Keresztény Bál

Iskoláink sorsa

A hagyományokhoz híven a
Jótékonysági Keresztény Bál
zárta idén is a farsangi időszakot.
Tudósítás és képriport a 6. oldalon

A Klapka iskola fejlesztéséről Tamás
Zoltán igazgatót, az Eltérőről Budai
Lóránt polgármestert kérdeztük.
Cikkek a 3. oldalon

Új játékosok a
kosarasoknál

Két új amerikai játékost szerződtetett
a Jászberényi Kosárlabda Egyesület.
Cikk a 8. oldalon
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Jászberény város lapja

Ilyen tragédia soha többé ne forduljon elő!
Jászberény Városi Önkormányzata
február 25-én, kedden délután a kommunizmus áldozatainak emléknapja
alkalmából közös főhajtásra és koszorúzásra invitálta a város lakóit a bíróság falán elhelyezett emléktáblánál.
Gergely Csilla
Az előző évek gyakorlatával ellentétben idén nem a Táncsics utcában,
hanem a bíróság falán elhelyezett emléktáblánál gyülekeztek a megemlékezők. A márványtáblánál, melyet a
„vizsgálati fogságban tartott, a szovjet
hadbíróság által a II. világháború után
ártatlanul elítélt és évekig tartó rabság
után hazaszállított 253 magyar emlékére” állítottak.
Az utcazajt hamarosan a Himnusz
sorai intették csendre, majd Metykó
Béla helytörténeti kutató mondott
beszédet. Felelevenítette, hogy a kommunista diktatúrák áldozataira 19 éve
emlékezünk minden február 25-én.
Ehhez a naphoz fűződik Kovács Béla,
az FKGP főtitkárának 1947-es letartóztatása a kommunistákkal szembeni
kiállása miatt. A Szovjetunióban raboskodott hosszú évekig, majd 1955ben az ÁVH jászberényi börtönébe
szállították, onnan pedig 1956-ban a
BM Budapesti Központi Börtönébe.

A kommunizmus fekete könyvében
világszerte 100 millió áldozatról írnak,
akiket a kommunizmus eszméje tört
meg testileg-lelkileg. Ebből Kelet- és
Közép-Európában egymillió, Magyarországon 700 ezer ártatlanul kioltott,

Zöld út a csarnoknak
Rendkívüli képviselő-testületi ülést
hívott össze Budai Lóránt polgármester február 22-én a Városházára.
A három napirendi pontot tárgyaló
tanácskozáson valamennyi képviselő
jelen volt.
Kárpáti Márta
Elsőként a Jászkerület Nonprofit
Kft. által nyújtott közművelődési alapszolgáltatás éves szolgáltatási tervének
jóváhagyására című előterjesztést tárgyalták. Az anyaghoz Berec Zsolt ügyvezető fűzött rövid szóbeli kiegészítést.
Informálta a képviselőket, hogy a munkatervhez kért szükséges módosításokat kollégáival elvégezték, a terveket a
további működés biztosítása érdekében
az elfogadott költségvetéshez igazították. Az anyaghoz kapcsolódva Bethlendy

Béla HEB elnök tájékoztatott, hogy
bizottsága - az ügyvezető véleményük
szerint hiányos ismereteire hivatkozva
- nem fogadta el az előterjesztést. A testület viszont 8 igen 4 nem és 3 tartózkodással elfogadta az előterjesztést.
A továbbiakban a kérdések sokaságát kiváltó kosárlabda látvány-csapatsportág 2015/16, 2016/17 és 2017/18as támogatási időszakokra szóló
TAO-pályázatainak támogatására és a
TAO-pályázatokban foglalt tárgyi eszköz beruházás megvalósításához szükséges önkormányzati hozzájárulások
megadására című előterjesztés került
terítékre. A polgármester egészítette
ki szóban az előterjesztést. Elmondta,
hogy a választások első heteiben elkezdődtek a tárgyalások az új sportcsarnok
építésének ügyében.
folytatás a 2. oldalon 

vagy a végletekig sanyargatott életet vitt
halálba a kommunizmus. Romsics Ignác
történész szerint minden magyar család
érintett volt az embertelen ideológia
vérontásában, míg Czinner Tibor történész óvatosabban fogalmaz: véleménye

Látogatás
a galériában

szerint „csak” minden második család
érintett. Metykó Béla hozzátette, hogy
a kommunizmus eszméje Európából
származik, de kegyetlen, terrorisztikus
módszerei ázsiai vezetők nevéhez kötődnek. „Azok, akik túléltük, még ma

is értetlenül állunk azon gondolkodók
előtt, akik egykor dicsérték a kommunizmust, ezt a civilizációs zsákutcát”.
„Ma szerencsére Magyarországon biztonságban élünk, van magunk választotta, reménnyel kecsegtető jövőnk
– szemben a diktatúrával – , megértettük, hogy csak akkor lehetünk szabadok, ha soha többé nem mondunk le
a szuverenitásunkról. Csak akkor élhetünk békében, biztonságban. ” – zárta
beszédét Metykó Béla.
Taczman András diakónus és Mező
István református lelkész egy-egy imádsággal emlékezett az áldozatokra: „Adj
Urunk a kommunizmus áldozatinak
Isten békéjében való megnyugvást, és
add, hogy ilyen embertelen tragédia ne
forduljon elő többé!”
A megemlékezés végén Jászberény
Városi Önkormányzata, a Jászberényi
Járási Hivatal, a Közösen Jászberényért
Egyesület, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Jászberényi Alapszervezete,
a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége,
valamint az ’56-os Szövetség Jászsági
Szervezetének képviselői helyezték el
koszorúikat és mécseseiket az emléktáblánál. A koszorúk nemzetiszín szalagja,
és a mécsesek lángja a Szózat dallamára
jártak táncot a fel-fel erősödő szellőben,
a múltidézés méltó zárásaként.

Programok a kreatív gazdaságért

A helyi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége csoport szokásos havi összejövetelét ezúttal – rendhagyó módon – nem a
Szent István Házban rendezte meg. Más
helyszínen valósult meg a találkozás.

A Jászberény által vezetett, nemzetközi és helyi partnereket magába
foglaló Stimulart projekt résztvevői
második szakmai összejövetelük alkalmával egy tanulmányúton és egy,
helyben megvalósított tréningen vettek részt február hónapban.

Buschman Éva

kárpáti

A február 17-i alkalom ezúttal a
Szikra Galériában jött létre, ahol a galériatulajdonos Szikra István és felesége, Editke fogadta a csoport tagjait, a
megjelent érdeklődőket.
Az impozáns épület maga is melegséget, esztétikumot, rendet, fegyelmet
parancsoló. Kedves volt a fogadtatás.
Az elegánsan berendezett galéria nagytermében gyűlt össze a csoport, akiket
elsőként Vargáné Deme Katalin, a helyi
KÉSZ elnöke köszöntött, majd Szántó József apátplébánossal, a KÉSZ lelki
vezetőjével közösen imádkoztak a résztvevők. Apát úr a hit és a művészet kapcsolatáról is szólt, azt hozta egységbe.
Elmondta: „Az ecsettel a művész Isten
közelségébe lép a Teremtő alkotásával.”
A folytatásban Szikra István házigazdaként üdvözölte a megjelenteket, akik
így együtt, mint a helyi KÉSZ csoport,
még először tettek látogatást a galériában.
Szikra István ezt követően néhány fontosabb gondolatot osztott meg a jelenlévőkkel, jelesül megtudhattuk azt, hogy a
képzőművészet iránti rajongása, szeretete
már több évtizedes múltra tekint vissza.
folytatás a 4. oldalon 

A kulturális és kreatív gazdaság fejlődését, az érintett szereplők hosszabb
távú sikeres működését támogatja a
Jászberény által vezetett projekt. A 2019
áprilisa óta futó 2022-ig tartó szakmai
program megvalósításában a helyi érintett intézmények, vállalkozások, egyesületek és művészek is részt vesznek. A
Közép-európai öt várost, kilenc partnert
magába foglaló programnak Jászberény
város a vezető partnere.

A kulturális és kreatív gazdaság fejlesztési folyamata feltételezi a helyi lehetőségek és a helyzet pontos ismeretét
és a témában a jó példák megismerését.
A Stimulart projekt második érintetti
csoport találkozója ezt a két célt szolgálta. A dr. Gedei József alpolgármesterből,
Gál-Dobos Beáta koordinátorból, a kulturális élet területén tevékenykedő szakemberekből, művészekből, tanárokból,
az önkormányzat munkatársaiból álló
csoport tagjai február 4-én Veszprémbe
és Kiscsőszre látogattak, ahol eltérő témájú és célú kulturális jelenségeket ismertek
meg. A veszprémi Hangvilla a több lábon
álló és valódi közösségi térként működő
kulturális létesítmények egyik kiemelkedő hazai példája. Az épület hasznosítása
modellként szolgálhat a Malom-projekt
üzemeltetésére vonatkozóan.
folytatás a 2. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Programok
Szocialista
társadalmi egyeztetés a kreatív

gazdaságért

A Magyar Szocialista Párt politikusai hetek óta az országot járják, hogy
bemutassák és megvitassák szimpatizánsaikkal a 2022-es választási
stratégiájukat. Ezzel a céllal látogatott városunkba dr. Szakács László
és Harangozó Tamás február 18-án,
kedden kora délután.
g. cs.
A Jászberényi Városi Könyvtár kamaratermében Balogh Béla alpolgármester köszöntötte az MSZP-s országgyűlési
képviselőket és helyi szimpatizánsaikat.
A meghívott politikusok az egészségügy,
az oktatás, a nyugdíjak és a fiatalok lakhatásának jelenlegi problémáira hívták
fel a figyelmet, és azok reformjára tettek
javaslatot, a jelenlévők véleményének is
teret engedve.
Dr. Szakács László, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője
hangsúlyozta, hogy a 2019-es budapesti – és jászberényi – önkormányzati választás példájára a 2022-es országgyűlési választáson is az ellenzéki pártok
összefogásában bíznak, mert véleményük szerint csak így lehetnek esélyesek
az Orbán-rendszer ellen. Ezért készítik
stratégiájukat, melyben benne lesznek

baloldali értékeik és szakpolitikájuk: „a
mi politikánkban az igazságosság, az
egymás iránti felelősségvállalás és egy
sokkal kiegyensúlyozottabb társadalom
áll a középpontban”. Hozzátette, hogy
a hatékony közös munkának némileg
gátat szabhatnak az ideológiai különbségek, de azok, véleménye szerint átléphetők. Kifejtette, hogy az egészségügynek elérhetőnek és biztonságosnak, az
oktatásnak pedig esélyteremtőnek kell
lennie. Az MSZP gazdaságpolitikája a
középosztályt erősítené, a bérekre rakodó- és önkormányzati adóterheket
csökkentené.
A szocialista párt kétéves stratégiája kulcsfontosságú abban a kérdésben,
hogy ott állhatnak-e majd a startvonalnál – vette át a szót Harangozó Tamás
országgyűlési képviselő. Elképzeléseik
közül négy sarokpontot emelt ki: az
oligarchaadó bevezetését, a minimálbéren tengődőknek teljes adómentességet, a pályakezdő fiataloknak, egyetemistáknak lakbérplafon megállapítását,
valamint ötéves nyugdíj-felzárkóztató
programot.
A fórumot élénk társalgás zárta,
ahol a szimpatizánsok mondhatták el
véleményüket, ötleteiket és tehették fel
kérdéseiket a képviselőknek.

Óvodakötelezettség, tankötelezettség
külföldön történő teljesítésének
bejelentése
Az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály főosztályvezetőjének „Tájékoztatás az óvodaköteles,
tanköteles gyermekek és tanulók nyilvántartását érintő változásokról” szóló
2020. február 6-ai keltezésű levelében
foglalt kérésének megfelelően, ezúton
tisztelettel tájékoztatom Önöket a köznevelést érintő jogszabálymódosításból
eredő alábbi változásokról:
Óvodaköteles gyermek esetében
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
EMMI rendelet) 20. § (2) bekezdése
alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha
gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban
értesíteni az Oktatási Hivatalt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 91. § (2) és (3) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül
folytathat tanulmányokat külföldön és
tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ma-

gyarországon élő magyar állampolgár a
tankötelezettségét, egyéni munkarend
alapján, Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti.
E szakasz (2)-(3) bekezdése értelmében
a tanköteles tanuló tanulmányainak
külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából
– be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy ha a tanuló már hazai
iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és az Oktatási Hivatalnak.
A külföldi tanulmányok ideje alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya
szünetel, kivéve, ha tanulmányait egyéni
munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja.
Ezúton tisztelettel szeretnénk az
érintett, külföldre távozó gyermekek,
tanulók szüleinek szíves figyelmét felhívni arra, hogy bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás
bejelentése pontjából, vagy a https://
www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_
tavozas_bejelentese linken elérhető
elektronikus űrlap kitöltésével és az
Oktatási Hivatal részére postai úton
történő beküldésével tudják teljesíteni!
Baloghné dr. Seres Krisztina
jegyző

 folytatás az 1. oldalról
Az egykori moziból újjávarázsolt
közösségi teret önállóan működő kulturális szervezetek bérlik.
A művészetek és a szórakozás széles szegmense talált itt otthonra. A
színháztól a komolyzenei koncerteken
át a könnyűzenei alapú bulikig biztosít lehetőséget az épület a kultúra közvetítésére és befogadására.
A látogatáson a létesítmény működésének megismerése mellett lehetőség volt betekinteni a VeszprémBalaton 2023 - Európa Kulturális
Fővárosa kulisszáiba is. Kiscsőszön
a kis települések kultúrára és hagyományőrzésre alapozott kitörési lehetőségeire láttak jó példát a résztvevők. A két példa sikeressége mögött a
nyitottság, a szakmai felkészültség, a
sokoldalú együttműködési minták, a
piaci kockázatvállalás és a fogyasztói
igények alakításának szándékán túl az
azokhoz való értékmegőrző, értékközvetítő igazodás áll.
A találkozó február 20-án megtartott második napján a Jászberényi
Városi Könyvtárban az érintetti csoport tagjai a város kulturális és kreatív gazdaságáról készített helyzetképet
vitatták meg és további, intézményi
és vállalkozói kompetenciákat fejlesztő tréningen vettek részt, amely a
Vittorio Venetio-i partnertalálkozón
elhangzott képzések helyi adaptációja.
A berényi találkozón sajtótájékoztató keretében foglalták össze a programvezető szakemberek a találkozó
céljait. Elsőként a város nevében dr.
Gedei József üdvözölte a média munkatársait. Hangsúlyozta, hogy a két
jászberényi szereplő – a Jászkerület
Nonprofit Kft. és az önkormányzat –
azon munkálkodik, hogy egy paradigmaváltást eszközöljenek ki a kulturális
gazdaság területén. Ennek egyik eleme
a párbeszéd, amelyet a délelőtt rendezett fórum prezentált. A cél, hogy az
eszmecserék és a jó gyakorlatok megismerése mentén a város eljusson egy
olyan állapotba, ahol Jászberény kulturális kreatív gazdasága egy magasabb
értékteremtésre lesz képes. A városvezetés infrastruktúrával támogatólag áll
a program mögött.
A következőkben dr. Földi Zsuzsa
projektmenedzser a kulturális gazdaság kiemelt szerepéről beszélt. Ismertette, hogy nálunk a helyi gazdaság
12 olyan ágazattal rendelkezik, ami
kreatív kulturális tartalmúnak tekinthető. Európai tendencia, hogy előtérbe kerüljön a helyi érték, amelyben
a projekt igyekszik irányt mutatni a
szereplők számára. A végső cél a városnak egy olyan sajátos arculatot adni,
amivel kiemelkedik és versenyképessé
teszi magát akár európai szinten is.
A Jászkerület szerepéről GálDobos Beáta beszélt. Elmondta, hogy
feladatuk a célokat, elképzeléseket úgy
összeolvasztani saját tevékenységükben, ami már az újfajta gondolkodási
modellt vetíti előre, illetve leképezi
más szereplők számára is. A mintaprojekt példaértékű megvalósulása
a Malom épületében az úgynevezett
Szatócsbolt létrehozásában ölt testet.
A vállalkozók képviseletében Bakos Béla tájékoztatta a sajtót. Feladata
a kultúra és az innováció összeépítése.
A projekt jó például szolgál a benne
közreműködő különböző szereplők
együttműködésére egy élhető, gazdaságilag és kulturálisan fejlődő város
kialakításához.

2020. február 27.

Meghívó!

Szeretettel várom a 10. választókörzet
lakóit és az érdeklődőket a

március 3-án, kedden 15.30 órakor
kezdődő lakossági fórumomra,
amelynek fő témája az egykori jégpálya
területén épülő kosárlabda csarnok lesz.
Helyszín: Hűtőgépgyári Sportcsarnok emelet
Tisztelettel: Balog Donát
önkormányzati képviselő

Zöld út a csarnoknak

 folytatás az 1. oldalról
Akkor a testület az országgyűlési képviselővel egyetemben egyetértett abban
a kérdésben, hogy Jászberény jelenleg
nem tudja vállalni két csarnok építését.
A helyzet rendezése érdekében kezdeményeztek tárgyalásokat a röplabda és a
kosárlabda sport elnökségével. Egészen
a két sportág országos főtitkáráig elértek
az egyeztetések, amelyben a konszenzus
kialakítása volt a fő cél. A megbeszélések
eredménye az előterjesztés, amely sajnos
azt mutatja, hogy a tárgyalássorozat nem
járt sikerrel, viszont nem azt jelenti, hogy
Jászberény városa nem jöhet ki győztesen
az ügyből. Egyfajta nulladik lépésként

sarasokat támogatják, akkor ezzel leírják
a röpiseket, mert csak egy csarnok építését támogatja a minisztérium. Szerinte a
belső terület optimálisabb lenne az építkezésre. Budai Lóránt hangsúlyozta, szó
sincs arról, hogy leírná a város a röplabdásokat, továbbra is megkeresik a támogatási lehetőségeket. Balogh Béla szerint
a hűtőgépgyári terület a legalkalmasabb
egy komplex sportcentrum létrehozására
a már működő létesítmények mellett.
Dr. Gedei József véleménye szerint jelen
beruházás a város demográfiai mutatóit
is javítani fogja hosszabb távon. A kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéshez Bódis
Béla vetett fel javaslatokat. Dr. Szabó Ta-

egy előtámogatást biztosít a város a kosárlabda sport részére, annak érdekében,
hogy megkezdhessék a tervezést egy új
sportcsarnok építésére.
Balog Donát az összegről és a helyszínről érdeklődött. A polgármester válaszában kifejtette, az összeg még nem
ismert. A helyszínnel kapcsolatban Balogh Béla alpolgármester mondta el, hogy
eredetileg nem ez a helyszín (régi korcsolyapálya) volt kiválasztva, de jelenleg
ebben a területben tudnak gondolkodni.
A továbbiakban ugyancsak Balog Donát kérdésére válaszolva a polgármester
elmondta, hogy a mellékletben szereplő
kosarasok által kért támogatási összeg
ebben a nehéz anyagi helyzetben nem
teljesíthető. A bokszolók és birkózók
kapnak majd új helyet az edzésekre, illetve jelenleg csak a kosársport tud TAO-s
támogatással fejlesztéseket megvalósítani
- érkezett a polgármester válasza az újabb
kérdésre. Balogh Béla hozzáfűzte, a kosarasok továbbra sem zárkóznak el a röplabdásokkal történő együttműködéstől,
de a röplabdások jelenleg nem tudják a
TAO-t igénybe venni. Az új csarnok építésével a városi sportterületek kihasználása egy teljesen más helyzetbe fog kerülni,
ahol mindenki megtalálhatja a helyét.
Nagy András kérdésére a polgármester
válaszolt, aki elmondta, hogy a kosarasok által kért ingyenes használatbavétel
addig történik, amíg a folyamat elindul,
a tervezés időszakában. Tehát ez nem azt
jelenti, hogy ingyenes lesz a terület. Balogh Béla felhívta rá a figyelmet, hogy a
TAO-s elszámolás kötelezettségei között
már a határidő végéhez közeledik a tervek
felmutatása. A megfelelő jogi eljárások
lefolytatását követően fel lehet ajánlani
a telket megvásárlásra. Az előterjesztés
megadja a lehetőséget egy sportcsarnok
érvényes megépítésére. Tamás Zoltán helyesbített, hogy a hűtőház melletti terület
még nem kelt el, csupán felértékelésre
került. Véleménye szerint, ha most a ko-

más felvetésére Hőgye István klubelnök
válaszolt, aki kifejtette, hogy már most
lépéseket tesznek a későbbi felvásárlás
ügyében. Hozzátette, a TAO-t érdemes
kihasználni, hiszen ezen keresztül jutott
az elmúlt időben közel 1 milliárdos fejlesztéshez a város. Az új csarnokban viszont benne kell, hogy legyen az A csoportos szerepeltetés, ami költséggel jár. A
fejlesztések mellett betelepülőket is hoz
a versenysport. A csarnok sokak igénye,
mert a Bercsényi útit már kinőtte a település. A testület 12 igen és 3 tartózkodás
mellett elfogadta az előterjesztést.
Az utolsó napirendi pontban az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését
biztosító hitel felvételére szóló előterjesztésről döntöttek. A költségvetésben
meghatározott összeg felvételét 15 igen
mellett szavazta meg a grémium.

Jászberény Városi Önkormányzat
pályázatot hirdet az alábbi
önkormányzati tulajdonú
lakás bérbeadására
A pályázatra kiírt lakás címe:
Jászberény, Faiskola utca 5. fsz. 7.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága:...........................33 m2
- szobaszáma:.............................1 szoba
- komfortfokozat:................ komfortos
- fűtési módja:.......egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme:........szociális
Bérbeadás időtartama:............3 év
Bérleti díj összege:.....10.560 Ft/hó
Közös költség:................. 3.003 Ft/hó
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.
jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve
felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda, tel.:
57/505-733).
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A korai nyelvoktatással 21. századi technika
kiaknázzuk a lehetőségeket az új szárnyban
Európai viszonylatban a magyar gyerekek tanulnak a legnagyobb óraszámban idegen nyelvet, mégis az
ország mintegy kétharmada csak a
saját anyanyelvén tud megszólalni. A
nyelvtanulás által megnyíló számtalan lehetőségről, az elsajátítás mögött
húzódó nehézségekről és a babakori
nyelvoktatás előnyeiről beszélgettünk
Czirklbach Erzsébettel, a jászberényi
Helen Doron iskola vezetőjével.
Kazsimér Nóra
Ma már egy idegen nyelv elsajátítása alapvető szükséglet az életben, és
nem lehet elég korán elkezdeni.
Már három hónapos kortól lehet
tanítani a gyermekeket. Személyes
véleményem szerint a legértékesebb
kurzus épp a babáknak meghirdetett

alkalom. Ebben az életszakaszban tudjuk a legtöbbet adni nekik, mert ekkor
fejlődnek a legintenzívebben. Amikor
egy csecsemő megszületik, 400 grammos aggyal jön a világra. Mire 6-7 évesen iskolába megy, az agya fejlettségi
szintje eléri a felnőtt agy fejlettségének
90%-át. Ezért a korai időszak a döntő,
amikor még szinte nem is beszél.
Furcsán hangzik a mondat: nyelvoktatás babáknak.
Elsőre valóban az, de gondoljunk
bele, az anyanyelvünket is úgy sajátítjuk el, hogy halljuk a környezetünket. Több éven keresztül halljuk az
édesanyánkat, édesapánkat, élmények
érnek bennünket az anyanyelvünkön.
Ha több nyelven következetesen és
folyamatosan éri a babákat impulzus,
többi nyelv párhuzamos elsajátítására
is képesek. A babák komplex fejlesztésben részesülnek. Beszélhetünk – az
idegennyelvi stimuláció által – az agy
fejlesztéséről, nagyon fontos a mozgás-, a szociális-, és az érzelmi fejlődés
támogatása is. A babák ízelítőt kapnak
az amerikai és angol jelnyelvből. Koraszülött, vagy valamilyen hátránnyal
született babák esetében csodát tehet a
korai nyelvi foglalkozás, mert az idegen
nyelvi környezettel a lehető legnagyobb
stimulációt hozzuk létre az agy számára, és ha az agy fejlődik, az hatással van

a testi folyamatokra is.
Volt már példa sikertörténetre?
Debrecenben történt egy eset, a
babát többször is újra kellett éleszteni.
Végül is életben maradt, de úgy adták
ki az orvosok a szülőknek, hogy nem
tudják mi lesz vele a későbbiekben. A
szülők nyelvi oktatásra kezdték hordani a gyermeket, és a következetes, rendszeres fejlesztés folytán nem csak, hogy
életben maradt, de ma már egészséges,
19 éves fiatal hölgy és egyetemre jár. Az
agy, miközben fejlődik, csodálatos módon gyógyítja magát, és ha egy kicsit
rásegítünk, fantasztikus dolgokra lehetünk képesek vele.
Sok szülő érvel azzal, hogy miért
járassa idegen nyelvi kurzusra a gyermekét, ha a kicsinek még a magyar
nyelvet sem sikerült elsajátítania maradéktalanul.

Abba kell belegondolni ilyenkor,
hogy én magyar anyuka vagyok, a férjem mondjuk szlovák, felvidéki apuka,
születésétől kezdve mind a két nyelvet
tanulja a gyerek, és semmi hátránya
nem származik ebből. Amikor elsajátítjuk az anyanyelvünket, azt az agy egy
bizonyos területén tárolja. Ha életünk
során a későbbiekben idegen nyelvet
tanulunk, azt az agy teljesen más területen tárolja, mint az anyanyelvet,
ezért más módon is fogja előhívni azt
az idegen nyelvet, mint a saját anyanyelvünk szókincsét. Viszont ha már
kiskorunktól kezdve más nyelvet is
elsajátítunk, az második anyanyelvként ugyanott fog tárolódni az agyban,
mint ahol az anyanyelv. Angliában találkoztam olyan idős emberekkel, akik
háború alatt kerültek ki gyerekként, és
német anyanyelvűek voltak. A háborútól kezdve nem használták a németet,
de a mai napig, idős korukban is németül álmodnak, és a híreket mindig
a német csatornán hallgatják. Őnáluk
az angol és a német nyelv között nincs
különbség, és ez egész életükön át megmarad bennük. Az anyanyelv/ek nem
elfelejthető, még akkor sem, ha nem
használjuk.
Milyen pozitív hozadékai vannak
egy új nyelv korai elsajátításának a
későbbiekre nézve?

Mivel idegen nyelvről van szó mert a környezet ugye magyar - új
szinapszisok jönnek létre az idegsejtek
között. Minél több kapcsolat létesül az
agysejtek között, annál fejlettebb lesz a
gondolkodásuk. Kutatások igazolják,
hogy az agy minden egyes tevékenysége során megváltoztatja önnön szerkezetét, és folyamatosan tökéletesíti
„áramköreit’, hogy az adott feladatokat jobban tudja elvégezni. Ez az ún.
neuroplaszticitás. A sokféle, játékos
módon befogadott, gazdag inger hatására olyan plusz kvalitások is kifejlődnek és megerősödnek a gyermekekben,
mint a kreativitás, problémamegoldás,
a kommunikációs, matematikai, logikai készségek, de önelfogadással kapcsolatos adottságokra, önbizalomra,
önbecsülésre is szert tesznek. A korai
nyelvoktatással természetes módon aknázzuk ki azokat a lehetőségeket, melyek minden emberi lényben benne rejlenek, és ami még lényeges, hogy ezzel
nem teszünk semmilyen plusz terhet a
gyerekekre, ők ezt élvezik, és mire észbe
kapnak, 14-15 évesen már simán leteszik a középfokú nyelvvizsgát.
Említette korábban, hogy európai viszonylatban a közoktatásban
a magyar gyerekek kapják a legnagyobb óraszámban az idegen nyelvoktatást, ám az eredményekben ez
nem mutatkozik meg. Hol siklik el
az információ?
Úgy vélem, hogy az általános és középiskolai idegen nyelvtanárok fantasztikus munkát végeznek, biztos vagyok
benne, hogy ami csak tőlük telhető,
azt megteszik. A legnagyobb buktatónak itt Magyarországon – mivel éltem
külföldön van rálátásom –, a kevés idegen nyelvi ingert érzem. A televízióban
minden szinkronosan szól, alig vannak
feliratos filmek, kevés vagy passzív az
idegen nyelvi behatás, ami éri a gyerekeket. Több országban eredeti nyelven
szólnak a filmek és felirattal látják el
őket. A másik dolog, hogy nincs idegen nyelven interakció. De hát kivel is
lenne? Az jó rendszer, ha rendelkezésre
áll egy külföldi testvériskola, vagy ha
valaki külföldi kortársával tud kapcsolatot létesíteni, akár rádión, vagy az interneten.
Ha nincs is kéznél egy külföldi barát, mi az, ami löketet adhat a
nyelvtanulás során?
A sikerélmény, a folyamatos pozitív visszacsatolás, bátorítás az átbillenti
őket. Én mindig megdicsérem őket, a
dicséret a legjobb motivációs erő. A korai nyelvoktatás során a gyerekek elképesztő személyiségfejlődésen mehetnek
keresztül, akár pár hónap alatt. Megszűnik az önértékelési problémájuk, a
félelmük, hogy mi lesz, ha ők megszólalnak, ezek mind elillannak, és kinyílnak, barátságokat kötnek, szárnyalnak.
Épp a jászberényi campuson volt
konferenciatéma, hogy a tévhitekkel ellentétben felsőfokon beszélő
nyelvpedagógusnak kell vezetnie a
gyermekkori idegen nyelvi oktatást
is. Hogy működik ez a gyakorlatban?
Ez pontosan így van, tőlem a
komplex nyelvtant megkapja ugyanúgy a baba is, mint az az iskolás, aki
már a nyelvvizsgára készül. A nyelv
attól nem változik, hogy egy fiatalabb
korosztáyt oktatunk. Nem mondhatjuk, hogy mivel még nem tanultuk a
múlt időt, nem is nézünk ilyen mesét.
A magyart is úgy tanuljuk, hogy édesanyánk a teljes nyelvet használja, nem
csupán az aznapról beszél nekünk. A
komplex nyelvtanulás számukra játék.

Látványosan halad a Klapka György iskola új szárnyának építése a Kossuth úti
tankonyha mellett. Az épület funkciójáról, a beruházás ütemtervéről Tamás
Zoltán igazgatótól kértünk tájékoztatást.
kárpáti
Az iskola bővítése már több éves kérés az önkormányzat felé. Régóta gond,
hogy kevés a hely, kicsik a tanműhelyek,
nem adottak a lehetőségek a szakmára
csábítás feladatában, pedig erre, a szakmunkásképzésre, a Jászságban különösen
égető szükség van.
Az igazgató úr elmondta, hogy az
új épület alsó szintjén a kiszolgáló helyiségekkel együtt autószerelő és pékcukrász tanműhely, az emeleten egy 100
négyzetméteres pályaorientációs szaktanterem, illetve kisebb kabinet termek
kapnak helyet. A szaktanterem így a Rákóczi úti ideiglenes helyéről beköltözhet
ide, ahol majd az általános iskolásoknak
tudnak bemutató, kedvcsináló tanórákat tartani. A hivatalos nevén digitális
alkotóműhelyt a legmodernebb, többmilliós értékű bemutató eszközökkel
szerelik fel. Ezeket egyrészt pályázatból,
másrészt a Szolnoki Szakképzési Centrum jóvoltából tudják beszerezni. A
21. század digitális technikai eszközei,
mint a LEGO-robot, 3D nyomtató,
hegesztőszimulátor, lézervágó, modern

asztalosgépek tekinthetők meg és próbálhatók ki interaktív módon a szakmák iránt érdeklődő gyerekek számára.
Mindemellett azonban nem hagyják
feledésbe merülni a manuális tevékenységek elsajátítását sem.
Az igazgató úr bizalmának adott hangot, hogy az eszközök felkeltik az érdeklődést és lesz elég jelentkező. Országos,
megyei szinten és városunkban is túl sok
a gimnázium, ahol vannak jó képességű
gyerekek, de sokuknak nem elég a tudása
vagy a szorgalma az egyetemi továbbtanuláshoz. Szeptembertől indul a technikumi képzés náluk, amikor a magas
szintű szakmai ismeretekhez érettségi is
párosul majd az ötéves képzési idő alatt.
Ezek a lehetőségek a fodrász, autószerelő,
kereskedő, vendéglátós tanulók számára
állunk nyitva. A többi képzésen tanulóknak 3 év alatt kell a szakmát kitanulni
és ez után levelezőn van lehetőségük az
érettségi vizsgáig eljutni. Tehát egyik diák
sincs az érettségi lehetőségétől elzárva,
csak itt többletet, egy szakma magas szintű ismeretét is megkaphatják.
Az épület kapcsán Tamás Zoltán
végzetül hozzátette, a beruházóval megkötött szerződések, határidők, vállalások
szerint az épületet szeptember 1-ével át
kellene adni. Amennyiben nem így történik, sok milliót veszít a város. Mindemellett a kormány az iskola bővítésére adta a
hitel egy részét.

Mi lesz az Eltérővel?

A Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola sorsa az utóbbi
napokban a közbeszéd témájává vált.
Budai Lóránt polgármestertől kértünk
tájékoztatást az intézmény ügyében.
kárpáti

Az intézményben a különböző fokban
értelmi sérült gyermekek nevelése, oktatása történik, akiknél sok esetben társuló
sérülésként mozgás- és érzékszervi sérülés,
autizmus, aktivitás- és figyelemzavar, valamint beszédfejlődési zavar is megtalálható.
Az intézmény általános iskola és speciális
szakiskola keretében végzi nevelő-oktató
munkáját, 1-12. évfolyamig biztosítja a
tanulók minden oldalú fejlesztését tankötelezettségük teljes időtartamára. A mintegy másfélszáz gyermeket nevelő EGYMI
épülete a helyszűke és a leromlott állapot
miatt jelentős fejlesztésre szorul, amelyet
az előző városvezetés hitelfelvétel keretében
180 millió forintból kívánt megoldani.
Az új városvezetés nevében a polgármester tájékoztatta lapunkat. Budai
Lóránt elmondta, az előző vezetés négymilliárdos hitelkeretre gondolt, a Közösen Jászberényért Egyesület másfél milliárdot próbált felvenni. Ebből lett végül is
az a 680 millió, amit megkapott Jászberény. Ennek egy részének elköltését meg-

határozta, vagy ha úgy tetszik, felcímkézte a kormány. Ebbe a körbe tartozik a
Klapka tankonyha és az Eltérő fejlesztése
is. A Fidesz javaslatára Pócs János segítségével kérték a hitelkeretből maradó
összeg átcímkézését. Amennyiben ez a
kérés meghallgatásra talál a kormánynál,
és megkapjuk a kért közel ötszáz milliós hitelkeretet is, úgy befejeződhetnek
az elkezdett legfontosabb beruházások,
valamint megépülhet az intermoduláris
közlekedési csomópont és a munkásszálló. A hitelkérelem elutasítása a két említett beruházás visszaadását jelenti, ami
176 millió forint visszafizetésével jár. Ezt
az összeget csak a Klapka tankonyha-bővítés utolsó számlájának terhére tudnák
kieszközölni, ami a beruházás befejezését
a jövő évre halasztaná.
Kérdés, hogy az Eltérő iskola felújítása elkezdődhet-e az idén vagy majd csak
jövőre? Az viszont nem kétséges, hogy az
iskola rendbetétele, felújítása továbbra is
fontos feladat a város, mint tulajdonos
számára. A helyszíni szemlén is megállapította a városvezetés, hogy égető szükség
van a rekonstrukcióra, amely – ha az átcímkézési kérelem átmegy – valószínű a
jövő évre csúszik. A fenntartó Jászberényi
Tankerületi Központtal egyeztetve meg
fogják találni azokat a pályázati és saját
forrásokat, amelyekből mihamarabb
megvalósulhat a felújítás – adott hangot
reményének a polgármester.
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69. Gazdabál Jászjákóhalmán Látogatás a galériában

A Gubicz András emlékév nyitórendezvényeként tartották a nevét viselő gazdakörben a 69. Gazdabált Jászjákóhalmán. A 200 éve született és 1869-ben
elhunyt névadó, a község híres szülötte
ekegyárával szerzett nagy hírnevet, de
szülőfaluját is lelkesen támogatta. Felesége, Poldermann Júlia alapította az
első jászsági óvodát Jászjákóhalmán.
Bognár Mária

A gazdakört először 1912-ben alapították, a kommunista időkben, 1950ben azonban – sok más szervezettel
együtt – betiltották. A rendszerváltás
után, 1991-ben az akkori polgármester,
Fodor Pista alapította újra, és a gazdakörnek 20 éven át volt az elnöke. Mint azt

112 hírek
Mentőhelikopterrel mentettek. Február 24-én, a délutáni órákban megpördült az úttesten egy személygépkocsi Jászkisérnél, egy vasúti átjáró közelében. A
balesethez a város önkormányzati tűzoltóit riasztották, akik megkezdték a műszaki
mentési munkálatokat. Az egység a társhatóságokkal közösen dolgozott a helyszínen, ahová mentőhelikopter is érkezett.
Épület lángolt. Teljes terjedelmében
égett egy száz négyzetméteres melléképület Jászapátiban, a Dr. Szlovencsák Imre
úton február 24-én, délelőtt. A tűzesethez a jászberényi hivatásos, a jászkiséri
önkormányzati és a jászapáti önkéntes
tűzoltók vonultak ki, akik három vízsugárral megkezdték a lángok oltását.
Megütötte, majd belerúgott. A Jászberényi Rendőrkapitányság súlyos testi

rövid áttekintésében elmondta, a Gazdakör eddig is nem csupán érdekszervezet
volt, de kulturális intézmény is.
A gazdabál meghívott vendégeként
Jakab Tamás, a MAGOSZ főtitkára kifejtette, hogy a bál nemcsak szórakozásra
szánt alkalom, hanem a közösségépítést
is szolgálja. Annak pedig, hogy ezek a
közösségek életben maradjanak, aktívak
legyenek és megerősödjenek, a következő időszakban fokozott jelentősége lesz.
Az agrárszektorban a gazdálkodók változások előtt állnak, melyekhez együtt
gondolkodva, közösen fellépve lehet alkalmazkodni, ezáltal a versenyképességet,
a családok eltartó képességét megőrizni.
„2010 óta az agrárium folyamatosan
emelkedő pályán van, minden mutató
szerint jó az irány, viszont azt is látni kell,

hogy változó környezetben gazdálkodunk”. Változik a birtokstratégia is azzal,
hogy megindul például az osztatlan közös földek kimérése, és közös gondolkodást igényel egy jó öntözési törvény kialakítása is. Szubjektív gondolatként Jakab
Tamás elmondta, hazánkban a nemzeti
keresztény értékrend leginkább a vidéki
emberek gondolkodásában van jelen, ezt
az értékrendet pedig meg kell őrizni.
A talpalávalót Sebestyén Balázs és zenekara szolgáltatta, Márkus Viktória és Kuli
Kevin, a jászberényi Tailor-Dance Tánciskola növendékei pedig pillanatok alatt elvarázsolták táncukkal a jelenlévőket – sokakat
csábítva a táncparkettre. A mulatság jó hangulatát nagyszabású tombola fokozta.
A bált megtisztelte jelenlétével Nemes
József regnáló jászkapitány és felesége is.

sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy
jászjákóhalmi lakos ellen. A 23 éves férfi február 23-án 22 óra és 22 óra 30 perc
között Jászjákóhalmán, az egyik útkereszteződésnél előzetes szóváltás nélkül ököllel arcon ütött egy férfit, aki az ütéstől
földre esett. A bántalmazó a földön fekvő
sértettbe többször belerúgott, majd távozott a helyszínről. A rendőrök a beszerzett adatok alapján azonosították a jogsértőt, akit rövid időn belül elfogtak és
előállítottak a rendőrkapitányságra, ahol
a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. A bántalmazott férfi – az elsődleges
orvosi vélemény alapján – 8 napon túl
gyógyuló sérülést szenvedett.
Tűz Jászárokszálláson. Húsz darab körbála égett le február 22-én, szombat délelőtt Jászárokszállás külterületén. A
helyszínre a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal avatkoztak be.

Szeszes italt lopott. A Jászberényi
Rendőrkapitányság eljárást indított lopás
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy helyi lakos ellen. A 49 éves
férfi február 21-én 18 óra körül egy jászberényi üzletben a ruházatába rejtett egy
üveg szeszes italt, és fizetés nélkül akart
távozni, azonban a boltvezető a kijáratnál
feltartóztatta. A rendőrök a helyszínen elfogták a tolvajt.
Lebukott a tolvaj. A Jászberényi
Rendőrkapitányság lopás vétség kísérlet
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy farmosi lakos ellen. A 27 éves férfi február 19-én 10 óra
és február 20-án 11 óra 55 perc között
egy jászberényi telephely udvarán, egy
konténerbe – a fa hulladékok közé – festékeket és felszerelési tárgyakat rejtett. Az
összekészített csomagot a tárolóban kiszállítva akarta eltulajdonítani. A cég vezetői azonban ellenőrizték a konténert, és
megtalálták a tárgyakat.

Jászberényi

Belvárosi Termálfürdő
Szolgáltatásaink:

• 2 db termálvizes és 1 db merülő medence,
• kamillás gőzkamra,
• finn- és infraszauna,
• gyógymasszázs, tangentor,
iszapkezelés, gyógytorna,
• álló és fekvő szolárium,
• pedikűr.

A Termálfürdő épületében
Talpmasszázs, Nyirokmasszázs,
Mágnesterápiás, Elektroterápiás
és Mofettás (széndioxidos szárazfürdő)
kezeléseket is igénybe lehet venni térítés ellenében.

OEP által támogatott kezelések:

A Jászberényi
V. V. Nonprofit Zrt.

felvételt hirdet

gyógymasszőr
munkakör betöltésére.
Jelentkezés feltétele
gyógymasszőr
végzettség megléte.

Érdeklődni és jelentkezni:
5100 Jászberény,
Margit-sziget 1.,
e-mail:
munkaugy@vvzrt.hu,
Tel.: 06-20/567-6566.

gyógymasszázs, tangentor (víz alatti vízsugármasszázs),
iszapkezelés, gyógytorna. Szép Kártya elfogadó hely!

Elérhetőségek:

5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel: 06-57/412-108, 06-30/942-1043
Email: vvzrt@vvzrt.hu

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059
fenntartási idő

MEGHÍVÓ

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája
meghívja a kórház nyugdíjas dolgozóit a

2020. 03. 03-án, 15 órakor tartandó

„EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT”
program, márciusi rendezvényére.

Helyszín:
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Ebédlő
Elérhetőség:
Egészségfejlesztési iroda:
06-57/500-200/297 mellék

Vállalok: építőanyag-, építési
hulladék elszállítást,
lomtalanítást, fűnyírást, stb.
Tel.: 06-30/501-8496

Jászberényi
telephelyre

lángvágó
munkatársat
keresünk.
Feltételek:

Szakképesítés,
érvényes tűzvédelmi
szakvizsga.

Telefonszám:

+36 20 206 8588

Az egykori Lehel Hűtőgépgyár,
majd később az Electrolux néven tovább működő cég vezető beosztású
munkatársaként sokszor volt lehetősége utazni, Európa több országában
látogatást tenni. Ekkor alkalma nyílt
arra, hogy múzeumokban is járjon,
és a kultúra iránti tiszteletét mélyítse.
Elhangzott, hogy itt szűkebb pátriánkban, a Jászságban is sok festőművész
tevékenykedett, indította innen szépen
felívelő pályáját.
Szikra István elmondta, hogy felesé-

 folytatás az 1. oldalról
gével együtt elhatározták, hogy képzőművészeti alkotásokat gyűjtenek, ennek
érdekében sokat utaztak, hirdetéseket
adtak fel, mígnem annyi munka a birtokukba került, hogy a Rákóczi úti galériát
be tudták rendezni, hogy mások által is
elérhetőek, csodálhatóak legyenek ezek
a neves alkotások. Ez történt február
17-én is, amikor a KÉSZ csoport tagjai
tekintették meg a négy teremben berendezett festményeket, olyan nagy alkotók
munkáit, mint Páll Lajos, Aba-Novák
Vilmos, Thorma János, Rudnay Gyula,
Vuics István, Gecse Árpád, Makay József, Benke László, B. Jánosi Gyöngyi.
A galériának van állandó kiállítása,
ezenkívül minden hónap első keddjén
A hónap műtárgya rendezvényen kifejezetten egy-egy művész életpályáját,
munkásságát tárják az érdeklődők elé.
A sok információt tartalmazó tárlatvezetést farsangi hangulat követte, a
kis megterített asztalokhoz visszatérve
finom fánk, meleg tea és forró csokoládé várta a vendégeket, és estig tartó
kötetlen beszélgetés.
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

Környezet / Sport

Milyen, a háztartásokban előforduló anyagok tartoznak a veszélyes
hulladék kategóriába?
Az elmúlt évtizedek során az urbanizáció és a gazdaság fejlődésének következtében egyre nagyobb figyelmet
fordítunk a keletkező hulladékok káros
hatásának elkerülésére, azok esetleges
mérséklésére. Napjainkban a környezetgazdálkodás az egyik kiemelt feladatok
közé nőtte ki magát. A hulladékok környezetre káros hatással vannak, nem beszélve arról, hogy természeti erőforrásaink felhasználására is fokozott figyelmet
kell fordítani, legyen szó anyag vagy akár
energiagazdálkodásról. Legfontosabb
teendő a hulladékképződés megelőzése,
megakadályozása, a keletkező anyagok
újra használata, hogy ne lehessen belőle
hulladék, illetve a keletkező hulladékok
ártalmatlanítása legvégső esetben. Veszélyes hulladéknak nevezünk minden
olyan hulladéktípust, amely a hatályos
jogszabályban meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladékfajta. Életvitelünk során
naponta találkozunk különböző veszélyes összetevőket tartalmazó hulladéktípusokkal. Ide sorolhatók a gyógyszerek,
elektronikus berendezések, fénycsövek,
világító testek, szárazelemek, akkumulátorok, használt sütőolaj/zsír, fáradt olaj,
olajos abszorbensek, festékek, ragasztók,
különböző szerves oldószerek, gumiabroncs, növényvédő szerek, különböző
veszélyes anyagokkal szennyezett cso-

nyezés közvetlenül vagy közvetetten
népességünket érinti, behatási időtartama nagyon elhúzódó. A hulladékok
egyes alkotóelemei képesek beépülni,
akkumulálódni növényi illetve állati
szövetekben, majd a táplálkozási láncon
keresztül eljuthat az emberi szervezetbe,
amik akár visszafordíthatatlan, súlyos
egészségkárosodáshoz vezethetnek. Ha a
szennyező anyag megkötődik a talajban,
akkor az gátolja a szerves és szervetlen
vegyületek vándorlását. A hulladékok
veszélyes alkotórészeinek oldódását, feltáródását, kilúgozódását, párolgását fizikai és kémiai folyamatok befolyásolják.
A lerakott veszélyes összetevőt tartalmazó anyag vízzel való reakciója közben vegyi vagy biológiai bomlás ( fény hatására
is létrejöhet a bomlás) következik be,
levegővel érintkezve pedig oxidálódhat.

Bronzérmes a Bercsényi
A Bercsényi Miklós Általános Iskola
grundbirkózó csapatai bejutottak az
országos döntőbe, melyre két hete
Pécsett került sor. Szombaton a lánycsapatok mérkőztek meg egymással,
amikor 11-11 csapat küzdött a jó helyezésekért.
Az I. korcsoportos csapat jól kezdte
a napot, mindkét csoportbeli ellenfelét
legyőzte 5:2 arányban, ezáltal bejutott a legjobb 3 csapat közé. Ezeken a
mérkőzéseken is és a többin is nagyon
fontos küzdelmek zajlottak, a lányoknak legjobb tudásukat kellett nyújtaniuk ahhoz, hogy megnyerjék az adott
súlycsoportot. Többen is kiemelkedő
teljesítménnyel rukkoltak elő, ennek
köszönhető volt a sikerük. Az éremért
folyó csatákon már sajnos két vereség
következett, Nagy csatában kikaptak

a bercsényis lányok 4:3-ra a kazincbarcikai Pollack Mihály Ált. Iskolától
és 5:2-re a budapesti Kazinczy Ferenc
Általános Iskolától. A bajnok az a kazincbarcikai iskola lett, melytől csak
4:3-ra kaptak ki a jászberényiek. Kis
szerencsével fordítva is lehetett volna
a végeredmény, így az eredményhirdetéskor bronzérem került a bercsényis
lányok nyakába.
A nagyobb lányok már nem jártak
ilyen szerencsével. Nagyon erős mezőnyben csak a tizenegyedik helyet tudták megszerezni, de nincs semmi szégyenkezni valójuk, hiszen az ország 11
legjobb csapata közé be tudtak kerülni.
Minden korcsoportban mind a
fúknál, mind a lányoknál 35-40 csapat
nevezett az országból, így a helyezések
ennek tükrében igen jónak mondhatóak.
Másnap a fiúk mérkőzéseivel foly-

tatódtak a küzdelmek. Az I. korcsoportos fiúk itt is jól indultak. Legyőzték a
csoporton belül az abonyi Somogyi Általános Iskolát, ezután viszont kikaptak
a tófeji Kincskereső Általános Iskolától
és a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános
Iskolától, így csak a 7-9. helyért küzdhettek meg. Végül is egy győzelemmel
és egy vereséggel a nyolcadik helyen
fejezték be az országos döntőt.
A II. korcsoportos fiúk belehúztak
a sorsolásnál, azt a két iskolát kapták
meg a csoporton belül, akik minden
évben – és a végén kiderült, hogy idén
is – az első két helyen végeztek. Így
sima vereséggel zárult a mérkőzésük, és
sajnos a továbbiakban sem kísérte szerencse a csapatot, csak a tizenkettedik
helyen végeztek. Mentségükre szóljon,
hogy szinte minden iskola vagy sportiskola, vagy kimondottan birkózással
foglalkozó iskola volt.
A harmadik helyen végzett I. korcsoportos lányok névsora: Szabó Nóra, Bagi
Lujza, Benke Anna, Szűcs Lujza, Szebenyi
Nóra, Treba-Kovács Jázmin, Mészáros Lili,
Balázs Laura, Frombach Amira, Esvég Laura. Testnevelő: Kiss Attila.
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magolási hulladékok.
Miért jelentenek veszélyt a környezetre?
A víz, levegő és talaj felbecsülhetetlen tulajdonsága az öntisztuló képességégében rejlik. Sajnos a környezetünkbe
kikerülő hulladékok valamely három
környezeti elemet szinte együttesen
károsítják, szennyezik. Maga a szen�-

asz

A jó idő beköszöntével elkezdődnek a tavaszi nagytakarítások. A ház
körül rendet rakunk, szelektálunk,
megszabadulunk a felesleges holmiktól, azonban nem mindegy, hogy ezt
milyen módon tesszük. Horti Ádám
hulladékgazdálkodási ágazatvezetőt
ezúttal a veszélyes hulladékok kezelésének mikéntjéről faggattuk.

Hogyan kell otthon gyűjteni és tárolni a veszélyes anyagokat?
2016 óta megnyitottuk hulladékudvarunkat, ahol a lakosságnál keletkező
veszélyes és nem veszélyes hulladékokat
ellenőrzött körülmények között átves�szük. Nem javasoljuk a lakosságnak,
hogy otthonában tárolja veszélyes hulladékát biztonságtechnikai és életvédelmi
szempontból, mivel a lakosoknak nincs
előírásoknak megfelelően kialakított veszélyes hulladék tárolására alkalmas eszköze vagy tárolóhelyisége.
Hol kell legálisan elhelyezni a veszélyes hulladékot?
Veszélyes hulladékok leadásának fontosságára nem lehet
elégszer felhívni a lakosok figyelmét. A szakszerűtlen tárolás,
kidobás veszélyezteti élővilágunkat és környezetünket, nem
utolsó sorban nagy behatással
bír az emberi életre. Jászberényben a Szelei úton található
Hulladékudvar létesítményben
van lehetősége helyi, illetve
jászfelsőszentgyörgyi és pusztamonostori lakosoknak leadni
veszélyes hulladékaikat.
Milyen büntetésre számíthat az, aki veszélyes hulladékkal szennyezi a környeztet?
Jászberényben a Közterület-felügyelet folyamatosan felderíti, illetve tetten
éri Jászberény közigazgatási határán
belül az engedély nélküli végzett bármilyen nemű hulladékgazdálkodási tevékenységet folytatókat. A szabálysértést,
illetve különös esetben bűncselekményt
(veszélyes hulladék esetén) követ el, aki
illegális hulladékot helyez el közterületen. A Büntető Törvénykönyv 248.§
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése alapján 3 évig terjedő szabadság
vesztésre ítélhető, illetve 1-5 évig terjedő
szabadságvesztésre ítélhető, aki a 2012.
évi CLXXXV. (Hulladéktörvény) törvényben meghatározott veszélyes hulladéktól illegális módon válik meg, illetve
hulladékkal kapcsolatos más jogellenes
tevékenységet végez.

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!
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Sok a sérült a focistáknál
Igen nehéz feladat vár Német Gyulára, a jászberényi FC NB III-as labdarúgócsapatának vezetőedzőjére,
hiszen szinte a fél csapat sérültek listájára került.
Mint ismert, Szanyi Krisztián még
az őszön, a többiek – Ágoston Kristóf,
Drávucz Milán, Balogh Bálint és Ludasi
Martin – az idei felkészülés alatt szenvedtek sérülést, így nem csoda, hogy a
hét közepén, hazai felkészülési mérkőzésen Gyöngyös ellen 3-1-es vereséget
szenvedtek. Ez annak is betudható, hogy
Borbás Martin váll-, Borics Levente pedig
bokasérülést szenvedett meccs közben.
Gyöngyös ellen: Miski – Micskó, Palcsó,
Papp P., Borbás – Süttő – Szemere, Szöl-

lősi, László, Pálinkás – Borics, összeállításban kezdtek, majd Csutorka, Kónya,
Szabó T., Nagy Sz., Kurunczi és Kovács
B. kapott még lehetőséget. Szombaton
Taksonyban lépett pályára a Csutorka –
Micskó, Papp P., Szabó T., László (Kovács B.) – Süttő (Kurunczi) – Szemere,
Szöllősi, Kurunczi (Kónya), Nagy Sz. –
Pálinkás, összeállítású csapat, ahol a hazaiak nyertek 4-1 arányban. A bemelegítésnél Palcsó Martin is megsérült, így
nem lépett pályára, Süttő Attila pedig
az utolsó perben került a maródiak listájára. Lapzártánk után, február 26-án,
szerdán Monor ellen zárul a felkészülési sorozat, a bajnokság pedig március
8-án, vasárnap kezdődik, amikor a JFC
a DVTK II. vendége lesz.

Berényi siker a Jász Kupán

A nemzetközi versenyt ezúttal is
kétnaposra tervezték, ami meg is felelt
a várakozásnak, hiszen a szombat reggeli technikai értekezleten kiderült, hogy
165 fő adta le nevezését. A hazai klubok
szinte teljes létszámmal jelen voltak,
emellett Csehország, Ukrajna, Szlovákia,
Románia, Szerbia és Bulgária is képviseltette magát. Továbbá az lepte meg igazán
a szervezőket, hogy egy ausztrál kislány
is jelezte részvételét, sőt a jövő évi ver-

- Edző szemmel egy jó felmérő verseny volt a junior OB előtt – nyilatkozta Belovai József, a JSE szakedzője,
a verseny főrendezője. Bizonyára nem
véletlenül tette ezt a kijelentést a tanár
úr, mert tanítványai igazán jól szerepeltek. A nem hivatalos csapatversenyt
megnyerték, de ami a lényeg: 9 arany-,
6 ezüst, és 3 bronzérmet tartottak itthon
Jászberényben. A dobogósok névsora:
1. helyezett: György Míra, Árpás
Dominik, Gazsi Noémi, Tóth Tamás
Olivér, Major Dominik, Shönborn Melinda, Taczman Máté és Zsigó Máté.
Valamint a Major Dominik, Kiss Kende,
Taczman Máté alkotta fiúváltó.
2. helyezett: Szűcs Janka, Marinka
Tóth Anna, Balázs Levente, Zsigó Bence
és a – Tóth Tamás Olivér, György Bene-

senyre már öt fővel jelentkeztek be. Természetesen szurkolókból sem volt hiány,
létszámuk meghaladta a háromszázat. A
szülői „gárda” ezúttal is kitett magáért.
A támogatók általi felajánlásokból két
napon keresztül látták vendégül a megjelenteket. Hat korcsoportban zajlott az
egyéni verseny, de emellett természetesen
váltóversenyt is rendeztek, ezzel zárult a
sportrendezvény.

dek és Balázs Benedek – fiúváltó, valamint a Schönborn Melinda, Redler Aisa
és Szőcs Nikolett leányváltó.
3. helyezett: Balázs Benedek, Pető
Bendegúz és Szőcs Mónika Nikolett.
Az eredményhirdetésen 1-3 helyezett versenyzők érmet, a többiek emléklapot kaptak. Továbbá minden versenyző, edző és bíró tárgyjutalomban
részesült.

A Jászberényi SE gyorskorcsolya
szakosztálya immár 4. alkalommal
rendezett Jász Kupa néven nemzetközi gyorskorcsolya versenyt február
15-én és 16-án.
Ács Tibor

Köszönjük Támogatóinknak
a IV. Jász Kupa megrendezéséhez
nyújtott segítséget!
OTP Bank; Fortaco Zrt.; Káta CNC Kft.; Szabó Attila; Mézes Szilvia;
Darázs Keverő Kft.; Prohuman 2004 Kft.; JVV Zrt; Pócs János; Trió
Rádió; Jászsági Térségi Televízió; A Hajta Sajtja-kézműves sajtok;
Gál családi gazdaság; Hunskate; Jász-Plasztik Kft.; Téba Tüzép; Pöttöm Világ Bababolt; Tac-Auto 2001 Kft.; MetLife; Túri Pince Jászberény; United Security Service Kft.; Szent István Sport Általános
Iskola és Gimnázium; Havrilla Róbert Pék Jászjákóhalma; Muhari
Orsolya és családja; Velkei Zöldséges; Kövér Józsefné; Ég-25 Ézsi
Kft.; Innoven Catering; Jászberény Város; Aqua Lehel Kft; Jászberényi SE; Magócs Biztosításcentrum Kft.; V+F Speed Kft.; Gábor-PackKer Kft.; XLase ipari lézervágógépek; OfficeMarket; Ludasi László;
Bestfoto.hu; Short Track Szakosztály szülői gárdája.

6. oldal

Szabadidő

www.jku.hu

Zene, tánc és jótékonyság
Több mint háromszáz bálozó igyekezett február 22-én szombaton
este a Nagyboldogasszony Iskola
sportcsarnokába, hogy egy igazán jó
hangulatú bálon búcsúztassa az idei
farsangot. Az este hét órakor kezdődő mulatságot főtisztelendő Szántó
József főesperes apátplébános nyitotta meg. Majd őt követően dr. Gedei
József alpolgármester köszöntötte a
vendégeket. A báli tömeget Nemes
József regnáló jászkapitány, a rendezvény fővédnöke üdvözölte.
Kelemen Csilla
A bált jelenlétével megtisztelte
Pócs János országgyűlési képviselő, Balogh Béla alpolgármester és Bolla János
emeritus jászkapitány. A műsort a Fölszállott a Páva középdöntőjéig jutott
Jászberényi ifjú táncospár, Dudás Lili
és Kispál Domonkos szólótánca nyitotta

meg, produkciójukat a Barkóca Táncegyüttes hat pár táncosa által előadott
koreográfia követte. A néptáncblokkot
ismételten a Dudás Lili, Kispál Domonkos páros bemutatója zárta. A
koreográfiát Dudásné Mosóczi Lívia és
Dudás Dániel készítette.
A gyerekek után egy igazi kuriózum következett. A Nagyboldogas�szony Katolikus Iskola pedagógusai
ebben az évben egy ír sztepp tánc koreográfiával kápráztatták el a közönséget. A táncot Turiné Palócz Henrietta
tanárnő tanította be.
A kulináris élvezeteknek nyolc
óra tájban következett el az ideje. Az
Innoven Kft. jóvoltából finom báli
menü „kerekedett”. Boszorkány szelet,
csirkemell burgonyás köntösben, petrezselymes burgonyával, párolt zöldséggel, marinált salátával. Desszertként
Fedák tortaszeletet szolgáltak fel. A
vacsora előtt az asztali áldás dr. Novák
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Keresztény Bál

István főigazgató plébános atya vezetésével hangzott el.
A vacsorát követően a Nagyboldogasszony Iskola végzős tanulója
lépett színpadra, akinek a neve már
szinte fogalommá vált bálozóink körében. Ő Bagi Zoltán, aki a Jászságban
már sok szép sikerre, és nagy ismertségre tett szert, mint táncdalénekes.
Műsorával a táncparkettre csábította
a bálozó közönséget, szebbnél-szebb,
színesebbnél-színesebb
slágereket
énekelt. Őt követte a Jerzsele Family
Zenekar, akik egészen a bál végéig játszották a talpalávalót.
Éjfél előtt a tombolahúzáson kisorsolásra kerültek a hosszú-hosszú
asztalokon roskadozó ajándéktárgyak,
ajándékkosarak, gyönyörű festmények, dísztárgyak, és még sokáig sorolhatnám a színes palettát. A fődíj
nyertese egy Samsung tv-vel gazdagabban térhetett haza.

Időutazás a diszkó aranykorába

Az idei év márciusától az utolsó
táncos szórakozóhely is bezárja
kapuit Jászberényben, mely tendencia az utóbbi években jellemzővé vált a vidéki városokban. A
megváltozott bulizási szokásokról
és a régi szép idők diszkóiról Kárpáti Józseffel, mindenki egykori Dj
Johnny-jával beszélgettünk.
m. t.

A rendszerváltás előtti diszkó
korszakról sokunk őriz szép emlékeket: a komoly kapcsolati hálón
keresztül beszerzett bakelitek, a fű
alatt szervezett, tömött házibulik és
a partik sztárjainak számító lemezlovasok elengedhetetlen velejárói
voltak az akkori rendszernek.
Jászberényben szinte senkinek sem
kell bemutatni a Táncsics utcai Pannónia, a Tiszti Klub, az Osterbrau Music
Pub vagy a Rap Café ikonikussá vált
szórakozóhelyeket, melyek aranykora
óta sok víz lefolyt a szórakoztatóipar
medrén. Az említett vendéglátóegységek közül van, amelyiknek már az épülete sem áll mementóul, ha pedig mégis, elhagyatott, vagy új funkciót kapott.
Kárpáti József, alias Dj Johnny
1976 óta diszkózik a jászsági régióban.
A jászárokszállási Hűtés – és Klímatechnológiai gyáregység KISZ klubjából indulva körbeturnézta a környék
zenepultjait, pörgette a korongokat
több ezer buli alkalmon negyven éven
át. A Trió FM elődjében, a Rádió Jászberényben éveken át vezette a Holiday
Night Party és a Jász Top 20 nagysikerű
slágerműsorokat, melyekhez az eredeti
lemezeket jó ismeretségei kapcsán kiadóktól, vagy épp maguktól a zené-

szektől – akikkel a mai napig baráti
viszonyban áll – szerezte be.
Állítása szerint összehasonlíthatatlan az akkori, és a mostani éjszakai élet
a városban, ami egy öngerjesztő folyamat, hiszen amint megoszlik a kereslet,
az a helyi kínálatra is hatással lesz, és a
fiatalok máshol elégítik ki ilyenfajta
igényeiket sőt, meg is változnak ennek
hatására elvárásaik. „Azt hiszem, ott
tudnám meghúzni a vonalat, hogy megnyílt Gyöngyösön a Blue Box, és elszivárogtak innen az emberek, nem volt már
helyben akkora lelkesedés. Régen volt
főiskolás tivornya szerdán, aztán hétvégén is nyomtunk, volt, hogy két bulit
is, fantasztikus közösségi élmények voltak. Lejöttek Szolnokról, Hatvanból is a
szórakozni vágyók.” – emlékszik vissza a
régi szép időkre Kárpáti József, aki szeretné újra felvirágoztatni a retro nosztalgiát, melyet Dj Yoko már valamelyest elindított a gimis, illetve az Ifjúsági házas
táncos eseményekkel a jászárokszállási

Siker és boldogság titka
Gulyás Zsuzsanna kineziológus,
reflexológus február 20-án, csütörtökön tartott interaktív, spirituális
műhelymunkát a siker és boldogság
témakörében, a Főnix Fészek Műhelyházban.
gergely
Az európai uniós pályázatból megvalósuló havi előadássorozat Női Kör
néven indult tavaly, de a másik nem
beszivárgásával ma már Kör. Minden
alkalommal más-más témáról folyik
műhelymunka, ezúttal a siker és boldogság kapcsolatát, azok elérésének

lehetőségeit boncolgatták, ki-ki a saját
életén keresztül. Milyen terheket cipelünk magunkkal? Mennyire örömteli
az életünk? Hogyan teremthetnénk
több lehetőséget az örömre?
A témában való elmélyülés előtt
relaxációs gyakorlattal csendesedett el
a Kör: „érkezz meg belső békéd templomába, a siker és boldogság forrásához,
ami mindenkinek mást jelent” – hallhattuk Gulyás Zsuzsannától. Elmondása szerint közösségben könnyebb gondolkodni – akár egymás tapasztalatin
keresztül –, és ha nem is nyújt rögtön
megoldást az ott töltött 1,5 óra, egy
folyamatot mindenképp elindít. Az éle-

klubja bezárása után.
„A Retro Rádió visszahívta a nagyokat, Dévényi Tibi bácsit, B.Tóth
Lászlót, de vidéken is vannak, akik
ezt missziójuknak tekintették és
én szeretném megmozgatni újra az
akkori közönséget, ráadásul a Trió
FM-en most tudomásom szerint
nincs retro vonal, így ennek akár helye is lenne a személyemben.”
Kárpáti József szerint nem csak a
bulizási szokásokban, de a zenei műfajokban is legalább ennyire szembetűnő változások következtek be.
A 90-es évek pop irányzatát az ezredforduló után mindinkább letaszította az elektrokultúra, a korábban
még kuriózumnak számító, majd
legálisan fogyasztható nyugati zenei
termékek széles körben is elérhetővé váltak. A kábeltévé, a lemezboltok
és videó diszkók megjelenése hatalmas
technikai és kulturális áttörést generált,
a zenei irányzatok differenciálódtak,
szubkultúrák szerveződtek köréjük a
hozzájuk passzoló ízlés, ruházat, stílus
alapján.
Az elektro térhódítása nem csak
új műfajokat hozott, de teret nyitott a
virtuális közösségeknek, velük pedig a
„magányos partizás” is jellemzővé vált,
kevesebb a helyszínen szerzett személyes élmény, kontakt, ám annál több az
internetes megosztás.
Kárpáti József szeretné visszaidézni
az akkori atmoszférát, leporolni kicsit
a közönségéből sokakat ismerő, a zenét tisztelő és nem csak a több milliós
felszereléssel villogó lemezlovas keverőpultját, hogy ha nem is teljesen, de
legalább egy kis szeletet megőrizzen a
diszkó aranykorából, melyből oly sokunknak van szép emléke.
tünkben történt változásokért azonban
csak mi, saját magunk tehetünk, de ezek
az összejövetelek sokat segíthetnek a
kezdésben, és erőt nyújthatnak az egyéni, belső lelki munka során. Mindan�nyiunk célja a boldog, örömteli, szabad
és kiegyensúlyozott élet elérése. Rendszeres önismereti vizsgálatokon keresztül egyensúlyt teremthetünk a test és
szellem között, és békében lehetünk önmagunkkal. Gulyás Zsuzsanna interaktív műhelyfoglalkozása is ebben segített,
utat mutatni önmagunkhoz, „a siker és
boldogság forrásához”.
A Körben bárki megtalálhatja a helyét, és mindig van hely új tagok számára is. Az érdeklődőket legközelebb
március 19-én várják, amikor az ideális
én lesz a központi téma.

Pesti Sándor képriportja

Kultúra
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Tóték tapintatos tragédiája

Örkény István Tóték című tragikomédiájának tapsolhatott a közönség vasárnap este a Lehel Film-Színházban,
ahol a Veres1 Színház remek színészei
vitték színpadra a darabot.
kárpáti
„1943. január 13-án, a Don-kanyarban, elkezdett lefelé görögni az a szikla,
mellyel a magyar hadsereg sziszüphoszi
sorsa elvégeztetett. Hatvanezer ember
fagyott meg ott, abban az aknatűzben,
a jeges szélben, a hóban. Az, hogy én
élek, a valószínűségnek egészen kicsike
töredéke csak. Talán ezért van az, hogy
az ő telük, az ő sorsuk azóta sem hagyott
megnyugodni. A Tóték nem róluk szól,
vagy nemcsak róluk, sőt, talán egészen

másról, de én írás közben mégis mindig
rájuk gondoltam. A legtöbben ülve fagytak meg, s ahogy ott ültek, márványba
fagyott arccal, még most is hátamban
érzem a tekintetüket” – jegyeztek a darabhoz kapcsolódva 1967-ben Örkény
István Levél a nézőkhöz című írásában.
A Tóték című tragikomédiában a
„dobozolás” jeleníti meg azt a hiábavaló
munkát, amire a legenda szerint Sziszüphosz ítéltetett. A darabban Tót Lajos
tűzoltóparancsnoknak (Faragó András)
jut a feladat, ami egy ideig mégsem tűnik céltalannak, hiszen a fronton harcoló
fiáról szól a küzdelem. Büszkeségét, komfortzónáit, emberi méltóságát adja a zsarnokként viselkedő őrnagy (Mihályfi Balázs) vendég kedvéért, akinek a kezében
gyermeke jobb sorsát reméli. A végzet

fintora, hogy a hiábavalónak tűnő munka egy idő után valóban értelmetlenné
válik, mert a fiú, akiért a küzdelem folyik
már elveszett a háború fagyos poklában.
A Tóték mesteri módon egy idilli
környezetben úgy jeleníti meg a Don-kanyar rémálmát, hogy a nézőnek torkára
fagy a kacagás. A beszédfoszlányokban
felvillanó képek, az őrnagy elmezavara, a
megalázottság a háttérben valami egészen
súlyos tragédiát sejtet. Valami kimondhatatlant, ami a józan elmét szilánkokra töri. Egyedül az őrült professzornak
(Janik László) van bátorsága kimondani
az igazságot: a háborúnak és vele együtt
mindennek egyszer vége lesz.
A komédiában végig ott feszül a tragédia elkerülhetetlensége, hiszen a néző a
kelekótya postás (Mohai Tamás) jóvoltából már tudja, amit a rettegő családtagok
még nem. A katonafiú, akiért az anya
(Balázs Andrea) és a húg (Csáki Edina)
örömmel, az apa beletörődve küzd, már
halott. A családfő vergődése a szánalom
mellett nevetésre ösztönöz. A darab végéig fennmaradó folytonos feszültségen a
felbuggyanó nevetés lazít valamelyest. A
néző számára a feloldozást az utolsó percek gyilkossági cselekménye hozza meg, a
kulisszák mögött zajló, csupán a hangokból kikövetkeztethető jelenet, amelyben
Tót hagyja legördülni lelkéről a képzeletbeli követ. Tóth Lajos tisztában van vele,
hogy útjának vége, minden elveszett,
mégis fellélegzik, ahogy a nézők is.
Örkény nagyszerűen megjelenített
örök klasszikusa méltán váltott ki tetszést
a telt házas berényi színház közönségétől.

zisből kell talpra állniuk, és mégis igent
mondanak az életre, ezzel példát mutatva
embertársaiknak. Tvrtko pedig amellett,
hogy nézői elé tárja ezeket a történeteket,
maga is segít, amiben csak tud. „Mások
küzdelme ad nekem erőt! ...ha nekik sikerült az álmaikat megvalósítani, nekünk
is sikerülhet!” Tvrtko egyik nagy álma
volt eljutni a diktatórikus Észak-Koreába, ami két év előkészület után a Baptista
Szeretetszolgálat segítségével sikerülhetett. A számos leforgatott riport közül
emlékezetbe idézte többek között Torma
András, a II. világháború utolsó hadifoglya, Szamira és Nick Vujicic történetét is.
Hallottunk Csernobil szellemvárosának

ijesztő légköréről és Türkmenbasi mármár meghökkentő birodalmáról a maguk kendőzetlen valójában.
A hallgatóság nevetőizmait is rendesen megmozgathatta az est folyamán. A számos sziporkázó humortöltet
mellett Kembe Sorel-lel közös olimpiai
kalandjai különösen mulattatóak voltak, holott az utazás meglehetősen komoly céllal jött létre.
Az érzelmi hullámok egyik völgyében
megismerhettük Ágika történetét. A bátor kislány a halálos kórral küszködve is
a legjobb tanulója lett a kórháziskolának,
és nehezményezte, hogy könyvtár hiányában nem tud eleget olvasni. Tvrtko
ezért már hatodik alkalommal adományoz gyermekkönyvtárat, ezúttal a közösségi oldalán indított játékos nyertesének, Kárpátaljának. A jászberényi előadás
bevételét saját forrásból megduplázta, így
mintegy 1,5 millió forintnyi gyermekkönyv adományt tud eljuttatni a nélkülöző, határon túli régióba.
Előadása végén egy összefoglaló
filmben láthattuk is azokat az arcokat,
akikről az előadás során hallhattunk.
Az est sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy a jászberényi közönség állva,
vastapssal hálálta meg Tvrtko reményt
keltő, bíztató szavait.

Túl minden
határon
Vujity Tvrtko, Pulitzer-emlékdíjas
újságíró február 14-én, pénteken
tartott jótékonysági, motivációs előadást a zsúfolásig megtelt Lehel FilmSzínházban, ahol hétköznapi hősök
sorsát mutatta be a tőle megszokott
őszinteséggel és empátiával.
gergely
A várva várt előadót L. Dézsi Zoltán
jászberényi születésű riporter konferálta
fel, aki nemcsak kollégájának, hanem
barátjának is tudhatja Vujity Tvrtko-t.
„Minden riportját úgy készíti, mintha
élete főműve lenne.” – méltatta a népszerű televíziós riportert, akinek legfőbb
tulajdonságai közt említette az alázatot,
szorgalmat, hitelességet és humort, melyek sikerének legfőbb zálogai.
Vujity Tvrtko saját bevallása szerint azért meséli el ezeket az olykor igen
pokoli történeteket, hogy lássuk, nem
feltétlenül a saját problémáink a legnagyobbak. Vannak, akik nagy hátránnyal
indulnak az életben, vagy komoly krí-

Maszkabál a tenger mélyén
Az újesztendő első játszóházzal egybekötött családi matinéjára a kis hableány evickélt el a messzi Atlantikából
a Lehel Film-Színházba, hogy szerencsésen visszaszerzett hangjával dalra
fakassza a farsangi készülődés során
serénykedő gyerkőcöket.
kazsimér
A farsangi kézműves játszóházat
mindig nagy várakozás övezi, az adventi
ünnepkört követően ez az első alkalom,
hogy a gyerekek és szüleik egy mozgalmas délelőttöt tölthetnek együtt a kreativitás és a szórakozás jegyében.
A Levendula Játszóház és Alkotóműhely kézművesei már évek óta szorgosan
készülnek az érdeklődőknek, a Lehel
Film-Színház galériájára ezúttal igazi kar-

neváli miliőt csempésztek. Csuhé, kukoricacsutka, fonalak, fa hozzávalók és különféle papírok tornyosultak a kihelyezett
asztalokon. A körötte ülők ügyes keze
alatt bürökdudák, busómaszkok készültek, és busóemberkék öltöttek cifra alakot, hogy elűzzék végre a hideg időjárást.
A télűző praktikák bevetése után édes
volt a pihenés, melyhez a Fogi Színház
társulata nyújtott lebilincselő produkciót. A színművészek Ariel mesés történetével ragadták el a nézőket és meg sem
álltak velük a tenger mélyéig, ahol a kis
hableány és barátai fergeteges kalandokkal várták őket.
Andersen gyönyörű regéje bizonyosan ismerős volt a székeken mocorgó
lurkóknak, ahogy Ficánkát, a lepényhalat
és Sebastiant, a rákot is régi barátként üdvözölték. A vízi világot frappáns színpadi

megoldásokkal megelevenítő szereplőgárda otthonosan mozgott Triton király
birodalmában, melyet fenekestől felforgatott egy hatalmas vihar.
Az ünneplő tömeget szállító bárka
a hullámokba vész, Ariel pedig kimenti
Erik herceget és attól fogva menthetetlenül beleszeret. A kis hableány tudja,
hogy álmai hercegéhez csak úgy kerülhet
közel, ha alkut köt a gonosz tengeri boszorkánnyal, Ursulával. Ám a megállapodásnak ára van, gyönyörű hangját adja,
hogy újonnan kapott lábaival a herceg
nyomába eredjen, és még naplemente
előtt csókot csenjen szerelmétől, különben örökre Ursula rabjává válik.
A történet természetesen végül jóra
fordul, és a gonosz is megbűnhődik,
ahogy azt kell. A csillogó szemű hallgatóság is díjazta a happy endet, vastapssal
jutalmazták a különleges élményt kínáló,
városunkba már szinte hazajáró színházi
közösség előadását.

www.jku.hu
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Programajánló
A széttáncolt cipellők
Február 29., szombat 10 óra
Február hónap interaktív meséje is megan�nyi izgalmakat tartogat a kicsik számára.
Ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jászsági Népmesepont (Városi Könyvtár)

A hónap műtárgya
Március 3., kedd 17 órakor
A 100 éve született Bakky Sándor
Balatonfelvidék című alkotását mutatja be
Varga József.
Szikra Galéria

XIA Esküvő Kiállítás
Február 29., szombat 9 órától 15 óráig
Minden szolgáltató egy helyen, akikre egy
esküvőn szükség lehet.
Aranysas Rendezvényház

Ingyenes családi nap
Március 8., vasárnap 13 óra
Játékok, légvár és koncertek: 14.45-től
Suzy, 15.45-től Pápai Joci, 16.30-tól Kasza
Tibi lép fel.
Tesco parkoló

Ütős kalandozás gyerekeknek
Február 29., szombat 16 óra
Dés András zenész hangokkal, ritmusokkal
és ebből fakadó érzésekkel varázsolja el fiatal közönségét.
Főnix Fészek Műhelyház
Utoljára a vörös körök bűvöletében
Február 29., szombat 22 óra
Eljött az utolsó tánc ideje, mielőtt a Red
Ring Jászberény végleg bezárja kapuit.
Red Ring
Hamza Studio 20
Március 1., vasárnap 16 óra
A Hamza Studio létrejöttének 20. évfordulója alkalmából az alapító tagok munkáiból nyílik kiállítás. A tárlat március 31-ig
megtekinthető a Gyűjtemény nyitvatartási
idejében.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
Jótékonysági előadás
Március 1., vasárnap 17 óra
A Kék Pillangó Jászsági Autistákért Alapítvány javára felajánlott előadáson fellépnek
a Tóalmási Titánok (Farkas és Piroska),
valamint a Berényi Színjátékos Társaság
(Münchausen kalandjai). Jegyfoglalás, információ: kittiharnyos@gmail.com
Ifjúsági Ház
Húsvéti kerámiák
Március 2., 9., 16., 23. és 30.,
hétfőnként 17-20 óráig
A felnőtteknek szóló keramikus tanfolyamot Jakusné Farkas Ildikó fazekas, népi
játszóházvezető tartja. Jelentkezni február
28-ig a jaszfazekas@gmail.com címen lehet.
Főnix Fészek Műhelyház

Nyitott katekézis
Március 10., kedd 18 óra
Dr. Novák István főigazgató, plébános atya
az egyház jövőbeli lehetőségeiről tart előadást.
Nagyboldogasszony iskola ebédlője
Sorstervező
Március 10., kedd 18 óra
Szalai Réka „Válts át túlélő üzemmódból
teremtő üzemmódba” címmel tart előadást
és mutatja be Sorstervező könyvét.
Déryné Rendezvényház
Egynapos képzés
Március 11. szerda
Zentai Anna asztrozófus tart egynapos képzést.
További információ: bakosicu@gmail.com
Ramada Jógastúdió
Lelkünk tükre a csillagos ég
Március 12., csütörtök 18 óra
Zentai Anna asztrozófus tart előadást az
asztrozófia hatásáról az életünkben.
Déryné Rendezvényház
Sas Dániel és
a Szimfonikusok koncertje
Március 13., péntek 18 óra
Sas Dániel zongoraművész és a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye. Vezényel: Dobszay Péter.
Déryné Rendezvényház
Dumaszínház
Március 17., kedd 19 óra
Dombóvári István önálló estje Kettőskereszt,
vagy amit akartok címmel. Előzenekar:
Bellus István.
Ifjúsági Ház

A testet öltés előtti állapot világaiban
Az idei év első képzőművészeti tárlatát nyitották meg február 12-én, a
Lehel Film-Színház galériáján TÉRKÉPEK címmel, amely kiállítás Basa
Anikó festőművész alkotásaiból mutat be egy válogatást.
duka
Basa Anikó nem ismeretlen városunk képzőművészet kedvelői számára,
hiszen több alkalommal volt részese az
Art Camp művészeti szimpózium táborának és ott készült alkotásai is láthatóak voltak az esemény záró tárlatain.
Válogatott munkáiból összeállított
önálló kiállítása nyitányaként Csák
László hangász különleges hangkollázsa
a falon függő alkotásokhoz hasonlatos
atmoszférát teremtett a térben.
Góg Zoltán, a kiállítás rendezője köszöntőjében elmondta, hogy közel hét
éve ad művészeti programoknak helyet a
mozi galériája, amely ez idő alatt a térség
egyik meghatározó kortárs képzőművészeti kiállítóterévé nőtte ki magát.

TÉR-KÉPEK című tárlatot megnyitó beszédében Verebes György, Munkácsy-díjas festőművész a képek szemlélése,
azok befogadása közben előtűnő gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Személyes, megélt élményeinek megidézésével vezetett a falakon látható alkotásokig.
A metafizika a létezésen túlit is jelenti és a létezés itt nem a fizikai létet,
hanem minden formát öltött, teremtett dolognak a létét. Még az álomképekét is. A metafizika az a birodalom,
ahol azok az erők munkálnak, amikből
a formák születnek. Ahhoz, hogy ezek a
formák azután stációkon keresztül testet ölthessenek, és ennek csak a végső,
megfagyott állapota a testet öltés. Basa
Anikónak a munkái a testet öltés előtti
állapot világaiban járnak – vélekedik
Verebes György .
A kiállító alkotó munkáiban foglalkozik a térrel, mind a témák és a művek
megvalósításában. Ezek a terek homályosak, akárcsak az ember képzeletbeli terei.
A tárlat minden nap délután háromtól este tízig látogatható, március 25-ig.
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Bolyhos felhőkből árnyak szöknek a földre
Csütörtökön közepesen felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Az északnyugati szél
ismét sokfelé erős, helyenként viharos lehet.
Délután 4-9 fok között alakul a hőmérséklet.
Péntekre virradóra egy hidegfront éri el térségünket, mely esőt, viharos szelet hoz. A hétvégén közepesen felhős, szeles időre van kilátás,
8-11 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.
Vasárnapra újabb zápor érkezik, a csapadékos
időjárás egész héten kitart majd.
A népi jóslat szerint március 4-e Kázmér
napja, ha e napon esik vagy havazik, az aratást
egy héttel el kell halasztani.

ács

Gyógyszertárak
február 27. 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.

február 28. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 4. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

február 29. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

március 5. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

március 1. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 6. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 2. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 7. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 3. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 8. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
február 29. 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

Két új játékos a kosarasoknál
Jászberény NBI/A-s kosárlabda csapata igen mérsékelten szerepel a bajnokságban. Mindössze két győzelmet
szereztek és régóta velük záródik a táblázat, így nyilvánvaló, hogy minden
szurkoló erősítést remélt.

Egészségügyi ügyeletek

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta
Telefon: 06-30/334-6784, e-mail: karpati.marta@vvzrt.hu
Munkatársak: Gergely Csilla, Kazsimér Nóra, Ács Tibor. 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.

2020. február 27.

Természetesen a JKSE vezetése is
nagy erőkkel dolgozott, hogy ütőképesebb legyen a csapat, és a jelenlegi egy
hónapos pihenő alatt sikerült is két új
játékost igazolniuk. Ian
Baker már a Nyíregyháza elleni zárt-kapus
mérkőzésen pályára lépett, majd több mint
egy hetes ittléte után
szerződtették. A 27 éves
amerikai
dobóhátvéd
185 cm-es és a Nyugati
Atlétikai
Konferencia
(WAC) Év Férfi Kosárlabdázója díját kapta a
2016/2017-es szezonban. Később a Partizan
Belgrádhoz igazolt, a
2018/19-es idényben pe-

dig Lengyelországban, a Trefl Sopot csapatában játszott. 24 mérkőzésen 13,4-es
pontátlagot ért el, 2,7 lepattanót szedett
és 4,3 gólpasszt adott. Az újabb érkező,
Brendon Penn szintén amerikai játékos .
29 esztendős, 201 cm magas dobóhátvéd. Korábban megfordult Japánban és
Dániában. A 2019/20-as szezont a szerb
első osztályú KK Kolubara LA 2003 csapatánál kezdte, ahol 10 találkozón 19.2
pontot, 6.7 lepattanót, 1.7 gólpasszt és
2 szerzett labdát átlagolt. A két új játékos érkezésével egy légiósról le kellett

mondani a JKSE-nek. Annak ellenére,
hogy Phillip Miller hozzáállásával és teljesítményével elégedett volt a stáb, vele
bontották fel a szerződést, mivel egy más
típusú játékosra van szükségük.
- Azt reméljük, hogy a bajnokság
hátralévő részében Miljan Curovicsnak
új szakvezetőnek, úgy sikerül összekovácsolnia a játékoskeretet, hogy kivívjuk a
bennmaradást és ezzel biztosítható, hogy
Jászberénynek továbbra is NB I/A csoportos együttese legyen. – nyilatkozta
lapunknak Petőfi Áron, a JKSE elnöke.

Lépéselőnyben Küzdelmes meccsen vesztettek
Teljesen megérdemelten győzött elle- révén 18-14-re is vezettek ellenünk, ezért
a Harcosok
nünk az MTK Budapest, hiszen keve- Makai Péter ismét maga köré vonta a

A jégkorongbajnokság OB IV/A csoportjában az újpestieket látták vendégül a berényi Harcosok az elmúlt
vasárnap este. A két győztes mérkőzésig tartó párharc tétje a döntőbe való
kerülés, így igen izgalmas meccsre számíthattak a berényi hokirajongók.
ács

Jól számítottak, mert a mérkőzés
elején azt láthatták, hogy a vendégek találtak először a berényi kapuba, de egy
fél perc elteltével Koczka Csaba egyenlített. A 2. harmad elején Tátrai Tamás
is betalált a lila-fehérek kapujába, 2-1.
Bár az utolsó harmadban Rusvai Martin kettőre (3-1) növelte a berényi gárda
előnyét, továbbra is nagyon izgalmas
maradt az összecsapás, hiszen egy perc
elteltével szépítettek a fővárosiak. Utána
már nem esett gól, így: Warriors Jászberény – Újpesti Ragadozók JSE 3-2.
Ezzel a győzelemmel lépéselőnybe kerültek a Harcosok, ugyanis ha március
1-én Újpesten is nyernek, döntőt játszhatnak. Ha véletlenül vereséggel térnek
haza, akkor sincs gond, hiszen március
8-án újra hazai pályán játszhatják a harmadik, mindent eldöntő találkozót.
Az OBIV/B csoport alsóházi rájátszásban is rendeztek egy hazai mérkőzést, ahol a Lehel HC Amatőrök, az
ESMTK Jégtörőket látták vendégül.
Az első harmad 1-1-s döntetlent hozott, a másodikat a pesterzsébetiek, a
harmadikat a berényiek nyerték. Így
következett a szétlövés, amiben a vendégek bizonyultak jobbnak. Lehel HC
Amatőr - ESMTK Jégtörők 2-3.

sebbet hibáztak, stabilabban játszottak
a fővárosiak.
Budai Levente

Nem kezdődött jól számunkra a
találkozó, hiszen Jessica Ventura remek
leütését leszámítva az MTK Budapest
dominált eleinte. Gyorsan következett
azonban a fordulat: feljavult a sáncmunkánk és Ekaterina Silchenkova blokkjával 8-7-re fordítottunk. A Shafagat
Alishanova hétközi távozása révén első
számú feladóvá előlépő Mészáros Zsófia
remek összjátékot alakított ki Borsos Lilivel (11-10). Habár 17-13-ra elléptünk
a fővárosiaktól, 17-16-nál egyetlen pontra felzárkóztak ránk, sőt Tóth Eszter ásza
után Ekaterina Silchenkova pontjának is
örülhettünk (20-16). Ezután mindkét
oldalon be-becsúsztak ki nem kényszerített hibák – ám a mi térfelünkön több,
így 21-21-re egalizáltak a vendégek. A
végjátékban még láttunk egy újabb parádés leütést Jessica Venturától, ám aztán
ellenfelünk jutott játszmalabdához, amit
ki is használt (25-27).
Hektikusan indult a második játszma és ebből kezdetben mi jöttünk ki
rosszabbul. Jessica Ventura és Tóth Eszter után Ekaterina Silchenkova is kellett
ahhoz, hogy 2-5 után 6-6-ra egalizáljunk. Az izgalmak tovább fokozódtak:
Jessica Ventura ásza után 14-14 állt az
eredményjelzőn. A korábbi kanadai légiósunkat, Katelyn Devaney-t leszámítva
kizárólag magyar röplabdázót foglalkoztató MTK Budapest roppant kulturált
és fegyelmezett játékot mutatott be, ami

röplabdázóit. Bár továbbra is ellenfelünk
irányított, 16-20 után kétszer is jól sáncolt Ivana Bulajic, ami életben tartotta az
egyenlítési reményeinket. 19-21-nél már
az MTK kért időt, ám Jessica Ventura
21-21-re így is egalizált. A végjátékra
azonban ismét hullámvölgybe kerültünk,
Tóth Gábor együttese pedig élt a kínálkozó eséllyel (21-25).
A harmadik játékrészben is a kékfehérek kezdtek jobban, ám 1-4 után
Tóth Eszter blokkolt pontot érően. Ebben a játszmában bizalmat kapott nálunk Szerényi Gréta, Jessica Ventura egy
leütése és két kiváló szervája révén pedig
gyorsan 6-6-ra egyenlítettünk. A harmadik játszmában keményebbek voltak
a nyitásaink, mint korábban. Ekaterina
Silchenkova ászával 14-12-re vezettünk,
sőt Ivana Bulajic révén 17-13-ra is elléptünk a fővárosiaktól. Sajnos azonban
újabb fordulat következett a játékban: az
MTK teljesítménye ismételten feljavult, s
18-19-re fordított a vetélytársunk. A véghajrában pedig ismét gödörbe kerültünk,
s innen nem is volt visszaút a számunkra (19-25). Jászberény Volleyball TeamMTK Budapest 0:3 (–25, –21, –21).
Jászberény Volleyball Team: Mészáros
Zsófia 1, Ekaterina Silchenkova 11, Ivana
Bulajic 11, Jessica Ventura 16, Tóth Eszter 8, Borsos Lili 1. Liberók: Iga Piatek,
Radomszki Boglárka. Csere: Szerényi Gréta
1. Vezetőedző: Makai Péter.
A február 29-i, szombathelyi vendégszereplés után március 6-án (jövő
pénteken) 19 órakor játszunk ismét hazai
pályán. Akkor az 1.MCM-Diamant Kaposvár csapata érkezik Jászberénybe.

Kyokushin karate
A Jászberényi székhelyű Yakuzák SE
/ Y Akadémiánál 2020-tól más szemléletet, úgynevezett „teljesítmény
alapú” versenyeztetést is bevezetnek.
Ez azt jelenti, hogy a Yakuzák SE
utánpótlásnevelő egyesületként tovább
működik, de azok, akik magasabb szintre
törekszenek és kontinens, illetve világversenyen kívánják képviselni Magyarországot, azok számára az Y Akadémia profes�szionális felkészülési lehetőséget biztosít.
Elsőként Móczó Milán Európa-bajnok
kötött szerződést az Y Akadémiával.

Jászberény ismét csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz, azaz február
22-én közös korcsolyázással ünnepelték a II. Magyar Korcsolyázás Napját. Az
elmúlt szombaton 9-10 óra között szülők és gyerekek közösen rótták a köröket a fedett jégpálya küzdőterén.

