Bemutatkozik Tamás atya
Resch Tamás atya vall
elhivatottságról, kapcsolatáról
Istennel és a jászberényi közösséggel.
Interjú a 3. oldalon

Tíz millió fa

Karácsonyi készülődés

Városunk is csatlakozott a 10 millió
fa programhoz, amelyről Józsa
Tamás szervező tájékoztatott.
Cikk az 5. oldalon

A Hamza múzeumban kézműves
délelőttre vártak kreatív kicsiket és
nagyokat az advent jegyében.
Beszámoló a 6. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 50. szám (XXXI./50.)

Sikeres
szakosztályi
munka
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Jászberény város lapja

Megújult az átépített 32-es út

Rendhagyó módon, kedden délelőtt
tartott nyílt testületi ülést Jászberény
önkormányzata. A rendkívüli tanácskozás témája a hitelfelvétel volt.

A Gépipari Tudományos Egyesület
(GTE) Háztartási Gépek Szakosztálya idei évzáró összejövetelét november 28-án csütörtökön tartotta a
Szikra Galériában. Az ilyenkor szokásos menetrend szerint a 2019 évi
munkaprogram értékelésére, illetve
a 2020 évi tervezett munkaprogram
összeállítására helyezték a hangsúlyt.

munkatársunktól

j. b.
A 2019-es évben a szakosztály működése összességében sikeres volt, a kitűzött feladatok teljesültek, ismertette
Kuzén Zoltán a szakosztály szervező
titkára. Szikra István szakosztály titkár részletes beszámolójában a következő, 2020-as év feladatairól tartott
ismertetőt. A szakosztály tevékenysége
szervesen illeszkedik a GTE országos
szervezetének keretrendszerébe, mind
emellett megtartva a szakosztályi önállóságot, amit az a tény is fémjelez,
hogy egy adott gazdasági környezetben tevékenykedik, és e tekintetben
programja illeszkedik, illetve segíti a
gazdasági egységek - vállalatok, cégek - dolgozóinak munkáját szervezett
programokkal, mint pl. előadások,
szemináriumok szervezésével, szakmai
utakkal, vagy egyéb kapcsolatépítő
programokkal.
Ez utóbbi magállapítás egyik hangsúlyos eleme volt a megbeszélésnek az
eddigiekben 25 alkalommal megrendezett Műszaki Bál.
folytatás az 5. oldalon 

Ünnepélyes útátadóra került sor december 5-én, csütörtökön Pusztamonostoron, a régóta várt, és most elkészült, átépített 32-es út települési
szakaszán.
munkatársunktól
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
beruházásában elkészült a 32-es számú Hatvan-Szolnok II. rendű főút
Jászfényszaru-Jászberény közötti 14,3
kilométeres szakaszának felújítása. A
közbeszerzési eljárásban kiválasztott
kivitelező, a Strabel Konzorcium hazai
forrásból bruttó 2,923 milliárd forintból valósította meg a beruházást. A fel-

Mesék a Jászságból
A Jász Múzeum kollektívájának régóta dédelgetett álma, hogy kötetbe
foglalva közkinccsé tegye a Jászságban fellehető népmeséket. A múzeum 145. jubileumi évében az álom
végre valóra válhatott. A frissen megjelent meséskönyvet december 5-én,
csütörtökön délután mutatta be a
nagyközönségnek Hortiné dr. Bathó
Edit szerkesztő, igazgató asszony az
intézmény aulájában.
Kárpáti Márta
Régiónk összegyűjtött népmeséi
hosszú ideje várakoztak kiadásra a múzeum adatbázisában. Mivel a minőségi
könyvkiadás komoly költségekkel jár
a megjelenés megvalósulásához jókor
érkezett az az EFOP-os pályázati lehetőség, amit a Városi Könyvár ragadott
meg. A Jászsági Népmeseponthoz kapcsolódva sikerült uniós forrást találni
a könyvkiadáshoz, amelynek eredményeként megszületett a Félig nyúzott
bakkecske című népmesegyűjtemény.
Az illusztrációkat ugyancsak a könyvtár
egyik dolgozójának, Verseginé Újhelyi
Petrának köszönhetjük. Neki a mesésen szép rajzokért, Kovács Péter könyv-

Ismét igen a
hitelre

tárigazgatónak a támogató segítségért
mondott köszönetet dr. Bathó Edit.
A könyv születése körüli bábáskodás ismertetőjét követően Kaptás Márk
kisdiák előadásában meghallgattuk a
címadó tanulságos mesét. A hallgatóság számára kicsit horrorisztikusnak
tűnő cselekmény korántsem volt ritka
a magyar népmesék, így a jászsági népmesék világában – tudtuk meg az igazgató asszony kommentárjából.
folytatás a 7. oldalon 

újított szakasz nem csak a két település,
de a megye számára is fontos, hiszen
időben így még közelebb kerülhetünk
a fővároshoz, aminek gazdaságélénkítő
vonzata lehet a jövőben.
Az elmúlt 180 napban 7500 négyzetméteren kétrétegű aszfalt beépítéssel
valósult meg a pályaszerkezet átépítése.
Tizennégy felújított buszmegálló került
a területre. Százhetven közúti lámpát és
514 fényprizmát helyeztek ki. Útburkolati festéssel 5260 négyzetmétert láttak
el. További pozitívum, hogy 374 darab
facsemetét is kiültettek az út mentén.
Megújult a vasúti átjáró, és a Zagyva-híd.
Az utat Kiss Gábor esperes szentelte
fel, az avató szalagot a kivitelező, a te-

Itt voltak a
dalok

Leonard Cohen, kanadai énekes
legjobb dalait hallhattuk magyarul,
advent második vasárnapján, december 8-án, a zsúfolásig telt Lehel
Film- Színház nagytermében Müller
Péter Sziámi és nagyszerű vendégelőadók, Novák Péter és Kováts Kriszta
előadásában. A zenét az AndFriends
zenekar és vokál szolgáltatta, mindenki örömére.
duka
Leonard Cohen költő, regényíró, énekes és dalszövegíró, Nick Cave
és Tom Waits mellett, kamaszkorunk
harmadik istenét testesítette meg. Így
bizony igen régóta hallgatom, olvasom
műveit, nagyon kevés hozzá fogható
művészt tartok számon a popzenében.
Ő egy bohém mester, aki előbb volt
író, költő, utána lett dalszerző-énekes.
Varázslatos férfi, bölcs költő, székhez
szögező előadó, akinek dalai évtizedek
óta szépítik meg napjainkat, amelyekből
ugyan jó ideig keveset értettünk és még
ma is kérdés, tudják-e őt úgy fordítani
és előadni, hogy hűek legyenek hozzá.
folytatás a 7. oldalon 

lepülés korábbi és jelenlegi polgármestere, Vántsa Zoltán, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatóság vezetője, Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője,
és Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés
alelnöke vágták át.
A közelmúltban mintegy húsz jászsági településnek 50 milliárd forintos
fejlesztési forrásból újultak meg útjai.
Csak december 5-én 8,75 milliárd
forint fejlesztést adtak át a választókerületben: a közlekedésnél maradva a 32-es útszakasz mellett átadták a
jászfényszarui ipari park megközelítését
segítő bekötőutat, és a Jászkisér-Tiszasüly felújított összekötő utat is.

A képviselő-testület tizennégy jelenlévővel határozatképes volt. A Fidesz frakció név szerinti szavazást kért,
amelyet Tamás Zoltán frakcióvezető
terjesztett elő. A testület elfogadta a
név szerinti szavazás javaslatát.
Előterjesztés az önkormányzati
infrastruktúra-hitel felvételéről szóló
határozatról, és annak módosításáról
szóló határozat megerősítésére című
napirendi pontról kellett döntést hozni, amelyre a kormány szólította fel az
újonnan megalakult testületet. Budai
Lóránt polgármester néhány szóban
kiegészítette előterjesztését. Kifejtette,
hogy a szóban forgó határozatról már
az előző testület döntött. A városban
futó infrastrukturális fejlesztések befejezéséhez jelenleg nincs más lehetősége
a városnak, mint hogy a hitelfelvételről
a testület pozitívan döntsön a továbbiakban is. Az ügyben már tárgyalt Pócs
János képviselővel, aki most parlamenti
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni
az ülésen. Képviselő úr támogatásáról
biztosította Jászberényt, és megígérte,
minden tőle telhetőt elkövet, hogy a
kérelem pozitív elbírálásra kerüljön a
kormány részéről. Ennek egyik feltétele
ez a rendkívüli testületi-ülés az új városvezetéssel, amely nyomatékosítja a már
korábban meghozott döntést.
folytatás a 2. oldalon 

Vereség az utolsó hazai meccsen
Nagy rangadóra készült Jászberény
női röplabdacsapata december 7-én,
hiszen az Extra Ligában a pontszámokat tekintve csak egy pont választotta el a vendég Újpest együttesétől.
Annál is inkább, mert győzelem esetén a hetedikről az 5. helyre léphettek volna.
Ács Tibor
A mérkőzés elején felváltva gyűjtötte a pontokat mindkét együttes, azaz
ekkor még az látszott, hogy hasonló
erők küzdelmét hozza a mérkőzés. Hazai részről Jessica Ventura szokásához hí-

ven erőteljes leütésekkel operált, avagy
Szerényi Grétától is – aki az utóbbi időben már a kezdőben kap helyet –, láthattunk remek megmozdulást. Aztán
7-7 után a lila-fehérek találtak hamarébb magukra és 3-5 pontos előnnyel
haladtak előre. Később 15-20-nál ezt
kívánta lefékezni Makai Péter, és maga
köré hívta a lányokat, de ez sem hozott
változást, így a szett végére, 25-20 oda.
A térfélcsere után például Ivana Bulajic
remek centerezése után azt hittük,
hogy ez a berényi alakulat szettje lesz,
de később már csak egy-egy felvillanást
láthattunk tőlük.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu
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Ismét igen a hitelre Enyhülni fog majd a feszültség

 folytatás az 1. oldalról
Cél, hogy a városban folyó felújítások minél hamarabb befejeződjenek.
Tamás Zoltán hozzászólásában megkérdezte, mi az oka annak, hogy a Közösen Jászberény választási programjában
határozottan elutasította a hitelfelvétel
lehetőségét, most mégis egyetért azzal?
A polgármester válaszában tájékoztatta
a képviselőket, hogy a választások után
szembesültek a város pénzügyi helyzetével, amelyből világosan kitűnik, hogy
üres a kassza, és nincs más lehetőség a
fejlesztések befejezésére, mint a hitelfelvétel. Véleménye szerint felelőtlenség
volt elegendő forrás nélkül fejlesztésbe
kezdeni a kampányberuházásokhoz.
Ebből kifolyólag most kényszerpályán
van a város, mert a fejlesztések be nem
fejezése legalább akkora összeggel jár,
mint a hitelfelvétel. – Nincs más lehetőségünk, mozgásterünk. A szemléletünkben nem történt változás, viszont a
fejlesztések befejezése a város nyugalma
érdekében szükséges. Örököltünk egy
helyzetet, amit most meg kell oldani –
mondta a polgármester.

Szabó Tamás képviselő javasolta,
hogy tegyék félre a politikai vitákat,
és hozzanak megfontolt döntést a kérdésben. Megjegyezte, hogy 2019-ben
fejlesztés és működés vonatkozásában
a város pénzügyi helyzete stabil, és az
előző városvezetésnek meg volt az elképzelése a további évek finanszírozására is. A képviselő visszautasította a
„kampányberuházás” titulust, hiszen a
választás szempontjából ebben az állapotban inkább ártottak a fejlesztések
az akkori városvezetésnek, mint használtak. Ezek a minden elemében szükséges beruházások még 2015-16-ban
indultak, tehát ezért sem nevezhetők
kampánycélúnak.
A pártok közötti labda még pattogott egy darabig, melyet Tamás Zoltán
frakcióvezető, dr. Gedei József és Balogh
Béla alpolgármesterek, Szabó Tamás
képviselő ütöttek le, majd végül közel egyórás tanácskozás után egyhangú
igennel megerősítették a képviselők a
korábbi hitelkérelemről szóló határozatot. (Lásd keretes írásunkban a határozat
pontos szövegét – a szerk.).

Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozata
az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételéről szóló
128/2017. (III. 8.) határozat, valamint az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételéről szóló 128/2017. (III. 8.) határozat módosításáról szóló 205/2019. (VII. 3.) határozat megerősítéséről.
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja szerinti hatáskörében eljárva az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételéről szóló 128/2017.
(III. 8.) határozatában, valamint az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését
biztosító hitel felvételéről szóló 128/2017. (III. 8.) határozat módosításáról
szóló 205/2019. (VII. 3.) határozatában foglaltakat fenntartja.

Tisztelt lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket
az adventi ünnepkör miatti útlezárásokról:
Lezárás ideje: 2019. december 16. hétfő 6-12 óráig
Lezárás helye: Szentháromság tér
Lezárás ideje: 2019. december 16. hétfő 6 órától –
december 23. hétfő 16 óráig
Lezárás helye: Fürdő u., és a Fürdő u. irányból a Holló A. u.
kb. két harmada (a Kínai üzlet sarkáig). Tehát a Holló A. utcai
parkolók a Szervízút felől lesznek megközelíthetők.

Az adventi falu átkötöztetése miatt csak
december 16-án délelőtt mind a Fürdő u.,
mind a Szentháromság tér lezárásra kerül.

Így a forgalom már a Kőhídon sem közlekedhet!
A Hold u. – Hatvani út eleje – Május 1. tér – Szőlő u. –
Negyvennyolcasok tere – Thököly – Rákóczi utak kereszteződésénél
forgalomsűrűsödés várható.
Kérem ezekben az órákban az érintett területek
lehetőség szerinti elkerülését.
A Szervízúton továbbra is zavartalanul halad a forgalom, a felújított
Fürdő utcai parkoló a Szervízút – Déryné u. útvonalon közelíthető meg.
Köszönjük megértésüket!

Jászberényi telephelyre

gépkocsivezető

facebook.com/
berenycafe

Az alakuló testületi ülésről előző számunkban tudósítottunk. A Déryné
Rendezvényház dísztermében zsúfolt
széksorok, sőt ugyanannyi álló érdeklődő előtt ünnepélyes eskütételek
és ceremóniák zajlottak. Az ötéves
ciklus menetét megszabó struktúra
kialakítása és a személyekről szóló
döntések sora a vártnál csendesebben,
gyakorlatilag vita nélkül történt meg.
A történések hátteréről érdeklődtünk
Budai Lóránt polgármestertől.
Halász Lajos
Ünnepélyesre sikerült az alakuló
ülés. Jól látjuk?
Megható és bátorító is volt, hogy
a hívásunkra ilyen sokan eljöttek. Bízom abban, hogy ez a jövőben is így
lesz, nem csökken a közélet iránt érdeklődő polgárok száma. Azt ígértük a
kampányban, hogy nyilvánossá, valódi
közüggyé tesszük a várospolitikát, de ez
a csak így, együtt lehetséges.
Minden a forgatókönyve szerint
történt? Erre számított?
Egyáltalán nem voltunk biztosak
abban, hogy minden így alakul. Az is
egy verzió volt, hogy az egész ülés csak
10-15 percig tart, ha nem lesz döntés a
Szervezeti és Működési Szabályzatról,
akkor pedig sikertelen lett volna az egész
ülés. Természetesen azt szerettem volna, ha minden így alakul, ahogy végül
is történt, hogy elkezdhessük az érdemi
munkát, felállhassanak a bizottságok és
az egész struktúra kialakulhasson.
Aprólékosan elemezte a Fidesz
módosító indítványát, amit a jelenlévők tulajdonképpen az Ön olvasatá-

C-kategóriás jogosítvány,
GKI, sofőrkártya.

Hogy készültek az alakuló ülésre?
A frakció pénteken megkapta a
testületi anyagot, és láttuk benne az
előterjesztést a 2 alpolgármesterről, 3
tanácsnokról és az öt bizottságról. Mi
egy alpolgármesterben, két tanácsnokban és négy bizottságban gondolkodtunk, vagyis olcsóbb, kisebb struktúrában. Ennek megfelelően elkészült a
módosító javaslatunk. Kérdezte a polgármester, hogy beleegyezünk-e a más
helyszínbe. A Déryné Rendezvényházban nincs kellő technikai háttér, de
beleegyeztünk minden további nélkül.
Nyilván nem pénteken szereztek
tudomást a KJE elképzeléséről, hiszen voltak egyeztetések.
Valóban többször egyeztettünk, de

az álláspontok nem közeledtek egymáshoz. A polgármester mondta, hogy ez
van, fogadjuk el! Egyeztettünk a Mi
Hazánk Mozgalom képviselőjével is,
aki úgy tűnt, hogy el tudja fogadni az
olcsóbb, gazdaságosabb struktúrát. Aztán a szavazásra meggondolta magát,
változtatott a véleményén. Az SZMSZ
elfogadása után pedig már nem volt értelme a vitának, hiszen az egész ciklusra
eldőlt a szerkezet.
Milyen tanulságot vontak le
mindebből?
Be kellett látnunk, hogy heten vagyunk, a polgármester pedig most már
öt párt és szervezet támogatásával nyolc
szavazatot tudhat magának. A kialakult
rendszer sem hét-hét, sem a most kialakult nyolc-hét arányt tekintve nem
igazságos. A város érdekével nehezen
lehetne indokolni, hogy mind a nyolcuknak van valami magasabb vezető
pozíciója. A bizalom elszállt, nehéz lesz
visszaszerezni. Ugyanakkor azt szeretnék, hogy partnerek legyünk.
Megtehetik, hogy nem lesznek
partnerek?

Pontosan ezért vet fel kétségeket ez
az ultimátumszerű döntés. Kudarcnak
élem meg, hogy csak ennyire érvényesült a képviselőket tekintve több kapott
szavazatunk. A ránk szavazók is Jászberényiek, és jót akarnak a városnak, amiben
a mi segítségünkben bíznak. Elismerve,
hogy nyolc-hét alakult ki, azt is, hogy
a fontos posztokat elosztották egymás
között, ugyanakkor látni kell, hogy nagyon nagy felelősséget vettek a vállukra.
A kérdésére válaszolva, mi a történtek
ellenére konstruktív ellenzék leszünk:
megszavazzuk, ami jó a városnak.

Emlékezés

Köszönetnyilvánítás

Emlékezés

Az alakuló testületi ülésről előző számunkban tudósítottunk. A történések hátteréről érdeklődtünk Budai
Lóránt polgármestertől a fenti interjúban, és Tamás Zoltántól, a Fidesz
frakció vezetőjétől is.
halász

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
drága halottunk

Fájó szívvel emlékezünk

Gyürki Vilmos
(1956-2009)

Előnyt jelent:

halálának 10. évfordulójára.

Telefonszám:

„Nem foghatjuk már dolgos két kezed,
Nem simogathatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Marad a csend, mindent
köszönünk Neked.”

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

+36-20/206-8588

Szerető családod

Az egyeztetéseket említette, amelyek – így utólag úgy tűnik –, eredménytelenek voltak. Miért?
Voltak egyeztetések többször, a frakcióvezetővel is. Én azt mondtam, hogy
heten-heten vagyunk, az a korrekt, ha
megosztozunk: egy-egy alpolgármester,
ugyanígy a bizottságoknál is egyensúlyi állapot legyen. Egy dologból nem
akartunk semmiképpen engedni: a
közbeszerzések átláthatósága érdekében

állandó bizottságot akartunk, egyben a
legnépesebbet, hogy széles körben követni lehessen a közpénzek mozgását,
felhasználását. Ennek a Fidesz ellenállt,
sőt volt olyan pillanat, amikor mindent
maguknak akartak.
A feszültséget végül is a Mi Hazánk mozgalom képviselője feloldotta. Pedig a városi legenda szerint haragudott Önre, mert a Jobbikot épp
azért hagyta ott…
Dobrán Gyula nem volt jobbikos,
de haragudott rám. A Fidesz módosító
indítványánál tartózkodott, a miénket
pedig megszavazta. Hogy pontosan miért, azt tőle kell megkérdezni, de alighanem a módosító indítvány mibenléte
és a közbeszerzési bizottság fontossága,
vagyis a város érdeke miatt. Valóban
van feszültség a Közösen Jászberényért
Egyesület és a Fidesz-frakció között, de
ez majd enyhülni fog.
A keddi soron kívüli ülésre beterjesztett hitelfelvételi előterjesztés körülményei inkább vitát sejtettek.
Nagyon sajnálom, hogy politikai
vita alakult ki, pedig arról van szó, hogy
a Fidesz által megkezdett kampányberuházások befejezésére nincs elegendő
saját forrása a városnak. Pócs János országgyűlési képviselő úr jelezte felém: a
Miniszterelnökség kérte tőle, hogy erősítse meg a jelenlegi képviselő-testület a
korábban meghozott testületi döntést a
hitelfelvételre vonatkozóan. Ebből arra
következtettem, hogy nem lesz vita,
hiszen nem történt más, mint az, hogy
– kényszerűségből – a Fidesz által meghozott döntést erősítettük meg. A neheze még csak most következik. Elődeink
sosem látott örökséget hagytak ránk…

Megszavazzuk, ami jó a városnak

munkatársat keresünk.
Feltételek:

ban ismerhettek meg.
Nem mentem bele minden részletbe, csak annyit mutattam fel, amivel
jeleztem, hogy a Fidesz az én munkámat igyekezett megnehezíteni a módosításokkal, és nem a város érdekét
nézte. Aznapra nyilvánvalóvá vált, hogy
a módosító indítványt a jegyző úr írta,
amiről jegyzőkönyv is van. Ez szerintem
nagyon szomorú! Egyébként az egyik
egyeztetés során derült ki, hogy volt
olyan elem – amire ott aztán a jegyző úr
is felhívta a figyelmet –, ami az Önkormányzati törvénnyel ellentétes. Akkor
pedig az egész módosítás érvénytelen.

Tamus Béláné

szül.: Sárközi Mária
halálának 3. évfordulójára.
„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
ezek a fények világítanak Neked.
Emléked örökké itt van velünk,
amíg élünk Te is élsz velünk.”
Szerető családja

halálának 14. évfordulójára.

Csizmadia
Tibor
temetésén
megjelentek,
részvétükkel,
virágaikkal
fájdalmunkat
enyhíteni
igyekeztek.

Gyászoló család

„Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
kik szívből szeretnek,
nem felednek téged.”
Szerető családod

Interjú
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A kis istenek világát éljük
Resch Tamás a nyári időszak végén
érkezett városunkba, hogy a római kötelezettségei miatt távozó Versler Sándor után a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Főplébánia káplánjaként
közvetítse Isten szeretetét. A frissen
pappá szentelt, első hivatalos szolgálati helyén munkálkodó lelkipásztorral
a helyi gyülekezetről, a generációkat
érintő nehézségekről és a hit sorsformáló erejéről beszélgettünk.
Kazsimér Nóra
Alig néhány hónapja, júniusban
szentelték pappá. Hogyan érzi magát
az első szolgálati helyén, Jászberényben?
A város nagyon tetszik és az emberek is szimpatikusak. Hála Istennek
van mit tenni, az nem túl egészséges,
ha egy felnőtt férfi nincs ellátva kellően
munkával, úgyhogy ennek külön örülök, jó az emberek között lenni. Nagyrészt egyébként ez is tölti ki az időt, a
szentmisék, a temetések, az ezekre való
felkészülés, továbbá hetente két hittanórát és ifjúsági hittant is tartok.
Mikor jött el a pillanat, amikor
úgy érezte, magához hívja az Isten?
Soha nem készültem papnak. Hatan vagyunk testvérek, ezért mindig az
volt a szemem előtt, hogy minimum hat
gyermekem lesz, vagy inkább több, és
hát persze az ehhez megfelelő csinos és
kedves feleség. Egészen 24 éves koromig
ezen dolgoztam, tanító bácsi lettem,
de aztán rájöttem, hogy az Isten sokkal
többet akar, mert mindig vannak elképzeléseink, de azok be vannak határolva,
az Isten ezzel szemben nem ilyen. Oda
megy, ahova akar, azt csinál, amit akar,
nekünk pedig az a legjobb, ha követjük
őt, és ott vagyunk, ahol ő is.
Akkor mondhatjuk, hogy az
egésznek a kulcsa a szabadság?
Az első és legfontosabb dolog, ami
miatt belevágtam, az az volt, hogy
megtapasztaltam, jó az Istennel lenni,
és hogy ezt nem akarom abbahagyni,
sőt, szeretném, ha minél többen megtapasztalnák ezt az élményt. Az egyház
nem csak egy csomó szabály, hanem
egy csomó tanács, ami értünk van.
Régebben úgy láttam, hogy amit intézményi szinten el tudnak várni egy kereszténytől, az csupa ne. Ezt ne csináld,
azt ne csináld, ne beszélj csúnyán, ne
tedd ezt, ne öltözz így! Amikor azt hallottam, hogy ne, azt gondoltam, miért
ne, mikor én abban látom az életet, a
boldogságot. Sok időbe telt, mire rájöttem, hogy miért ne, de ha mások
mondják, akkor nem hiszi el senki. És
igen, az egésznek a kulcsa a szabadság,
mert szabadság nélkül nincsen szeretet,
és a szabadságban az is benne van, hogy
az ember kipróbál mindent, ha nem hiszi el, hogy az rossz neki. A lényeg az,

hogyha fáj, akkor ott legyünk mellette.
Éles váltásként élte meg ezt a döntést, vagy utólag már látta, hogy valahol mindig is efelé terelődött az élete?
Az Isten már réges-régóta erre szánt,
már születésem óta erre készített. Emlékszem, amikor fiatalabb voltam, a papokat mindig egy kicsit űrlényszerűnek
láttam, akik furcsa ruhákban járnak,
bejönnek a templomba, aztán kimennek a templomból és többet nem látjuk
őket, azt sem tudjuk, kik ők, mit csinálnak, honnan jöttek.
Tőlem egy kicsit távol
álltak, és lehet, hogyha
ismertem volna őket,
akkor nem féltem volna annyira a papságtól.
Aggódtam emiatt, egy
fiatal fiúnak úgy tűnik,
mintha minden vágyát
keresztülhúzná ez a hivatás, se nők, se pénz,
se presztízs. Az Isten
ezzel szemben meggyőzött arról, hogy
nem ez tesz boldoggá.
Nagyon sokat dolgoztam azon, hogy sok
pénzem legyen, hogy
elismerjenek a munkahelyemen, sportos
legyek, legyen szép
barátnőm, és az Isten
megengedte egy pillanatban, hogy ráébredjek, azok a dolgok,
amik után futottam,
igazán sohasem tettek
boldoggá. Ebben a
közösségem – amibe
akkor jártam a szüleim
jóvoltából –, nagyon
sokat segített, hogy
újra komolyan vegyem az imát és próbálkozzam az Istennel. Onnantól kezdve papnak menni már nem volt olyan
éles váltás, nem jelentett lemondást,
mert igazából most kapok csak igazán
valamit, eddig nem volt semmim.
Milyennek találja az itteni közösséget?
Van, akikkel sokat találkozom,
sokat beszélgetek, és olyanra is akadt
példa, aki csak azért ült be a gyóntatószékbe, hogy valaki meghallgassa.
Van, aki bejön a plébániára, míg mások egészen konkrét ügy miatt látogatnak meg, aztán elkezdünk valami
eltérő dologról diskurálni, és persze
olyan is akad, akivel soha nem jutunk
el oda, hogy leüljünk beszélgetni. Azt
látom, hogy főleg az idősek magányosak, mert azzal, hogy megváltozott a
rendszer, a generációk már nem élnek
együtt, nagyon sokan elmagányosodnak, ami aztán rengeteg félelmet szül.
Szerencsére van egy elég jelentős réteg,

Kincset érő figyelem
Az Önzetlen szeretettel az idősekért
program most advent idején harmadik
alkalommal hozott össze figyelemre
vágyó, és a ma oly nagy kincsnek számító időt ajándékozó embereket december 4-én, szerdán délelőtt a Hatvani
úti idősek otthonában.
kárpáti
Az önkénteseket és az intézmény
dolgozóit Bozóki Jánosné igazgató as�szony köszöntötte. Megköszönte, hogy
sokan elfogadták a meghívást, és örömüket lelik abban, hogy az otthon lakóinak időt, figyelmet és ezzel szeretetet
adományozzanak. A program a megyei
Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház-

hoz csatlakozva valósulhat meg ezen alkalommal is. Az előzőekben már sokan
részt vettek az eseményen, de az ismerős
arcok mellett új szereplők is érkeztek,
akik szeretnének részesei lenni az „adni
öröm” nagyszerű érzésének. Az előző
alkalmakra az adományozók között a
legváltozatosabb foglalkozású és életkorú városlakók jöttek, hogy néhány
órányi figyelemmel felvidítsák a rászorulókat. Szépségszalon dolgozói, költő,
óvónő, intézményvezető adományozott
élményt az előző programok során. Az
ESZI telephelyeit rendszeresen látogatja
gyógyszerész és festőművész ilyen célból.
A dolgozókat kineziológus és masszőr
önkéntes munkája segíti a lelki, testi feltöltődésben.

akik bejönnek a szentmisére, de olyanok is akadnak, akik rohannak, időre
mennek. Sok közöttük a kisgyermekes,
érthető is, hogy mindenkinek van más,
jobb dolga, minthogy a kopasz pappal
beszélgessen a templomban. Azt mindenképp érzem, hogy fiatal papként
irányomban él egyfajta megalapozatlan
bizalom, ennek azért nagyon örülök.
Ez utóbbi minden bizonnyal kön�nyebbség a gyerekekkel, serdülőkkel
való kapcsolat kialakítása során.

Mindig örülök, amikor a gyerekek
hangoskodnak a templomban, mert
az azt jelenti, hogy lesz utánpótlás, reményt, frissességet közvetít a közösség
felé. Küldetésemnek is tekintem, hogy
bevonjam a fiatalságot, de nem csak a
koromból fakadóan. Egyrészt segítségre van szükségük, mert én azt látom,
hogy a szülők egyre kevésbé tudnak
nevelni, és nem feltétlen azért, mert
rosszak lennének, vagy bármi hibájuk
lenne. Sokszor ők maguk sem kaptak
jó, szeretetteljes nevelést. Azt mondta
az egyik szociológus, hogy a kis istenek
világát éljük, ami az egykékkel kezdődött, egy gyerek maximum, hogy
legyen elegendő pénz rá, rendesen fel
tudjuk nevelni, és most ott tartunk,
hogy a gyerek a minden. Ha sír, akkor
rohanunk, és azonnal teljesítjük minden kívánságát, mert a világ ezt adja,
ebben van az üzlet. Nagyon kevés az a
gyerek, aki megkapja azt a törődést, és
azt a megfelelő pillanatban megadott
Most a szeretet-adományt felajánlók
listája kiegészült Budai Lóránt polgármesterrel, Pócs János országgyűlési képviselővel, Nagy András önkormányzati képviselővel, a Lehel Vezér Gimnázium, a
Terplán Zénó, valamint a Liska József iskola diákjaival. Népes létszámban voltak
jelen a könyvtár dolgozói, Utasi Hajnalka
és Magyar Anita költők, Patakiné Kocza
Anita, illetve Suhaj Csilla a Jászkerülettől,
a családsegítő központ munkatársai, pedagógusok, civil adományozók.
A kiscsoportokban történő találkozásokon a vendégek beszélgetéssel, felolvasással, társasjátékkal, logikai fejtörőkkel,
könnyű testmozgásra ösztönzéssel szórakoztatták az időseket, akik nagy örömmel fogadták a lelki adományokat.
Az intézmény emléklappal köszönte
meg a segítő munkát és a vidámságot
hozó órákat.
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nevelést, ami emberré tesz bennünket,
ami jóvá tesz. A szabálytalanság szeretetlenség, azért adunk szabályokat,
mert féltjük őket, szeretjük őket, úgyhogy én azt látom, hogy mindenképpen kell közeledni hozzájuk, segíteni
őket, mert nagyon sok olyan dolog
van, amiben nem kapnak jó tanácsot.
Hogyan látja, miben szorulnak
leginkább útmutatásra, támogatásra?
Van egy általános tendencia a fiataloknál, ami a szétcsúszott családok miatt
van. Az iskolában, amikor tanítottam,
volt egy nagyon szép kislány, okos volt
és intelligens. Felváltva járt érte az anyukája, az apukája, az anyukájának a barátja, az apukájának a
barátnője és a nagyszülei, hogy hazavigyék.
Szegény gyerek teljesen
elveszett ebben, hogy
mindenki a kedvében
akart járni, de borzasztóan hiányzott neki,
hogy valaki ne csak a
kedvében akarjon járni,
hanem tényleg ott legyen vele, odafigyeljen
rá, rendbe szedje. Ő
maga mondta, amikor
megkérdeztem,
hol
szokott aludni, hogy
őt beosztják. Azt látom, hogy a gyerekek
nagyon megszenvedik
a válásokat, újra ös�szeházasodásokat, vagy
épp a soha össze nem
házasodásokat, és ez az
egész társadalmon nyomot hagy.
Miként tudja elérni őket?
Nem mondanám
azt, hogy sok fiatalt elérek. Inkább az ifjúsági
hittan, ahol nyitottabbak. Valaki ministrálni
jön, valakivel csak összefutunk az utcán,
de én abban bízok, hogy akiket elérek,
azokkal lehet minőségileg foglalkozni.
Nagyon sokuknak csak az számít, hogy
köszönjön neki egy felnőtt, emberszámba vegye. Az első és legfontosabb a személyes találkozás. Mert bár mindenkit
elérhetünk telefonon, sőt éjjel nappal az
interneten üzeneteket küldenek, megosztanak képeket magukról, az nem személyes, abból mindig hiányzik az, hogy
én itt vagyok, és vállalom a felelősséget
a személyemmel. Utána pedig, hogy
komolyan vegyék őket, hogy nekik is
van véleményük. Biztosítani őket arról,
hogy ők nem olyanok, akiket addig kell
ütni, amíg egyenesek lesznek, hanem
mindenekelőtt meg kell kérdezni, miért
vagytok görbék.
Említette, szeretné, ha minél többen megtapasztalnák az Istennel való
együttlétezés élményét. Mi az, ami igazán eredményes ebben a misszióban?
Úgy látom, ami a legjobban érdek-
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li az embereket az az, hogy velem mit
csinált az Isten. Mert sok esetben az
Isten csupán egy teória, vagy ott van,
vagy nincs ott, vagy jó, vagy nem, de
amikor az emberek találkoznak valakivel, aki elmondja, hogy az életében ez
történt, és jó volt, akkor azt mondják,
hogy talán az ő életükben is fog valami
változni, alakulni. Mert elmondhatom
én azt, hogy Jézus kétezer éve mit tett,
de amíg nem látják, hogy az a kétezer
évvel ezelőtti dolog most is hatással van
rájuk, ránk, addig az csak egy mese.
Elmondhatom, hogy Jézus megbocsátotta a bűneimet, de amikor valaki
megtapasztalja azt az élményt, hogy
igazán sáros voltam és mégis szeretettel befogadtak, és Isten megbocsát és
szeretettel vár engem, az az emberben
megpendít egy olyan húrt, ami már
régóta poros volt.
Volt valami, amit egészen másként képzelt, ugyanakkor kellemes
meglepetést okozott?
Alapvetően a gyóntatás, mert ez egy
olyan dolog, amire nem lehet készülni,
élesben megy és főleg itt kerültem bele
a sűrűjébe. A nyári szünetben is gyóntattam itt-ott, de testközelből látni azt,
hogy az Isten megérinti az embereket,
és azt mondják, hogy atyám, én olyan
hálás vagyok, hogy általad az Isten mondott nekem valamit, az nagyon jó élmény. Vagy látni egy keresztelőnél, hogy
milyen boldog a család, vagy amikor
valaki azt mondja a homíliában – amikor én csupán a magam szegénységéből
próbálok átadni valamit –, hogy atyám,
ez feldobta a napomat, tényleg segített,
ezek mindig pozitív dolgok, nagy élmények. Az ilyenek miatt jó itt lenni.
Jut egy kis idő azért a szabadidős
tevékenységekre is?
Gyerekkoromban jó ideig játszottam népzenekarban, tekerőlantoztam,
és néptáncoltam is, később nagybőgőztem, aztán basszus majd akusztikus
gitárral próbálkoztam. Utóbbit még
néha előveszem, de azért mindig elgondolkodom rajta, hogy a többiek mit
szólnak hozzá a plébánián. A Biblia
olvasása alapvető tevékenység, és nem
feltétlen azért, mert más dolgok lennének benne, amikor újra kézbe veszem,
elsősorban én vagyok más. Az embernek a helyzete mindig más megvilágításba helyezi azt, hogy az Isten miként
szól hozzá, és akkor jönnek az „Ó,
Uram!” jellegű felismerések.
Sokszor adódik ilyen megvilágosult pillanat?
Igen, ezek gyakran előfordulnak,
főleg, amikor rizikós a helyzet, és az
élet megfordul valahogy. Akkor Isten
előszeretettel megmutatja, hogy nem
az én kezemben van az irányítás. Sokszor ezt úgy teszi, hogy elvisz a szakadék széléig, megengedi hogy rájöjjek,
egyedül ez már nem megy, és amikor
egy kis hajlandóságot mutatok, akkor
csinál valamit. Isten sosem szűnik meg
gondoskodni rólunk.
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Úton önmagunkhoz
A Bakancslista sorozat soron következő vendége Jászberény város szülötte, az El Camino-t megjárt Körei
Nagy Kristóf volt november 26-án.
kazsimér
A Soproni Egyetem Erdőmérnöki
Karának harmadéves hallgatója, Körei
Nagy Kristóf 2019 nyarán teljesítette a
világörökség részét képező spanyolországi El Camino zarándokutat, amely
során több mint ezer kilométert gyalogolt. Beszámolójában kép- és videó vetítéssel igyekezett betekintést nyújtani
az embertpróbáló küldetésbe, melynek
megvalósítása július 3-tól augusztus
13-ig vette igénybe a fiatal zarándok
testi-lelki rátermettségét.
„Utam során két utat jártam be:
az első a lélek útja, amit nem tudok
közvetíteni, hiszen ezt mindenki a saját lelkében látja. A másik út pedig az
a tényleges út, amelyet a testem járt
be.” – fogalmazott bevezetőjében, majd
megosztotta a népes hallgatósággal a
Liga Konrád diakónus által küldött jó
kívánságot, mely spanyolországi tartózkodása során a mottójává is vált: a zarándok nem A-ból B pontba megy, hanem folyamatosan az Úrhoz közeledik.
A Kristóf által megtett út a legnépszerűbb a Camino-k közül, már 1993
óta az UNESCO Világörökség része.
A franciaországi Saint-Jean-Pied-dePortból induló szakasz a Pireneusokon
vezet keresztül, és egészen az Atlantióceánig húzódik, ezáltal Spanyolország
északi részét szeli ketté. Mint megtudhattuk, Kristóf felkészülése egyetemista hallgatóként két vizsgaidőszak közé
szorult, a speciális felszerelések megvásárlásával, az oltóközpont meglátogatásával, és az egyetemi kötelezettségek
izgalmaival telt ez az időszak. A hátizsákba bekerülő eszközök között azonban a leglényegesebb mégis egy kő volt,

melyet a zarándok 550 km-en keresztül
vitt magával, hogy aztán a spanyol vaskeresztnél lehelyezze annak bizonyságául, hogy élete addigi összes terhétől
megszabadult, és a végítéletkor, amikor
a jó és a rossz cselekedetei mérlegre kerülnek, a kő a jó cselekedeteinek mérlegét süllyessze lejjebb.
A beszámolóból még számos kulisszatitkot tudhattunk meg, például,
hogy egy átlagos zarándok negyven-ötven pecséttel rendelkezik az állomások
érintését követően, de Kristóf a templomok meglátogatásával ezt a számot
175-re tornázta fel. A sötét, zsúfolt
szálláshelyeken 150-300 zarándokkal
közösen alhatott meg kettő, háromszintes vaságyakon, az embereken túl
mégis egy apró állat, az ágyi poloska
okozta a legtöbb bosszúságot, ha súlyos
sérülését nem vesszük alapul.
„A Camino egyik legmegkapóbb része a Napóleon út, amely a Pireneusokon
vezet keresztül. Számomra leginkább
ez a szakasz volt a megerőltető, hiszen
kezdő zarándokként, nagy túlsúllyal, illetve rosszul megválasztott cipővel ez a
szakasz gyakorlatilag teljesen tönkretette a lábamat. A fájdalom elviselhetetlen
volt, és volt egy pont, amikor mintegy
100 km zarándokút után megadtam
magam a fájdalomnak, és besántikáltam a kórházba. Itt nem csak fizikailag
szenvedtem, hanem lelkileg is teljesen
összetörtem, ugyanis az orvosi szakvélemény kategorikusan közölte, hogy ezzel
a lábbal nem lehet továbbmenni, hiszen
teljes mértékben begyulladt, és a tisztán
tartására semmilyen lehetőség sem lesz
a továbbiakban.” – fogalmazott Kristóf
nehézségeiről, majd hozzátette, fájdalmai közepette is csupán egyetlen dolgot
tudott biztosra, hogy minden bonyodalom ellenére végig kell mennie az úton.
A később vásárolt szandálnak köszönhetően – melynek porát a közönség
közelről is szemügyre vehette – aztán

visszanyerte fizikai és lelki mobilitását,
a továbbiakban pedig problémákból
alig, feladatokból annál több akadt. A
folytatásban időutazást tettünk, kronológiai sorrendben vettük szemügyre az
úton készült fotográfiákat, a Veszettség
hídját, a zarándokszobrokat, a 11-12.
századi templomokat, az ivóvízhián�nyal küszködő apró falvakat, a jellegzetes műemlékeket ábrázoló felvételeket. Miközben elmerültünk a vizuális
kalandokban, közszájon forgó baromfi
legendákról, az akasztott ember fantázianevet kapó almás süteményről, a
Belorado kövekbe rejtett kéz és lábnyo-

matokról és a jászberényi kínai üzletben vásárolt dizájnos papucsról – mely
egyébként jó szolgálatot tett a Burgosi
katedrális bejárása során is –, hallhattunk humoros érdekességeket.
A mulatságos történetek mellett

Szeretetbe csomagolt ajándék
Az adventi vasárnapokon újonnan
meggyújtott gyertyák jelképezik a
növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozóknak ad karácsonykor. A vasárnap meggyújtott második gyertya a zsidó népre, mint
vallási közösségre utal, akiknek az
Úr megígérte, hogy közülük származik a Megváltó. A remény gyertyáját
Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató és dr. Novák István plébános atya
gyújtották meg a város koszorúján.
kárpáti
A Szentháromság téri ünneplő sokadalmat Molnár Mária műsorvezető
köszöntötte vasárnap délután öt órakor. A város közössége azért gyűlik egy-

be hétről hétre vasárnap ebben az időben, hogy az adventi koszorú fényeit
lángra lobbantsa egy-egy meghatározó
személyiség. Ezúttal Zsemberi Zoltánt,
a Jászberényi Tankerületi Központ
igazgatóját és dr. Novák István plébános atyát, a Nagyboldogasszony katolikus iskola igazgatóját érte a megtisztelő
feladat, hogy néhány lelki feltöltődésre
hívó adventi gondolat elhangzása mellett megnyújtsák a második gyertya
lángját.
– Az adventnek hangjai, fényei, illatai vannak, amelyek karácsonyhoz vezetik el az embert. Karácsony közeledtével
melegség tölti el a szívünket, egy-egy
pillanatra megállunk a rohanó világban
és számvetést készítünk az elmúlt évről.
Felidézzük a legszebb pillanatokat, a

jóságot elraktározzuk lelkünkben, hogy
ebből meríthessünk erőt az új év napjain is – fogalmazott Zsemberi Zoltán. A
megszólaló karácsonyi csengő az otthon
melegét, a családot juttatja eszünkbe.
Karácsony jelentéséről érdemes elgondolkodnunk mit is jelent napjainkban.
A karácsony nem csak egy ünnep, hanem egy érzés, amely túl kell, hogy
mutasson a külsőségeken. Szépsége a
szeretetben mérhető. A karácsonyi rítus
emlékei sokkal inkább meghatározóak
mint a tárgyi ajándékok. Az otthon melegének megteremtése, a meghitt családi
lékör végigkíséri életünket és mindig új
erőt ad – mondta az igazgató úr, majd
Vass Albert soraival kívánt szeretetteljes
áldott karácsonyt és boldog új esztendőt
a megjelenteknek.

azonban akadtak lélekemelő,
az Úr gondviseléséről tanúbizonyságot adó szegmensei is
az útnak, mint például a San
Antoni templom boltívéhez köthető történések. „Ez
a boltív kiemelkedő volt az
életemben, hiszen úgy tartják, hogy aki ezen a boltíven
átmegy, az a későbbi életben
minden betegségtől mentesül. Erre visszagondoltam,
amikor Galíciában több napon keresztül 0-1-2 fokos
szakadó esőben, nyári felszerelésben sétáltam, akkor arra
számítottam,
hamarosan
megbetegszem, ehhez képest
semmi bajom nem lett.”
A Mezetán keresztülhaladva a gazdag faragványokkal teli San Martín
templomot, a zarándokút
felezőtávjaként tekinthető
Sahagúnt, az Órbigo folyón
átívelő húszlyukú hidat, a
második szandál beszerzésének helyét
Astorgát – mely már kitartott a világ
végeként számon tartott Finisterre-ig
– is meglátogattuk Kristóf virtuális idegenvezetése jóvoltából.
A fiatal túrázó saját bevallása szerint

nem sok kedvvel indult neki a több száz
kilométeres útnak, de ahogy Sahagún
után elhagyta a felezőpontot, ez az érzése elmúlt, és már inkább lassítani szertetett volna a folyamaton, minél tovább
késleltetni az út végének elérését.
„Nem is tudom leírni, milyen érzéseket éltem át, amikor először megláttam Santiago de Compostela-t. Minden
zarándok ugyanis ezért jön, itt nyugszik
Szent Jakab apostol, maradványainak
meglátogatása külön protokoll. A hos�szú utat követően az apostol mellszobrát
kell megölelnünk, ezzel hivatalosan is
véget ér a zarándokút, a ceremónia vége
pedig egy zarándokmise.”
Kristóf számára azonban az utazás
nem ért véget, néhány társával még tovább gyalogolt a 86 kilométerre található
Finisterre-be, ahol a kalandorok a világ
végén érezhetik magukat. Az elnevezés
onnan származik, hogy a római időkben
ez a szirtfok jelentette az ismert világ
legnyugatibb pontját, a világ végét. „A
Caminózás gyakorlatilag szenvedéllyé
válik az út során. Úgy gondolom, hogy
visszavágyom ide is, és a jövőben tervezem, hogy eljussak a Via Delapidata-ra,
ami a leghosszabb Camino a maga 1400
kilométerével” – zárta informatív, nagy
sikernek örvendő előadását a vastapsot
kiérdemelt utazó.

Kovácsné Lajos Krisztina népdalénekes és Molnár László népzenész életét
régóta átszövi a magyar népzene tisztelete
és szeretete. Közös műsorukban negyedik
éve ajándékoznak karácsonyi meghittséget legszentebb ünnepünkön a közösség
számára. Ez alkalommal őseiktől kapott
zenei anyanyelvükön dalban és muzsikában megfogalmazott gondolataikat Molnárné Pete Marianna előadásában ünnepi
versek szavalata egészítette ki az adventi
pódium színpadán.
December 8-a a szeplőtelen fogantatás ünnepe is egyben - emlékeztetett
ünnepi beszédében dr. Novák István
atya. A keresztény embereknek mindez
azt jelenti, hogy egy nagy ajándékot várunk, nem csak Jézus Krisztus születésére készülünk, hanem köszöntjük Szűz
Máriát is, aki mindannyiunk számára a
legigazabb ajándékot megadta. Egész
december hónapunk az ajándékról, az
ajándékozásról szól. Két napja a Miku-

lás hozott örömet, karácsony ünnepén
pedig elérkezik az az ajándék, akit Jézusnak nevezünk. Ő az, aki el akarta
hozni annak a lehetőségét, hogy ne
csak karácsonykor, de az esztendő többi napján is ajándék legyünk a többiek
számára. Az ilyenkor elhangzó sok szép
gondolat igazzá válása, megvalósulása
a mi mindennapi tevékenységünkön
múlik. Novák atya végezetül pappá
szentelésének első adventjében megélt
személyes történetének megosztásával
zárta beszédét, amelynek befejező soraiban mindenkinek olyan karácsonyt kívánt, amilyet szeretne. Elsősorban sok
boldogságot, egészséget és szeretetben
megnyilvánuló ajándékot.
Az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtásával zárult a műsor,
amelyet követően sokan maradtak a faházakból és a fényfüzérekből áradó fénnyel
bevilágított téren, hogy jókedvű családi,
baráti közösségben töltsék az estét.

Gazdaság

2019. december 12.

Fákkal a jövőért
A közösségi médiában közzétett felhívásból születő, 10 Millió Fa elnevezésű mozgalom röpke néhány nap
alatt országos kezdeményezéssé nőtte ki magát, melyhez Józsa Tamás és
Böndi Szabolcs-Attila jóvoltából a
Jászság is csatlakozott.

jellegű táblázatát, a szervezett faültetések részleteit, továbbá folyamatos vis�szajelzéseket is találhatunk az elültetett
csemetéket illetően.

kazsimér
Bojár Iván András nyáron tette közzé őszinte és inspiráló sorait az egyik
közösségi felületen, mellyel néhány
hónap leforgása alatt beindított egy
több mint harminc ezres követőtáborral rendelkező honlapot, és vele együtt
a 10 millió Fa elnevezésű országos civil
kezdeményezést.
Segélykiáltása nem csak a saját, de
az ország és a jövő generációja nevében
is szólt, hiszen a klímakrízis okozta változások tekintetében azonnali cselekedetre, életforma változásra van szükség.
Mint ahogy fogalmazta, nem kisebb
célt tűzött ki, minthogy a lehető legrövidebb időn belül tízmillió fát ültessen
országszerte, ezzel egy egészségesebb,
a Föld természetéhez s talán az ember
eredendő természetéhez is jobban igazodó életet alakítson ki.
A környezettudatos mozgalomhoz a
Jászság is csatlakozott, méghozzá a Józsa
Tamás által irányított civil egyesülettel,
továbbá Böndi Szabolcs-Attilával, a
projekt jászsági vezetőjével karöltve. A
szervezők elmondták, már több mint
ötszáz tagot számlál az alig néhány hete
létrehozott 10 Millió Fa Jászság közösségi csoport – mely januártól lesz látható
nyilvánosan, de már most is lehet csatlakozni –, ahol az ültetésre javasolt, őshonos fák listáját, az adományok üvegzseb

Böndi Szabolcs-Attila kiemelte,
nem csak a közösen, hanem az egyénenkénti ültetéssel is hozzá lehet járulni a mozgalomhoz, hiszen a kezdeményezés is elsősorban arról szól, hogy a
közösséget alkotó polgárok egy élhetőbb jövőt biztosítsanak az utókornak.
A CO2 csökkentése és a már meglévő
szén-dioxid megkötése mellett a természetes oxigéntermelés fokozása a cél,
mely elhatározást a hétköznapi emberek könnyedén támogathatják.
– Hogy országos viszonylatban
eredményesek lehessünk, fontos, hogy
mindenki jelezze, ha már ültetett fát,

szeretnénk ezeket dokumentálni. Igyekszünk hangsúlyozni, hogy minden fa
számít, nem csupán az, amit mi szervezetten, nagy nyilvánosság előtt ültetünk,
hanem az otthon, kertben ültetettek is.
Már applikációt is készítettek erre, csak
még finomításra szorul. Az applikáción
keresztül bejelentkezve egy térképre, az
adott koordinátán bejelölhető a faültetés, sőt opcionálisan képet is lehet feltölteni, így minden nyomon követhető
– mondja Józsa Tamás.
A Jászságból már több település,
Jászdózsa, Jásztelek, Pusztamonostor,
Újszász, és Alattyán is jelezte érdeklődését, nyitottságát a kezdeményezés
kapcsán. Jászberényben előreláthatóan
tavasszal valósul meg ültetés, első körben a főtéri Conselve park területén,
ahová tíz-tizenkét tölgy, vagy platánfát
szánnak. A központi területet követően
a Tehetség SE focipályáját, továbbá a
Balog Donát önkormányzati képviselő
jóvoltából felajánlott Neszűri területet
kívánják beplántálni, utóbbi helyszínen csemeteneveldét is terveznek kialakítani a jövőben.
Józsa Tamás lapunknak elmondta,
fotográfiájával az idei esztendőben elnyerte a magyar esküvőfotósok 2019-es
pályázatának első díját, az elismeréssel
járó pénzjutalmat pedig a 10 Millió Fa
Jászság kezdeményezés javára kívánja
fordítani. A dolog frappáns vonatkozása, hogy a Tamás által készített felvétel
épp egy monumentális fa árnyékában
álló házaspárt ábrázol. A fotós hozzátette, hosszú távú terveik vannak, és a
megmozduláshoz az általa megrendezett két fesztivál, a Zsír on the Fest és a
Jász Kolbásztöltő rendezvény is csatlakozik, melyeken gyűjtéseket kívánnak
rendezni. További részletekről a jászsági projekt facebook csoportjában /10
Millió Fa Jászság/ informálódhatnak az
érdeklődők.

A Jász-Piacért Egyesület
december 17-től minden nap
délutánonként, vár mindenkit szeretettel
az

Adventi vásárban.

Meglepetés!
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Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90

A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!

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

Várjuk a korizni
vágyókat!
Közönségkorcsolya
időpontok:

december 14........15-21 óráig
december 15........10-14 óráig
és 16-20 óráig
az MVM (mvmjegkaland.hu)
honlapján történő
regisztrációval igénybe
vehető közönségkorcsolya
december 21........15-21 óráig
december 23........13-21 óráig
december 24........10-13 óráig
december 25............ ZÁRVA!!!
december 26........13-21 óráig
december 27........13-22 óráig
19 órától zenés jégkori!
Hangulatfelelős: DJ Guba
december 28........13-21 óráig
december 29........13-21 óráig
december 30........13-21 óráig
december 31........10-13 óráig
január 1................13-21 óráig
január 2................10-15 óráig
január 3................10-15 óráig
január 4................13-21 óráig
Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
oldalon. (Bejárat és parkolás
a Sportpálya utca felől)

Jégre fel!

www.jku.hu

5. oldal

Sikeres szakosztályi munka

 folytatás az 1. oldalról
Elhatározásra került a rendezvény
folytatása, hiszen nem csak a szakosztálynak, hanem Jászberénynek is ez
egy magas színvonalú eseménye, ami
így kiemelt fontosságú. A szervezők
a folytatásban szeretnék megtartani a
rendezvény magas színvonalát, mely az
eddigi bálokat jellemezte.
A közönség részéről a visszajelzések
rendkívül pozitívak voltak, már csak
annak okán is, hogy hosszú évtizedek
alatt kialakult a bál törzsközönsége
– barátságok, kapcsolatok szövődtek
– egyszóval a Műszaki Bál mindenkor
betöltötte küldetését. Ezúton is a szakosztály szeretettel várja minden műszaki és nem műszaki beállítottságú jelentkezését erre a rendezvényére, amely
2020. február 15-én kerül megrendezésre. Ez mindazok számára jó hír, akik
ezúttal is részesei szeretnének lenni egy
remek programnak, éjszakának.
A szakosztály tanulmányutak szervezésével is szeretne hozzájárulni a tagok
ismereteinek bővítéséhez, melynek kapcsán a Paksi Atomerőmű és a Konkoly
Electro Kft. Jászberényben felépült új
üzemének a meglátogatását is tervezi.
A GTE országos szervezete alapszabályában rögzíti, hogy mindenkor
különös gondot fordít a műszaki értelmiség szellemi termékeinek széles körű
ismertetésére, a volt műszaki nagyságok emlékének megőrzésére, ápolására.
Ez a gyakorlat ma is élő, és az egyesület
minden szervezeti szintjén követendő.
Ebben a gondolatkörben vetődött fel
Gorjanc Ignác és László Károly – egykor volt Hűtőgépgyár alapítók – neve

is, akik munkásságuk alapján többre
hívatottak, mint amennyire ezt a jelenlegi helyzet jelzi. Annak ellenére, hogy
mindkét nevezettről a korábbi években
utcát neveztek el Jászberényben, a hűtőgépgyári lakóövezetben, a város központjától meglehetősen távol eső városrészben, ez a tény nem hozta igazán
méltányos helyzetbe személyiségüket.
A szakosztály a következő munkaévben
lépéseket kezdeményez a fennálló helyzet előnyösebb rendezése érdekében.
A szervezett programok tekintetében is komoly kihívás előtt áll a Háztartási Gépek Szakosztálya. Az eddigi
gyakorlat szerint minden második
évben rendeztek szemináriumot, ami
ezúttal 2020. október 15-ei dátummal kerül megrendezésre. A szeminárium mottója: ember és automatizálás
most és holnapután. Digitális ipari –
automatizációs és robottechnológia bevezetése a felsőkategóriás, internethez
kapcsolható okos háztartási készülékek
gyártására.
Amint azt megtudtuk az előterjesztésből, a szervező munkára egy szűk
esztendő áll rendelkezésre. Az érdekelt
cégek ebben a témakörben, illetve az
internethálózat modernizálása okán is
komoly kihívások előtt állnak a versenyképességük megőrzése érdekében,
így remélhetőleg széleskörű érdeklődésre lehet számítani. A szeminárium
szervezésében vélhetően segítséget
nyújt a Müncheni Elektronikai Szakkiállításon való szakosztályi tervezett
részvétel is, ami teljessé teszi majd az
egyéb tekintetben is gazdag éves cselekvési programot.

Jászberény, Bercsényi út 18.
Tel.: 57/404-614. Ny.: 7-17, szo.: 8-12 óráig
Abony, Ceglédi út 5. Telefon: 53/889-102

Minden kedves vásárlónknak
és leendő ügyfelünknek
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Karácsonyi Akció a Jászberényi Termálfürdőben!

Fájnak a végtagjai vagy magas a vérnyomása?

December hónapban

Mofetta

(széndioxidos szárazfürdő)

kezelés esetén

„kettőt fizet, hármat kap”
akciót biztosítunk,

valamint vegye igénybe gyógy-, talp- és nyirokmasszázsunkat is.

Érdeklődni és időpontot kérni:

5100 Jászberény, Hatvani út 5. www.vvzrt.hu
Telefon: 06-57/412-108, 06-30/942-1043.
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Szabadidő

www.jku.hu

Adventi énekszó

2019. december 12.

Ajándékok sajátkezűleg

Ünnepre hangoló játszóházra invitálták a kreatív érdeklődőket december 7-én a Hamza Gyűjtemény
és Jász Galéria munkatársai, akikkel
karácsonyi képeslapok, dekorációk,
karácsonyfadíszek készítésére nyílt
lehetőség a kézműves délelőttön.
k. n.

A Székely Mihály Kórus Adventi
hangversenyre invitálta a zenekedvelő közönséget szombaton délután
négy órára a Szentkúti templom falai közé. A műsor vendégelőadója a
Cantate Nobis Énekegyüttes volt.
kárpáti
Advent az örömteli várakozás időszaka, a katolikus egyház legmeghittebb
családi ünnepe. Ilyenkor sorra meggyulladnak az adventi koszorú gyertyái, és a szívekben melegebben fénylik
a szeretet lángja. Ezt a fényt táplálja az
adventi énekszó, amelyet ezúttal Resch
Tamás atya ajánlott figyelembe. „Ezen
a különleges délutánon talán kicsit
megkóstolhatjuk a mennyországot. II.
János Pál pápa mondta annak idején,
hogy a mennyekben természetesen magyarul beszélünk majd, mert egy örökkévalóság kell, hogy megtanuljuk ezt a

nyelvet. Magyarul beszélünk majd, de
énekelve, hiszen duplán imádkozik, aki
énekel” - hangsúlyozta Tamás atya köszöntő szavaiban, majd a programhoz
kellemes feltöltődést kívánt.
A műsor nyitányaként a két kórus
együtt énekelt Vlaszati Erika karnagy
vezényletével, ezt követően a Cantate
Nobis Énekegyüttes töltötte meg dalokkal az első részt. A kórust Thormanné
Husznay Mária dirigálta, zongorán Csóka
Károlyné, ütős hangszeren Rékasi Krisztina kísért. A repertoárban hazai és külföldi zeneszerzők művei csendültek fel.
A második részt Sárközi Margaréta előadásában Ady Endre karácsonyi
Rege című verse vezette fel. A Székely
Mihály Kórus karácsonyi dalokkal és
a katolikus mise zenei anyagával örvendeztette meg a közönséget. Szólót
énekelt Székelyi Géza és Farkas Sándor,
zongorán Farkasné Szőke Tünde kísért,
a kórust Vlaszati Erika vezényelte.

Megénekelt misztérium
Advent második vasárnapján a jászapáti testvérkórus tagjaival kiegészült Palotásy János Vegyeskar előadásában csendült fel karácsonyi
énekszó a Szentkúti templomban.
k. m.
A muzsikakedvelő közönséget, köztük Budai Lóránt polgármestert, Mező
István református lelkészt az egyházközösség nevében Szántó József apátplé-

bános köszöntötte. – Karácsony misztériumát a világban működő gonosz
megpróbálja eltakarni. Karácsony titka
Jézus misztériuma. Jézus nélkül nincs
karácsony, nincs boldog emberi élet,
nincs öröm. Mindazt a titkot, hogy
hová megyünk, mi a célunk az életben
Jézus által tudjuk megfejteni. Krisztus
az Atya akaratából született és lett része
emberi történelmünknek. Születése,
szeretete és halála, majd feltámadása
ad értelmet emberi létünknek. Kará-

A múzeumba belépve igazi ünnepi
hangulat fogadta a család apraja-nagyját: papírok, tarka ceruzák, ragasztók,
ollók, színpompás festékek hevertek
szerteszét az ügyes kezű gyerkőcökkel
körbevett munkaasztalokon, miközben a háttérből szólt a Jingle Bells jól
ismert, száncsengős strófája.
Farkas Edit múzeumigazgató lapunknak elmondta, már jó pár éve hagyomány, hogy kézműves rendezvén�nyel készülnek az adventi időszakra,
melynek meghitt hangulatához idén
különféle technikákkal megvalósított
mutatós ajándéktárgyak járultak hozzá.
„Meglepődtünk a kolléganővel is,
hogy ez alkalommal nagyon sok a papír, a ragasztás és a vágás, de azért van
idő a festésre is, sőt gipszfigurákat is
lehet díszíteni, ezeket karácsonyfadísznek vagy hűtő mágnesnek lehet használni. Idén ez az utolsó programja a
múzeumnak, aztán december 14-én
bezárunk, és csak három hét múlva
fogunk kinyitni. Egyrészt egy kicsit
mi is pihenünk, másrészt készülünk a
januárra, merthogy két kiállítással is
várjuk az érdeklődőket év elején.” –
fogalmazott Farkas Edit, majd a jövő
esztendőt érintő kérdésünkre válaszolva hozzátette, január 18-án, szombaton
17 órakor nyílik a Hamza Stúdió kiállítása a múzeumban, mely a húsz évvel ezelőtt létrejött csoport, a Jövőkép

Játékok minden mennyiségben

A Mikulás játékgyára elevenedett
meg a Déryné Rendezvényház nagytermében december 8-án, vasárnap,
hiszen már hatodik alkalommal merülhettek el a fiatalok és az őket kísérő örökifjú felnőttek a Játékos Nap
színes-mozgalmas kavalkádjában.
k. n.

Játékból idén sem volt hiány, az
egyre többeket vonzó, színvonalas
eseményt a Jászkerület Nonprofit Kft.
szervezője, Kocza Anita valósítja meg
évről-évre. A programon megtalálta
méltó bűvölőit a Rubik kocka, ámulatba ejtett a bűvész mutatványsorozata,
vagy épp a virtuális valóság, a mai kor
fiataljait pedig a Super Mario.
A Logischool jóvoltából programozóvá is avanzsálhattunk sőt, a padlón
mászkáló robotállatokon élesben prócsony éjszakáján mozgásba jön a világ,
megtelnek a templomok, megtelnek a
szívek szeretettel. Erre az ünnepre töltekezzünk most énekszóval, hogy a szívekbe befogadott kegyelemmel szebb
legyen a holnap! – fejtette ki karácsony
üzenetét Szántó atya.
A dalok felcsendülését megelőzően Kosztolányi Dezső karácsonyi verse
hangzott el. A műsorban többek között
Halmos, Beleznay, Bárdos, Handel,
Mozart művek, francia és angolszász
karácsonyi énekek, egyházi művek szólaltak meg. Szólót és duettet énekeltek
Vukovics Edit és Ecsedi Péter énekművész – aki a kórust is dirigálta –, zongorán Farkasné Szőke Tünde művésztanár
kísérte a dalokat.

Alkotók Egyesületének elődje. A múzeumigazgató kiemelte, ez alkalommal
a múltra, az eredeti felállású közösségre
fókuszálnak és a húsz esztendővel ezelőtti alkotócsapat művészeit invitálták
bemutatkozásra.
Január 23-án, csütörtökön, 16 órakor nyílik meg a soron következő tárlat
Karcagon, a Hamza anyagot vándoroltatva a Vajdahunyad vára után most a
magyar kultúra napjához kapcsolódóan
a Nagykunság legnépesebb településén
állítják ki a híres művész hagyatékát. A
már megszokottak szerint galériabusz is
indul a helyszínre, jelentkezni rá a múzeumban lehet.
Farkas Edit beszélgetésünk végén
elmondta, nehéz év áll a gyűjtemény
mögött, de szívből reméli, hogy a
2020-as év – mely egyébként jubileumi
esztendő a Hamza Múzeum életében,
hiszen 25 éves lesz az intézmény – számos szép élménnyel kecsegtet.

bálhattuk ki a tanultakat, vagy leülhettünk a társasjátékosok mellé vetélkedni, esetleg Hegedűs Kristóf tehetséges
makettező lélegzetelállító 3D alkotásaiban gyönyörködhettünk.
Természetesen idén is a kiállítók
között volt a polidimenzionális mezőket életre hívó Saxon-Szász János, aki
magával hozta absztrakt, geometrikus
játékait. Ugyanígy hódított a Lego és a
Duplo, a szokásos konzolos játékok, a
playstation, az xbox, a fiúk főként ezek
körül a szórakozások körül csoportosultak, de az előző generáció képcsöves
tévén futó programjai is legalább ekkora népszerűségnek örvendtek.
Újdonságnak számított a már említett makett bemutató, Hegedűs Kristóf a Terplán Zénó szakképző iskola
diákja hét éve foglalkozik az épített
univerzum miniatűr leképezésével.
Lapunknak elárulta, már gyermekkora óta szenvedélye ez a kreatív foglalatosság, első makettjét még karácsonyi
ajándékként kapta, azóta pedig már a
világ leghíresebb épületegyütteseinek,
hídjainak, hajóinak alkotta meg piciny mását.
Ezúttal nyolcvan precízen kivitelezett modellel érkezett a Kutatók Éjszakája eseményeken már visszatérő
vendégként szereplő alkotó, így többek között az Empire State Building, a
New-Yorki Szabadság szobor, az 1492es Santa Maria vagy az Eiffel torony
fölé hajolva érezhettük óriás felfedezőnek magunkat. A népszerű rendezvényre most is rengetegen ellátogattak,
egészen késő délutánig tömve voltak
a leterített szőnyegek, melyek sok-sok
titkos, Jézuskának címzett játékkívánságnak lehettek tanúi a hétvégén.

Ajánló

2019. december 12.

Mesék a Jászságból

 folytatás az 1. oldalról
A régi korok embere szerette kicsit
rémisztő elemekkel tűzdelni a meséket.
Annál is inkább, mert a mesemondás,
a mesehallgatás annak idején nem csak
a gyerekek szórakoztatására szolgált.
Meséltek a földeken pihenésképp, ős�szel kukoricafosztás közben, télen pedig
a hosszú esték unaloműzéseként. Az
ízes beszédű mesélők köré összegyűlt a
hallgatóság apraja-nagyja, és füleltek a
tündéres, boszorkányos, állatos, tréfás
vagy tanulságos kitalált történetekre.
Ha rövid volt a munkák közötti szünet,
az aprónépnek be kellett érni ennyivel:
„Egyszer vót egy kilincs, mese tovább
nincs!” A kicsi gyermekeknek esténként
az anyjuk, nagyszüleik meséltek, a nagyobbacska fiúk már az istállóban éjszakáztak. A férfinép ott bandázott, kvaterkázott, beszélgettek, meséltek. A mesék
aztán szárnyra kaptak, minden mesélő
ajkán új életre keltek. Mindenki ízlésének, habitusának megfelelően hozzátett
valamit, vagy elvett az alaptörténetből.
A gazdag jász meseköltészetet már
többen, több időben kutatták, gyűjtötték, bár egy időben a néprajzos szakma még a létezését is tagadta. A 19.
század közepétől tudunk a térségben
mesegyűjtőkről, akik egészen eredeti
cselekményű kitalált történeteket is
felleltek és lejegyeztek. Ezek a gyűjtők
általában pedagógusok, diákok voltak.
A 20. század elején kezdték hivatalosan
is kutatni a Jászság meséit. A Néprajzi

Múzeum kéziratos formában jelentős
jászkun mesegyűjteményt őriz. Az ötvenes években a Jász Múzeum akkori
igazgatója is kutatott, amelyhez helytörténeti kutatók, honismereti szakkö-

rök tagjai is csatlakoztak. Kétezerben
Pernyész Lívia egyetemi hallgató foglalkozott a témával, majd 2001-ben a
Jász évkönyvben tanulmány jelent meg
a térség népmeséiről. Besenyi Vendel a
tanyavilág és Boldogháza meséit gyűjtötte csokorba.
Az eddig felkutatott meséket, a kéziratokat, már nyomtatásban megjelent
szövegeket rendezték kötetbe dr. Bathó

Itt voltak a dalok
 folytatás az 1. oldalról
Müller Páter Sziámi és az AndFriends
csak alkalmanként hallható produkciójának sikerült. Tangóval kezdtek, az Egy
asszony illata című film emblematikus
muzsikájával. Igazi örömzenélést, minden pillanatban megélt és átszellemült
előadást fogadhatott be a közönség,
ahol – „minden szóban fény ragyog,
mindegy, hogy melyiket hallgatod”.

Nagy kihívás ezeket a dalokat érvényesen tolmácsolni, nagyon erősen hatnak,
ha az ember tudja, Cohen mit miért ejt
ki a száján, hiszen még a dörmögései is
jelentőségteljesek.
A színpadon együtt szárnyaltak a
dallamokkal az előadóművészek, legtöbbször Müller Péter Sziámi, aki sok
szám fordítója is egyben. Kováts Kriszta
lélekig hatoló énekhangján vezetett be

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.

Érdeklődni: 5100 Jászberény, Hatvani út 5.

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

Edit és kollégái. 224 oldalon ötvennégy mese szerepel a szépen illusztrált
könyvben. A mesék nyelvezete a kön�nyebb érthetőség kedvéért irodalmi
átiratban olvasható. Egyetlen mese –
a Tündérkirálynő –, két változatban,
népi és irodalmi nyelven is belekerült
a könyvbe azért, hogy az olvasó hiteles

képet kapjon az eredeti jász népi kifejezéstárról.
A könyvbemutató ismét Márk előadásában egy régi, szomorkás mesével
zárult. Végezetül Hortiné dr. Bathó
Edit jó szívvel ajánlotta a könyvet akár
karácsonyi ajándékként gyermekeknek, és a népi kultúra, a régi csodás
világ iránt nyitott szívű felnőtteknek
egyaránt.
Cohen profetikus üzenetvilágába, megszólaltatva legrégibb dalát, a Suzanne-t
is. Novák Péter habitusához illő dalok
tolmácsolását, (Mint egy régi dal, Nem
felejtem el) színvonalát, a művész intenzív előadásmódja tette feledhetetlenné.
Ezek az öntörvényű, szabad művészek egy este erejéig újrateremtették
Leonard Cohen dalait. Ebben nagy
szerepe volt Kirschner Péternek, aki a
zenék oldaláról rakta össze, hangszerelte a produkciót és gitárokon játszotta
a szólót, szokásához híven mezítláb. A
felcsendülő slágerek egyre jobban fűtötték a hangulatot, a Kispál és a Borz
által már feldolgozott Gyémántok a
bányában nótára a tetőfokára is ért, a
műsor pedig a végéhez.
Cohen legismertebb dala, a
Hallelujah, ami a szerelemről mesél,
és csodaszép üzenete minden bizon�nyal az előadás kiteljesedése volt a
koncert végén. A Halleluja magyar
nyelven felcsendülve is az ember törékenységét, az élet szeretetét hirdette: „a dal ura elé úgy léphetek, hogy a
nyelvemen nem lesz más, mint halleluja – az igazat mondom, legyen bár
szép, vagy csúnya.”
Egyszer Cohent arról kérdezték,
hogy írja dalait, a mester azt válaszolta: „a
dalokért oda kell elmenni, ahol a dalok
vannak”. Ezen az estén itt voltak a dalai!

www.jku.hu

7. oldal

Programajánló
Író-olvasó találkozó
December 12., csütörtök 17 óra
Vendég: Kepes András író. Új regénye,
az Istenek és emberek kerül bemutatásra,
ami a Tövispuszta és a Világkép műveinek drámai folytatása.
Ifjúsági Ház

megújult hangszerén, melyen Kály-Kullai
Rita orgonaművész Bach, Demessieux,
Bédard valamint Gergely Ferenc és
Pikéthy Tibor műveiből ad ünnepi koncertet. A belépés ingyenes, adományokat
az oltár felújításra szívesen fogadnak.
Ferences Templom

Adventi népzenei koncert
December 12., csütörtök 18 óra
Molnár László népzenész és Kovácsné
Lajos Krisztina népdalénekes műsora.
Közreműködnek: Balogh Roland, Bolla
János, Hajnal Melinda, Nagy András. A
rendezvény ingyenes.
Jász Múzeum

KARÁCSONYI FALU és
ADVENTI VÁSÁR a Fürdő utcában
2019. December 17–22.
Minden program ingyenes.
December 17., kedd
15 óra „Karácsony sétány” átadója, valamint a Karácsonyi falu és Adventi vásár
megnyitója. 15.30 Dance Fitness SE
bemutatója. 16 óra Zumba László Tündével. 18 óra Cool Christmas Swing Trió
koncertje.
December 18., szerda
18 óra Kalla Andi Duó koncertje. 18 óra
Adventi mesekör. Viktória Pan – Pan Jack.
December 19., csütörtök
16 óra Kis Csillag Tanoda adventi- karácsonyi műsora. 18 óra Ecsedi Péter énekművész előadása.
December 20., péntek
17 óra Bercsényi Általános Iskola 3 b
osztályának betlehemes műsora.
17.30 Kossuth Népdalkör műsora.
18 óra Migály Szilvia és Boros Anna énekesek műsora.
December 21., szombat
16 óra Dance Fitness SE bemutatója.
18 óra Sarkifény Zenei csoport koncertje.
Fürdő utca (Karácsonyi Falu)

Népzene Bartók módra
December 13., péntek 18 óra
A “Klasszikus utazás” sorozat utolsó része
nagyon régre nyúlik vissza az időben, a
művészeti tevékenységek egy ősi formájához, a népzene kialakulásához, így a népdalok világába kalauzolja a közönséget.
Az előadás első és egyben lényegi kérdése:
Mi is az a népzene? Ezt a kérdést Bartók
Béla zongoraműveivel, életének történeteivel, eredeti népdalgyűjtési felvételekkel, közös énekléssel válaszoljuk meg. Az
előadás szerkesztője, műsorvezetője, fellépője: Sas Dániel zongoraművész.
Déryné Rendezvényház
L.L. Junior
December 14., szombat 21 óra
Aki igazi Csibésznek érzi magát, jöjjön és
Csibészkedjünk együtt ezen az éjszakán,
mert ez egy igazi Csibész Party lesz.
Ifjúsági Ház
Születésnaposok Éjszakája Extra
December 14., szombat 22 óra
Ünnepelje nálunk születésnapját kedvenc
társaságával, szórakozzanak díjtalanul! Ahhoz pedig, hogy extrább legyen az ünneplés,
elhívtuk Lmen Prala-t, a botrányhős trapkirályt, a legenergikusabb CRiMiNAL-t,
hazánk legdurvább flow-jának gazdáját.
Red Ring
„Kézműves Karácsony”
December 15., vasárnap 10-12 óráig
Ajándékkészítő családi délelőtt az ünnep
jegyében.
Főnix Fészek Műhelyház
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
Családi Matiné
December 15., vasárnap 15.30
Brumi és a téli álom. A Fabula Bábszínház gyermekszínházi előadása.
Lehel Film-Színház
Dance Fitness SE Karácsonyi Gála
December 15., vasárnap 17 óra
Bercsényi Sportcsarnok
Advent harmadik vasárnapja
Gyertyagyújtás
December 15., vasárnap 17 óra
Ünnepi köszöntőt mond: Farkas Edit, a
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója. Igei áldást mond: Mező István
református lelkipásztor. Közreműködik:
Székely Mihály Kórus.
Szentháromság tér
Ünnepi Koncert
December 15., vasárnap 18 óra
A Palotásy János Zeneiskola tanárainak
és növendékeinek ünnepi hangversenye.
Déryné Rendezvényház
Karácsonyváró orgonahangverseny
December 15., vasárnap 18 óra
Orgonahangverseny a Barátok Temploma

Szalagavató filmek vetítése
December 21., szombat 9 óra
Vetítésre kerülnek szalagavatókon készült
filmek, melyek az LVG, Terplán, Szent
István, DJG Nagykáta sulikban készültek.
Lehel Film - Színház
„A Hónap meséje”
A betlehemi Csillag
December 21., szombat 10 óra
Élőszavas mesemondás, szokások a karácsonyi ünnepkörből és kézműves ajándékkészítés a város kézműves, alkotó
közösségeinek közreműködésével. A rendezvény ingyenes.
Főnix Fészek Műhelyház
Mézeskalács Futam
December 21., szombat 15 óra
Jöjjünk össze futólag az év legmeghittebb
ünnepe előtt! Nincs eredmény, nincs díjazás, nincs verseny, csak egy karácsonyköszöntő örömkocogás a város minden
lakójának! Minden beérkező egyedi “befutóérmet” kap.
Fürdő utca (Karácsonyi Falu)
A szeretet ebédje
December 22., vasárnap 13 óra.
Mindenkit sok szeretettel várnak egy tál
meleg ételre Szántai Attila és családja felajánlásából.
Fürdő utca (Karácsonyi Falu)
Karácsonyi Hangverseny
December 22., vasárnap 15 óra
A Déryné Vegyeskar előadása hallható,
melyen vendégként fellép a jászárokszállási Harmónia Kamarakórus.
Ferences Templom
Családi Matiné Kis Karácsony, Nagy Karácsony
December 22., vasárnap 15.30
Kolompos együttes gyermekkoncertje.
Lehel Film-Színház
Advent negyedik vasárnapja
Gyertyagyújtás
December 22., vasárnap 17 óra
Ünnepi köszöntőt mond: dr. Rédei István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület
elnöke. Ünnepi áhítatot tart: Szántó József apát plébános.
Fürdő utca (Karácsonyi Falu)
Ünnepi Pódium
December 22., vasárnap 18 óra
Péter Szabó Szilvia Akusztik koncert.
Fürdő utca (Karácsonyi Falu)
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Fűzfa szép haját fésüli a jeges szél
Csütörtökön visszatér a csapadékos idő, hidegfront éri el térségünket, a maximumok 0 és
6 fok között alakulnak. Pénteken napközben borult lesz az ég, kiadós mennyiségű eső, havas eső
érkezhet és a szél is feltámad. Szombaton újabb
hidegfrontra számíthatunk, zápor is várható erős
széllökésekkel, a hőmérséklet 2-6 fok között alakul. Vasárnap kisüt majd a nap, és 8 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, a hét elején közepesen felhős, +10 fokos időjárás várható.
December 13. Luca napja és a karácsony közötti 12 nap időjárásából következtettek régen az
elkövetkező 12 hónap időjárására.

Megtört a jég, győztek a kosarasok
Az előző héten jó hír érkezett a kosárlabdacsapatunk háza tájáról. Egyrészt,
hogy megérkezett a csapat új irányítója Remon Nelson, akit nem kell a
drukkereknek bemutatni, hiszen már
játszott Jászberényben. Másrészt pedig
Aleksa Brbalklics is felépült.
ács

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

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

december 18. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

december 19. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

december 20. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

december 16. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

december 21. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

december 17. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

december 22. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
december 14. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

2019. december 12.

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.

Ezzel együtt is a vendéglátó Kaposvár számított esélyesebbnek, hiszen négy
győzelem állt a nevük mellett, még a jó
erőkből álló Pécset is legyőzték, mégpedig idegenben. A Kaposvári Arénában kezdődő mérkőzés elején aztán
Alekszandrov és Pantelics triplakísérlete
kimaradt, és majd csak jó két perc elteltével esett az első találat hazai részről.
Rögtön utána Mészáros kétszer és Miller
volt eredményes, majd később a vendéglátók kicsit megléptek. Alekszandrov
egy hármassal gondoskodott róla, hogy
öt egység (18-13) maradjon a Kapospartiak előnye az első 10 perc végén.
A második játékrészt Ruják nyitotta
egy duplával, de később a hazaiak játékosa Norfleet vált főszereplővé, hiszen
alig tudták őt tartani a mieink. Szerencsére „régi-új” játékosunk Nelson nem
felejtette el a hárompontosak dobását,
beszórt kettőt, Miller pedig egy duplával egyenlített, 32-32. A dudaszó előtt
Davis keze is „elsült” így a nagyszünetre
három egység (35-32) maradt közte.
A térfélcsere után kicsit ránk ijesztettek a vendégek. Már hét ponttal (41-34)
is vezettek, de szerencsére nem szeppent
meg a berényi legénység, sőt elkezdték
dobálni a trojkákat. Miller kezdte, majd

Mészáros és Pantelics is folytatta, de régi
ismerősünk, Dramicsanin ugyanilyen
dobással egyenlített, 45-45. Szerencsére
Alekszandrov is bedobta 2. tripláját, sőt
Miller is újra ezt választotta és 6 egységgel a mieink vezettek, de a 3. etap végére
már csak egy (54-55) maradt belőle.
A zárónegyed aztán Nelson kettesével kezdődött. Majd nagy izgalmak
közepette, kettő perc elteltével már 5858 volt az állás. Innentől kezdve egy jó
darabig nagy küzdelem folyt a pályán
és megállt a pontgyártás is. Két perccel
a vége előtt Miller duplájával egy pont
ide, Alekszandrov büntetőivel meg már
65-67. Fél perccel a vége előtt Norfleet
– a sok kettese mellé –, beszórt egy
hármast is, 68-67. Malick időkérését
követően Nelson adott egy gólpasszt

Pantelicsnek, és máris 68-69. Annyi idő
maradt, hogy az eddig remekül játszó
Norfleet betörjön a palánkunk alá, ám
ezúttal – tegyük hozzá a legjobbkor –,
elhibázta a dobását, így kosárlabdacsapatunk végre megszerezte első győzelmét az idei bajnokságban. Kaposvári
KK - Jászberényi KSE 68-69.
JKSE: Nelson 9/6, Miller 14/6,
Mészáros 12/6, Alekszandrov 13/6,
Pantelics 16/3. Csere: Ruják 2, Brbaklic
3, Buzás -, Peringer -.
Nagyot küzdöttek a fiúk és megérdemelten nyertek. Reméljük, hogy ez a
győzelem valaminek a kezdete… Hogy
az lesz-e, választ kaphatunk rá pénteken
este Debrecenben, majd hazai pályán a
ZTE (dec. 21.) és az Oroszlány (dec.
29.) ellen.

Vereség az Kolibri sikerek Szolnokon
utolsó hazai
meccsen
 folytatás az 1. oldalról
Ezt kihasználva szép lassan kezdtek
távolodni a mieinktől az újpestiek. Köszönhetően annak, hogy a játék minden elemében jobbak voltak és ezúttal
25-13-ra nyerve a játszmát, már 2-0
arányban vezettek. A harmadik etap
Ekaterina Silchenkova révén berényi
ponttal kezdődött ugyan, de a folytatásban a vendégcsapat elképzelése érvényesült jobban ebben a szettben is.
Magabiztosan gyűjtötték pontjaikat és
ki kell mondani, hogy megérdemelten
nyerték a találkozót ilyen arányban is.
Jászberény Volleyball Team UTE 0-3 (20, 13, 16)
– A játék minden elemében gyengébbek voltunk, mint ők, ami számomra is érthetetlen. Edzésen pedig mindig
mindenki maximálisan odateszi magát,
így hát keresem én is a válaszokat a mai
teljesítményünkre, de egyelőre nincsenek – mondta Tóth Eszter csapatkapitány a mérkőzés után. Makai Péter sem
fogalmazott finomabban, sőt!
– Katasztrófa, szégyen, nem tudom,
van-e még ennél lejjebb. Nem tudom a
megoldást a helyzetre. Ha attól jobban
játszanak a lányok, akkor szívesen felajánlom a lemondásomat. Biztos meg
lehet ezt oldani az utolsó szavak nélkül is, és a vezetőedző, valamint stábja
megtalálja a megfelelő megoldást és
december 12-én, csütörtökön a sereghajtó Haladás otthonában kiköszörülik
a csorbát. Legközelebb hazai pályán már
csak jövőre, január 10-én láthatjuk őket,
amikor majd a Kaposvárt fogadják. Remélhetőleg az ünnepek alatt, meghitt
családi körben minden játékos kellőképpen kipiheni magát, és egy egészen más
együttest látunk viszont a küzdőtéren.

November utolsó hétvégéjén, Szolnokon a Tisza Kupa táncversenyen
vettek részt a jászberényi Kolibri SE
versenyzői, ahonnan éremgyűjteménnyel érkeztek haza.

Kollár Anita tanítványai a megyeszékhely rendezvényén a látványtánc
kategóriában léptek színpadra, ahol
minden produkciót minősítették. Itt
nem a helyezéseken volt a hangsúly, a
zsűri minden fellépőt pontozott – ami
lehetett egyéni vagy csapat –, és a végén olyan minősítést kaptak, amelynek
pontszáma az arany-, ezüst- vagy éppen a
bronzfokozatot érte el. Azaz ha több versenyző is a legmagasabb szintnek megfelelően táncolt, akkor mindannyian – ez
esetben – aranyminősítést kapott. Ezen
kívül különdíjakban is részesültek a versenyzők, illetve egy-egy csapat.
A Kolibri SE táncosainak eredményei a látványtánc versenyszámban:
Carmina Burana (zenére előadott)
produkcióra aranyminősítést kapott
csapatuk, valamint kategóriagyőztesek

lettek és különdíjat is átvehettek.
A Jingle Bells-re előadott legjobb
produkció is az övék lett, azaz aranyminősítés, a legjobb koreográfia és a
legjobb csapatnak járó díjat vehették át.
Aranyminősítést kapott egyéni
számban: Kenyó Anna, Szatmári Bianka Virág és Juhász Nóra, aki kategória
legjobbja is lett egyben. Duóban Borics
Olga - Kenyó Anna és Szabó Vivien Szatmári Bianka, az utóbbi páros szintén kategóriagyőztes is lett.
Ezüst minősítést kapott egyéni
számban: Szabó Vivien, Yosef Hanna, Nemes Vivien, Birgés Anna Dorka,
Oroszi Hanna és Pető Nadin, valamint a Yosef Hanna - Juhász Nóra és
a Szabó Vivien - Pető Nadin duó, akik
kategóriagyőztesek is lettek. Továbbá a
Szatmári Bianka Virág - Nemes Vivien
- Pető Nadin trió.
Bronz minősítést vehettek át, egyéniben: Lencse Nóra és Smidt Szofi, valamint a Kardos Tímea - Tóth Florina
duó és Oroszi Hanna - Juhász Nóra Smidt Szofi trió is.

