A Balog testvérek adománya

Fergeteges bécsi est

Balog Ádámot és Balog Donátot, a
Csángó Fesztivál bőkezű szponzorait
kérdeztük indíttatásukról.
Interjú a 3. oldalon

Alapoznak a röplabdások

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar ezúttal
a XIX. századi bécsi zenei élet világába
kalauzolta közönségét.
Írás a 7. oldalon

A JRK vezetősége tájékoztatta a sajtó
képviselőit a felnőtt női röplabdacsapat
csapatnévsoráról, változásokról.
Cikk a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 32-33. szám (XXIX./32-33.)

Az éneklés öröme
a lélek öröme
A 155 éves Palotásy János Vegyeskar
ünnepi műsora méltó alkalmat teremtett arra, hogy Jászberény közössége
számára is bemutatkozzon a kórus
új karnagya, Ecsedi Péter. Az ifjú dirigenst a szokásos csütörtöki próba
előtt kértük rövid bemutatkozásra,
faggattuk terveiről.

Újság
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Jászberény város lapja

Jubilált a mézvásár

Szombat délelőtt kezdetét vette a
XXX. Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó, melyen közel kétszáz
kiállító várta a mézfogyasztókat. A
méhészeti cikkek vásárlása mellett
lehetőség volt ellátogatni szakmai
előadásokra, koncertekre és számos
szórakoztató programra.
Szabó Lilla
Vakító napsütésben, díszes huszár kísérettel, lovas hintón érkezett
Rozmann Gréta mézkirálynő, aki a tikkasztó hőség ellenére bájos mosollyal
indult mézkirálynőként utolsó útjára.
A nagyszabású rendezvény a mézlovagrendek felvonulásával vette kezdetét,
akiket a Palotásy János Zeneiskola növendékei dobszóval, furulyával, trom-

bitával és más hangszerekkel kísértek.
A felvonulást követően a Bercsényi
úti Sportcsarnok adott otthont az ünnepélyes megnyitónak. A lovagrendek
bemutatása után Szabó Tamás polgármester köszöntötte a népes vendégsereget. Beszédében kiemelte, hogy a
harminc évet felölelő mézvásár meghatározó szerepet tölt be a város életében:
az egészség megőrzése mellett, a társadalom összekovácsolásában is óriási
szerepet játszik.
Nagy István, a Földművelésügyi
Minisztérium miniszterhelyettese elmondta, hogy az a tevékenység, amit
a méhésztársadalom végez, megfizethetetlen. „Ez a 30 év, amit együtt köszönthetünk, elérte azt a célt, hogy a
szétaprózódó méhésztársadalom kezd
egységesedni.” – mondta a miniszter-

Hűsítő versek a fesztiválon
Tréfás színielőadás alapozta meg a
XXVII. Csángó Fesztivál hangulatát
kedd éjszaka a Víz utcai pódiumnál, ahol
Boka Gábor Toldi legendájának népiesen modernizált változatát vitte színre.
kárpáti

Az elmúlt napokban nagy közérdeklődést váltott ki a több mint hét évtizedes jászapáti Pócs Dinnyészet akciója,
amely során ingyen, ajándékba adták
a nyár közkedvelt magyar gyümölcsét.
h. l.

Kárpáti Márta
Bedőné Bakki Katalin karvezető
váratlanul bekövetkezett halála fájdalmas űrt hagyott maga után. Nagy
kihívás lehet az Ön számára a neves
elődök örökébe lépni.
Óriási ambíció egy ilyen nagy múltú kórus vezetőjévé válni. Mindig csodálattal vegyes tisztelettel tekintettem
a Palotásy Vegyeskarra és karnagyára.
Megtiszteltetésnek érzem, hogy irányíthatom a kórust.
Honnan datálódik a kapcsolat Ön
és a kar között?
Mintegy egy évtizede, hogy először
bekapcsolódhattam a kórus történetébe.
Akkoriban Kati néni szólistájaként szerepelhettem. Egyébként több szálon is
kötődöm Jászberényhez. Több barátom
is itt él, valamint Réz Lóránt zongoraművész, zenepedagógus tanárom volt
Egerben, a főiskolán. A Jászapáti kórusban is vendégeskedem időközönként,
tehát a Jászságban többször megfordultam az elmúlt években.
Karnagyként sem az évfordulós
esemény volt a premier. Milyen alkalomhoz köthető az első Palotásy kórushoz kapcsolható karnagyi felkérés?
folytatás a 7. oldalon 

Dinnye ajándékba
Jászság-szerte

jébe, mint a lassan kortyolt hűs fröccs
nyári éjszakán. Jókedvet és felüdülést
hoz.
Az önjelölt néptanító olyan ügyesen mixeli az irodalmat a népzenével,
tánccal és a modern korra jellemző esz-

A fenti jelző talán némi magyarázatra szorul azok számára, akiknek még
nem volt szerencséjük a művész egyéni látásmódjából született előadások
valamelyikét megtekinteni. Amikor
Boka Gábor védjegyévé vált jellegzetes
matrózcsíkos pólójában, övére csatolt
szütyőjével és huncutságot sejtető hatalmas bajszával megjelenik valahol, ott
a jókedv garantált. Páratlan humorába
csomagolt színre vitt irodalmi klasszikusai úgy kúsznak be a nézősereg elmé-

N. V. G. - TRANS KFT.

jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

● Ingyenes műszakivizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj)
● Nemzetközi és belföldi szállítás.

közökkel, szokásokkal és szóhasználattal, hogy a klasszikusokat csak iskolai
rémálomként ismerő egykori és gyakorló diákok is imádni fogják Arany
vagy Petőfi költészetét.
folytatás a 7. oldalon 

helyettes, majd azzal folytatta, hogy
közösségi érdeket képviselve, rendkívüli
szakmai fejlődést értek el az évek alatt.
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője párhuzamot vonva a mézédes dinnye és a méz előállítása között,
saját tapasztalataiból merítve kezdte
meg beszédét. Harminc év alatt több
ízben megváltozott a társadalom termelői és vásárlói szokása. „Csak egy
dolog nem változott, méhek nélkül,
méhecske nélkül nem lehet termelni” –
utalt a méhek és a méhészek nélkülözhetetlen munkájára Pócs János.
Ezt követően megköszönte a jászsági méhészegyesület munkáját és gratulált a megyei kitüntetéshez, melyet
idén a Szatmári László Jászsági Méhészegyesület vehet át.
folytatás a 4. oldalon 

Lapunk újságírója nyomába eredt
az akciónak és arra gondoltunk, megkérdezzük a dinnyészet egyik tulajdonosát, Pócs Jánost, hogy és miért
gondoltak az ingyenes dinnyeosztásra.
Mivel parlamenti képviselő, arról is
érdeklődtünk, voltak-e politikai indítékai az akciónak. A képviselő elmondta,
hogy a politikától teljesen függetlenül
és semlegesen a Jászság minden településén volt dinnyeosztás. Ahol nyitottak
voltak és fogadókészek, oda vittek gyümölcsöt: szociális otthonokba, iskolai
táborokba, a hőségnek leginkább kitett
néhány munkahelyre, pékségekbe, a
kórházba.
– A hőségriadó idején az én családom ezzel tudott segíteni, mert din�nyét termesztünk, nem szódavizet készítünk – egyszerűsítette le Pócs János
az okokat.
Hőség idején a dinnye a maga 90
százalékos víztartalmával valóban ideális hűsítő gyümölcs, amit cukorbetegek is fogyaszthatnak. Harminckét féle
vitamint tartalmaz, különösen A, E, B
és C vitamint, de jelentős a kalcium-,
a vas- és a mangántartalma is. Rosttartalma révén pedig tisztítja a beleket. A
régiek a természet gyógyszertárának is
hívták a dinnyét.
cikk a 6. oldalon 

Zajlanak a nyári felújítások
A városban közlekedve az olvasók is
szembesülhettek Jászberény középiskoláinak külső felújítási munkálataival. A
megújulás mikéntjéről, anyagi finanszírozásáról, jelenlegi üteméről nyilatkozott lapunknak három iskolaigazgató.
Taczman Mária
Antics István – LVG
A 250 éves Lehel Vezér Gimnázium
jubileumára illő volt az épület megújítása
is. Az óépület két szintjének belső festése
és a könyvtár teljes körű felújítása zajlik.
Ott a parketta helyére hajópadló kerül,
az elektromos hálózat és a teljes bútorzat
is megújul. Mindehhez az anyagi fedezetet részben Jászberény Város Önkormányzata, részben pedig a Jászberényi
Tankerületi Központ biztosította.
folytatás a 2. oldalon 

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

- Computeres diagnosztikai vizsgálat, hibafelmérés,
- Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás,
- Kamion, teher- és személygépkocsi szerviz.

Igény esetén tréleres szállítással is!

Személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.
Szerviz: 06-30/205-6710
Műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
Internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
Fuvarszervezés: 06-57/415-037,
06-57/415-221, Fax: 06-57/402-022

www.nvgtrans.hu

Személygépkocsi
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

Önkormányzat

2. oldal

Zajlanak a nyári felújítások

2017. augusztus 10.

Az esztétikusabb városképért

A napokban elkészült városunk
ékkövének, a Nagyboldogasszony
Főtemplom homlokzatának a galambvédelme, így remélhetőleg a galambok okozta kellemetlenségek is
mihamarabb megszűnnek.
g. cs.

 folytatás az 1. oldalról
A festéket a Jász Plasztik Kft. adományozta. A kivitelező a helyi illetőségű
Gyökös-Elektro Kft. Reméljük, a munkálatok a szeptemberi iskolakezdésre befejeződnek, és ekkora már csak az elektromos dobozok cseréje marad.
Tamás Zoltán – Szolnoki Műszaki
Szakképzési Centrum Klapka György
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Négy területen folyik az iskolaépület felújítása. A környezetvédelmi tudatosság jegyében napelemek kerülnek
felhelyezésre két épületben, a Kossuth
úti és Hatvani úti iskolában is. Mindehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium
biztosította az anyagi fedezetet. Ami
a járókelők számára biztosan feltűnt,
a főépület Rákóczi út felőli oldalának
felállványozása. Ezen az oldalon 16,5
millió forintos támogatásból ablakcsere

zajlik. Az összeget szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium fedezte, amit
a Szolnoki Szakképzési Centrumon
keresztül kaptunk meg. Kivitelezője
a helyi BOSERÉP Kft. Ezen az utcafronton szigetelés is fog történni az önkormányzat által biztosított 10 millió
forintos összegből. A fűtési rendszer
korszerűsítésével már készen vagyunk,
az összes kazánt cseréltük szintén az önkormányzat által adott közel 13,5 millió
forintból.

Szabó László – Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska
József Középiskola és Kollégium Tagintézménye
Az iskolaépület rendkívül rászorult
a felújításra, ugyanis a ’90-es években
zajló részleges tatarozás óta nem történt
semmilyen külső fejlesztés. A harminc
éves kazánok sorra repedtek le, volt,
amelyiket már javítani sem lehetett.
Ezen kívül a tanműhely üvegfala által
okozott óriási hővesztéssel is számolnunk kellett minden fűtési szezonban.
A jelenlegi, átfogó megújulás a fenntartó, az Egri Főegyházmegye által megpályázott KEHOP-5.2.3 azonosítójú,
Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program elnevezésű projektje,
uniós forrásokból. A 250 millió forintos, vissza nem térítendő támogatás célja, hogy a közfeladatot ellátó, államilag
elismert egyházi intézmények tulajdonában álló, vagy vagyonkezelt épületek
energiahatékonysági felújítása során a
Partnerségi Megállapodásban is megfogalmazásra kerülő alacsony szén-dioxid
kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás megtörténjen.
A program elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság
növeléséhez járul hozzá. Iskolánkban ez
négy területen fog realizálódni: teljes
nyílászárócsere zajlik jelenleg is, ezzel
párhuzamos a homlokzat és a tető hőszigetelése, a fűtési rendszer rekonstrukciója és a megújuló energiaforrás
jegyében – kötelezően – napelemek
felhelyezése. A második közbeszerzési
eljárás alapján a generál kivitelező egy
pesti cég, a 3K Kft. A kivitelezés csúszása miatt a szeptemberi iskolakezdésre a
teljes munkálatok nem fejeződnek be,
ennek szerződésben foglalt időpontja
november 15. A tanműhelyekből való
kipakolás és a tantermek, helyiségek előkészítése a munkálatokra már júniusban
is zajlott a tanulók, szakmai gyakorlatukat végzők és a dolgozók bevonásával.
Sajnos a kollégiumunk ez évben nem
tud szállást biztosítani a Csángó Fesztivál fellépőinek, illetve céges dolgozók
elszállásolására sincs most lehetőség. Az
épület megújítása ezzel az állomással
nem ér véget, teljes belső festést tervezünk a jövő nyárra, amiben számítunk
az önkormányzat támogatására.

Emlékezés

Lányi László, a Városüzemeltetési
Iroda vezetője lapunknak elmondta,
hogy a Jászberény Városi Önkormányzat idén két épület esetében finanszírozta galambvédelmi eszközök telepítését. Az egyenként 1.300.000 forint
értékű beruházást a napokban fejezték
be a kivitelezők a Nagyboldogasszony
Főtemplom és a felújított Városi Bíróság homlokzatán. A galambok közkedvelt pihenőhelyén, az ódon épületek
párkányaira tüskés galambriasztókat
szereltek fel, míg a szoborfülkék elé
madárhálót feszítettek ki.
A főtemplom esetében feltehetően a szemközti épületben fészkelő
madarak kedvelt nappali tartózkodási
helyei az épület párkányai, szobrai a
járókelők és a szentmisére, szertartás-

ra igyekvők legnagyobb bosszúságára. Eddig söpréssel igyekeztek tenni
a madárpiszok ellen, de ez nem lehet
végleges megoldás a folyton termelődő ürülékkel szemben. Remélhetőleg

a tüskék és madárhálók elveszik majd
a madarak kedvét a párkányokon való
tanyázástól, és esztétikusabb városkép
tárul az itt élők, és az ide érkező vendégek elé.

Tűzoltóink nyerték a Tűzkakast
Augusztus első hétvégéjén rendezték
immár 22. alkalommal a Tűzkakas
Országos Tűzoltó Strandfoci Bajnokság döntőjét, ahol veretlenül lettek
elsők a jászberényi tűzoltók.
m. t.
A bajnokságra összességében 27
együttes nevezett, de mivel a fináléban már csak 18 gárda mérethette meg
magát, selejtezőkön kellett kivívni a
döntőbe jutást. A berényi tűzoltók ezt
igen magabiztosan abszolválták, hiszen
mind a hét mérkőzésüket megnyerték.
Így jó hangulatban utazhattak a döntő
színhelyére, amit – a hagyományokhoz
híven – Pakson, az Ürgemezei Strandon
rendeztek. Ezúttal nem csak egymással,
hanem a közel 40 fokos forrósággal is
meg kellett küzdeni a futballistáknak.
Úgy tűnik, hogy az ország lánglovagjainak a strand igencsak felforrósodott
homokja sem okozott gondot, hiszen
becsülettel végigharcolták a két napot.

A berényi gárda ott folytatta, ahol
a selejtezőkben elkezdte, azaz öt győztes meccsel kerültek az elődöntőbe.
Ott a Dunaferr próbálta útjukat állni,
sikertelenül. Így a döntőt – a Dombóvárt verő – Kiskunhalas együttesével vívták és 3-1 arányban őket is
legyőzték. Ezzel Jászberénybe került

Tisztelt Olvasóink!

Aktuális összevont lapszámunkat követően
legközelebb augusztus 24-én jelenünk meg
nyomtatott formában, de legfrissebb híreinket,
információinkat addig is nyomon követhetik
a BerényCafé Facebook oldalunkon, illetve
honlapunkon, amely a www.jku.hu internetes címen érhető el.
Szerkesztőségünk augusztus 14. és 18. között 9-12-ig tart ügyeletet,
valamint elérhetnek bennünket a berenyiujsag@gmail.com címen is.

a Tűzkakas vándorkupa. E kupagyőzelemmel egyben tripláztak is Fodor
Csabáék, ugyanis harmadik alkalommal nyerték meg a tűzoltók strandfoci
bajnokságát. A kupán kívül még egy
díjat bezsebeltek a jászberényi tűzoltók, mert a csapatukat erősítő Tóth
István lett a gólkirály.

facebook.com/
berenycafe
Emlékezzünk

Apró Mihályné
(Besenyi Etelka)

halálának 1. évfordulójára.

Emlékezés

Emlékezés

ifj. Bujdosó József

„Míg éltél,
szerettünk,
míg élünk,
nem feledünk.”
Szerető családod

halálának 25. évfordulójára.

Emlékező szentmise
a jászberényi főtemplomban
augusztus 20-án
reggel 8 órakor.
Szerető szüleid és nagybátyáid,
Krisztián és Viktor.

„Ha leszáll az égi alkony, a szív is hallgat már.
Csak egy rózsaszál van, kinek hull a könnye ránk.
Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,
megtölteni szépséggel családod életét.
Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,
mert szeretetünk irántad oly végtelen nagy.
Nyugodj csendesen, legyen békés az álmod,
találj odafönn örök boldogságot.
Kívánunk neked jó éjszakát, álmodd az álmok
békésebb álmát!
S ha feljő a Hold, az éjszaka vándora,
vigyázzon rád az ég legszebb csillaga.”

Emlékezés
Bagi Kálmán

(1931-1992)
halálának
25. évfordulójára.

„Hiába borul rád
a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz örökre.”
Szerető családod

Tógyer Józsefné
Ménkű Erzsébet
(1937-2012)
halálának
5. évfordulójára
„Míg éltél, szerettünk,
míg élünk, nem feledünk.”
Szerető családod

Varga
Géza

(1958 - 2015)
halálának 2. évfordulójára.
„Pihenj csendesen a csillagok közt,
de szívünkben itt leszel,
míg élünk a világon.”
Feleséged és lányod Beáta

Város

2017. augusztus 10.

Ha tanultál, taníts, ha kaptál, adj!
A Jászságban nem ismeretlen – a történelmi időkben különösen nem –,
a köznek, a városnak való adakozás.
A II. világháború után ez a folyamat
megtorpant, de az utóbbi pár évben
ismét örvendetesen megjelent. A
Csángó Fesztivál városunk büszkesége és védjegye, de megrendezése évről évre heroikus küzdelmet követel
a szervezőktől. Ezért is kiemelkedő
jelentőségű a Balog testvérek, Ádám
és Donát bőkezű támogatása.

át ezt az érzést, azok számára nagyon nehéz ezt elmagyarázni. Az apai házba való
hazaköltözés büszkeséggel töltött el, hiszen jásznak lenni, és jásznak maradni az
élet egyik nagy adománya.
Balog Ádám: Jásznak lenni, szerintem, mindenütt ugyanazt jelenti.
Olyan ez, mint egy jel, amit csak kevesen értenek, de akik értik, azok számára
sok mindent elmond. Sokfelé járok, de

lejti el megkérdezni, hogy „Mi újság
otthon?” Évek alatt kialakult, hogy
ilyenkor végigvesszük, kivel mi van, és
természetesen azt is, hogy mi történik
mifelénk. Tudom, hogy mindaz, ami
számomra érték, az Ádám számára is
érték. Van egy bölcs mondás: ha tanultál, taníts; ha kaptál, adj! Mi tanultunk
is, kaptunk is a szülőföldtől, így természetes, hogy adunk is.

Halász Lajos
Sokak által ismert a Balog család
jászsági kötődése. Gyerekként, ifjúként milyen volt ezt megélni. Milyen
útravalót adott a család?
Balog Donát: A mai rohanó, állandóan változó világban kevés olyan
dolog van az emberek életében, ami
szilárd erkölcsi hátteret adhat az élethez. Alapvető érték számunkra a család, a gyökerek, a haza és a hit. Ahogy
haladunk előre az életben, és gyermekmajd fiatalkorunk „szereplői” jönnek
szembe vagy éppen távolodnak el, úgy
tanuljuk meg egyre jobban értékelni,
hogy milyen nagyszerű emberek között, milyen nagyszerű helyen nevelkedhettünk.
Balog Ádám: Érdekes, hogy naponta feljön a származásom, naponta
téma a Jászság. Azt vettem észre, hogy
a környezetemben lévő emberek között
egyre több a lokálpatrióta: ki debreceni
gyerekkorára büszke, ki a szegedi származására. És mi, így együtt – Budapesten – vagyunk büszke magyar emberek,
akik elszármaztak „otthonról”, de legbelül megmaradtak debreceninek, szegedinek vagy én, berényinek. Minden,
amit itt kaptam, legyen az nevelés, élmény, öröm vagy éppen bánat, életem,
döntéseim építőkövei.
Felnőve – munkája, családja miatt – Donát itt, Ádám távolabb éli
mindennapjait. Itt és ott, mit jelent
ma jásznak lenni?
Balog Donát: Néhány évre – átmenetileg – én is messzebb kerültem a
Jászságtól. Sokat tanultam abból az időszakból is: nap, mint nap éreztem, hogy
mit jelent, mit tud adni, milyen ritkaság
a mai világban egy térség, egy népcsoport
ilyen fokú összetartása. Aki nem élte még

még mindig igazán itt vagyok otthon,
még mindig szeretem tudni, hogy kivel
mi van a régiek közül, vagy éppen azt,
hogy melyik utcát aszfaltozzák, és azt
is, hogy mit írt a helyi újság. A Jászságot, a Jászságomat mindig magammal
viszem legbelül, de ahhoz, hogy érezzem gyerekkorom illatait, vagy lássam
kedvenc fáimat, mindig haza kell jönnöm. És jövök is. Örömmel, büszkén.
Hogyan született az elhatározás a
Csángó Fesztivál támogatására?
Balog Donát: Bátyámmal, Ádámmal naponta beszélünk, soha nem fe-

Hubai atya fohásza
Aranymisés plébános adta áldását július harmadik vasárnapján a
Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére felszentelt Újtemető kápolna
búcsúi szentmiséjén.
g. cs.
Az ünnepi szentmisére harangszó szólította a híveket a Kármelhegyi
Boldogasszony tiszteletére felszentelt
Újtemető kápolna köré, hogy együtt
imádkozzanak elhunyt szeretteikért,
az örök élet kegyelméért. A szabadtéri

szertartáson Taczman András diakónus
köszöntötte a megjelenteket és Hubai
József szücsi plébánost, aki áldozatkészen vállalta a szentmise celebrálását
megromlott látása ellenére is.
Hubai atya szentbeszédében a Máriás lelkület fényéről szólt áhítattal,
és felvillantotta a Szűzanya alakját. A
számtalan, Szűz Mária tiszteletére irányuló tettből emelt ki néhányat, köztük Szent István példáját, aki országát
ajánlotta fel a Szűzanyának, aki ezáltal
örök pártfogója lett a magyar népnek.
– Van édesanyánk, aki gondot visel

Balog Ádám: Olyan szinten követem figyelemmel a helyi eseményeket,
mintha itt élnék. Az én szakmámban
helye, jelentősége van minden szónak, minden számnak. Számít minden
fejlesztés, lehetőséget látok minden
pályázatban, nagyon tudok értékelni
minden újat, minden fejlesztést. Donáttal mindig mindent átbeszélünk,
értékelünk. A kultúra hatalmas erő,
a hagyomány óriási érték. A Csángó
Fesztivál egyszerre mindkettő, és még
sokkal több is. Számunkra megtiszteltetés, hogy a részesei lehetünk.
ránk… Őt kérve gazdagodjunk Mária
kegyelmében! – hallhattuk Hubai atya
imaszándékát.
Ahogy Szent Simon kérte a legnagyobb vészben a Szűzanyát, hogy járjon
közben a karmelita rend megmaradásáért, úgy kérhetjük mi is a Szűzanyát a
legnagyobb bajunkban, bánatunkban
megoldásért, vigaszért. Mária csodálatos, szent asszony a betlehemi éjszaka
óta. Egyszerű názáreti leány, aki alázatosan Isten szolgálóleányának vallja magát, de mégis milyen hatalmas.
Hiszen legfőbb erénye a megbocsátás,
irgalom, szeretet és engedelmesség mellett az Istent imádó lelkület. „Öltözzünk mi is Máriás lelkületbe! Szakadjunk ki a bálványimádásból! Napról
napra kapaszkodjunk bele a Szűzanya
köntösébe – Kármelhegyi Boldogas�szony skapuláréjába, amely megvéd
minket az örök kárhozattól –, és tartsunk ki mindhalálig!” Hubai atya arra
buzdította a híveket, hogy vigyék el
magukkal búcsúfiaként az élő hitet, a
bizalmat a Jóistenben, és Máriás lélekkel, buzgón tartsanak ki a halálig.
A felajánlást, áldozást követően
papi hivatásának ötvenedik évfordulója alkalmából Hubai atya aranymisés
áldását adta a hívekre, majd a kápolna
körül szentséges körmenettel zárult a
búcsúi szertartás.

3. oldal

Mindent oda tudnánk adni?
A Szent Klára Idősek Otthonában
2007 óta hagyományosan minden
esztendő augusztusában névadó ünnepség zajlik, amikor is az intézmény
munkatársai együtt töltenek egy kellemes napot lakóikkal és meghívott
vendégeikkel. Ebben az évben augusztus 2-án, szerdán.
Buschmann Éva
A program ezúttal is hálaadó szentmisével kezdődött a Barátok templomában, amit dr. Novák István főigazgató,
plébános és Czapkó Mihály katolikus
pap celebrált. A szentbeszédet ezúttal a
jelenleg Rómában tanuló Czapkó Mihálytól hallottuk. Bevezetőjében Szent
Kláráról beszélt a jelenlévőknek. Elmondta, hogy Klára megérezte, hogy az
Isten kiválasztja őt, világos, tiszta jelet,
kérést kapott. Istennek szentelte magát,
életét. – Mindennek megvan a maga
értékrendje a világban. Isten szemében
elsősorban az ember áll. A szeretetszolgálat következménye a szeretetnek,
melyben jelet kapunk az Úrtól, hogy
az ember van az értékrend első fokán.
Mit jelent az, hogy valaki egyértelmű
jelet kap? Van-e az életben olyan valaki,
vagy valami, amiért mindent oda tudnánk adni? Minden, ami ezen a világon
van, kincs, érték. Fel kell tudni ismerni,
milyen kincset találtunk. Mindennek az
értelme akkor lesz való, ha érték van az
életünkben. Igazgyöngy: Jézus Krisztus,
aki szenvedése árán megváltotta az emberiséget. Ezáltal nekünk adta a lehetőséget, hogy az örök életre eljussunk. A
szentek ragyognak, mert ami bent van,
kívül is ragyog. Mindent úgy kell tenni, mintha Jézus Krisztust szolgálnánk
tisztán, szeretettel – hallhattuk a prédikációban.

Az ünnepség a Szent Klára Otthon
udvarán folytatódott, ahol az intézmény
vezetője, Vargáné Deme Katalin mondott
köszöntőt. – Ma kettős ünnepünk van.
Angyalos Boldogasszony napja és otthonunk védőszentjének, Szent Klárának az
ünnepe. Szent Ferenc és Szent Klára Istennek szentelt életútjai elénk tükröződnek napjainkban is. A Ferences templom
mellett található a Porciunkula kápolna,
amely a közelünkben van, idevarázsolja
az Assisiben található meghittséget. A
béke városaként ismert Assisiben immár 30 éve II. János Pál pápa – akit ma
szentként tisztelünk – kezdeményezésére
keresztény vezetők találkoznak, imádkoznak a békéért, minden ember közös
kincséért. Most tizenegyedik alkalommal
vagyunk így együtt Assisi Szent Klára
ünnepén. Megállunk egy kicsit. Feltöltődünk, közös ünneplésben erősítjük egymásban az összetartozást, amelyre nagy
szükségünk van jelenünkben és a jövőbe
tekintve is – hallhattuk.
A program részeként elsőként a
Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjait
láthattuk, akik a hajdani jász viseletről
tartottak bemutatót, a csoport művészeti vezetőjének, Hortiné dr. Bathó Editnek
a közreműködésével.
Az agapé előtt a jászberényi önkormányzat nevében Nagy András, a Humánerőforrás Bizottság elnöke mondta
el gondolatait, amelyben kiemelte az
intézményben folyó fáradhatatlan munkát, gondoskodást, amellyel a munkatársak ápolják az otthon lakóit.
Az ünnepség második, s egyben befejező részében a budapesti Fedák Sári
Színtársulat tagjai léptek színpadra.
Haberle Erika és Juhász László igazi slágerekkel koronázta meg a nap programját, ami közös énekléssel egészen késő
estig tartott.
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Jubilált a mézvásár

 folytatás az 1. oldalról
Továbbá az egyesület elnökét, Molnár Györgyöt méltatta, aki több évtizedes kitartó munkája elismeréseként augusztus 20-án miniszteri kitüntetésben
részesül.
A hagyományokhoz hűen Rozmann
Gréta leköszönő mézkirálynő számolt
be egyéves szolgálatáról. Nagy megtiszteltetés volt számára egy éven át a közel
20 ezer főből álló méhésztársadalmat
képviselni. – Mézkirálynőként küldetésem céljának tekintettem a magyar
termelői méz fogyasztásának ösztönzését. Feladatom, hogy eljuttassam minél
több mézfogyasztóhoz, vásárolóhoz a
magyar méhésztársadalom üzenetét,
miszerint fogyasszunk minél több kiváló minőségű termelői mézet – ismertette Rozmann Gréta, majd elmondta,
hogy királynősége alatt több mint 20
városban, újságcikkekben, interjúkban
népszerűsítette a mézfogyasztás fontosságát, valamint kihasználva az internet
világát, online felületen is több tízezer
emberhez eljutott üzenete.
Az ünnepélyes megnyitó a díjak
átadásával folytatódott, Sinka Imre 20
éves méhészkedésének gyümölcseként
ezüst oklevelet vett át. Aranyoklevélben
részesült 50 éves termelői munkájáért
a 92 éves jászberényi méhész, Kőműves
József. Szintén aranyoklevelet vett át fél
évszázados méhészkedésének elismeréseként Zana Attila jászladányi méhész és
30 éves munkáját ismerték el Zsámboki
Balázs helyi méhésznek. A XXX. jubileumi mézvásár alkalmából az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület a Magyar
Méhészetért díjat Molnár Györgynek, a
Szatmári László Jászsági Méhészegyesület elnökének adományozta.
Idén is átadták a 2015-ben alapított Zsidei Barnabás - Méhészetért díjat, amit ez alkalomból dr. Tóth György
vehetett át.
A ceremónia után, a sokak által
várva várt pillanat következett, a mézkirálynő jelöltek bemutatkozása. Idén
9 lány mérettette meg magát a választáson, Nagyérről, Zámolyról, Kisszigetről, Tápiószecsőről, Abonyból, Budapestről, Jászberényből, ketten pedig
Mezőberényből érkeztek.
A hölgyek a néhány perces bemutatkozó alkalmával a méhészkedés
területén szerzett tudásukkal, ötleteikkel és nem utolsósorban szépségükkel
igyekeztek elnyerni a zsűri bizalmát.
Azonban döntés csak a délutáni órákra
született, de addig széles programkínálattal várták a látogatókat.
A délelőtt sztárvendégeként lépett
színpadra Kovács Kati, Kossuth-díjas

és Liszt Ferenc-díjas előadóművész,
énekesnő. A tőle megszokott közvetlenséggel üdvözölte Jászberény népét,
miközben felcsendültek a 60-as évek
legnagyobb slágerei. A déli harangszó
a gyermekeknek kedvezett, hiszen ekkortájt a Zenebona Társulat könnyed
előadásán múlatták az időt. Az egyórás
műsorszám után Feke Pál musicalénekes terjedelmes hangja lengte be a
sportcsarnok légterét.
Ezzel egyidejűleg az udvaron Tóth
Endre méhszúrás veszélye nélkül mutatta be az élő méhcsalád kezelését. A
méhekkel teli ketrecet elnézve többen
aggódhattak az előadóért, azonban a
biztos szakmai tudáson alapuló bemutatón valóban nem volt okunk a méhszúrástól tartani.
A programok után, idén rendhagyó
módon, lovagrend avatásra is sor került. Nemcsak a középkorban, hanem
napjainkban is alakulnak lovagrendek,
különböző nemes célokat képviselve. A
Jászságban a méhészkedés több évszázadra tekint vissza, nagy becsülete van
a méhészek kitartó munkájának, így a
XXX. jubileumi mézvásár alkalomhoz
illő helyszíne volt a Jászsági Méz Lovagrend megalakulásának.
Az eskütétel után a megalakult lovagrend munkájára Isten áldását kérte
Czapkó Mihály atya, aki kiemelte, hogy
már a Bibliában is Isten édességének
számított a méz.
A Jászsági Pálinka Lovagrend titulusukhoz méltón mézes szíverősítővel
emelték poharukat a megalakult rendre. Molnár György, az egyesület elnöke
pohárköszöntőjében megköszönte a
gesztust, és örömét fejezte ki, hogy az
országból szinte az összes méz lovagrend velük ünnepel. – „Legyen ez a barátság jelképe is, egészségünkre!”
A színvonalas esemény a 2017-es

mézkirálynő választással zárult, ezúttal a zámolyi jelölt, Balla Nóra fejére
került a korona. Első udvarhölgy Lesti
Kitti Tápiószecsőről, második pedig
Barizs Adrienn lett Budapestről. A
közönségdíjat jászberényi indulóként
Márton Lilla vette át.
Balla Nóra másodjára indult a mézkirálynő-választáson, tavaly is szép helyezést ért el, udvarhölgyként végzett a
megmérettetésen. – Nem számítottam
győzelemre, az előző év után úgy gondoltam, mindenki esélyes lehet. Egy
év alatt több tapasztalatot szereztem,
illetve az online felületeket kihasználva új ötletekkel álltam elő, ami úgy
tűnik meggyőzte a zsűrit – mondta az
újonnan megválasztott mézkirálynő.
Balla Nórától a jótékonykodás sem áll
messze, leginkább kórházi gyermekosztályokon és gyermekotthonokban
szeretné népszerűsíteni a mézfogyasztás
fontosságát.
Rozmann Gréta tavalyi mézkirálynő lapunknak elmondta, hogy
élménydús, ugyanakkor kemény évet
tudhat maga mögött, melynek minden percét élvezte. – Nagy élmény
volt a határokon túl is népszerűsíteni
a magyar termelői mézet, részt venni
a méhésztalálkozókon. Igyekeztem a
feladataimat maximálisan teljesíteni,
és most jó kezekbe került a korona,
hiszen Nóra kisugárzása, kitűzött céljai
és szakmai felkészültsége is ígéretesnek
tűnik – összegezte a volt mézkirálynő.
A nagy népszerűségnek örvendő
mézvásáron az árusok szerint idén valamivel kevesebb látogató volt az előző
évekhez képest. Ez önfeledt sétálóként a
nagy meleg ellenére nem tűnt fel, a csarnokban így is kiszámított volt a levegő, az
esti órákra pedig – Freddie, A Dal 2016
győztesének koncertjére –, szép számban érkeztek érdeklődők. (A szerk.)

Freddie nagykoncertje

színpadra, amely dalainak soraiban is az
első helyen áll és azóta is közkedvelt. A
másfél órás élő nagykoncert megizzasztotta az előadókat és a közönséget is egyaránt, de a jó hangulat és a fülbemászó
popdalok kárpótoltak a hőségért.

A popzene egyik közkedvelt képviselőjének koncertjével zárult a
nagy sikerű mézvásár. Szombat délután megannyi hölgy rajongó szívét
dobogtatta meg Fehérvári Gábor
Alfréd, azaz Freddie és zenekara.
g. cs.
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A tehetséges és sármos fiatalember
ugyan még karrierje elején áll, de már
számos díjat tudhat magáénak. A Rising
Star tehetségkutató műsor 2015-ös felfedezettje képviselte hazánkat a 2016os Euróvíziós Dalfesztiválon, s szintén
tavaly ő lett az év felfedezettje a Petőfi
Zenei Díjátadón. Tetézte Freddie sikereit a novemberben kiadott első nagylemeze, amely a Pioneers címet viseli. A
szerelemről, párkapcsolati vívódásokról
és boldogságról szóló dalait nagy öröm-

mel fogadta a jászberényi közönség is a
Bercsényi úti Sportcsarnokban.
Mary Joe című számával lépett a
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Mindent tudó méhdoktorok

A mézvásár a hagyományok szerint
idén is számos érdekes és tartalmában értékes előadással szolgált a
szakma képviselői és a laikus érdeklődők számára. Az Ifjúsági Házban
délelőtt kilenc órakor kezdődő konferenciát végig nagy érdeklődés kísérte, a hőség ellenére sokan követték
figyelemmel az előadásokat.
kárpáti

A fórum résztvevőit Molnár György,
a Szatmári László Jászsági Méhész
Egyesület elnöke üdvözölte, aki a szakmai programok mellett figyelembe
ajánlotta a változatos kísérő rendezvényeket is.
Nem csupán a méhészeknek, de
az egészségtudatos életmód híveinek
is érdekes előadással nyitotta meg dr.

számos betegség megelőzésében, gyógyításában, és a rehabilitációban segít.
A méhek a gyógyítás három alappillérét képviselik, úgy mint a megelőzés, a gyógyítás és a gyógyszerkészítés.
Ezek az emberiség számára rendkívül
hasznos rovarok életmódjukkal példát mutatnak számunkra a betegségek
megelőzésének terén. Az általuk fogyasztott vitamindús virágpor, a fertőtlenítésre használt propolisz, a méhkirálynő táplálására szolgáló méhpempő
– és nem utolsó sorban a méz –, mind
olyan ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaznak, amelyek a szervezet
immunerősítése során nélkülözhetetlen energiaforrásként vannak jelen a
természetben. A gyógyításban szintén
hasznos a méhek alkalmazása. Hihetetlennek tűnik, de a méhek megérzik
a beteg testtájat és a terápia során oda

Fotó: jasznaplo.hu
Körmendy-Rácz János, a Nemzetközi
Apiterápiás Szövetség alelnöke a prezentációk sorát A világ legjobb orvosai a méhek címmel. Az apiterápia ősi
tudománya ma reneszánszát éli. Az
apis – méh – és a terápia – gyógyítás
– összevonásából keletkezett orvoslás

A

döfik be fullánkjukat a gyógyszerként
működő méhméreggel, ahol arra a legnagyobb szükség van. Az apiterápiával
kezelhetők különböző ízületi gyulladások, izomrost-, ín- és ínhüvelygyulladás, idegfájdalom, a szklerózis multiplex, impotencia valamint csökkenti a

Cement Diszkont

Metálplaszt Kft.

jászteleki telephelyére

rákos sejtek elszaporodását. Az előadó
tanácsokat adott a különböző termékek legoptimálisabb felhasználásához,
a megfelelő tároláshoz, az adagolás ütemezéséhez. Az ismeretterjesztést követően a felmerülő kérdéseket is megválaszolta dr. Körmendy-Rácz János.
Dr. Nagy Anna Mária belgyógyász
szakorvos a méhpempő és a propolisz
hatásairól beszélt. Gyakorló orvosként
alkalmazza a természet patikájából
származó kincset és tapasztalati tények
alapján állítja, hogy a méhek termékei
gyógyítanak. Előadásában megjelent
tudományos publikációk számadataival támasztotta alá a fitoterápiás kutatások népszerűségét. Az első méhpempőről szóló tudományos cikk
1954-ben látott napvilágot. Ebben
az évben már 2571 alkalommal publikált a szaksajtó a témában – derült
ki az előadásból. A tudósok
behatóan vizsgálják a méhpempő és a propolisz fajtáit
és hatásait. Olyan jótékony
hatásokat tulajdonítanak nekik, mint gyulladáscsökkentő, tumorölő, antioxidáns, az
allergia ellenszere. Kezelhető
méhpempővel és propolisszal
a diabétesz, a fogszuvasodás,
fogágybetegség, bőrbetegségek, prosztata panaszok, asztma. Elősegíti a neurológiás
betegségek gyógyulását, segít
a stresszkezelésben, a memóriát javítja, roboráló, immunerősítő. A versenysportolók
teljesítményfokozásra, izomnövelésre használhatják, de a
méhpempő hormontartalma
révén hatásos lehet a gyermekre vágyóknak is.
A továbbiakban inkább a szakmának szóló előadásokat hallhatott a közönség. Szóba került a méhészképzés
középiskolai keretek között, marketingtanácsok hangzottak el, mézpiaci
információk során tájékozódhattak
például az aktuális mézárakról.

OSB 8mm-es (2,5 m x 1,25 m x

www.metalplaszt.hu

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI
MUNKÁRA
munkaerőt keres.

Elvárás: középfokú végzettség, 2-3 műszak vállalása.
Előnyt jelent: hasonló területen szerzett tapasztalat, számitógépes ismeret.
Érdeklődni: +36-30/194-2084 telefonszámon vagy az
attila.kurgyis@metalplaszt.hu e-mail címen lehet.

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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Konténere

0,008 m) 2.550 Ft/tábla (816 Ft/m2)
Gipszkarton (2 m x 1,2 m x 0,012 m)
1.140 Ft/táblától (475,15 Ft/m2)

Jó minőségű mészhidrát kapható!
Megkezdtük fenyő fűrészáru
értékesítését.

Többféle cement kapható.
NF30 falazótégla 290 Ft/db

4 raklaptól ingyenes házhozszállítás
Jászberényben. Egyéb költség nincs.
Betonvasak, térhálók, térkövek
nagy választékban.
Áraink az áfát tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.
Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk.

Jászberény, Szelei út
vége Hrsz.: 9406.
Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Szolnoki u. 97. Tel.: 53/889-102

lem
Szakérte ek
a szín
n.
világába

Festékek, alapozók,
zománcok, lazúrok,
gipszek, glettek,
ragasztók,
vakolatok,
hőszigetelő rendszerek.

csoport

Jászberény, Nagykátai út 3.
(Penny markettel szemben)
Tel.: 06-20/409-4896
Nyitva tartás: H-P.: 9-17,
Sz.: 9-13, V.: zárva

106 féle laminált padló
készletről!

Partner Szigeti Kft.

A
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588
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Dübörög a dinnyeszezon Lazic Nikola igazi csapatot akar
Nemsokára vége a nyárnak, indul a
kosaras szezon. A tavalyi szezonunk
bővelkedett izgalmakban, és nem
csak a pályán a meccsek alatt. Megkerestük Lazic Nikola edzőt, és feltettünk neki néhány, reméljük másokat is érdeklő kérdést így a szezon
előtt. A válaszokat magyar nyelven
kaptuk, ami máris közelebb hozza
egymáshoz a szurkolókat és az edzőt.
Érteni fog minket.
A héj repedésének utánozhatatlan
hangja, az első szelet kiemelése, a din�nyekockák ropogása a fogak között, a
zamat áradása, a magok összeszedése
– bizony nincs nyár görögdinnye nélkül. Az idei tikkasztó hőségben több
izgalmas programot is kínál a nagy
víztartalmú gyümölcs szerelmeseinek
a több mint 70 éves jászapáti Pócs
Dinnyészet.
t. m.
Idén nyolcadik alkalommal kerül
megrendezésre a Miss Mézédes Dinnyés
Szépségverseny. A dinnyeszelettel pózoló
lányok képeit augusztus 20-ig várják a
dinnyészet facebook oldalára. Az online
közönség lájkjaiból és a tíztagú zsűri szavazataiból kialakított végeredmény szerint az első három helyezett New Yorker
vásárlási utalványt kap – harmincezer,
húszezer és tízezer forint értékben –,
továbbá a győztes egy portfólió fotózáson is részt vehet a Józsa Tamás Stúdió
jóvoltából, és tulajdonosa lesz egy Esther
Fehérnemű bikininek. Emellett a jászberényi Kleopátra Szépségszalon egy Joico
hajkezelést, 1D műszempilla felhelyezést
és egy Shellac körömfestést ajánl fel a helyezetteknek. A gyerekek külön kategóri-

ában versenyeznek ajándékcsomagokért.
A népszerű kezdeményezéshez eddig
több mint hatvan szépség fotója érkezett be. A kisbaba korosztálytól egészen
a fiatal felnőtt hölgyekig gyönyörködhet,
és egy kattintással kifejezheti szimpátiáját, aki ellátogat a dinnyészet közösségi
oldalára.
Augusztus 5-én, szombaton Dinnyenapra hívták a finomságra szomjazókat a
Jászapáti Tölgyes Strandra. A vízparton
hűsölők dinnyeszeletet kóstolhattak, illetve dinnyemixet vásárolhattak. A büfé
pedig dinnye különlegességekkel várta az
ínyenceket: lehetett dinnyefagyit nyalni
és dinnyekoktél, valamint -limonádé
oltotta a strandolók szomját a tikkasztó
hőségben. A kóstolót délután a gyerekek
számára kreatív kézműves foglalkozással
is színesítették.
Pócs János országgyűlési képviselő
gesztusa a hőségriadóban Jászság-szerte
nagy népszerűségnek örvendett: ingyenes dinnyeosztás volt minden jászsági településen a városi rendezvények és egyéb
helyi programok résztvevői számára. Így
nemcsak a képviselő jászberényi irodája előtt részesülhettek az édes nedűben
kicsik és idősek, de például Jászkiséren,
Újszászon, Jászladányban és még a Sebestyén Pékség sütödéjében is.

Először is engedje meg, hogy üdvözöljem és sikerekben gazdag szezont kívánjak önnek és a csapatnak.
Köszönöm a jókívánságokat.
Szeretnénk tudni, hogy a tavalyi
tízes hazai keretből kikre gondolt a
csapatban, a régebbi légiósok közül
megtart-e valakit?
Minden olyan játékosra számítok,
akinek élő szerződése van. Természetes, hogy először meg kell ismerkednem a játékoskerettel jobban, ahhoz
viszont egy bizonyos idő szükséges. A
korábbi csapataim JKSE elleni mérkőzésekre való felkészülése és az elkészült
scouting alapján ismerem a keretet, az
viszont nem elég. A csapatot az edzési
folyamaton keresztül lehet a legjobban
megismerni.
Mikor kezdi el a légiósok kiválasztását, tekintettel arra, hogy a
költségvetés ugyanannyi, mint tavaly
volt?
Ami a légiósokat illeti, még mindig nyitva van minden opció. A légiósok válogatása már folyamatban van.
Nézünk, követünk, egyesekkel már
kapcsolatban állunk, meglátjuk, abból
mi lesz. A költségvetésünk keretében
maradva próbálunk a klub számára legjobb döntéseket hozni, és a lehetséges
legjobb csapatot kialakítani – hogy az

négy vagy öt légióssal lesz, az majd kiderül. A kosárlabda csapatsport. A csapataimra eddig az volt jellemző, hogy a
kosárlabdát igazi csapatként játszottuk,
erre most is törekedni fogunk. Ez alapján is válogatunk légiósokat, hogy igazi csapatot alakítsunk, legyen az szerb
vagy amerikai légiósokkal. A légiósok
emberi, személyes tulajdonságai is fontos szerepet játszanak. A csapatalakítás
nehéz, de döntő fontosságú munka. A
magyar bajnokságban a klubok egyre
nagyobb költségvetéssel rendelkeznek,
mi igyekszünk a legjobbat kihozni abból, amivel rendelkezünk.
Mikor kezdődik a felkészülés és
az edzőmeccsek?
A felkészülés most hétfőn, augusztus 7-én kezdődött. Most kezdek
a hazai játékosokkal dolgozni, megismerkedni. Arra törekszünk, hogy a
légiósok szeptember elejéig csatlakozzanak a hazai kerethez, hogy szeptemberben együtt, kész csapatként tudjunk
edzeni, dolgozni és felkészülni a bajnokságra. Augusztusban nem játszunk

edzőmeccseket. Szeptemberben viszont
részt veszünk a debreceni tornán, valamint több edzőmeccset is megbeszéltünk. Biztos, hogy sok edzőmérkőzésre
van szükségünk, hogy azt, amit addig
gyakoroltunk, a pályán is kipróbáljuk.
Néhány személyes kérdés: egyedül vagy családosan érkezik hozzánk, és mivel fogja eltölteni a szabadidejét, ha lesz ilyen?
Családos ember vagyok. Két lányom Újvidéken él és dolgozik, az
egyik újságíró, a másik építészmérnök.
A feleségemmel jövök Jászberénybe, a
lányok is gyakran jönnek látogatóba,
meccsekre – a család mindig is összetartó volt. Szeretném jobban megismerni
a várost, az itteni embereket, valamint
Magyarországnak ezt a részét, mivel
erre eddig nem volt lehetőségünk. Az
edző életében nincs sok szabadidő: ha
éppen nem az edzésekkel vagy a következő mérkőzésre való felkészüléssel
foglalkozom, akkor is a munkáról, a
kosárlabdáról gondolkozom. Ez ilyen
élet és szakma.

Európa legszebb négyévese
Menyhárt Lola mindössze fél éve él
a szépségversenyek világában, mégis rendre megnyeri a legszebbeknek
járó jutalmat. Hétvégén a bulgáriai
világversenyen mérettette meg magát, ahol korosztályában Európa legszebb kislányának választották.
szabó
Lola legutóbbi beszélgetésünk alkalmával még csak álmodozott a világversenyről, ami hétvégén valóssággá
vált számára. A Little Miss & Mister
World szépségversenyen hét ország
harminc kis versenyzője szerette volna
elnyerni a koronát. Magyarországot
öt induló képviselte, köztük a Jászság
apró gyöngyszeme, Lola, aki különdíjasként, a világverseny második helyezettjeként és Európa legszebb kislánya
címmel térhetett haza. A világversenyhez hosszú út vezetett, ami nemcsak a
több mint egy mérföldes távolságot jelentette, hanem a kitartó felkészülést is,
melyet a család közösen csinált végig.
– Lola igazi hős volt a hosszú út
során, várta a versenyt, és természetesen azt is, hogy életében először láthassa a tengert. Amikor a díjazás napján
kimondták a nevét a színpadon, feleségemmel, Andreával együtt könnybe
lábadt a szemünk. Nagyon büszkék vagyunk rá – mondta Menyhárt Gábor, az
apró királynő édesapja.
A mezőnyben a berényi kislány volt
a legfiatalabb, ennek ellenére a lehető
legügyesebben csinálta végig műsorszámát. A Bulgáriában töltött öt nap alatt
Lolának teljesült nagy vágya, és időzhetett a napsütötte tengerparton, ahol
négyévesekhez méltón kagylót gyűjtött

és homokvárat épített.
– Úgy gondoljuk, előnyére válnak
a versenyek. Már most sokkal közvetlenebb, bátrabb, és mivel angolul is be
kell mutatkoznia a fellépésekkor, sokat
fejlődött a nyelvtudása. Jókedvvel csinálja. Amíg élvezi, szülőként támogatjuk őt – részletezte a büszke édesapa,
majd lapunknak nehézségeikről is beszélt. „Nagy kihívást jelentett levezetni a
13 órás utat, illetve sajnos anyagilag sem
olcsó mulatság, szeretnénk támogatókat
találni a hasonló megmérettetésre.”
Mivel a kihívásokat siker koronázza, Lola története korántsem ért véget.
Legközelebb egy hét múlva Siófokra,
a következő szépségversenyre utazik.
Ugyanakkor meghívást kapott a tengerentúli versenyekre is, többek között a
Dominikai Köztársaságba, valamint a
görögországi világversenyen is szívesen
látják a mini szépséget.
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Az éneklés öröme a lélek öröme
 folytatás az 1. oldalról
Mint ismeretes, Katika novemberi
távozását követően a kórus vezető nélkül
maradt. Úgy éreztem, kötelességem segíteni a nagy múltú közösségnek, így elvállaltam a márciusi Bakki János emléknapra szervezett koncertre való felkészítést,
tehát tulajdonképpen január óta dolgozunk így együtt. Áprilistól vettem át hivatalosan is a dirigensi szerepkört, amikor a
pályázatom pozitív elbírálást nyert.
Hogy érzi, befogadták, elfogadták
vezetőként?
Véleményem szerint nagyon jól
együtt tudunk dolgozni azzal a 25-30
énekessel, akik aktív tagjai a kórusnak.
Ez egy kiváló képességű amatőr kórus.
Tehetségüket bizonyítja a jubileumi fellépés is, amelyre igen sokat készültünk és
csak úgy tudtuk megvalósítani mindezt,
ha mindenki maximálisan együttműködött. Nagy bánatom, hogy támogatás
hiányában nem sikerült a tervezett programot teljes egészében előadni. Az esztergomi zenekarral közös előadásban megálmodott Sacra Corona című művet így
most nem tudtuk bemutatni, de bízunk
benne, hogy a közeljövőben a jászberényi közönség részese lehet az előadásnak.
Munkámban sokat segít Sebőkné Németh
Katalin, a kórus titkára, illetve meg kell
említenem Mészáros Erzsébetet is, aki például a szeptemberi olaszországi fellépésünket szervezi.
Tervez valamilyen szakmai változtatást a kórus életében?
Mindenképpen törekszem a taglétszám bővítésére. Szeretnék minél több
fiatalt bevonzani a közösségbe. Csak
három-négy friss hang is sokat jelent.
Szakmailag képesek vagyunk most is
gyönyörű dolgokat művelni. Elővettük
a régebbi műveket, felfrissítjük a repertoárt, ami igen széles. Katika nyomdokain

lépünk tovább. Olyan nagyszerű darabok
csendülnek fel ismét, mint Kodály 121.
vagy 114. zsoltára, Beleznay Ave Mariája,
Halmos-művek. A tagok értik és szeretik
ezeket a darabokat. Persze a heti két, több
órás próbára el kell jönni ahhoz, hogy
biztonsággal kiállhassunk a közönség elé.
Az Oscar-nyertes filmből kiindulva
javasolja valakinek a tátikázást?
Mint említettem, ez egy amatőr kórus, természetesen vannak különbségek
énekhangban, tudásban. Mindemellett
az én értékrendembe nem fér bele, hogy

valakit kizárjak az éneklés öröméből. A
lelkem érzékenyebb ennél. Persze egy
profi versenykórusnál más a helyzet, amikor tétje van a szereplésnek. Megmondom őszintén, a film alapján sokat gondolkodtam, mi a helyes döntés egy ilyen
szituációban, beszéltünk róla a tanítványaimmal is. Felnőtteknél és gyermekeknél is különböző megoldások lehetnek,
de az biztos, hogy a közösség előtt nem
szabad senkit megalázni, vagy a lelkébe
tiporni. Az éneklés öröme élmény kell,
hogy legyen.
Nem titok, hiszen közösségi oldalának fotóin büszkén hirdeti, hogy
népes számú fiatalokból álló kórust is

Festeni a festésért

Makay József egyik olajfestményére
esett a választás a Hónap Műtárgya
sorozatának bemutatóján, augusztus
8-án, a Szikra Galériában. A Lányok
a kútnál című képet Farkas Edit, a
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
igazgatója ismertette.
Demeter Gábor

Makay József nem mindennapi ember volt, egyaránt tékozolta művészetét
és önmagát. A kép addig érdekelte míg
festette, amíg elképzelését kihajszolta
magából, és megnyugvást talált, azután
már vihette, aki akarta. Első önálló kiállítása alkalmával írta róla az akkori Jászkürt: „Született tehetség! Ez meglátszik
a témák megválasztásánál, az élmény
átélésénél, de magánál a kivitelezésnél
leginkább. Vonásai kifejezőek és élettel
telítettek.” Ezek az „állítások” mind felfedezhetők Lányok a kútnál címet viselő
alkotásánál.

Szikra István galéria tulajdonos
körülbelül egy éve akadt rá a festményre, de a kereskedő ember, akitől
megvásárolta, kevés információt árult
el róla. A kép keletkezési körülményei
sem ismertek, de feltételezhető, hogy
a hatvanas évek elejével bezárólag készülhetett. Festői megoldásokból felfedezhető a szimmetria, a vele rokon
megfigyelés, a hangzatok, de a sötét és
világos kontrasztja is. Könnyedén felvitt, nagyvonalú ecsetkezelés. A festeni
a festésért elvet láthatjuk a képben, a
pillanatot megragadni, beleálmodni a
festeni valót, és visszaadni azt. A festmény előterében a lányok kompozíciója egy felfelé mutató háromszöget ad.
Annak csúcsánál – az aranymetszésben
a lényeg –, a lányok szeme, ahogy egymásra figyelnek.
Ha megállunk ezen alkotás előtt, ne
csak a festményt lássuk, hanem magát
az embert is, egy pillanatképet egy óriási
életműből.

vezényel. Elárul valamit egyéb munkáiról?
2007-ben vettem át ének-zenetanári diplomámat az Eszterházy Károly
Tanárképző Főiskolán. Abban az évben
kezdtem el tanítani a nagykőrösi Arany
János Gimnáziumban, ahol jelenleg is
dolgozom. Büszke vagyok az iskola kórusára, amit vezényelek. Annál nagyobb
öröm nincs, mint mikor sok fiatal együtt
énekel. Szülővárosomban, Cegléden is
tanítok a Patkós Irma Színiiskolában magánéneket és középiskolai éneket. Vis�szatérve a tanulmányaimra, a következő
évre felvételt nyertem a Miskolci Bartók
Béla Zeneművészeti Intézet énekművész
szakára. Ennek köszönhetően énekelek szólóénekesként, valamint kántori
oklevelemet használva időszakonként
templomi felkéréseknek is eleget teszek.
Többek között a jászberényi református
templomban is énekelhettem már, illetve esküvőkön orgonálok. Igyekszem
minden munkámat magas színvonalon
végezni, maximalista vagyok.
Szólóénekesként hallhattuk a jubileumi koncerten. Hol énekel legközelebb?
Jászberényben egyelőre nem, de
éppen most készül egy CD-m, ami számomra is különlegesség. A nagykőrösi
Arany-emlékév kapcsán kórusvezetői
munkám elismeréseként kaptam lehetőséget a város önkormányzatától egy
hanghordozó elkészítésére. Az anyagot
szeptemberben vesszük fel és karácsony
környékére tervezzük a megjelenést.
Van kedvenc műve?
Nehéz kérdés. Vannak kedvenceim,
de időszakonként változik. Azt hiszem, ez
hangulatfüggő. Inkább a magyar darabokat szeretem, de vannak kedvenc egyházi
műveim is. Az a legjobb, amit sikerül jól
megcsinálni.

Hűsítő versek
a fesztiválon

 folytatás az 1. oldalról
Sok választása nem is marad a nézőnek, vagy megszokik és könnycsordulásig kacag, vagy megszökik mielőtt pillanatokon belül ő maga is a színpadon
találja magát, és jobb esetben tarthatja
a színházi függönyként szolgáló lepedőt.
A JNE tagjai ettől többet is vállaltak, és
hol a Mojszejev társulat vodkától illuminált táncosaivá átlényegülve, hol napszemüvegben, bukósisakban a Toldi fivéreket alakítva brillíroztak a színpadon.
A nézőtéri székeken, padokon ülők
sem unatkoztak. A komédiás rendre
közös szavalásra, dalolásra ösztökélte a
népet. A mellettem ülő hölgy gyanúsan
csendben maradt a verselés alkalmával,
bár a jelenetek közben jókat kacagott
ő is. Mint megtudtam, nem hiányos
irodalmi ismeretei kényszerítették hallgatásra, csupán az a tény, hogy egy szót
sem beszél magyarul. Később elmesélte,
hogy Baselből érkezett a fesztivál kedvéért, ahogy megteszi ezt immár huszonkét esztendeje minden nyáron.
Ahogy az asztalunk előtt elsétáló Szűcs Esztert meglátta, mosolyogva
mondta, hogy először akkor járt a Csángó Fesztiválon, amikor a szervezők lánya még „Marija” szíve alatt hallgatta a
népzenét. Érdekes, hogy a svájci hölgynek semmiféle magyar kötődése nincs,
mindössze annyi, hogy imádja népzenénket, táncainkat. Elárulta, ő maga
is rendre megpróbálkozik elsajátítani a
lépéseket vagy megtanulni néhány szót,
de mint mondta ez számára túlságosan
„difficult”. A nehézségek azért nem
szegték kedvét, évről évre vonatra száll,
hogy részese legyen a fesztiválnak, átélje
azt a páratlan pezsgést és kultúrsokkot,
amit a Csángó Fesztivál nyújtani tud.

Programok
● XXVII. Csángó Fesztivál
Augusztus 8-13-ig, keddtől vasárnapig rendezik a XXVII. Csángó
Fesztivált, melynek részletes programjait előző számunkban közöltük.
● Ludus Run nyári futam
Augusztus 12-én, szombaton 8
órakor rajtol a Ludus Run nyári futama a hűtőgépgyári sporttelepről.
● Nagyboldogasszony búcsú
Augusztus 13-án, vasárnap 10 órakor lesz a Nagyboldogasszony Főtemplom búcsúi szentmiséje.
● Tanárok és Tanítványok
Augusztus 15-én, kedden 17 órakor nyitják meg a Lehel Vezér Gimnázium 250. éves jubileumához
kapcsolódó kiállítást egykori leheles
tanárok és tanítványok munkáiból a
Szikra Galériában.
● Zenés Múzeumi Esték
Augusztus 17-én, csütörtökön 18
órakor pompakedvelő Eszterházy
Miklós udvari muzsikája elevenedik
meg a Haydn Barytontrio Budapest
közreműködésével a Jász Múzeumban.
● Nyomulás – Alkotói érzékenyítés
Augusztus 19-én, szombaton 9 és
12 óra között Papp Anett tart alkotói foglalkozást Nyomulás címmel a
Déryné Rendezvényházban. A nyári
szünet első foglalkozásán lesz nyomdakészítés, archiválás és sok játék.
● Nemzeti ünnepünk
Augusztus 20-án, vasárnap 10
órakor szentmisével emlékezünk államalapító Szent István királyunkra
a Nagyboldogasszony Főtemplomban, majd 11.15 órakor kerül sor a
városi ünnepségre a Szentháromság

téri parkban. Ugyanitt 14 és 18 óra
között Kenderkóc Népi játszóházba
várják a kisebbeket, 15 órától pedig
a Lóca Együttes zenél. 16 órakor
Barta Tóni bábszínháza mutatja be
Paprika Jancsi történetét, majd 17
órakor a Mono Mano Zenekar koncertezik. A főtéri színpadon 18 órakor a Tárkány Művek, 19.45-kor a
Budapest Voice Acapella Kórus koncertezik, majd 21.15-kor Janicsák
Veca lép színpadra, a látványos tűzijátékra és utcabálra pedig 22 órától
kerül sor.
● István, a király
Augusztus 20-án, vasárnap 16 órakor a népszerű István, a király című
rockoperát mutatja be a Déryné
Vegyeskar a Barátok templomában.
Jegyek elővételben a plébánia irodáján vásárolhatók hétköznaponként
15 és 17 óra között.
● Mozdulj, Berény!
Augusztus 26-án, szombaton 12 és
19 óra között második alkalommal
rendezik meg a Mozdulj, Berény!
sportdélutánt a Nagyboldogasszony
iskola sportcsarnokában.
● Mega Mulató
Augusztus 26-án, szombaton 16
órától mulatós nyárzáró bulival várják a műfaj kedvelőit a Szabadtéri
Színpadon.
● 10. Zagyvamenti Maraton
Augusztus 27-én, vasárnap 7.30
órakor startol a 10. Zagyvamenti
Maraton a Margit-szigetről. A futam
során a következő távok teljesíthetők:
maraton, félmaraton, félmaraton párban és Zagyva-kerülő kör (5 km).

Fergeteges bécsi est
A XIX. századi bécsi zenei élet elevenedett meg szombat este a Szabadtéri Színpadon. A kor kedvelt
műfajai, az operett, a polka és a keringők varázslatos világába a Szolnoki Szimfonikusok kalauzolták el
a nagyérdeműt két ifjú operaénekes
és a Lehel-Melody TSE táncosainak
közreműködésével.
gergely
A legyezőkkel és hűtött üdítőkkel
felvértezett közönséget Deméné Ilonka
Gabriella köszöntötte, aki amellett,
hogy felkonferálta az egyes műsorszámokat, érdekes és humoros történeteket osztott meg a kor zenetörténetéből.
Elsőként Franz von Suppé Kön�nyűlovassága vágtatott be a Szabadtéri Színpadra a Szolnoki Szimfonikus
Zenekar virtuóz játékával, majd ifj.
Johann Strauss Anna-polkája és Tűzijáték-polkája robbant nagyot és szórta
szét fénynyalábjait a hallgatóság felett.
A kétnegyedes ütemű, feszes tempójú
cseh népi muzsikát az üllő és a kalapács
csengő hangja tette hangulatossá.
Lehár Ferenc A víg özvegy című
operettjéből Danilo belépője és Vilja
dala csendült fel a debreceni Csokonai
Színház két ifjú művésze, Biri Gergely

és Nagy Kíra szólóénekével. Biri Gergely neve és hangja már nem ismeretlen a jászberényi közönség előtt,
hiszen 2016-ban ő nyerte kategóriájában a Székely Mihály Énekversenyt.
Az első helyezés mellett a Jászkerület
Nonprofit Kft. különdíjával is őt jutalmazták. Az elismerés egy fellépési
lehetőség volt, melynek ezúttal tett
eleget, a helyi zenekedvelő hallgatóság
örömére.
A sokak által a népszerű rajzfilmből
ismert dallamok következtek, Strauss A
cigánybáró című operettjének bevonulási indulója, majd a tücsökciripeléssel
tarkított Pizzicato-polka, melyet vonósok pengetésével adtak elő. A szünet
előtt az idő múlását felvillantó Tiktak-polka hangzott el A denevér című
operettből.
A második részben fokozódott az
egyéként is forró hangulat mind a színpadon, mind a nézőtéren. Cser Ádám
karmester és a zenekar a színpad feléig
zsúfolódtak össze, hogy előttük két darab erejéig a Lehel-Melody TSE táncosai elevenítsék fel a Kék Duna keringő
és a Tere-Fere polka lépéseit. A látványos és zenei csemegékkel teli estén a
közönség vastapssal hálálta meg a több
mint két órás zenei élményt, egyenesen
a XIX. századi bécsi udvarból.

Sport / Ügyeletek

8. oldal

Rakja a Nap a tüzet erősen
A kánikula után péntekre
térségünk légterébe újabb hidegfront érkezik, ami a hétvégi
időjárást is meghatározza. A hőmérséklet 10 fokot csökkenhet,
nappal 28, este 19 fokra kell
számítani. Hétfőn kissé felhős
idővel indul a hét, majd az azt
követő napokban visszatér a forróság.

Türelmet kér a futballedző
Az előzőekben már beszámoltunk
városunk NB III-as futballcsapatának új összetételéről és edzőmérkőzéseiről. Ezúttal a vezetőedző véleményét adjuk közre a felkészülési
időszak tapasztalatairól, valamint
említést teszünk a futballpályán készülő új lelátóról is.
ács

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
augusztus 10. 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.

augusztus 11. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

augusztus 19. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 27. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 12. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 20. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
rendelési idő: 9-12 óráig

augusztus 13. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

augusztus 21. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

augusztus 22. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 15. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

augusztus 23. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 16. szerda
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

augusztus 24. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

augusztus 17. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 25. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 18. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 26. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 12. szombat
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
augusztus 19. szombat
Dr. Martonos Éva
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: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi
szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300300; 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: 0657/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V.
Zrt. vízágazat központi telefonszám: 06-57/503-290; REGIO-KOM Kft.
szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-30/297-8968;
Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752.
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Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
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Több edzőmérkőzéssel készült a
jászberényi futballcsapat az augusztus
19-én kezdődő bajnokságra. A rajt
előtti legutolsót augusztus 5-én a fővárosban az Ikarusz együttese ellen játszották, ahol 7-1 arányban nyertek. A
felkészülési meccsek változó képet mutattak, volt, amikor nagyon jól mozgott a társaság, de voltak bizony rossz
szériák is. Gelei Károly nagyon őszintén
és reálisan ítélte meg csapata felkészülési fázisát.
– Az elmúlt időszak eredményei
egyértelműen jelzik, hogy nincs még
kész a csapat. Ennek fő oka, hogy az
előző időszak kezdőcsapatából több
mint a fele játékos eligazolt, így teljesen más együttest kell építeni. Ha ezt
a megszerzett gólokra vetítjük, akkor
úgy is fogalmazhatunk, hogy „35 gól
távozott” a csapatból. Bár az eligazoltak
posztjaira igazoltunk új játékosokat,
de ezzel együtt is nagyon nehéz ennyi
idő alatt összerakni egy csapatot. Több
formációt kipróbáltunk már és ennek
eredményeként a kezdőcsapatban 7-8
játékos helye biztosnak tűnik, a többi
poszt betöltése még folyamatban van.
Ezért türelmet kérünk a szurkolóktól, mert ahhoz, hogy a társaság ütőképes legyen, nagyon sokat kell még

gyakorolnunk. Sok tehetséges helyi és
ideigazolt fiatal játékosunk van, azon
dolgozunk, hogy összekovácsoljuk
őket. Főleg ők türelmetlenek, ha kihagyják az egyébként jól előkészített
helyzeteket, de ennek begyakorlása
nem megy egyik napról a másikra.
Ezért felelőtlenség volna kijelenteni,
hogy az őszi forduló letelte után az első
három között végzünk. A reális cél a
középmezőny és a tavasz folyamán, ha
már tényleg összeálltunk-összeértünk,
akkor lehet kitűzni magasabb célokat.
Annyi azért látszik már most is, hogy
a társaság küzd, hajt, így bízom benne,
hogy a fiúk mindent megtesznek a minél jobb helyezés eléréséért – nyilatkozta a vezetőedző.
Dr. Gottdiener Lajosk a JFC elnöke
pedig a tavaszi szezon végén megkezdett új lelátó elkészültségi fokáról számolt be. – Jelenleg is dolgozik a kivitelező az új lelátó építésén, ami, mint
már mondtuk, a futballpálya Öntő
utcai oldalán épül. Természetesen ezzel
párhuzamosan a 600 fős lelátóhoz az

MLSZ előírásainak megfelelően a kiszolgáló rész (női és férfi WC, mosdó)
építése is folyamatban van. Az első hazai mérkőzésre valószínűleg még nem
készül el teljes egészében a lelátó, azaz
nem lesz felrakva mind az összes szék,
de az őszi szezon folyamán már helyet
tudnak majd ott is foglalni a mérkőzésekre kilátogató szurkolók – mondta el
a JFC elnöke.
Hozzátette még, hogy folyamatosan tesztelték a hétvégi hazai mérkőzések látogatottságát és úgy ítélték meg,
hogy a vasárnapi volt a kedvezőbb. Azt
is figyelembe vették, hogy a klub másik
szakosztálya, nevezetesen a kispályás
futballmérkőzések is szombaton vannak, ahol sok, volt játékosuk szerepel.
Így nekik sem ütközik az időpont, ők is
meg tudják majd nézni a vasárnapi bajnoki meccseket. Az idény első mérkőzése a JFC számára Gyöngyös otthonában
lesz, viszont a második játéknapon, augusztus 19-én (ekkor még szombaton)
hazai pályán fogadják a szintén újonc
Tiszafüred gárdáját.

Elkezdik az alapozást a röplabdások
Néhány hete Oszvald Nándor, a JRK
elnöke arról nyilatkozott lapunknak,
hogy a női felnőtt röplabdacsapatnál
az átigazolások megtörténtek és augusztus 7-én elkezdik az alapozást is.
Ezt megelőzően augusztus 4-én este
sajtótájékoztatóval egybekötött csapattalálkozót szerveztek, amelyen a
vezetőkön és a szakmai stábon kívül
a játékosok is ott voltak.
Budai Levente – Ács Tibor
Az összejövetelen az ismert csapatnévsoron kívül a klub elnöke további
változásokat is bejelentett. Munkahelyi
elfoglaltságai miatt Csirke Dávid nem
tudta vállalni az erőnléti edzői feladatok ellátását, így az ő utódja Hering
Antal lett. Az idénykezdettől dr. Boros Zoltán és dr. Bíró Attila végzi el a
csapatorvosi teendőket, a JRK sportpszichológusa pedig dr. Ábel Krisztina
lesz. A JRK és az önkormányzat közötti
összekötő szerepet pedig Balog Donát
önkormányzati képviselő látja el.

Oszvald Nándor elnöki köszöntő
beszéde során azt is megtudtuk, hogy
a berényi klub nagy célja egy jászsági
röplabdacentrum létrehozása, melynek
központja Jászberényben lenne, és a
törekvés az, hogy a környező települések bevonásával még nagyobb körben
lehessen a röplabdát népszerűsíteni, és
a fiatal tehetségeket felkarolni.
Ezt követően Deme Gábor vezetőedző röviden bemutatta a régi és az
új játékosokat – köztük a legfrissebb
igazolást, a gödöllői nevelésű Hemmert
Ivonnt –, majd mindannyian mondtak néhány szót a saját céljaikról. Így
kiderült, mindenki azon lesz, hogy
minél jobb helyezést érjen el a felnőtt
együttes. Külön érdekesség volt, hogy
többen is hangsúlyozták, remélik, családias lesz a légkör a csapaton belül. A
látottak, az első közös órák hangulata
alapján erre igazán jó esély mutatkozik.
Ezt támasztották alá az egyik idegenlégiós játékos, Jana Sevcsuk szavai is, aki
így fogalmazott:
– Nem vagyok itt régóta, de egy-

előre minden tetszik a repülőtértől a
tegnapi vacsoráig, és mindenki igyekszik segíteni a beilleszkedésemet. Jászberény is szimpatikus és kényelmesnek
találom, hogy nem túl nagy. Örülök,
hogy itt vagyok és kiválónak érzem a
csapatszellemet. Hallottam, hogy tavaly negyedik lett a csapat a bajnokságban, a következő szezonban előkelőbb
helyezés kivívásában reménykedem.
Deme Gábort is megkérdeztük
az estével és az alapozással kapcsolatosan: – Ez az est beváltotta a hozzá
fűzött reményeket, hiszen mindenki
jól érezte magát. Hétfőtől (augusztus
7-től) keményen fogunk dolgozni és
mindent elkövetünk annak érdekében,
hogy minél jobb eredményt érjünk el.
Legfontosabb célunk, hogy az első hat
között végezzünk és jussunk be a Szuperligába, a következő lépcsőfok pedig
a legjobb négy közé kerülés lenne, amit
el szeretnénk érni. Míg az első héten
napi egy edzés lesz, azt követően augusztusban naponta 2-3 vegyes tréning
lesz, szeptembertől pedig minél több
mérkőzést szeretnénk játszani.
Olvasóinknak
emlékeztetőül közöljük a
2017/2018-as játékoskeretet: Alina Adamenja,
Bertók Bettina, Blázsovics
Dorka, Bleicher Nóra,
Borsos Lili, Faragó Fanni,
Gulyás Vivien, Halla Petra, Hemmert Ivonn, Lékó
Lilla, Pintér Andrea, Jana
Sevcsuk, Miklai Zsanett,
Schmidt Anna, Turi Inez.
Vezetőedző: Deme Gábor. Másodedző: Makai
Péter. Erőnléti edző: Hering Antal.

