14,
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058

H, P.: 8-13,
K, Cs.: 13-19

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Vásároljon
magyar
termelőktől
magyar almát!

Várjuk a korizni
vágyókat!
Közönségkorcsolya
időpontok:

Az ajánlat az akcióban résztvevo magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu oldalon) veheto igénybe 2019.11.04-tol 2020.02.29-ig
elozetes bejelentkezést követoen. A csomag részét képezo 21 pontos átvizsgálást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, elore meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját
a peugeot.hu oldalon találja, illetve a Peugeot-márkaszervizekben kaphat részletes tájékoztatást. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelezo hatósági muszaki vizsgát. Az átvizsgálás azt ellenorzi, hogy az ellenorzési pontokon, kontrollpontokon a vizsgálat idopontjában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti elore az adott pontok és/vagy a jármu
bármely más alkatrészének, berendezésének késobbi meghibásodási eshetoségét. Az átvizsgálás során az átvizsgálást végzo szakember a muszerfalon kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) és a gépjármu hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenorzi. A tájékoztatás nem teljes köru, a P Automobil Import Kft.
fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. A jelen hirdetés nem minosül szerzodéses ajánlatnak. A szolgáltatáscsomag tartalma és ára más akcióval,
ajánlattal és/vagy huségprogram kedvezményével nem összevonható. A feltüntetett ár 10 Ft-ra kerekített bruttó akciós ügyfélár.
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Jászberény, Nagykátai út 20/a.
Tel.: (57)505-300

Szolnok , Verseghy út 3.
Tel.: (56)524-090

Karcag, Madarasi út 54/a.
Tel.: (59)500-139

www.qualite.hu

december 7........15-22 óráig
19 órától zenés jégkori!
Hangulatfelelős: DJ Krisz
december 14......15-21 óráig
december 21......15-21 óráig
Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
oldalon. (Bejárat és parkolás
a Sportpálya utca felől)

Jégre fel!

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

Időpont, helyszín:

2019. december 7.
(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.

6. oldal

Szabadidő

www.jku.hu
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Egy kiátkozott hős igazsága
Görgei Artúr tábornok személye, a
világosi fegyverletétel árulása, avagy
hőstette a mai napig megosztja a magyar történelem iránt érdeklődőket.
Dr. Ócsai Antal főorvos, Görgeikutató egyszemélyes előadóestjén a
mintegy százfős hallgatóságra bízta
az ítéletet november 27-én, kedden
este a Szikra Galériában.
Kárpáti Márta
Ócsai doktor már nem első alkalommal lépett közönség elé Komiszkenyér című előadásával, amely Görgei
Artúr válogatott leveleiből, emlékirataiból összeillesztett, diaképekkel kísért
monológ. Tiszteletet parancsoló, ugyanakkor nyugalmat árasztó megjelenése,
súlyos gondolatokat hordozó, mégis
higgadt retorikája, színészi maníroktól
mentes előadásmódja valóban Görgeit
idézte elénk másfél órában. Kétszáz év
messzeségéből időn és téren áthatolva
karnyújtásnyi távolságban állt tőlünk
a hadmozdulatok mikéntjén vívódó, a
politika fogaskerekei között őrlődő, a
hazaszeretet lángjától megperzselt tábornok, aki az életét is bármikor kész
lett volna feláldozni az országért. A férfi,
akit a háború, a kényszerből választott
katonaság eltávolít ifjú hitvesétől. A tudós, akit a kémiai laborok világa száz-

szor inkább vonzott, mint a csataterek.
Az Ócsai doktor által napi- és hetilapok hasábjaiból, folyóiratokból,
könyvekből – mozaikdarabokból –
felépített élettörténeti kollázs Görgei
gondolatain keresztül kaput nyitott
nem csak a tábornok történetére, de
a szabadságharc korára is. A hadvezér
szemszögéből figyelve egészen másfajta
valóság tárul a figyelmes érdeklődő elé,
mint a történelemkönyvek lapjai nyomán megelevenedő kép. Görgei Artúr
leverte a glóriát Kossuth fejéről, igaz
égi koronája nem hullott darabokra,

Karácsonyi Akció a Jászberényi Termálfürdőben!

Fájnak a végtagjai vagy magas a vérnyomása?
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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:
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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

de repedések mindenképp keletkeztek
rajta. A memoárokból felszínre kerülő csörték a kormányzó és a tábornok
között súlyos tévedéseket, stratégiai
hibákat, hatalomféltést, sőt gyávaságot
sejtetnek a szabadságharc vezére részéről. A kortársak talán nem tudták, vagy
nem akarták tudni Kossuth elhibázott
lépéseit, az utókor pedig piedesztálra
emelte a kormányzót.
Görgeinek viszont nem bocsájtották meg Világost, nem ismerték el,
hogy az adott helyzetben az egyetlen
utat választotta, ami járható volt, ami

méltó volt a magyarsághoz. Nem bocsájtották meg, hogy nem vitte halálba
katonáit, és nem halt együtt a tizenhárom tábornokkal. Azokkal, akiknek
halála elkerülhető lett volna egy őszinteségen alapuló haditerv szerint.
Görgei arra kárhoztatott, hogy
hosszú élete végéig cipelje a kiátkozottak terhét. A szabadságharc ütközetében súlyosan sérült feje mégis emelt
maradt haláláig, hiszen tudta és kötelességének érezte mindenkivel tudatni,
életben maradásával demonstrálni ártatlanságát. Nem adta meg azt a kegyet
az őt árulónak nevezőknek, hogy öngyilkosságba meneküljön és ezzel elismerje igazukat.
A két világháború között elnyerte a nép bocsánatát, elismerésre talált

A fellegeken is túl
Már hagyomány, hogy advent első
vasárnapján nemcsak kitűnő zenei
élménnyel, de megannyi szeretettel,
jó szóval, humorral és lelki táplálékkal ajándékozza meg jászberényi
közönségét Rákász Gergely koncertorgonista. A hangszerek fenegyerekét
megszelídítő művész eredeti módon
fújja le a port a klasszikusokról és
bújtatja új köntösbe turnéorgonáján,
ami csak küllemében kisebb a templomokban található testvéreinél.
Gergely Csilla
Idei, Karácsonyi történetek című
látványkoncertjén is sikerült újdonságot hoznia, ahol képzőművészet,
zenetörténet és orgonamuzsika lép
egyedi fúzióra, megtöltve azt a lelki feltöltődést szolgáló szakrális elemekkel.
Rákász Gergely a klasszikusok sikeres
marketingeseként egyedi módon, színes látványvilággal ötvözi koncertjeit.
A repertoárban szereplő darabokhoz
ezúttal Papp Norbert festőművész készített egyedi grafikákat. Több éves közös
munkájuk során jól kiismerték egymást, ezért is robbanhatott már rögtön
az elején Handel Tűzijáték-szvitje oly
nagyot és oly sokszínűt. Háromszáz éve
is így történhetett, a darab bemutatásánál. A király kérésére íródott zeneművet a londoni Green Parkban mutatták be, illetve annak csak két tételét
a váratlanul, bár bizonyára sorsszerűen
érkező zápor miatt. Nekünk, nézőknek
szerencsére zápor nem jutott, de zenei
élményből annál több.
Rákász Gergely azt vallja, hogy
egy orgonakoncert olyan Bach nélkül,
mint egy kabát gomb nélkül. Ezúttal
a c-dúr prelúdium és fúgát szólaltatta
meg, melyet a zeneszerző alig húszévesen vésett kottába. A matematikai pontossággal és precízséggel megkomponált darabban Bach sűrűre szövi a zenei
szövetet, és keresztrejtvényként tárja
a hallgatóság elé. A fúga volt kedvenc
műfaja, de korálokat, azaz népi énekeket is megannyit komponált. Ezek
közül kettőben gyönyörködhettünk,

és alig hittük, hogy pár száz éve még
botrányosnak és túl modernnek számítottak a kor protestáns hívei körében.
Erdélyi fejedelemmé választásának
315. évfordulója alkalmából idén II.
Rákóczi Ferenc emlékévet ünneplünk.
Az első filmhíradók főcímdalaként is
ismert, a köznyelvben az eredetitől
igencsak eltérő szöveggel él, élt a köztudatban a Rákóczi-induló, melyet a
kiegyezés után a Himnusz és a Szózat
mellett a nemzet három dala közé soroltak. Rákász Gergely ezt a berögzült
„Vak Palizást” igyekezett közönsége

hadvezéri nagysága, kihunyhatatlan
hazafisága. A kommunizmus érájában
azonban divat volt bűnbakot állítani,
és Görgei figurája is éppen megfelelt
a célnak. A történelemkönyvek újra
befeketítették nevét, sárba tiporták
becsületét. Napjainkban szerencsére
ismét fordultak a lapok, helyre kerülni
látszik Görgei Artúr emberi nagysága,
napfényre kerül igazsága. Mindehhez
sokban hozzájárul az olyan lelkes kutatók munkája, mint dr. Ócsai Antal,
akinek hangján maga a tábornok szólt
hozzánk kedd este. Aki úgy nyitogatta
fel a múlt szelencéjét, hogy az előadást
követő másodpercekben félve ütöttük
össze elismerően a tenyerünket, nehogy az áhítatos csendet megtörő zajjal
elriasszuk Görgei tábornok szellemét.
emlékeiből homályosítani, s helyette
másra irányítani a figyelmet. Történt
ugyanis, hogy a Rákóczi-induló tett
egy kört a világban, majd egy francia
szerző, Hector Berlioz tollából íródott
kottában tért vissza hazánkba. „Miért
nem jutott ez eszébe a kor magyar zeneszerző értelmiségének?... Mindig
mással vagyunk elfoglalva, pedig a
kincs sokszor az orrunk előtt hever.”
A hazafias érzelmek lángjának
fellobbantása után Rákász Gergely a
fellegekbe, és azon is túl repítette közönségét. Gustav Holst angol zeneszerző nevét ritkán hallani, míg élete
főművét annál inkább. A világhírnevet
hozó A bolygók (1914-1916) című
szvitje megannyi filmzene alapjául
szolgál, többek között a Gladiátor, a
Harry Potter, A Karib-tenger kalózai
és a Star Wars filmekben is hallhatjuk.
Két tételt, a Jupitert és Vénuszt, mint
az erős, védelmező férfi és az életet adó
nő kozmikus jelképét festette le Rákász
Gergely virtuóz játékával. A misztikus
szépséget és szellemi üzenetet az orgona hitelesen közvetítette, benne az előadó minden tudásával, gyakorlatával és
szeretetével. Az utolsó hang leütésével
a súlytalanság örömteli állapotából a
gravitáció vonzotta vissza a székekbe a
nagyérdeműt, telve megannyi pozitív
töltéssel az ünnepváró időszakra. A
Lehel Film-Színház zsúfolásig megtelt
soraiból vastaps zúgott az orgonaművész felé, kinek jövő évi koncertjét már
most nem kevésbé várja ő maga, mint
jászberényi közönsége.

Ajánló
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Ötven év a tánc öröméért
 folytatás az 1. oldalról
Az ereklyékben gazdag tárlat szemet
gyönyörködtető ruhadarabokon, fekete-fehér emlékeken, elismerésre méltó
díjakon és okleveleken keresztül vezette az érdeklődő tekinteteket a rendszerváltás előtti időktől napjainkig.
A kezdetekkor még Bagyari Ildikó
vezette, formációs táncokkal foglalkozó közösségben a legendás dr. Mák
Lászlóné, Hédi néni vállalkozott, hogy
a versenytáncokkal is megismertesse a tehetségeket. Legeredményesebb
párosa az “A” osztályos Molnár József
és Molnár Anna testvérpár volt, akik
1976-ban vették át a klub irányítását,
és éveken át közösen nevelték, vitték
sikerre a versenyzőket. A klub élvonalából többen tánctanári képesítést
szereztek. A hazai fellépéseken túl a
csoport többször járt külföldön, nemzetközi táncversenyeken, sőt, szerepeltek nagyszínházi produkciókban is. A

klub húszéves évfordulójára megkapta
a Kiváló Együttes címet, majd a testvérpár különválását követően 1989ben Szolnokon megalakult a Pelikán
Táncklub, 1994-ben pedig a Melody
Táncklub Molnár Anna vezetésével.
1998-ban a Lehel táncklub a Miskolci
Formációs Táncfesztiválon II. helyezést ért el. Ez évben Molnár Anna és
Molnár József Jász-Nagykun-Szolnok
Megyéért díjat vehettek át. 2001-től
Lehel -Melody TSE néven a szolnoki
és a jászberényi csoport egyesületként
működik, ahol rendszeres tánciskolai
oktatás folyik versenytánc-képzéssel,
formációs táncok készítésével, bemutatásával karöltve, melyeket nyári táborok színesítenek. A város egyik legrégibb civil szervezetének képviselői
magas színvonalú tevékenységük során
a fiatalok egészséges életmódra nevelését, viselkedéskultúrájuk fejlesztését
tűzték ki célul, továbbá biztosították
számukra a népes publikum előtti fellépés és versenyzés lehetőségét.
A jubileumi eseményen Molnár
Anna egyesületi elnök, művészeti vezető köszöntötte az ünneplő generációkat, külön tisztelettel üdvözölte Pócs
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Programajánló
Könyvbemutató
December 5., csütörtök 16.00
A félig nyúzott bakkecske. Népmesék a
Jászságból. A könyvet a vendégek figyelmébe ajánlja: Hortiné dr. Bathó Edit,
a könyv szerkesztője. A kötet, mely a
Jászsági Népmesepont létrehozása című
EFOP-3.3.4-17-2017-00001 azonosítószámú pályázat támogatásával valósult
meg, a helyszínen megvásárolható. A rendezvény ingyenes.
Jász Múzeum
Ünnepre hangoló játszóház
December 7., szombat 9.00-12.00
Karácsonyi képeslapok, dekorációk, karácsonyfadíszek készítése különböző kézműves technikákkal. Belépő: 500 Ft.
Hamza Múzeum

János országgyűlési képviselőt, Budai
Lóránt polgármestert, Sas István nyugalmazott igazgatót valamint Skultéti
József képviselőt, akiket elsőként egy
palotás koreográfiával örvendeztettek
meg a fiatal táncosok.

Budai Lóránt polgármester köszöntő beszédében felidézte szalagavató báljának élményeit, amikor az
argentin tangó lépéseit sajátíthatta el
Molnár József szakértelme jóvoltából.
Az emlék kapcsán örömét fejezte ki,
hogy az egyesületet megismerve egy
igazán összetartó, baráti közösséggel
teremthetett kapcsolatot, és városvezetőként ezért különösen hálás, hiszen ha
a kisebb-nagyobb közösségek jól működnek, az azt jelenti, hogy egészében
véve is sikeres lehet a város. Beszéde
végeztével biztosította az egyesületet az
önkormányzat jövőbeni támogatásáról és egy csokor virágot nyújtott át az
elnökasszony részére.
A műsor két szekcióban folytatódott, Molnár Anna neves kollégákat,
pedagógusokat és egykori tagokat –
köztük Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgatót –, elöljárókat szólaltatott
meg néhány nosztalgikus mondat erejéig, miközben a színpadon egymást
váltották a színpompás öltözékben
brillírozó táncosok, évtizedekkel korábban bemutatkozó „A” osztályos
művészek, professzionális oktatók és a
tudás befogadására nyitott, a „nagyok”

mozdulatait árgus szemekkel figyelő fiatal tehetségek.
Sas István, a művelődési ház egykori igazgatója az ötven évből negyvenöt esztendőig kísérte figyelemmel a
táncklub eredményes munkáját. „Jászberényről mindig azt mondták, hogy
a tánc és az ének városa, mások erről
ismerték, a kiváló kórusokról, néptáncosokról és társastáncosokról. Ennek a
városnak a vezetése mindig olyan volt,
és mi is, akik a művelődési házban tevékenykedtünk azt mondtuk, hogy aki
fiatal, akkor van tehetsége, akkor akar
érvényesülni, akkor akarja magát megmutatni, annak abban a pillanatban
kell biztosítani a lehetőségeket. Én azt
hiszem, hogy mindenkinek tiszta lehet
a lelkiismerete, aki ehhez a klubhoz
kötődött és ehhez a mozgalomhoz az
elmúlt fél évszázadban. Bizonyítja ezt,
hogy a klub ötven éve itt van.”
Pócs Jánost az ismerősei ugratták
sokáig, miszerint annyira élvezi a táncot, hogy még a zene sem zavarja ebben
a foglalatosságban. A humoros bevezető után elismerését fejezte ki az elmúlt
évekért, a sok-sok táncért és szenvedélyért. „A tánchoz nem kell diplomácia,
nyelvtudás, még csak megszólalni sem
kell, mégis nemzeteket, családokat, házasságokat, szerelmeket hoz össze. Legyen ez így a jövőben is.” – fogalmazott
az országgyűlési képviselő.
A folytatásban különböző műfajokban, standard és latin stílusban megálmodott koreográfiákat, láthatott a
közönség, a látványos műsor folyamán
volt alkalom megcsodálni a legújabb
jelmezeket is. A jubileumi összejövetel
előadói programja a tűzijátékfénnyel
beborított ünnepi torta felszolgálásával
zárult, majd a svédasztalos fogadással egybekötött bálon konfetti esőben
perdültek táncra a generációk, akiket
ötven éve – és még ki tudja hány évtizeden át a jövőben – mindig összekötött és összeköt majd a tánc szeretete,
melyre a Lehel Táncklub berkein belül
találtak rá.

Könyv
a fél évszázadról
A konferanszié szerepét magára
öltő Molnár Anna az ötven éves
jubileum aílkalmából megjelent
kiadványt ajánlotta a hallgatóság
figyelmébe. A kötetben a művészeti vezető előszava alapozza meg a
hangulatot a táncklub mozgalmas,
egyéni és kollektív sikerekben gazdag történelméhez, mely magába
foglalja az 1969-től 1976-ig tartó
„hőskort”, az új generáció történetét egészen az egyesületi forma
megszületéséig, majd a LehelMelody Tánc-Sport Egyesület napjainkig gazdagodó nimbuszával,
visszaemlékezésekkel, képmelléklettel zárul a kötet.

7. oldal

Adventi hangverseny
December 7., szombat 16.00
A Székely Mihály Kórus előadása. Vendégként fellép: Cantate Nobis Énekegyüttes. A rendezvény ingyenes.
Szentkúti Templom
Yoko Retro Mikulás Party
december 7., szombat 21 óra
Az év utolsó Yoko Retro Partyján buli a
Mikulással. Aki jól viselkedett idén, garantáltan nem távozik üres kézzel! Az este
házigazdája Dj Guba.
Ifjúsági Ház
VI. Játékos Nap
December 8., vasárnap 9-17 óra
Bűvös kocka, kockashow, 3*3*3-as verseny, playstation, x-boksz, kinect, VR,
logischool, retro videojátékok, társasjátékok, polyuniverzum, Lego játszóház,
bűvészet, 3D makettkiállítás, robotika.
Minden program ingyenes. A 3,5 m-es
vásznon játszható playstation játékra előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni
lehet a Lehel Film-Színházban.
Déryné Rendezvényház
Családi Matiné
December 8., vasárnap 15.30
Mikulás és a hamis manók. A Görbetükör
Színház Kovács Robi Társulat gyermekszínházi előadása. Jegyár: 1600 Ft, mely tartalmazza a mikuláscsomagot is!
Lehel Film-Színház
Karácsonyi hangverseny
December 8., vasárnap 16.00
A Palotásy János Vegyeskar előadása.
Közreműködik: Vukovich Edit énekművész. Vezényel: Ecsedi Péter karnagy,
énekművész. Zongorán kísér: Farkasné
Szőke Tünde művésztanár. A rendezvény
ingyenes.
Szentkúti Templom
Gyertyagyújtás
December 8., vasárnap 17.00
Ünnepi köszöntőt mond: Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ
igazgatója. Ünnepi áhítatot tart: Stipitz Árpád szerzetes atya. Közreműködik: Molnár
László népzenész, Molnárné Pete Mariann
és Kovácsné Lajos Krisztina népdalénekes.
A rendezvény ingyenes.
Szentháromság tér
Ünnepi Pódium
December 8., vasárnap 20.00
Leonard Cohen best of magyarul a Müller
Péter Sziámi AndFriends együttes előadásában. Leonard Cohen valódi, kirívóan
fontos író és költő, őszinte, magához kíméletlen művész volt, aki, mint mondta, nem
őrzött meg titkokat, hanem a műveiben a
rendelkezésünkre bocsátotta valamennyit.
A jászberényi advent második vasárnapján
a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar
koncertjére két nagyszerű vendégelőadót
is meghívott: Kováts Kriszta és Novák Péter éneklik velük kedvenc Leonard Cohen
dalaikat. Együtt mutatják be a közülünk
ritka méltósággal távozott, kikerülhetetlenül fontos dalszerző-előadó legjobb dalait
- magyarul, a legérzékenyebb fordítók, köztük Lovasi András és Müller Péter Sziámi
fordításában. Cohennél perdöntő a szövegértés. Ez az est beavatja a hallgatót Cohen
erőteljesen költői, olykor prófétikus üze-

netvilágába. Jegyár: elővételben 2900 Ft,
helyszínen 3400 Ft.
Lehel Film-Színház
Gémesi Balázs
fotókiállításának megnyitója
December 10., kedd 17.00
A rendezvény ingyenes. A kiállítás 2020.
január 12-ig, naponta 15 és 22 óra között
látogatható.
Lehel Film-Színház
Író-olvasó találkozó
December 12., csütörtök 17.00
Vendég: Kepes András író. A rendezvény
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen a Városi Könyvtárban és a Lehel Film-Színházban lehet.
Ifjúsági Ház
Adventi népzenei koncert
December 12., csütörtök 18.00
Molnár László népzenész és Kovácsné
Lajos Krisztina népdalénekes műsora.
Közreműködnek: Balogh Roland, Bolla
János, Hajnal Melinda, Nagy András. A
rendezvény ingyenes.
Jász Múzeum
Népzene Bartók módra
december 13., péntek 18 óra
Déryné Rendezvényház
L. L. Junior
december 14., szombat 21 óra
Ifjúsági Ház
MVM Jégkaland
december 15., vasárnap 10 óra
Szeret korcsolyázni? Szereti a kalandokat?
Korcsolyázzon velünk az MVM Jégkalandon! Hét városban egyszerre siklunk majd
a jégen. Kíváncsi, vajon melyik város tudja
a legtöbb energiát beleadni a korcsolyázásba? Töltse ki a regisztrációs űrlapot a www.
mvmjegkaland.hu oldalon, jöjjön el és
érezze a mozgás pozitív energiáját!
Jégpálya
„Kézműves Karácsony”
December 15., vasárnap 10.00-12.00
Ajándékkészítő családi délelőtt az ünnep
jegyében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen a Városi Könyvtárban és a Lehel
Film-Színházban lehet.
Főnix Fészek Műhelyház
Családi Matiné
December 15., vasárnap 15.30
Brumi és a téli álom. A Fabula Bábszínház gyermekszínházi előadása. Jegyár:
Elővételben 990 Ft, Helyszínen 1290 Ft,
csoportos (minimum 20 fő) 800 Ft.
Lehel Film-Színház
Dance Fitness SE Karácsonyi Gála
december 15., vasárnap 17 óra
Bercsényi Sportcsarnok
Gyertyagyújtás
December 15., vasárnap 17.00
Ünnepi köszöntőt mond: Farkas Edit, a
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója. Igei áldást mond: Mező István református lelkipásztor. Közreműködik: Székely
Mihály Kórus. A rendezvény ingyenes.
Szentháromság tér
Ünnepi Pódium
December 15., vasárnap 18.00
A Palotásy János Zeneiskola tanárainak
és növendékeinek ünnepi koncertje. A
rendezvény ingyenes.
Déryné Rendezvényház
Karácsonyváró orgonahangverseny
December 15, vasárnap 18 óra
Kály-Kullai Rita orgonaművész J. S.
Bach, J. Demessieux, D. Bédard, Gergely Ferenc és Pikéthy Tibor műveiből
ad ünnepi koncertet a kibővített és felújított orgonán. A koncertet megelőzően
a szentmisén dr. Novák István plébános
atya megáldja és megszenteli a Barátok
Temploma megújult hangszerét. A belépés ingyenes, adományokat az oltárok
felújítására szívesen fogadnak.
Ferencesek tere 3.
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Menetelnek a fagy rút katonái
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Döntetlenek szezonja – hatodik a focicsapat

Csütörtökön és pénteken derült lesz
az ég felettünk, reggelente azonban ködös
lehet az idő. A korai órákban akár -10
fok alá is hűlhet a levegő, míg nappal -1,
+6 fok körül alakulnak a maximumok.
Szombaton közepesen felhős, ködös idő
várható, majd vasárnap egy meleg front
éri el térségünket, melynek hatására hétfőn és kedden gyenge eső, és néhány fokos hőmérsékletemelkedés várható.
December 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe a katolikus
egyházban.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
december 5. 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.

december 6. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

december 11. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

december 7. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

december 12. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

december 8. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

december 13. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

december 9. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

december 14. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

december 10. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

december 15. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
december 7. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Nóra
Jb., Sportpálya út 1.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: 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.

Fotó: Pesti József
A tavaszról előrehozott második mec�csel, hazai környezetben zárta az idei
évet a Jászberényi FC a labdarúgó
NB III Keleti csoportjában. A vendég
gyöngyösiekkel kapcsolatban anyagi
gondokról szóltak a hírek, de problémáik ellenére megmutatták tartásukat.
Szőrös Zoltán
A mérkőzés előtt a csapatok és a
szurkolók egyperces néma tiszteletadással adóztak Csizmadia Tibor emlékének,
aki játékosként a Jászberényi Vasasban
szerepelt, majd hosszú éveken át szertárosként, odaadó, lelkiismeretes munkájával segítette a város labdarúgását.
A 75 éves korában elhunyt, kiváló
sportembert november 29-én, pénteken a Szent Imre herceg úti temetőben
helyezték örök nyugalomra.
A Füzesgyarmaton elszenvedett vereség után szép búcsúra készült Német
Gyula gárdája, és Pálinkás révén már a
második percben veszélyeztettek, de a
kapus lábbal védeni tudott. A gyöngyösi hálóőr a továbbiakban is bizonyította jó formáját, Süttő próbálkozásánál
a jobb alsó sarok elől mentett szögletre,
majd Ludasi szöglet utáni csúsztatását,

és Pálinkás ismétlését is hárította. A
kimaradt lehetőségek után, a 43. percben kis híján büntettek a vendégek, de
Miski is a helyén volt, egy perccel később pedig a túloldalon jött a gól. Pálinkás a tizenhatosnál nagyszerűen tette
a labdát Sándor elé, aki tizenegy méterről biztosan helyezett a kapu jobb oldalába. (1-0). Lélektani szempontból a
legjobbkor jött a találat, és szünet után
is csak szűk két percet kellett várni a
berényi szurkolóknak, hogy ismét ünnepelhessenek. Szöllősi balról jól ívelt
középre, Szemere érkezett és biztosan
fejelt a kapuba (2-0).
Egy perc múlva Pálinkás beadásánál ismét Szemerét találta meg a labda,
a középpályás becsúszva lőtt, de Ladányi védeni tudott. Tíz perc elteltével
ártalmatlannak tűnő helyzetben az
alapvonalnál befelé cselező gyöngyösi
támadó átesett a szerelni igyekvő Lakatos Béla lábán, a játékvezető pedig
büntetőt ítélt, amit Csoszánszki értékesített (2-1). Mezőnyfölénybe kerültek
a vendégek, a JFC keveset birtokolta
a labdát, s bár a Heves megyeiek nagyobb ziccert nem tudtak kidolgozni,
mégis kiharcolták az egyenlítést. A
77. percben egy 24 méteres szabadrú-

Küzdelmes vereség
 folytatás az 1. oldalról
A térfélcsere után már szorosabban alakult a játszma, és 7-6-ra Tóth
Eszterék vezettek. 15-nél azonban
utolérte őket a Vasas. Ezt követően
azán Ekaterina Silchenkova háromszor
is parádés leütéssel hívta fel magára a
figyelmet. 23-23-nál azonban ismét
egyenlő volt az állás, majd sokáig nem
tudott egyik fél sem legalább két pont

Kiütéses
győzelmek
Az elmúlt hétvégén városunk két
jégkorongcsapata is hazai környezetben, azaz a fedett jégpályán játszotta
soron következő bajnoki mérkőzését. Mindkét gárda nagy sikerrel.
a. t.
Először szombaton délután az Országos Bajnokság III. csoportjában
szereplő Lehel HC és a Ferencváros
U16-os együttesei csaptak össze. A
jászberényi fiatalok mérkőzését nagyon
sokan megtekintették. A hangulat mármár a régi idők Lehel - Fradi meccseinek
hangulatát idézte, hiszen a szurkolósereg
apraja nagyja, azaz a gyerekektől a nagyszülőkig mindenki a lelátón szurkolt a

gásból Csoszánszki a bal felső sarokba
zúdította a labdát (2-2). A hátralévő
időben Gresóék nyomás alá helyezték
a gyöngyösieket, és a 90. percben akár
a győztes gól is megszülethetett volna,
de Szemere hat méteres lövésénél ismét
bravúrt mutatott be Ladányi. Jászberényi FC – Gyöngyösi AK 2-2 (1-0).
Sokadszor vesztegetett el értékes
pontokat a jászberényi csapat olyan
mérkőzésen, ahol gólokkal nyerhetett
volna. Ezúttal is megvolt a vezetés, de a
dicséretesen küzdő vendégek a szépítés
után felálltak a padlóról, így kapusuk és
a szerencse segítségével pontot tudtak
szerezni. A kizárt Ózd elleni döntetlent
nem számítva is hetedszer játszottak ikszet a mieink.
A Cegléd–Füzesgyarmat rangadó
döntetlenjével (1-1), valamint az élmezőny további tagjainak – DEAC,
ESMTK, Sényő – győzelmével tovább
tömörödött a tabella, melyen a JFC a
hatodik pozícióban telel. Az első két
helyezett kilenc és hét pontos előnye
soknak tűnik, a dobogó azonban csak
kétpontnyira van. Hogy a holtszezon
milyen változásokat hoz, még nem tudni, de bízzunk benne, az ősz tanulságait
levonva, szép tavasz következhet!

előnyt szerezni, így majd csak 29-31nél ért véget, ami 1-1-es állást jelentett. A harmadik játszma elején sem
panaszkodhattunk. Többek között egy
Szerényi Gréta ász, majd Jessica Ventura
leütéseivel 6-3, majd 9-6 ide. Innen
azonban nagy fordulat következett,
ugyanis a fővárosiak megfordították
az állást és 25-18-ra behúzva a szettet
2-1-es vezetésre tettek szert. A negye-

dik etap legelején még a mi lányaink
vezettek, ám egy 13-0-s hullámvölgy
után teljesen leblokkoltak, így nem
meglepő, hogy a Vasas elérte a 25-öt,
a mienk pedig csak 13-ig jutottak. Vasas Óbuda - Jászberény Volleyball
Team 3:1
Ezzel a vereséggel továbbra is a 7.
helyen áll a táblázaton női röplabda csapatunk. Azonban, ha a szombati hazai
mérkőzést megnyernék (legalább 3-1re) az UTE ellen, az 5. helyre kerülhetnének. Szombaton 19 órakor kezdődik
a mérkőzés a lila-fehérek ellen.

berényi srácoknak. Ők meghálálták a
bizalmat, óriási iramot diktálva szinte
legázolták a fővárosi zöld-fehéreket a pályáról, hiszen 8-0 arányú kiütéses győzelmet arattak ellenük, mindenki nagy
örömére. A Gólokat: Sári Krisztián (3),
Hordós Ádám (2), Jenei Tardos (2) és
Bánki Dávid szerezték.
Másnap, vasárnap este pedig OB

III-s mérkőzést rendeztek a fedett
jégpályán, ahol a felnőttek sem adták alább a fiataloknál, hiszen még
nagyobb arányú – szintén kiütéses –,
13-4 arányú győzelmet arattak Debrecen jégkorongcsapata ellen. A berényi
gólokon Bálint A. (4), Bató A. (3) Hajdú Á. (2) Tóth I., Gedei G., Nagy Z. és
Szabó Z. osztoztak.

