Irodalom

Összeállításunkban jászberényi
kötődésű költők, írók, képzőművészek
alkotásaiból szemezgettünk.
Írás a 6-7. oldalon

Naptár

Hagyományainkhoz híven most
is jövő évi naptárral kívánunk
boldog új esztendőt olvasóinknak.
Melléklet a 8-9. oldalon

Életem legjobb döntése volt…
Szabó Zsófi kétszeres Európa-bajnokot
kérdeztük a sikerhez vezető útjáról és
későbbi terveiről.
Interjú a 13. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 51-52. szám (XXIX./51-52.)
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Hit, öröm és szeretet

Jászberény város lapja

Nem fogadkozom, nem ígérgetek,
megcsinálom!
Év végi ünnepi számunkban megkérdeztük városunk polgármesterét,
Szabó Tamást az elmúlt karácsonyokról, családi szokásaikról és a
szilveszter, az újév kezdésének emlékeiről és rituáléjairól.
Halász Lajos

Örömvasárnap dr. Novák István plébános és Szabó Tamás polgármester
osztották meg ünnepi gondolataikat
a város adventi koszorúja mellett a
Szentháromság téren.
Kárpáti Márta
Az ünnepi műsorra való ráhangolódásként Góg Zoltán műsorvezető Utasi
Hajnalkát kérte színpadra, aki saját versei
szavalataival teremtett meghitt keretet a
szónoklatok számára. Az adventi koszorún a harmadik gyertya rózsaszín színével kitűnik lila testvérei közül. Többek
között a gyertya szimbolikájáról is szólt
Novák atya ünnepi beszédében, melyben szokásához híven három téma köré
csoportosította mondanivalóját. A hit az
öröm és a szeretet fogalmai mentén épített beszéd a karácsony legfontosabb üzenetét ölelte fel, melyek talán napjainkban
néha háttérbe szorulnak a talmi csillogás
mögött. Felidézte a közelmúltban tett
látogatását Mélykúton, ahol a település
nevéhez méltón még képesek mély hittel megélni az emberek a hazaszeretetet,
kereszténységüket és karácsony ünnepét.
Mi magunk is mély hitről teszünk tanúságot, amikor itt összegyűlünk, hogy
közösen ünnepeljünk, amikor megbo-

csátunk, amikor az ünnepet szeretetben
töltjük, amikor ellátogatunk a templomba, hogy ott köszöntsük a kisded Jézust.
Ahogy a sötétségben felfénylik advent
harmadik gyertyája, úgy világítja be szívünket ilyenkor az öröm fénye. A harmadik vasárnap örömre hívja azokat is,
akik cipelik saját keresztjüket, mert a rózsaszín gyertya a hamarosan megszülető
Megváltóval a remény világosságát hozza
el a lelkekbe. Nem feledkezhetünk meg
arról, hogy karácsonykor a szeretet testesült meg, s ezt a szeretetet hívők és nem
hívők is érzékelik, megélik, megvalósítva
a valódi szeretet himnuszát. Ezen ünnepi
gondolatokkal kívánt áldott készülődést
dr. Novák István.
A hagyományok szerint Szabó Tamás polgármester is köszönti a városlakókat advent ünnepén. A polgármester
kiemelte, hogy a városi karácsonyváró
ünnepségek alkalmával olyan gondolatokkal gazdagodunk, melyek lelkileg segítenek felkészülni , meghittebbé teszik
az ünnepet a közösség számára is. Polgármesterként kihívás érzelmi töltetű,
emelkedett szónoklatot prezentálni karácsony kapcsán, hiszen a megszólalók
hivatásuknál fogva mesterei annak, hogy
megnyissák a szíveket a Megváltó érkezése előtt – fejtette ki Szabó Tamás. A

város vezetője a közösség irányítójaként
tud gondolkodásra, év végi számvetésre
szólítani. A meghallgatás, a megértés, a
problémák megoldása inkább az a feladat, melyre egy polgármester hivatott.
Ez az időszak alkalmas arra, hogy vis�szanézzünk az év során felmerült problémákra, szembenézzünk a megoldatlan
feladatokkal. Az év végén, az egyházi év
kezdetén szükséges végiggondolni mi
az, amit véghezvittünk s mik várnak
ránk, amivel alá tudjuk támasztani a
közösség hitét, képesek vagyunk növelni
az erejét. Eredmények csak a közösség
összességének munkájával érhetők el,
melyben benne foglaltatnak a családi,
a munkahelyi, a baráti kapcsolatok, s
legvégül, mint a legnagyobb közösség a
város egésze. Kívánom, hogy a fentiekben való gondolkodás és az ünnep lelki
megtisztulása váljon közösségünk javára
– zárta szavait Szabó Tamás.
Az ünnepi koszorún újonnan meggyújtott gyertyák jelképezik azt a növekvő fényt, melyet Isten Jézusban a várakozóknak ad karácsonykor. A vasárnap este
meggyújtott, Szűz Máriát és az örömöt
jelképező gyertyát a két szónok lobbantotta fényre. Az ünnepség a Székely Mihály kórus karácsony jegyében összeállított műsorával zárult.

A legtöbb embernek a karácsonyról a gyerekkora jut eszébe. Így van
ezzel Ön is?
Elsőre a különbségek jutnak eszembe. Mégpedig az, hogy gyerekkoromban karácsonykor általában hó volt. És
még később, fiatal felnőtt koromban is,
amikor már nekem is dukált az ilyenkor kötelező, szokásos forraltbor ivás.
Ehhez a műfajhoz hozzátartozik a hideg, a hóban taposás, a csizmák csikor-

gó hangja. Valahogy ettől, és így együtt
van hangulata. Ezért is örültem, hogy
az idei első adventi vasárnapon nappal
esett a hó. Aztán abbahagyta, de estig
megmaradt, és jó volt látni a hónak
örülő gyerekeket.
Felnőttkorának milyenek voltak
a karácsonyai?
Az elmúlt harmincöt évben mindig
volt kiskorú gyerek a családban, most
meg már két unokának is örülhetünk, és
tavasszal érkezik a harmadik. A fenyőfa
beszerzése, talpra állítása, díszítése az én
feladatom volt. Később aztán a nagyobb
gyerekekre lehetett számítani, hogy segítenek. Hat különböző korú gyereket
menedzselünk, akik közül a legkisebb,
Luca 12 éves. Logisztikailag sem különbözünk más magyar családoktól.
folytatás a 2. oldalon 

Jobb tavaszt remélnek a focisták
A Jászberényi FC minden futballcsapata téli pihenőre vonult, így számot
adhatunk a focisták őszi szerepléséről. Dr. Gottdiener Lajos, a JFC elnöke bővebben szólt a felnőttekről,
de az utánpótlás sem marad ki az
értékeléséből.
Ács Tibor
Az előző idényben bronzérmes
volt a berényi futballcsapat a labdarúgó NB III Keleti csoportjában, Gelei
Károlynak mégis szinte új csapatot
kellett építeni. Mi volt ennek az oka?
Egyrészt az, hogy csökkenteni kellett a költségeinket, másrészt pedig
célunk volt nagyobb lehetőséget adni
a helyi és környékbeli futballistáknak.
A bronzérem megszerzése után ugyanis
többen hiányolták a helyi kötődésű játékosok szerepeltetését. Ezzel az újnak
mondható kerettel azt tűztük ki célul,
hogy az 5-7. hely valamelyikére érjünk
oda. Az gyorsan kiderült, hogy az első

négy alakulat igen jó anyagi kondíciókkal rendelkezik, így az előbb említett
helyezés teljesítése elérhetőnek is tűnt.
Ez, ha a számokat nézzük, realizálódott
is, hiszen a 7. helyezettel azonos pontszámmal, a 9. helyen várjuk a tavaszi
fordulót.
folytatás a 13. oldalon 

Hasznos
a közmunka
programja
Szerdán délelőtt kilenc órakor a közmunkaprogram keretében megvalósult eredményekről és a rendszer
jövőévi összeállításáról tartott sajtótájékoztatót Szabó Tamás polgármester a közmunkaprogram Faiskola utcai telephelyén.
kárpáti
A találkozón részt vett Somogyiné
Lajkó Piroska, az Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete elnöke, aki bemutatta az egyesület mozgáskorlátozott tagjai számára kapott
eszközöket a sajtónak és a polgármesternek.
folytatás a 3. oldalon 

Fotó: Gémesi Balázs
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Önkormányzat

www.jku.hu

Áldott, békés karácsonyt
és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt
kívánok Jászberény
minden lakójának!
Szabó Tamás
polgármester

HIRDETMÉNY

Jászberény város Jegyzője értesíti városunk lakosságát, hogy
2018. január 1-től a Polgármesteri Hivatalban
az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint változik:
Lehel vezér tér 18.

Rákóczi út 42-44.

szám alatti székhely épületben
az ügyfélfogadás rendje:

alatti telephelyen az Adóigazgatási Iroda
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:.................8.00-11.30 óráig
Kedd:..................8.00-11.30 óráig
Szerda:..............8.00-11.30 és
13.00-16.00 óráig
Csütörtök:.......Ügyfélfogadás szünetel
Péntek:..............8.00-11.30 óráig

Hétfő:.................7.30-12.00 óráig
Kedd:..................7.30-12.00 óráig
Szerda:..............7.30-12.00 és
13.00-16.30 óráig
Csütörtök:......Ügyfélfogadás szünetel
Péntek:..............7.30-12.00 óráig

Kérjük kedves ügyfeleinket
az ügyfélfogadási rend betartására!

Tisztelt Ügyfeleink!
A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
ezúton tájékoztatja Önöket, hogy

a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést a 2018-as évben is folytatjuk.
Az ezzel kapcsolatos programtervet és utcajegyzéket megtalálják
a társaságunk honlapján. http://www.vvzrt.hu/szelektiv-hulladek/
Köszönjük, hogy igénybe veszik szolgáltatásainkat.

Tisztelt Olvasóink!

Az év 52. hetében hétfőn és szerdán 9-12 óra között tartunk ügyeletet,
interneten folyamatosan elérhetőek vagyunk.
Karácsonyi összevont számunkat követően
az új év második csütörtökén vehetik kézbe lapunkat.
Jászkürt Újság szerkesztősége

THERMOVÍZIÓS ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA
Hő- és vízszigetelési hibák
felderítése, rejtett fűtési csövek
(p.: falfűtés, padlófűtés)
nyomvonalának
meghatározása.

Energetikai tanúsítványok
készítése.

ÁSZ-ÉSZ 2003 Kft.

Ezt látja Ön.

Telefon:

06-57/401-463, 06-30/983-5957

Fájó szívvel emlékezünk

Szőke József
(1935-2016)

halálának 1. évfordulójára.
„Nélküled üres a házunk,
Még most sem hisszük, hogy hiába várunk.
Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek,
Mi tiszta szívből szeretünk
nem feledünk téged.

Szerető feleséged, lányod,
vejed, unokád

Ezt látjuk mi.

Emlékezés

SÁPI
KÁROLY

(1939-2016)
halálának
első évfordulójára
Emléked szívünkben örökké él!
Feleséged, gyermekeid, unokáid,
rokonaid és ismerőseid

2017. december 21.

Nem fogadkozom, nem ígérgetek,
megcsinálom!
 folytatás az 1. oldalról
Ez a két nap a meghittség, az ünneplés mellett arról is szól, hogy jön
hozzánk a család, és mi is felkerekedünk
a dédszülőktől az unokáig felkeresni
a szeretteinket. Két nap jövés-menés,
Egertől a Jászságon át Dél-Baranyáig.
Idén is ez lesz a menetrendünk.
Az orvosi hivatása mennyiben
befolyásolta az ünneplés lehetőségét?
Pályám első tizenöt évét gyakran
ügyeletben töltöttem az év végi ünnepek alatt. A kórházban, akit csak lehet
hazaengedtünk, legalább az ünnepek
idejére. Csak azok maradtak,
akiknél a kórházi bent lét feltétlenül szükséges volt. Az
osztályokon belül az orvosok
és nővérek próbáltak egy kis
meghittséget teremteni szaloncukorral, apró ajándékokkal
egymás között és a kórtermekben is. A társadalom is nyitottabbá vált az ünnepeken is
kórházban fekvők iránt. A gyerekosztályokat egyre gyakrabban felkeresik betlehemesek,
bohócdoktorok, hogy műsorukkal meghittséget, vidámságot hozzanak. Ez a szép szokás
mintha a többi osztályon is
megjelenne és erősödne.
Volt olyan karácsonya,
ami nagyon kilógott a sorból?
Az egyetem elvégzése után
egy évre behívtak katonának.
Ez volt az első karácsonyom
apaként, mert pár hónappal korábban
született az első fiam. Erre való tekintettel a recski laktanyából hazaengedtek
Egerbe azzal a kikötéssel, hogy szilveszterkor – mint orvosnak – feltétlenül
bent kell lennem a laktanyában, mert
a tiszti buli miatt beavatkozás várható.
Én ebből nem csináltam nagy gondot,
mert már akkor is úgy tapasztaltam,
hogy a természet az ilyen jellegű gondokat megoldja. Minden részeg mellé
nem lehet orvost állítani, még akkor
sem, ha tiszt. Így aztán katonatársaimmal mi is kivettük a részünket az évbúcsúztatásból, poharazgattunk, aztán
elnyomott az álom. Reggel hallottam,
hogy egy-két esetben hívtak volna, de
szerencsére az öngyógyítás megoldotta
a problémákat.
A szilveszter a kórházban is más,
mint a karácsony?
Másmilyen ünnep, amikor inkább
jellemző lazaság, a kevésbé mérsékletesség az emberekre. A hirtelen, nagyobb
mennyiségű alkohol elfogyasztása
prosztatagondokat okoz, így aztán hajnal felé megjelennek az első páciensek,
akiken segíteni kell. Erre évről-évre
ugyanúgy számítani lehet a mi osztályunkon, mint a szemészeten, ahova
a pezsgősüveg dugók okozta sérülések
miatt érkeznek a betegek.
Ha teheti, és nincs ügyeletben,
milyen az ideális szilveszter a család
számára?
Havas túrával összekötött hegyi

szilveszterezés. Több családdal közösen
gyerekekkel kibérelünk turistaházat,
vagy vadászházat. A feleségek kocsival
és a legkisebbekkel előre mennek, viszik a felszerelést, mi, többiek, vállalkozó kedvűek pedig túrával kezdjük a
napot, úgy jutunk föl a kiszemelt helyre. Amióta polgármester vagyok, még
inkább megerősödött bennem ez a fajta vágy szilveszterkor, hiszen az újévben
elkezdődik a báli szezon, és egy-másfél
hónapig számos zártkörű rendezvényen
vehetek részt. Így a szabadhoz kötött
szilveszteri program még csábítóbb.

Újévkor szokott fogadalmat tenni?
Határkő az év vége, az újnak az eleje, még ösztönözhet is a fogadalmakra. De legalább negyven éve tudom,
hogy ha valamin kell, vagy változtatni
akarok, akkor azt megfogalmazom, és
bármelyik hó, vagy hét közben is életbe tudom léptetni. Nem fogadkozom,
nem ígérgetek, megcsinálom! Esetleg
később jelzem azoknak, akik fontosak
számomra, hogy tudatosan változtattam. Nyilván stílus kérdése is, hogy
nem harangozom be előre, inkább meg
akarok győződni arról, hogy a vállalásomat meg tudom oldani.
Ha nem is az újévhez kötődően,
de mi volt a legutóbbi vállalása önmaga számára?
Hatvanéves korom körül a fittségemre és erőállapotomra való tudatosabb és határozottabb odafigyelés. Addig sem állt távol tőlem a mozgásra-,
étkezésre való odafigyelés. A kötelező
szűrővizsgálatokon is mindig részt vettem: ekkor azonban még alaposabban
megnézettem magam belgyógyásszal és
más kollégákkal is, a nagyon határozott
átgondolás szándékával.
És mire jutott?

Előbb az akkori állapotot kellett
tisztáznom: munkám miatt rendkívül
hektikus a heti, sőt a napi időbeosztásom. Nem tudom, hogy éppen hol
ér az ebédidő, nehéz rendszerességet
vinni az életembe. Azt tudtam, hogy a
mozgásra és az étkezésre kell elsősorban
odafigyelnem, és ezt a gondolkodásomba beépíteni. Jártam személyi edzőhöz,
de időben ez sem volt tervezhető, ezért
odahaza rendeztem be magamnak egy
sarkot, ahol minden nap 30-40 percet
súlyokkal, egyéb sporteszközökkel karban tudom magam tartani. Parlamenti
képviselőségem alatt elmaradoztam a szeretett focimeccseimről is. Most heti egy focizást
sikerült újra beiktatni.
Az étkezés is ennyire fontos?
Dietetikus szakemberek
szerint ha ügyel az ember étkezése mennyiségére és minőségére, talán olyan, vagy
majdnem olyan fontos, mint
a rendszeres mozgás. Persze a
kettő csak együtt lehet eredményes. A hét eleje és vége étkezés
szempontjából is nehezen tervezhető a polgármester számára, ezért a közbülső napokra
szakemberek által összeállított
menüt rendeltem meg, amiben
hal, csirke, fehér húsok, valamint megfelelő mértékben fehérjék, szénhidrátok is vannak,
így ezzel már nem kell külön
foglalkoznom. Az alapkérdést
összegezve: tudatos, de nem szilveszteri
döntésem volt.
Visszaigazolja ezt a környezet és
a család?
Akik fontosak számomra, azok vis�szacsatolták ezt a szándékomat. Van,
akinek a tudatos fittség és erőállapot
eleve érték, másnak pedig megpróbálom közvetíteni. A most hatodikos Luca
lányom az én ösztönzésemre is kezdett
el rendszeresen tollaslabdaedzésre járni.
Végül is mit gondol az év végéről
és a szilveszterről, meg a fogadalmakról?
Amióta időszámítás van, az emberek számára mindig fontos és jelképes
az év vége és eleje. Én sem különbözöm
mástól abban, hogy egy év végeztével
számadást készítek. Ha valami fontos
elmaradt, azt át kell tenni a következő
évre, és ebben a tekintetben ez akár fogadalom is lehet. Én év közben is többször átgondolom a család életét és a városi munkámat is. Ez segít abban, hogy
visszamenőleg is kirajzolódjanak a főbb
vonulatok, az erények és a hiányosságok. Ezek számbavétele segíthet a közeli, és távolabbi terveink megfogalmazásában, vagy éppen módosításában.

Emlékezés

Emlékezés

Emlékezés

Csáki B Antal
(1939-2014)
halálának
3. évfordulójára.

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

Balogh Lajos
(1948-2008)
halálának 9. évfordulójára
„Szívemben helyedet
Nem pótolja semmi,
Míg e földön élek,
Nem foglak feledni!”

Sós János

(1952-2016)
halálának 1. évfordulójára
„Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
kik szívből szeretnek,
nem felednek téged.”
Szerető családod

Interjú

2017. december 21.
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3. oldal

...és akkor mindenki egyformán kisgyermek
Nagyon sokszor találkozunk egy
esztendő alatt a Jászság parlamenti
képviselőjével. Ritkán váltunk pár
szónál többet, mert hivatalos programon vagyunk, átadáson, lakossági
fórumon, gazdasági tanácskozáson.
Tesszük a dolgunkat, a képviselő is,
az újságíró is, és ahogy az ma kialakult, futunk a következő helyszínre,
néha együtt, többnyire nem. Most
próbáltunk befékezni, és elcsendesedve beszélgetni, ahogy advent idején szeretnénk. Nos, ebbe is beletenyereltek az események.

ságban jól ismerjük, így kicsit szokatlan, hogy egy ellenzéki képviselő
hölgy azt kérdezte a tévében, ki az a
Pócs János? Később észbe kapott, és
azt mondta, jó, hát mi ismerjük...
Divat lenézni egymást?
– Nem tudom, hogy divat-e, és az
sem érdekel, hogy mit mond a politikai protokoll. Politikai hovatartozástól
függetlenül az vágja ki legjobban nálam
a biztosítékot, ha valaki lenéz valakit.
Azért, mert minden ember egyformán
jött a világra, egyforma édesanya örült

kompetenciánk…A politikusé különösen nem, mert a nagy ítélet előtt az
emberek 4 évente kihirdetik az ítéletet.
És ez így van jól!
– Nem ilyen kérdésekkel készültünk erre az adventi interjúra, mint
az első kettő, és ez a harmadik, de
nem tudjuk kikerülni. Tulajdonképpen a választási kampány eldurvulását tapasztaljuk. Eddig nem volt
divat a Jászságban az önkormányzatokat támadni. Ők hogy védekezzenek? Tud nekik segíteni?

– Még egy kérdés erejéig maradjunk a jászsági önkormányzatoknál,
de most már pozitívan. Elégedett az
utóbbi időben ideérkezett forrásokkal?
Igen elégedett vagyok! Igaz, az én
véleményem szűkebb hazánkkal elfogult, de látom, hogy más régiókkal
összehasonlításban kiemelkedik a Jászság. A legfontosabb számomra az, amit
az itt élők éreznek. Volt egy alapos,
mindenre kiterjedő közvélemény-kutatás, benne azzal a kérdéssel: Ön men�-

neki és egyformán táplálta, nem utolsó sorban mindannyian egyformán
is távozunk. Sok olyan „nagyember”
asztalától álltam már fel, és csaptam rá
az ajtót, aki úgy gondolja, hogy oka/
joga van bárkit lenézni. Én biztos, hogy
ezt soha nem teszem. Minden embert
fogadok és végighallgatok: azt is, akinek a cége, egy élet munkája bajban
van, azt is, akinek a szomszéd fája átlóg a kerítésen, mert mindenkinek a
lelkében az ő terhe a legnagyobb, és
nekem azt kell megoldani. Nincs különbség! Vallom, hogy átmeneti szerencse soha senkit nem hozhat olyan
helyzetbe, hogy különbséget tegyünk
ember és ember között. Tudjuk Jézus
Krisztus minden emberért meghalt a
kereszten, és az ítélethozatal nem a mi

– A választási kampányban mindenki győztes akar lenni, és hatalomra akar
kerülni. A mostani kampány mégis más,
mert az ellenzék úgy országosan, mint a
Jászságban egymást akarja legyőzni, bizonygatva, hogy ki jobb ellenzéki. Ezért
semmit és senkit nem kímélnek. Én azt
kérem tőlük, ha számukra ez egy ilyen
küzdelem, akkor inkább velem foglalkozzanak. A közéleti toleranciába sok
minden belefér, én meg bírom az ütést,
még az adrenalin szintemnek is jót tesz.
Azonban a tőlem függetlenül munkájukat végző tisztességes embereket, vállalkozásokat, családokat, önkormányzatokat ne bántsák. Részben mert méltatlan,
másrészt mert politikai hovatartozástól
függetlenül mindenáron meg fogom
őket védeni!

nyire érzi inkább úgy, hogy fejlődik a
térsége? Vagy mennyire érzi úgy, hogy
inkább nem? A válaszadók 75% mondta, hogy inkább fejlődik a Jászság és ez
az arány az országos átlagtól közel tíz
százalékkal magasabb.
– Itt kezdődött volna az eredetileg tervezett interjú az adventi időszakról. Idézzen fel három időszakot.
Először azt, hogy milyen volt egészen
kisgyermekkorában a várakozás, a
vágyakozás ilyenkor?
Ma már ennyi év, sőt évtized múltával egyetlen ajándékra sem emlékszem, de arra igen, hogy milyen jó
volt, hogy a nagyszüleim, a szüleim
és mi a nővéremmel egy nagy családban éltünk. Karácsonyra túl voltunk a
disznóvágáson, a bevásárlásokon, édes-

Halász Lajos
– Azt mondják, mindenkinek
juthat az élete során negyedóra a
hírekben. Az Ön esetében a hazai
médiumokban ez már többször teljesült, ráadásul most a világsajtóban
is „megpörgették” a nevét. Hogy fogadta?
– A közéleti szerep nem a cserkészek gyülekezete: aki dolgozik, aki közös eredményeket ér el, és ezáltal politikai vetélytársait „legyőzi”, számíthat
arra, hogy azok árgus szemmel nézik,
mi módon tudnak bármibe belekötni.
1998 óta dolgozom a közéletben, azóta
minden választást megnyertem. Ezek
a sikeres megmérettetések erőt és hitet
adnak arra, hogy a választóimat megvédeni akkor tudom, ha magamat is
megvédem amikor kell. Akkor, ha nem
döglött hal módjára úszom az árral, hanem küzdök a Jászságért, a hitünkért,
a hagyományainkért. A támadásokat
úgy tekintem, mint a labda útját, ami
akkor repül szépen, messzire, ha jó nagyot belerúgnak, ha legalábbis folyamatosan pofozgatják. Azt tapasztaltam
kampány időszakokban, ha az ellenfél
nem tud a programjainkkal, eredményeinkkel vitatkozni vagy annál jobbat
produkálni akkor mindig a csodafegyveréhez nyúl: gyűlöletet kelt. Én meg
azt vallom, hogy az emberek bölcsek és
tudják, hogy a rosszat csak a jó tudja
legyőzni. Ez megnyilvánul abban is ha
kiállunk egymásért, és abban is ha bölcsen hallgatunk.
– Milyen a viszonya a Parlamentben a képviselőkkel? Mi itt a Jász-

Hasznos a közmunkaprogram

 folytatás az 1. oldalról
Elmondta, hogy a négy darab kerekesszék, a hét járókeret és a három
kerekes járókeret a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény felajánlása
révén került az Olajághoz. Az eszközök azon apropóból parkolnak jelenleg
a Faiskola utcai épület udvarán, mert
közmunkások újították fel azokat. Tizenegy darab járókeretet és hét kere

kesszéket már nem lehetett javítani,
ezek alkatrészként funkcionálnak a továbbiakban.
A fenti tevékenység is alátámasztja,
hogy a közmunka hasznos, értékteremtő munka. Ezt az üzenetet erősítette
meg Szabó Tamás tájékoztatója, melyet
már az épület kellemesebb klímájú helyiségében tartott. Nem csak a közösség számára nyilvánvaló a hasznosság,

de a program szereplői számára is. A
számok jól tükrözik ezt a tényt. A közmunkaprogram indulásakor a mintegy
260 emberhez képest a jövőévre tervezett létszám 130 körül mozog, s ezt a
keretet is nagy nehézségek árán tudják
feltölteni. Az ötvenszázalékos csökkenés oka elsősorban az, hogy a program
résztvevői átkerülnek a valós munkaerőpiacra. Zárójelben megjegyzendő,
hogy a Jászberényben zajló közmunka
is valós munkát jelent. A további létszámcsökkenés prognosztizálható, amit
a most induló képzések tovább ösztönöznek.
Negyvenkét személy vehet részt a
képzésben, mely során takarító, festőmázoló, gyártósori operátor, zöldfelület és kisgép-kezelő, háztáji zöldségtermesztő ismereteket sajátíthatnak el.
Középfokú végzettséggel bírók számára
számítógép-kezelői, pénzügyi- és számviteli asszisztens tanfolyamok indulnak
a rendszeren belül. A fenti szakmákra
kereslet mutatkozik, tehát a résztvevők
– sikeres vizsgát követően – munka világában történő elhelyezkedése garantált.
2018-ban tervek szerint a fent említett 130 közmunkásból hatvanan a
mezőgazdaságban és a közutak karban-

tartásában tevékenykedik, tízen a hulladék-kezelésben, további tízen pedig a
mezőgazdasági utak rendbetételén dolgoznak. Tizennégyen a Segítő Kezek
alapítványnál találnak elfoglaltságot,
illetve további tizennégy munkás az
irodák karbantartását végzi jövőre.
Negyedik éve zajlik a Neszűr külterületi fejlesztésének keretében a
homoktövis ültetvény gondozása. A
telepített területek termőre fordultak.
2,2 ha bio minősítésű földről mintegy
1800 termő növényről szüreteltek, s a
betakarított gyümölcsöt külföldi piacokon értékesítették az Első Magyar
Homoktövis Szövetség segítségével.
Az idei év értékesítési bevétele – annak
ellenére, hogy a kevés csapadék nem
kedvezett a bogyó növekedésének, így a
mennyiség a várható súlytól 30-40%-al
elmaradt –, bruttó 5.698.084 forintot
jelentett. 2018-ban 4,4 ha szüretelését
tervezik, 2019-től évi 6,5 ha az elvárt
termő terület. A vágásforgó miatt kétévente lehetséges termést betakarítani.
A homoktövis gazdaságban idén
15 ember dolgozott, akik elsősorban a
Neszűr szegregációiban élő alacsony iskolai végzettséggel rendelkező lakosok.
A programmal az önkormányzat teljesítette a mezőgazdasági közfoglalkoztatási program célkitűzését, elindította a
terület gazdasági és szociális rehabilitációját.

anyám a nagytakarításon, nagymamám
a kenyérsütésen. Nekünk gyerekeknek
kötelező délutáni alvás volt, és mire felébredtünk ott volt a lucfenyő a maga
csodálatos illatával. Majd az éjféli misére mentünk közösen. Szerencsére ennek a hagyománynak minden momentumát meg tudtuk őrizni. Emlékszem
milyen nagy volt már a kislányom mikor ragaszkodott hozzá, hogy ő – mint
régen minden évben –, elmegy a mamákhoz és együtt jönnek mire megjön
a Jézuska. Azt mondta ez a karácsony
varázslatos hite, és benne ez a legszebb
emlék, amit nem akar megtörni. Számomra az a legszebb családi karácsonyi
emlék, hogy ezt ma is így éljük meg,
és az hogy látom, a három gyermekem
ezt ugyanígy fogja továbbadni…
– Sok minden megváltozott az
életében politikusként: egyszerre
kitágult, és összement a világ, utóbbi főleg az idejére lehet igaz. Ki varázsol odahaza, hogy mégis minden
rendben legyen, Ön, vagy Katika, a
felesége?
– Feleségem a három szeretett gyermekünk segítségével a varázsló. Kiváló
érzékkel és szeretettel teszik. Nekem
csak annyi a feladatom, hogy hazajövök, és a kandalló, a kazán begyújtását
vállalom, mert a fa hasogatása, a tűz
melege, a fa pattogása a tűzön az ünnep része.
– Advent idején a szokásosnál is
több programja van. A gond több a
találkozásain, vagy azért van minek
örülni közösen a jászságiakkal?
– Mindig vannak emberek, akik
megkeresnek, elmondják megoldásra
váró problémáikat és ez így természetes,
így van jól, de Adventben mindenki közösen ünnepel. A gyermekek csodálatos
műsort adnak, az anyukák, a nagymamák törölgetik a szemüket, felhangzik a
Mennyből az angyal, és akkor mindenki
egyformán kisgyermek.
– Végezetül a jövőről kérdezzük:
mit szeretne magának, a családjának,
a Jászságnak?
– Látni, hogy mindenki boldog,
félre húzódni, és arra gondolni: megérte! Szép adventi készülődést, áldott
karácsonyt és boldog hétköznapokat
kívánok szeretettel mindenkinek!

Közönségkorcsolya
időpontok:
december 23. 10-20 óráig
december 24. 10-14 óráig
december 26. 10-21 óráig
december 27. 12-21 óráig
december 28. 12-21 óráig
december 29. 12-20 óráig
december 30. 10-23 óráig
19 órától JÉGDISCO!
december 31. 10-14 óráig
január 1. 14-20 óráig
január 2. 11-20 óráig

Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
honlapon.
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A magyar nyelv mestere
A Magyar Nyelv Napján Maróti István
emlékérmet vehetett át a 80. életévében lévő Kazinczy-díjas Gömöri Árpád
úr, aki a Klapka Iskolában tanított közel 40 esztendőt nagy elhivatottsággal.
A beszédművelő mozgalomban végzett
több évtizedes állhatatos munkáját
ismerték el ezzel a kitüntetéssel is. A
kitüntetés kapcsán lakásán látogattam
meg, ahol felidézte a közel, a régmúlt
és a jelen történéseit.
Buschmann Éva
- Mióta ünnepeljük a Magyar
Nyelv Napját november 13-án?
- Mai országgyűlésünk 2011. szeptember 29-i határozatával döntött arról,
hogy ezt a dátumot minden évben a magyar nyelv napjaként ünnepeljük meg.
A reformkorban 1844. november 13án hoztak határozatot a magyar nyelv
hivatalossá tételéről. Ezt követően az
egyetemi oktatásban, a királyi leiratokban, a közigazgatásban a magyar nyelv
vált hivatalossá. Ez jelentős lépés volt a
nemzetté válás útján. Emellett ismeretes
a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság
által évente szervezett Magyar Nyelv
Hete, amely mindig a nyelvi ismeretterjesztés kiváló lehetősége volt.
- A nyelvészek erős szervezetekbe
tömörülnek.
Létezik Magyarországon olyan szerveződés, amit Anyanyelvápolók Szövetsége néven ismerünk. Elnöke: Juhász
Judit. A szövetség nyelvészek kezdeményezésére és azok irányításával működik.
A díjátadó ünnepség szervezésében is jelentős szerep jutott a szövetségnek. Ezen
az ünnepségen részt vett Grétsy László
nyelvész, s köszöntötte a résztvevőket.
Beszédében kifejtette, hogy a szövetség
elnöksége régóta szorgalmazta, hogy elismert és támogatott napja legyen a ma-

gyar nyelvnek. Ennek a napnak az is a
célja, hogy ráirányítsa a közfigyelmet a
nemzeti identitás alapját jelentő magyar
nyelvre.
- Patinás helyszínen zajlott a díjátadó ünnepség!
- A Művészeti Akadémia is támogatta a rendezvényt, és annak egyik
reprezentatív helyszínén, a Vigadó épületében rendezték meg az ünnepséget.
Igazán nagyon szép épület, méltó helyszíne volt az ünnepségnek.
- Hogyan épült fel a program?
- A köszöntő után Maróth Miklós
nyelvész, akadémikus ünnepi beszéde
hangzott el. Ezt követte a díjak és elismerések átadása. Majd irodalmi és zenei
műsorral folytatódott a gálaest. A műsorban fellépett a Cédrus Táncegyüttes.
Az idei év Arany-év is, híres költőnk
születésének idén van a 200. évfordulója. A műsorban közreműködtek nemcsak magyarországi, hanem főleg határon túli diákok, akik Arany János verseit
és balladáit adták elő.
- Tanár úr még ma is aktív, sok

helyre hívják nyelvészettel kapcsolatos programokra.
- Nyugdíjba vonulásom után is részt
veszek különböző anyanyelvi eseményeken. Tudnak rólam, ismernek, sokfelé
számítanak rám, és én szívesen megyek,
hiszen szeretem a hivatásomat. Így például a tanároknak szervezett nyári továbbképzések rendszeres résztvevője is
vagyok. Külön megemlítem az általános
iskolások kisújszállási Szép Magyar beszéd versenyének háromnapos országos
döntőjét, amelynek zsűrijében tizennyolc alkalommal vettem már részt. De
említhetem a Péchy Blanka- emléknap
rendezvényeit is.
- Hosszú évtizedekig a Klapka
szakiskola jeles személyisége, tanára
volt.
- Közel negyven évet tanítottam,
ebből harmincnyolcat a Klapkában.
Nagyon szerettem a hivatásomat, az
oktató-nevelő munkát. Tanórán kívül
is foglalkoztam szakkörökön, versenyeken a diákokkal, fontosnak tartottam a
tanulók beszédkultúrájának fejlesztését.

és elpusztíthatatlan.
Aztán mikor a nagy nyüzsgésben
Charlie már-már a raktárba került, én
kerestem őt, pontosabban először ő
engem. Ha az embert középiskolai magyartanárként a tanítványai kérik meg,
hogy alakítsunk színjátszó kört, először
nem a névadáson gondolkodik. Tizenöt-tizenhat évesek viszont szinte rögtön
mondták: Chaplin.
Lelkes, tehetséges fiatalok, akik
nem restek „önszerveződni”, nyolcadik-kilencedik órában saját elhatározásból próbálni, vagy „csak úgy”
játszani, nyílt napon pedig a kicsiket
játszatni. Gyakorlatlanságot, gátlásokat, lámpalázat leküzdve közösséget
alkotni és formálni. Kiállni, beleállni,
helytállni, a sulinak, a városnak, maguknak, magukért. Ezért hát mentoruk magától értetődőnek vette, hogy
a moziból régi ismerősét, Charlie-t egy
alkalommal sztárvendégnek invitálja,

autóba tessékelje, hogy egy személyes
találkozás és néhány közös kép erejéig
közénk üljön. Ahogy filmjeiben, most
sem szólalt meg, de úgy tűnt, örült annak, amit látott…
Charlie Chaplin születése után apja
elhagyta a családot, anyja elmeotthonba, ő pedig hosszabb időre árvaházba
került. Huszonhárom évesen, 1912ben ment Angliából Amerikába, ahol
1914-ben megszületett a toprongyos
csavargó figurája, melyben gyermekkori nyomorának tapasztalatait formázta
meg. Gyorsan ismertté és népszerűvé
vált, sokoldalúságát jelezte, hogy filmjeit maga rendezte, producer lett, majd
saját stúdiót alapított.
A hangosfilm elterjedése miatt 1931ben forgatta utolsó némafilmjét, 1936ban pedig jellegzetes karaktere végleg letette sétabotját. Charlie Chaplin azonban
tovább dolgozott, gyakorlatilag haláláig.
Illetve dehogy, hiszen Chaplin él!

Chaplin él!
A nagy nevettető, a némafilmes zseni
épp negyven éve, 1977 karácsonyán
hunyt el. Gyerekkori emlékeimből
halványan dereng fel a gyászhír, úgy
rémlik, nem nagyon értettem, hogy a
fotókon látható idős bácsi hogyan lehet azonos a jól ismert figurával. Lehet, hogy Chaplin nem is halt meg?
Szőrös Zoltán

Tóth László képriportja

Az 1970-es, ’80-as évek idejéből a
televíziónak köszönhetően főként humoros rövidfilmjei maradtak meg bennem, még nem nagyon érezhettem az
egész estés, drámai, társadalomkritikát
is megfogalmazó, olykor tragikomikus
alkotásainak élét. Gazdasági válság,
aranyláz, munkanélküliség, kivándorlás,
nácizmus – az ártatlan gyermek számára
ismeretlen és érthetetlen fogalmak voltak. Azt persze vettem, hogy ez a csetlő-botló alak esetenként tud érzelmes
lenni, megható pillanatokat produkálni,
máskor a szeretnivaló kisember karakterét mutatta meg, mosolyogtatóan. Nevettünk rajta, de inkább neki.
Pár évtized elteltével Chaplinnel
ott találkoztam újra, ahová való. Amikor sorra zártak be a mozik – főként a
kisebb vidéki településeken –, a jászberényi filmszínház is sok hányattatáson
ment keresztül. Városunkban is éveken
át „takarékon pislákolt” a mozgókép jó
öreg bázisa, hogy aztán a krízist túlélve mostanra – úgy, mint régen – újra
megteljen élettel. Hogy Chaplin pontosan mikor ült fel az emeletre vezető
lépcső mellé azt nem tudom, de türelmes várakozása meghozta gyümölcsét:
a film, a mozi – miként a rock – örök

Mozaik
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Egy falatnyi boldogság
Egy évvel ezelőtt, a szeretet ünnepéhez kapcsolódóan nem volt alkalmam
írásba foglalni gondolataimat. Idén,
némi biztatással kiegészülve, kiváló
alkalom nyílt arra, hogy hosszú idő
elteltével találkozhassam egy barátnőmmel, Balogh Fánival, és lehetőségünk legyen beszélgetni, csak úgy…
Szarvas Melinda
Sok éves barátságunkból fakadóan
tudom, hogy az év minden szakaszában
teli van tervekkel, és ő pont az az ember, aki egytől egyig igyekszik is megvalósítani azokat. Félreértés ne essék,
nem mintha más nem erre törekedne,
de Fáni mentalitásában és vitalitásában
mégis van valami, ami számomra mégsem hétköznapi – és talán azok számára
sem, akik ismerik. Bevallhatom, hogy
sokszor csak álmodozásnak véltem (és
vélem) elképzeléseit, de aztán mindig
rádöbbenek, hogy aggályaim feleslegesek, hisz a végeredménnyel mindig
sikerül meglepnie engem. Ilyennek
gondoltam körülbelül öt évvel ezelőtti elhatározását is, miszerint ő Balogh
Katalin Juditból Balogh Fáni lesz. Nem
nehéz kitalálni a végkifejletet…2013
óta, a Lehel Film-Színház új munkatársaként Balogh Fániként lett ismert.
Az olvasó természetesen gondolhatja,

hogy a névváltoztatás manapság már
nem ritkaság, na de azért valljuk meg,
nem sokan változtatjuk meg keresztnevünket az édesapánktól kapott becenévre.
Egyszerű halandóként én is naponta megtekintem közösségi oldalamat,
tájékozódom kivel, mi történik, így
nem kerülhették el figyelmemet a Fáni
blogjáról megosztott falatnyi bejegyzések a boldogságról, melyek ismét csak
felkeltették érdeklődésemet. Mint kiderült, az elmúlt egy év, különösen az
ősz, számára igen mozgalmasan telt. Ismét iskolapadba ült, és kulturális rendezvényszervező lett, de hódolva a cukrászat iránti szenvedélyének, részt vett
a Csokoládéakadémia két napos kurzusán is, melyen különleges francia des�szertek és kekszek receptjeivel ismerkedett meg. Mindeközben megszületett
egy újabb elhatározás, melyet megvalósítás követett. December elején megjelent az „Egy falatnyi boldogság” című
blogjának karácsonyra készített kiadványa, amit segítségül szánt a várakozás
és előkészület idejére. „Na de nemcsak
karácsonyra, hanem minden napra kell
egy falatnyi boldogság”- hangsúlyozza
Fáni, a tőle megszokott optimizmussal.
Aki ennél többre kíváncsi, az a blog
írásait olvasgatva összerakhatja a képet
az apró mozaikdarabkák segítségével.
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Kövér Béla életműdíja
December 2-án tartotta szokásos év
végi díjkiosztó ünnepségét a Magyar
Rádióamatőr Szövetség, amelyen a
Jászsági Rádiósok Egyesületet Kövér
Béla és Kiss László képviselte.
ács
A jászsági amatőrök ez évben is
nagyszerűen szerepeltek az év közbeni
versenyeken. Ezúttal a Magyar Kupában értek el legnagyobb sikert, ami egy
több fordulóból álló sorozat és a legrangosabbnak számít a magyar versenyek között. A díjkiosztó ünnepségen,
a Jászsági Rádiósok Egyesülete a II.
helyezettnek járó díjat vehette át a Szövetségtől. Emellett igen nagy megtiszteltetés érte őket, hiszen Kövér Bélát,
- eddigi eredményeinek elismeréseként
-, a Magyar Rádióamatőr Szövetség
Életműdíjával tüntették ki.
Kollégái jóvoltából olvasóink is betekintést nyerhetnek Kövér Béla munkásságába. Kövér Béla – ha7ns
1951-ben született Jászberényben.
Általános- és ipari iskolai tanulmányait is szülővárosában végezte. Édesapja
korai halála után hamar családfenntartóvá kellett válnia. Kötelezettségei
miatt a szaktechnikusi képzettségét
levelezőoktatás keretein belül szerezte meg. Műszergyártó- és karbantartó
technikusi tevékenységét az akkori Lemezárugyárban kezdte, majd a Lehel
Hűtőgépgyárban folytatta. Megházasodott, majd egy lány és két fiúgyermek
édesapja lett.
Hogyan is lett rádióamatőr? Az
elektromosság már az általános iskolában érdekelte, hamar detektoros vevőt,
majd 2+1 csöves vevőt épített. 15 éves
korában már aktívan járt a jászberényi
Déryné Rádióklubba. A klubtagsággal, számos alkalommal kitelepültek
az URH hetek alkalmával a Mátrában
található Piszkéstetőre. A HG7KLF,
HG7KLG hívójelekkel történő éter-

versenyzés lenyűgöző élményt jelentett
számára. Fiatal felnőttkorában mind
ezek mellett már rókavadász és konstruktőri foglalkozásokat is tartottak
fiataloknak, iskolásoknak. 1982-ben
sikeres vizsgát követően kapta meg a
mai napig szívesen használt és URH-n
sokak által ismert HA7NS hívójelet,
amelyet a hírhedt JN97 Whiskey Martini kockából versenyek alkalmával
sokat hallhatunk. Hívójele birtokában
számos URH Maraton, CQ Budapest
első hely, és IARU versenyek dobogós
helyezéseit sikerült megszereznie. Ma
is nagy lelkesedéssel veti bele magát az
éterversenyzésbe.
A rendszerváltás időszakában Bélára kiemelt szerep hárult, ugyanis a
Rádióklubot az akkori szabályoknak
megfelelő működésiformába kellett
hoznia. Az átalakulási folyamatot szinte teljesen egyedül vezényelte le. Ekkor
került megalakításra a ma is elismert
Jászsági Rádiósok Egyesülete, amelyben a tagság bizalmát - az Egyesület
elnökeként - azóta is töretlenül élvezi.
Jászberény város életében szervezett
sport programokhoz szorosan kapcsolja a rádióamatőr tevékenységet, így a

Hajta Gyalog- és kerékpártúra rádiós
irányításában több amatőrtársával aktívan részt vesz. A városi sportágválasztó
napokon évek óta kitelepülést szervez,
hogy a rádióamatőr tevékenységet minél szélesebb körben propagálja. Ennek
érdekében szorosan együttműködik
Jászberény sportbizottságával. Szorgos
és kitartó tevékenységének köszönhetően Egyesülete széles körben hallatja
hangját főként a HG7KLF és HG7M
hívójelekkel. Szervező és összefogó
munkájának köszönhetően klubja és ő
maga is általában dobogós helyen szerepel a versenyeken.
Egyik legjelentősebb URH éter esemény fő szervezőinek egyike, miszerint
az évente Karácsony és Újév között
megrendezésre kerülő BUÉK Aktivitás
országosan és a határmenti rádióamatőrök körében is egyre nagyobb sikernek
örvend. Béla barátunk él-hal a rádiózásért. Példamutató, szorgos munkájával
sokat tesz azért, hogy Egyesülete kiemelten eredményes legyen.
Büszkék vagyunk, hogy barátai lehetünk és szívből kívánunk Bélának
hosszan tartó, sikeres rádióamatőr
munkát!

kedveskedett a jelenlévőknek. A San
Diegóban tartózkodó Magyar Ari két
versét – Háromkirályok és Áldott karácsonyt kívánok - D. Kovács Júlia olvasta fel. Az adventi ünnepkörhöz kötődő
alkotást halhattunk Vozáry Viktóriától

és D. Kovács Júliától is.
A JAK első emlékezetes kiállítása
1995-ben volt a Gellért Szállóban, ezt
követte évente egy-kettő, vagy több
tárlat. A mostani a 69. kiállítás. A tárlat
2018. január 10-ig tekinthető meg.

A Jászág adventi hangulata
A Jász Alkotók Körének újabb tárlata nyílt meg Budapesten a Körösi
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Központban. A novemberi nagysikerű kiállítás után a mostani az
adventi ünnepkört és a Jászság téli
hangulatát idézi meg. A kiállítást
Takács István galériavezető szerint
nagy örömmel és szeretettel fogadja
Kőbánya lakossága, ki-ki saját ízlésének és hozzáállásának megfelelően
viszonyul hozzá.
Bognár Mária
A festőkből, írókból, költőkből,
művésztanárokból, grafikusokból, fotóművészekből álló Jász Alkotók Köre
ezúttal a karácsonyvárás és a jászsági tél
pillanatfelvételeit hozta el a fővárosba.
A csoportos kiállítás varázsát most is
az alkotókra jellemző egyedi stílus és

technika adja. Az alkotások között van
tusrajz, akvarell, fotó, tűzzománc, vegyes technikával készült kép, sőt gobelin is. Alkotóikat ezúttal is nem kevéssé
inspirálta a szülőföld iránti szeretet és
ragaszkodás.
A közelgő karácsony hangulatát
megkapó szépséggel idézi Törökné
Rusvai Mária: A szent család című
olajfestménye és Molnár János: Mária a gyermekkel című pasztellkrétával készült alkotása. D. Kovács Júlia
tűzzománc alkotása Máriát ábrázolja,
a kisdedet karjában tartó Fekete madonna című festménye pedig indiai
utazásának élményéből született. Igazi
különlegesség Kökény Gáborné gobelin alkotása, amely Feruzzi: Az utca
madonnája című festménye alapján készült. Vozáry Viktória: Prágai madonna
című művét tusrajzzal készítette.
A művészek közül többen örökítet-

ték meg a téli Jászság szépségét. A tárlat
különleges színfoltja Kiss Bertalan festménye, amely ismét a felnevelő szülőföld, a Jászság egy darabját ábrázolja.
A pocsolya télen című alkotáson tulajdonképpen csak egy pocsolya látható,
mégis kiérezni belőle a Jászság iszapos,
tócsás vidékének hangulatát, amit a
vízben visszatükröződő nyírfák szépsége tesz varázslatossá. A szép színekkel
megfestett havas táj láttán régmúltba
tűnt fehér karácsonyról álmodozhatunk. Bobák László: Téli táj című festménye is a hóval borított jászsági tájra
visz el gondolatban. A leghidegebb évszak ihlette Horváth Bence Tamás, és
Danczák István digitális technikával
készített fotóit is. Budai Szilvia festményének témája a téli erdő, és Végert
Ágnest is a havas táj késztette alkotásra.
A kiállítás megnyitóján a JAK irodalmi csoportja adventi válogatással

Fotók: Gémesi Balázs
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Sárközy György József

Kormos László

Nem hagyhatom ki…

Halleluja

hommage á Leonard Cohen
az ablaknál ült és hallgatott
és néha pár szót suttogott
s egy dalt mormolt magában újra-újra
én láttam, a másik az sosem felel
és sejtettem, hogy soha nem is jön el
ő mégis mosolygott,
két szemét lehunyva

mint elveszett kisgyerek,
úgy álltam ott,
idegen tömegben elhagyott,
vártam, hogy a kezem fogják újra

Halleluja
Halleluja….

Halleluja
Halleluja….

már rég nincs meg a kar, az öl,
mik védelmeztek bármitől,
hol menedékre leltem odabújva
most zajos a világ és összekever
de már rég nem hiszem, hogy
Ő sosem felel
azt a dalt már az a kisgyerek is fújja
Halleluja
Halleluja….
mert volt egy perc… vagy ezer év?
már nem tudom, már nem fáj rég
ócska lapok, mind-mind megfakulva
életem könyvéből kitépném csendben
az összeset, mikor rosszul szerettem,
tépném, hogy a szél messzire fújja
Halleluja
Halleluja….
mert volt, hogy minden szétszaladt
vihar jött s egy perc alatt
a testvért, a barátot
messze-messze fújta

s ez olyan nap most, hogy elhiszem,
hogy nem véletlen itt semmi sem
a homlokunkra rajzolt Isten ujja
és angyalok ülnek a vállakon
trombitájuk a szájukon
az Úr majd int és mind-mind
együtt fújja
Halleluja
Halleluja….
sok jóember egy jó helyen…
csak holnap is, csak így legyen
s a dolgok szépen rendbe jönnek újra
mert valahol köztünk
most itt sétál Isten,
senki sem látja, csak érezzük itt benn,
eljött, hogy majd velünk együtt fújja
Halleluja
Halleluja….
Halleluja
Halleluja….

Kocsán László

Nincs hó
a Zagyva gáton
Nincs hó a Zagyva gáton,
nem terül fehér suba a síkságon,
nincs szán, télnek hódolván
nem kacag önfeledten
fagytól csípett piros arccal,
sem felnőtt, sem kisgyermek,
Nincs hó a Zagyva gáton,
csobog a folyó, nem szorítja
jégpáncél a száraz nád tövét,
kóbor eb lohol lihegve partján,
mintha csonttal szeretve várnák,
s tudná az árva pára, hova megy.
Nincs hó a Zagyva gáton,
ráérősen, lustán suhan el felettem,
szántóföldek rideg rögei felé
két tucat öreg, kóbor varjú,
kik értetlen, bután leskelődnek:
mit vágyok, mit feledtem.
Nincs hó a Zagyva gáton,
a város ezer piros kalapja
füstöt izzad, ereiben zörgő,
pergő élete tompán idehallik,
alkonyul, összehúzom kabátom,
elindulok, pár nap múlva karácsony.
2017. december 17.

Sárközy György József rajza
Azokat az életvillanásokat, történéseket írom le, melyeket átéltem jó vagy
kellemetlen érzésekkel!
Többször volt olyan helyzetem,
hogy a romantikus „ismeretlen” erdő
mélyén egy-egy kiválasztott „mesefa”
vastag törzséhez nyomtam hátamat egy
szál ingben sétálva. A tökéletes csendben
nyitott szívvel és lélekkel úgy éreztem,
egy tudok lenni a fával, - érzem életét,
nedvei áramlását a gyökér és a levél között.
Az alföldi erdők egyikében – munkámat végezve egy ápoló vágás, - „gyérítés” – előtt a kivágandó fákat jelöltem
„kacorkéssel”. Lassan lépdeltem, szememmel felfelé figyelve. Sokszor a lomb
elhelyezkedése, állapota, a többi fához
való viszonya a döntő a törzstávolság és
annak minősége mellett. Tehát lépdeltem a nagy, mozdulatlan környezetben.
Egyszer csak szemem egy apró mozdulatot észlelt a bodzás, kecskerágós, akácos
törzsek egyik pontján. Az avar gyenge
mozzanatát és a ritkás perjefű hajladozását láttam magam előtt két méterre.
Figyeltem a mozgást. Közelebb mentem

kissé. Két apró, fekvő kis őzet láttam.
Felállni, gondolom még nem tudtak.
Néhány órás picinyek lehettek. Láttam
gyenge mozdulataikat, lábuk, nyakuk
nyújtogatását. Azt láttam, hogy próbálnak látni, érezni és környezetükhöz
viszonyulni. Két-három percnyi figyelésem után tudtam, hogy én most itt
felesleges vagyok. Hallottam vélhetően
anyjuk, az őzmama neszező mozgását a
közelben.
Húsvét előtti időszak volt, rügyező
tavasz ideje. – Megfordultam ellenkező
irányba, és óvatosan eltávoztam abból az
erdőrészből. Majd egy hét múlva vis�szajövök, és akkor folytatom halasztható
munkámat. – Leírtam egy érdekesebb
pillanatot az „Erdész” életéből. – Nem
sűrűn van ilyen romantikus idill. Legtöbbször a keményen pénzből és fizetésből élő ember napjait éli az erdő életét
irányító erdész-ember is.
Tíz évhez közeli időt töltöttem az
állami – főleg a jászsági, jászberényi erdőkben. Gyakornok, majd rövidesen
műszaki vezető lettem. Szép idők voltak. Emberileg és munkámban is felfelé

íveltem. – Egy határozott, átgondolt fordulattal az akkori
Tsz-ek erdőgazdálkodásának
indítását választottam. Az alföldi régióban, itt Jászberényben az első szövetkezeti erdészetet alakítottam ki. Nehéz
volt a kezdeti időszak. Egyedül
álltam a szakma minden csínját-bínját művelve. A szakosodott, és nagy hagyománnyal és
ismerettel rendelkező állami
erdőgazdaságok árnyékában
dolgoztam illetve azok mellett.
Rövidesen – évek múltán –
sok társam lett ebben a gazdálkodási szektorban.
Pályakezdésem első időszakában
Jászberényen kívül több jászsági település, főleg fiatalokból álló munkacsapatait ismertem meg. 30-40 fős jászkiséri,
fényszarui, jászapáti lányok, fiúk csapatát irányítottam, gardíroztam és szinte
minden évben kirándultattam. Országon belül és külföldre is jártunk. Büszke
vagyok erre az időszakra.
A termelőszövetkezetnél a nagy
kék és drappszínű farmotoros „IKARUSZ” elvitt bennünket a dobsinai
barlangokhoz, Kassára, Eperjesre, Lőcsére, Zakopanéra megismerni tágabb
környezetünket, érdekes helyeket. Ös�szekovácsolódott ezen alkalmakkor és a
hétköznapokban is az erdőkben dolgozó
csapat. Mindenki készült és nagyon várta évente az ilyen kirándulásokat. Többször mi voltunk akkor a helyi „IBUSZ”
iroda forgalmának fellendítői.
(Sárközy György József nyugalmazott
erdésztechnikus, erdészeti vezető. Jászberény rekultivációs erdeit, útfásításait, új
zöldterületeit és parklétesítéseit, azok átalakítását, fenntartását, ápolását irányította – a szerk.)

Sinka Judit

Kocsán László

Zokog a lepke
Október este, október este,
zokog a lepke, zokog a lepke,
huszonhárom gyermekét
a halál kereste.
Pedig épp délelőtt,
épp ma délelőtt,
repültek először igazán szabadon
az őszi szél boldog ízét festve!
Október este, október este,
zokog a lepke, zokog a lepke,
huszonhárom gyermekét
a halál kereste.
Itt volt, itt ezen a sápadt téren,
hol most patkányok örvendik,
mint hull alá édes vérem!
Október este, október este,
zokog a lepke, zokog a lepke,
huszonhárom gyermekét
a halál kereste.
Huszonhárom, huszonkettő,
tizenegy, nem számít a lepke,
potyogjanak szárnyuk verve!
Október este, október este,
zokog a lepke, zokog a lepke,
huszonhárom gyermekét
a halál kereste.
2017. október 24.

Zenész a családban

Azt gondolom, ha elérkezik az ideje,
a szülői létezés egyik legkomolyabb
fejtörését az okozza, hogy milyen
hangszeren is tanuljon a gyerek.
Nyilván ezt valami kusza álmodozás előzi meg, kinek-kinek habitusa
szerint. Mert van ki Paganinit, van ki
Pavarottit vizionál, vagy legalábbis egy
kényelmes sétagaloppot a világhír felé,
és egyáltalán nem számolva a hosszú
éveken át tartó kísérettel és végigizgult
nehézségekkel..
Mert, hogy eleinte összeszorított
foggal, élelmesebbek füldugóval felszerelkezve kell hogy elviseljék a gyakorlás
kezdeti fázisait..
Két eset létezik. Amikor a szülő
végre kiválaszthatja a megfelelő hangszert amihez ő kötődik, ő szeret, ő ismer, vagy amit meg tud különböztetni
egy másiktól, jó esetben valamennyi
ideig tanulta is.
A másik helyzet (ez történt velünk)
amikor egy ufó születik a családba, aki
mindenféle trükkökkel hívja fel magára a figyelmet, mert csecsemő létére
ritmusérzéket mutogat, hogy aztán 2
évesen, leüsse a jobb és bal kezecskéjével a tát és a titit.
Alig később, 2 év múlva arra eszméltünk, hogy az óvodás zeneiskolába
jár, így viszont a mi életünkbe sorra
léptek be a kiváló zenepedagógusok,
mint Kecskés Anna és Kátai Tamás.
A zeneiskola igazgatója, a felejthetetlen emlékű Tímár Gábor minden

nyáron kölcsönadta a suli dobfelszerelését, amit több fordulóban boldogan
cipeltünk haza.
Aztán később egy jószívű és bőkezű pártfogó segítségével megkapta élete
első dobszerkóját, és az akkor, óriásit
lendített a tanulás módszerén..
Segítségükkel, tanításukkal az állandó zenében eltöltött évek során,
megszerzett zenei ízléssel, tudással

felvértezve, a szorgalmas gyakorlás is
meghozta, pontosabban becsődítette
ajtónkon az első tini zenekar tagjait,
akikkel megalapította a NEXXT együt-

test. Velük a nyáron tomboltunk egy
őrületes, pörgős este a Törpe kocsma
udvarán a zenekar búcsúkoncertjén. 10
év együtt, időnként külön, a rock and
roll hevében.
Ha dobos a gyerek, vagy falat szigetelsz, vagy megszöksz. Ha zenekara is
rendre a másik szobában próbál, akkor
legjobb ha gyorsan megszereted őket,
és kibekkeled, hogy felnőjenek.
Mai napig tartó,így tán életre szóló
barátságok is születtek akkor.
Aztán szintet lépve jött a nagy lehetőség, hogy a már országos hírű Magor
zenekar dobosa lett Marci.
Szombat este a 10 éves jubileumi
koncertjét tartotta meg a zenekar az Ifjúsági házban, egyúttal a második albumuk, a Menedék megjelenését is ünnepelve. Azt hiszem, így az írás végére érve
megengedhetek egy kis elfogultságot
is, amikor is azt írom le, hogy milyen
fenséges élmény volt látni, hallani ezt
a zenét élőben. A Magor kiváló zenekar. Senkit ne riasszon el, hogy metalt
játszanak, mert annyi rétege, mélysége,
magassága van, ami nem csak ebben a
műfajban ritka és szokatlan.
Tudtommal jó pár ilyen írás születhetne, akár egy sorozat is a témában,
mert városunkban nem csak a mi családunk van benne. Nem csak mi élünk
együtt zenésszel, olyannal, aki színpadon is ismertté vált, hanem a sok komoly és könnyű zenész, gitárosok, zongoristák, hegedűsök, akik már sokat
letettek a nagy közös zenei asztalra...

Irodalom

2017. december 21.

Doboss Gyula

Papa reggelije
Itt van nagypapám zsebkése. Ez egy
finom kis acélnyelű, lapos, kétpengéjű
eszköz. Papa különleges köveken – ezek
egynémelyike itt van a fiókomban,
ma sem lehet náluk jobb minőségű
fénköveket szerezni – szó szerint borotvaélesre kifente a bicskáját. A tartalék
kispengét pedig ha lehet, még élesebbre. Igaz, ő valóban értett ehhez. Késsel
borotválkozott, amennyire emlékszem
erre. Volt fenőszíja is, de néha
a katonatiszti derékszíján is fent
késeket, borotvákat. Erős, stabil
érzés van bennem azzal kapcsolatban, amit megéltem, átéltem
abban a régi gyerekkorban, otthon. De adatokkal nem tudok
szolgálni. Nem tudom, men�nyi idős lehettem, ugyanis nem
látom akkori önmagam, csak
érzem. Nincsenek előttem a
többiek sem. Az öcsémet sejtem
valahol ott a közelben, tudom,
hogy Édesanyám is itt van, de
Papát nézem, hogy mit csinál.
Kint ül a hosszú veranda kiszélesedő részén, elnyűtt, csíkos,
valaha drága puplin ingében a
kertasztalnál, fonott karszékben
és reggelizik. Lassan, kényelmesen. Lehet, hogy már a rágás
nehezen ment, tény, hogy félmilliméteres karikákat vágott a
kolbászból. A cakkos szegélyű,
régi üvegtálon ott állt a sárga,
nagydarab vaj, egy-két csepp csillant
még rajta, hiszen a vajat víz alatt tartottuk, pincében. Étkezéskor leöntöttük
a vizet, és kínálta magát frissen, illatosan az a finom tejtermék, amihez hasonlót sem találok azóta. Rozscipóból
szel vékony szeletkét, megvajazza, egy
katonát vág belőle, ráültetve a majdnem áttetsző kolbászkát. Egyszer csak

egy kis karika leesik a veranda piros
– sárga kövére. Ott figyel Mackó, úgy
emlékszem, öreg kutya volt már ekkor.
Hogy milyen okos minden tanítás nélkül, azt mindenki tudja, aki látott már
családban megvénült pulit. Tudta, mit
szabad, mit nem, és mintha minden
szót, gesztust megértett volna. A leesett
kolbászdarabot nem habzsolta föl, meg
se nyalta. Megnézte, fölemelte hűséges

és szolgálatkész tekintetét nagyapámra,
kicsit csóválta farkcsonkját, én hozzáképzelem azt is, hogy elmosolyodott, és
várt. Papa ezt mondta: megeheted. Akkor egy pillanat alatt befalta a kolbászt.
Nyár volt a gyönyörű, hatalmas
udvaron. Még nem építették be mindenféle okkal – ürüggyel. Megvoltak
a virágágyások, mögöttük a konyha-

kert a krumplival, babbal, lejjebb a
vadsóskalugas virágözöne, mögötte a
baromfiudvar, a disznóól, a hátsókapu,
ahol szekérrel, kocsival is be lehetett
állni, és a régi romos istálló rejtélyes
padlásával. Boldognak tűnik ez a délelőtt Papa reggeli nyugalmával, mintha
minden meg lett volna még. Pedig valószínűleg inkább arról van szó, hogy
még nem veszett el minden. Volt egy
erős és csendesen határozott
férfi a házban, aki fegyelmezett
higgadtsággal, néha túlzott szigorral megmondta vagy éreztette, hogy mit kell vagy szabad
tenni. Ott sürgött-forgott valahol fiatal, hosszú fekete hajú
édesanyám, mintha hallanám
ezen a reggelen is a dúdolását a
konyhából. És ott piszmogott
valamivel öcsém, lehet, hogy
darazsakat mérgesített egy bottal, vagy ásott valamit a kertben
a kislapátjával, de érzem, hogy
ő is ott volt. Azonban valamit
biztosan nem tudnék felidézni.
Nem tudom, hogy hol voltak az apák. Voltak-e? Talán
édesapám már nem élt velünk,
és a nevelőapánk még nem
költözött végleg hozzánk. Ez a
nyár, Papa kezében megvillanó,
finom kis zsebkése, a biztonságérzet, ami betöltötte a lényem,
talán máig segít, erőt ad sok
mindenhez, sok mindenben. A kisbicskát nem használom, csak őrzöm,
mint a gyűjteményem olyan darabját,
amelynek értékét csak én becsülöm, és
ahogy telik az idő, egyre jobban.
Doboss Gyula: A Merza-unoka.
(Magyar Napló, Írott Szó Alapítvány,
Budapest, 2017)

Kocsán László

Isten fizesse!

Hétfő kora hajnal van. Elindultunk.
A város még alig éled. A mi kocsink
indult először, majd lassan a többi jármű is követte utunkat. Nem
egyszerre megyünk, de figyelünk
egymásra, tartjuk a kapcsolatot. Célunk, immáron nyolcadik alkalommal, időben odaérni Moldvába.
A nyolc év alatt számos
időjárási viszonnyal kellett
megküzdenünk: esővel, hóval,
jéggel, köddel, lezárt utakkal,
balesetek miatti várakozásokkal. De mindig mentünk.
Most is megyünk. Hajt bennünket ott legbelül valami.
Valami olyasmi, mit nem lehet senkire ráerőltetni, valami
olyasmi, mi mindegyikünk szívét dobogtatja, valami olyasmi,
amiért mindegyikünk tartalékolta szabadságát, amiért saját
költségünkön nekivágunk. A
kocsik csomagtartóiban ott
van a jász emberek sok-sok szeretete. Visszük, mert szeretjük
a gyimesfelsőloki gyermekek
mosolyát, csillogó arcukat, a
tiszta örömöt, mi átölel bennünket, s csal könnyeket szemeinkbe.
Kedden reggel indulunk
tovább Korondról. Szerencsénkre az idő, az út tiszta. Még délelőtt megérkezünk
testvértelepülésünkre,

Gyimesfelsőlokra, de két autóval csak
beköszönünk barátainknak, s megyünk
is tovább túl a Kárpátokon Moldvába.
Először a Szeret folyó melletti Trunkon
állunk meg, ahol a Fölszállott a páva
tévéműsorból ismert énekes lánykának, Gyúr Gabriellának és tanítványainak adunk át húsz Mikulás csomagot.
Nem sokat időzünk, irány Somoska.

(Az illusztrációk Telek Béla alkotásai)

Itt Benke Pál és Paulina barátaink tanítványainak adunk szeretettel hetven
csomagot. Szívesen kínálnak, marasztalnak, de még estére vissza kell érkeznünk Gyimesfelsőlokra.
Szerda reggel korán kelünk és elkezdjük berendezni a művelődési házat, kipakoljuk az ajándékkönyveket,
tartós élelmiszereket. Szent Miklós
napja van. Tíz órakor érkeznek a gyermekek, iskolások,
óvodások, több mint háromszázan. A berényi mikulás
befestette külön az erre az alkalomra növesztett szakállát, s
mikor a gyermekek a legszebben énekeltek az ablakokat az
utcáról kopogtatva, megérkezett. A boldogság, az öröm
kézzelfogható volt. Egyik kicsi gyermek halkan mondta:
Isten fizesse! Jászkisér és Jászberény minden ajándékozója
büszke lehet ezekre a pillanatokra. Pócs János országgyűlési képviselő úr jóvoltából három vadonatúj nyomtatóval
gazdagodott a Domokos Pál
Péter iskola.
Csütörtök reggel lelkünkben gazdagon indulunk haza.
Köszönjük Bodor Tibor barátunk, köszönjük Gyimes,
köszönjük Moldva, köszönjük
mindenkinek, ki hozzájárult,
hogy megvalósulhasson a VIII.
Csángó Mikulás!

www.jku.hu
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Utasi Hajnalka

Karácsonyi
album
Angyaldallal írt
mézeskalács,
gyertyán végigcsorgó
meleg faggyú
palást.
Narancsból nyíló
szegfűszeg,
gyömbér, fahéj illatár,
várakozó izgalom,
gyermeki vágy.
Titokzatos éj
csendjében
felsír a kisded,
hited forrása,
mindenki Jézusa.
Szótlanul hívogat
vezérlőcsillaga,
lámpása vezet,
csak add
kezembe kezed!
A kéz érintése,
melybe
beleremegsz,
átkísér a léten,
nem felejtheted!
Láng lelkedben,
fény a fenyőn,
hitedben erőd,
szeretetben harmóniád,
élettel gyúrt ideád.
Eggyé olvad
az élmény,
a karácsonyi montázs.
Őrizd ébren,
törékeny a varázs!
Ajándékod
lelked sóhaja,
családod mosolya:
egy csepp Mennyország.

Gledura Lajosné
Bóna Éva

Haiku versek
Múlt-idézés
Szellemi sziklarajzaimat
idő radírja
nem törli.
Örökségem
Gyermekkor édes méze,
ifjúkor lelkes lépteidőskor kútja.
Gyermekkor
Jó volt hinni Jézuskát,
angyalhaj selyméttömjénillat szállt.
Forrásanyag
A háború szagát
az orromban érzem –
nincs levéltárban.
Háborús emlék
Illatos tiszt úr
nálunk aludt, mosdott,
reggel tetűt hagyott.
Betűvetés
Kis tenyerek izzadása,
gyöngyszem betűk alkotása,
foghíjas pöszeség:
tanítónak zene.

Utasi Hajnalka

Adventi tükör
A tél szemöldökét
zúzmara ecseteli
gyengéden söprögeti
játékában örömét leli
a decemberi levegő hidegen
metsző tisztasága
elmélkedésre buzdít
felém tükröt fordít
lassíts! figyelj belülre!
(l)áss az ünnep felszíne alá!
üzenete egyszerű
Advent mindenkit hív és vár:
pattintsd fel lelked
rejtett ékszerdobozát.
(2017)

Utasi Hajnalka

Halk léptű
angyalok
Hallgatag éj hókönnyei
könnyű fehér álmot tárnak
ébredező hópihe piheg
tömött paplanában
Tél reménnyel csilingel
szánja beleszűrődik
nyomot hagy a tájban
Hit nemes fényében
fohászkodnak
ezüst szemű csillagok
lelkünk békéjét vigyázzák
halk léptű angyalok
Fejlődés
Jánoska tanulja: örök,
mezőn szaladgál,
Jánoska tudja.
Vadócok nevelése
Hernyólétük köré
selyemszál...
Gubóból lepke szálltfehér.
Felhők I.
Ezüst szürke felhők
fényes cseppje tintám:
gyermekszületés.
Felhők II.
Grafitszürke felhők
fekete könnycseppje:
szüleimért gyász.
Hajtóerő
Éhem: tudásvágy,
szomjam: tanulás, munka
vánkosom: család.
Útkeresés
Csillag kellene, betlehemi,
mutatná, merre kell
menni.
Erőgyűjtés
Hét főbűn sárkányfejét
egyenként levágomkardom fényes.
Érett gyümölcs
Nem szedték le,
elszáradt karácsonya.
Földre hullt,
leve éltet.
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Szolgáltatásaink:
• Teljes körű építőipari kivitelezés
• Építési és bontási hulladék befogadás
(beton, aszfalt, tégla, cserép, fahulladék)
• Újrahasznosítás: darálás, osztályozás
• A keletkezett darált anyag értékesítése
• Konténeres sittszállítás
• Gépi földmunka
• Nehézgép szállítás 1-24 t-ig

J á sz b erény

5100 Jászberény
Szelei út 9407 HRSZ
06 57 410-031
06 30 488-6575
06 30 337-2924
E-mail: tuttibau@invitel.hu

Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Ceglédi út 5. Tel.: 53/889-102
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Festékek, alapozók,
zománcok, lazúrok,
gipszek, glettek,
ragasztók,
vakolatok,
hőszigetelő rendszerek.

T-GRÁNIT Kft.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Újév, Fruzsina
Ábel
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leona
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lóránt, Loránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
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Zelma, Rajmund
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Ignác, Brigitta
Karolina, Aida
Balázs, Oszkár
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka, Jeromos
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett, Konrád
Zsuzsanna, Eliza
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
Elemér

Minden, ami kőből kivitelezhető!
Egyedi elkészítésű síremlékek
nagy szín- és formaválasztékban.
Épületszobrászat, kandallók,
lépcsők, kőkorlátok, kőcsobogók.

Tóásó Tibor

Jászfelsőszentgyörgy Fő út 25.
Telefon: 30/214-6370

M Á J U S

Dr. Tóth Zoltán

szülész-nőgyógyász adjunktus
• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu

Szolnok, Szapáry út 31. 1/1. Tel.: 20/273-81-31

Munka ü. Fülöp, Jakab
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác
Szonja, Zsófia
Botond, Mózes
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Pünkösd, Bernát, Felícia
Pünkösd, Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil, Csanád
Magdolna
Zsanett, Janka
Angéla, Petronella
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Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

Tünde, Torda
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú
Fatime
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

O K T Ó B E R
Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Nemzeti ünnep, Gyöngyi
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

Egész évben a Kórház melletti Zöldségesből!
Az évszaknak
megfelelő zöldségek,
friss gyümölcsök,
aszalt gyümölcsök, babok,
magvak, „Arany Tojás”,
házi tészták, sütemények,
üdítő, csokoládé.
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06-70/215-9204 Ny.: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig.
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Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild
Nemzeti ünnep, Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon
Auguszta
Nagypéntek, Zalán
Árpád
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Hétfő
Kedd
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Hétfő
Kedd
Szerda
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Szombat
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Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd

Tihamér, Annamária
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes,
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár

Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
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Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
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Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Mindenszentek, Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Alíz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzia, Gergő
Jenő
Erzsébet, Zsóka
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
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Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
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Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő

Húsvét, Hugó
Húsvét, Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin, Kitti

Jászberény, Apponyi tér 7.
Telefon: 06-20/555-9950.
Ny.: h-szo.: 8-20 óráig.

Egyenletes barna bőr

Vad barna, Black Magix,
Choccolate Hot Brown
EU-normás csövekkel!
Bérletek kedvező áron!

„Azoknak, akik a tökéletességet szeretik!”

Elektro-MontőrING Kft .

A U G U S Z T U S
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

...minden, ami egészséges
és magyar!

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
Állami ü., István, Vajk
Sámuel, Hajnalka
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella

Szobafestést, mázolást,
homlokzati szigetelést, gipszkartonozást, burkolást, nyílászáró
cserét, -beépítést vállalunk!

Faragó Róbert EV.
06-30/621-3736

Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő

Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, OIívia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zéno
Viktória
Szenteste, Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

E-mail: elektromont@vnet.hu www.elektromontoring.hu
5100 Jászberény, Monostori út 22.
Tel.: 06-57/400-095, Fax: 06-57/411-985, Mobil: 06-20/5-724-649.

gyógyulás
otthon

Dr. Németh Ildikó
csecsemő-, gyermekgyógyász,
gyermek-tüdőgyógyász főorvos

Rendelési idő:

megbeszélés alapján.

Elérhetőség:

bejelentkezés minden nap
7-21 óra között
a 06-30/9961-143-as telefonszámon.
5100 Jászberény, Madách I. u. 4.

N.V.G.-TRANS KFT.

jászsági műszakivizsga centrum

D E C E M B E R
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Forgácsolás, lézervágás, lángvágás,
acélszerkezet-gyártás, gépgyártás, acélöntés,
hőkezelés, élhajlítás 1000 tonnáig.

5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

Ingyenes műszakivizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj)

Személyszállítási és Szolgáltató Kft.

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű és
motor vizsgáztatás is,

- Teljes olajcsere, minőségi olaj, és olajszűrőkkel,
- Computeres diagnosztikai vizsgálat, hibafelmérés,
- Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás,
- Kamion, teher- és személygépkocsi szerviz.
- Interneten is jelentkezhet műszaki vizsgára.
- Nemzetközi és belföldi szállítás.

Honlap: www.kekesbuszkft.hu
E-mail: kekesforg@gmail.com

facebook.com/
berenycafe

Hitelcentrum

Elérhetőségeink:
Szerviz: 06-30/205-6710
Műszaki vizsgáztatás:
06-30/399-6000
Fuvarszervezés:
06-57/415-037, 06-57/415-221
Fax: 06-57/402-022
www.nvgtrans.hu

Tervezzünegkyütt!

Igényelje hitelét velünk!
- Akár kamatmentesen, állami támogatással!*
Bővült a CSOK! Éljen a lehetőséggel!
Szeretettel várjuk INGYENES tanácsadásunkon!

Keresse bizalommal szakértő kollégánkat:
Rékasi Richárd 06 30 985 1814
*Bővebb információért érdeklődjön irodánkban!

10. oldal

Programok

www.jku.hu

2017. december 21.

Januári ajánlatok
Újévi Operett Nagykoncert
január 6. szombat 19 óra
A Pesti Magyar Operett Színpad műsorában
közreműködik: Mádi Piroska, Köllő Babett,
Buch Tibor, Kovács Szilárd, valamint a társulat
tánckara
Lehel Film - Színház
A hónap műtárgya –
Rudnay Gyula Anya gyermekével
január 9. kedd 17 óra

Megemlékezés a festő születésének 140. évfordulójáról. Rudnay Gyula alkotását bemutatja a festő
unokája, dr. Rudnay Gyula.
Szikra Galéria
Komiszkenyér
– Ócsai Antal előadóestje Görgei Artúrról
január 11. csütörtök, 18.30
Az 1848-49-es szabadságharc egyik legtehetségesebb hadvezére, akit a világosi fegyverletétel után
a bűnbak szerepére kárhoztattak. Görgei élete
nagy részét azon igaztalan váddal kellett leélje,
hogy elárulta a magyar szabadság ügyét. Január
30-án lenne 200 éves.
Főnix Fészek Műhelyház
Egy Banksy festmény kálváriája (Saving
Banksy) amerikai dokumentumfilm
január 12. péntek 18.30
A haszonleső művészvilág csúfondáros leleplezése. Boros Éva dokumentumfilmje San Francisco
Haight utcai graffitinek és street art alkotásainak
készítőiről. A Hollywood Filmfesztivál zsűrije a
legjobb dokumentumfilm díjra jelölte. Vendég: a
forgatókönyvíró-producer Boros Éva.
Főnix Fészek Műhelyház

Januári
sportprogramok

A kikapós patikárius – a jászárokszállási
Görbe János Színjátszó Egyesület
előadásában
január 13. szombat és 14. vasárnap 19 óra
Népszerű slágerekkel tűzdelt bohózat a mulatozást és a szép nőket kedvelő párizsi patikatulajdonos történetét három felvonásban elmesélő
darab, ami ez alkalommal is könnyed szórakozást
ígér az előadások látogatóinak.
Lehel Film - Színház
Törpe Pótszilveszter
január 13. szombat 19 óra
Lesz egy jó kis pótszilveszter a Törpe Klubban!
A hangulat felelősök: EKG Band, Anonymus60,
Treff és Nemezis zenekarok.
Törpe Rock Klub
Bakancslista – Az Atlanti - óceán
kalandos és embert próbáló átevezése
január 16. kedd 18 óra
Rakonczay Gábor, kétszeres Guinness-világrekorder óceáni evezős, hatszoros óceánátkelő magyar
hajós, fog mesélni egy gyermekkori álom megvalósulásáról. „A legmerészebb álmok is megvalósíthatóak…, mert mindannyiunk feladata átkelni
önmagunk óceánján.”
Déryné Rendezvényház
Függőleges pillanat – Pataky Klári Társulat
január 18. csütörtök 18.30

A függőleges pillanat a lét egy kiragadott szelete
egy ötven perces kortárs tánc előadásban. Hos�szú, elnyúló, testtelen, mozdulatlan és kitörésre
kész, jelen idejű és több annál. Most épp, mint
egy táj… Az előadás címét a Nemes Nagy Ágnes:
Gejzír című versében található sorok ihlették.
Főnix Fészek Műhelyház

Január 27. szombat 18 óra
Bercsényi úti játékcsarnok.
NBI A kosárlabda mérkőzés: JP-Auto Jászberényi KSE – Debreceni EAC

Időszaki Kiállítások Sorozat - „Köszönöm,
Öreg” című kiállítás megnyitója
január 23. kedd 17 óra
Varga Erik - Szolnokon élő – képzőművész,
festő, basszusgitáros, a Szolnoki Művésztelep
alkotója kiállítása, aki rendezvényeit saját zenei
performanszával varázsolja egyedivé.
Szikra Galéria
Jövőre veled ugyanitt
– romantikus vígjáték két részben
január 24. szerda 18.30

„Huszonnégy éve egyetlen percre sem szerettem
ki belőled. Hát nem fantasztikus?”Máig az egyik
legnépszerűbb, legtöbbet játszott komédia a
világon A Jövőre veled, ugyanitt. Székesfehérvári
Vörösmarty Színház előadását Hargitai Iván
rendezésében mutatják be.
Főnix Fészek Műhelyház
A mese Gács várának uráról szól, akit a környékbeliek varázslónak tartottak. A varázslatokkal teli
mesében az uraság ármánykodásait a szemtelen
lidércek hancúrozása kíséri, és izgulhatunk a
kedves kis sün, pásztorfiú és a szegény leányka
kalandjain.
Lehel Film - Színház
Békakirály Kabóca Bábszínház
január 22. hétfő 11 és 13 óra
A humorral átitatott történet egyszerre szól a
legmélyebb baráti kapcsolatokról, az elfogadásról
és arról, hogyan láthatjuk meg önmagunk hibáit
mások szemén keresztül.
Főnix Fészek Műhelyház
Magyar Kultúra Napja- ünnepi koncert
január 22. hétfő 18 óra
Szimfonikus bérlet sorozatának műsorán Erkel
Ferenc művei: Hunyadi László - Nyitány, és
Palotás, Bánk Bán (részletek) valamint Kodály
Zoltán: Háry János- Intermezzo. Vezényel:
Dobszay Péter
Déryné Rendezvényház

Kulináris Filmklub
január 25. csütörtök 18.30

A Bélier család című magyarul beszélő, franciabelga vígjáték vetítése előtt gofrit kínálnak a
szervezők.
Lehel Film-Színház
Álom hava magyar – szerb film
január 26. péntek 18.30

Első ízben magyar filmen Atilla nagy király.
Vendég a rendező Bicskei Zoltán.
Főnix Fészek Műhelyház

Családi Matiné – A várkastély titka
– Maszk Bábszínház előadásában
január 21. vasárnap 11óra

Január 6. szombat 18 óra
Bercsényi úti Játékcsarnok.
Női röplabda Magyar Kupa: Jászberény
Volleyball Team – Gödöllő. (A bajnoki
mérkőzés egy lesz hazai pályán januárban,
aminek időpontja egyeztetés alatt van)
Január 13. szombat 18 óra
Bercsényi úti játékcsarnok.
NBI A kosárlabda mérkőzés: JP-Auto Jászberényi KSE – Kaposvári KK

Verses hahota jóga 2in1 az egészségért!
január 23. kedd 17 óra
A könyvtár vendége Aranyosi Ervin költő, spirituális gondolkodó, tanító, hahota jóga tréner,
nevetés-edző. „A vers nemcsak akkor gyógyít, ha
mondjuk, hanem akkor is, amikor hallgatjuk,
vagy beszélünk róla. Nincs a világon egészségesebb dolog egy kiadós, szívből jövő nevetésnél.”
Városi Könyvtár kamaraterem

A gondnok
január 31. szerda 18.30
A darab három emberről szól, egy testvérpárról és
egy csavargóról, akik együtt élnek. A szerepeket
az abszurd humor három sztárszínésze játssza,
akik annyiszor nevettették már meg az embereket: Mucsi Zoltán, Scherer Péter és Katona
László
Főnix Fészek Műhelyház

Hirdetés

2017. december 21.

Fogorvosi rendelések 2017. december 21-től, 2018. január 6-ig
2017. december 21., Rendelési idő: 9-12, 14-17 óráig,
Dr. Krampek Márton, Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
2017. december 22., Rendelési idő: 9-12, 14-17 óráig,
Dr. Nagy Júlia, Jászberény, Korcsolya u. 4.
2017. december 23., Rendelési idő: 9-12 óráig,
Dr. Balogh Marianna, Jászberény, Jákóhalmi út 11.
2017. december 25., Rendelési idő: 9-11 óráig,
Dr. Bérczes Anna, Jászberény, Bárány u. 23.
2017. december 26., Rendelési idő: 9-11 óráig,
Dr. Martonos Éva, Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
2017. December 27., Rendelési idő: 9-12, 14-17 óráig,
Dr. Martonos Éva, Jászberény, Zirzen Janka u. 6.

2017. December 28., Rendelési idő: 9-12, 14-17 óráig,
Dr. Balogh Marianna, Jászberény, Jákóhalmi út 11.
2017. December 29., Rendelési idő: 9-12, 14-17 óráig,
Dr. Bérczes Anna, Jászberény, Bárány u. 23.
2017. december 30., Rendelési idő: 9-12 óráig,
Dr. Krampek Márton, Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
2018. január 1., Rendelési idő: 9-11 óráig,
Dr. Kiss Margit, Jászberény, Megyeház u. 4.
2018. január 2., Rendelési idő: 9-12, 14-17 óráig,
Dr. Kiss Margit, Jászberény, Megyeház u. 4.
2018. január 6., Rendelési idő: 9-12 óráig,
Dr. Nagy Júlia, Jászberény, Korcsolya u. 4.

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, 06-70/457-2293;
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: +3680/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben:
+36-40/180-124 Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8-16 óra között, szerda: 8-20 óra között, péntek: 8-14 óra között.; REGIO-KOM Kft.
szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-57/540-131,
06-57/540-132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet:
06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás:
06-57/411-933, 06-57/411-643.

Plasmage vágás nélküli
szemhélyplasztika
már Jászberényben is!
Dr. Szabó András

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

Apróhirdetés
Jászberény főterén társasházi lakást vásárolna magán személy. Elérhetőség:
06/20-566-1259

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

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!

www.jku.hu

Termelői
méz
● propolisz ● méhpempő
● virágpor

● méhviasz gyertya

Találkozunk az Adventi Vásáron is!

11. oldal

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

Hajnal Hotel ***
3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő
Hajnal utca 2. Tel.: +36-49/50-51-90
Email: hajnalpa2@t-online.hu

Valentin napi hétvége

Február 9-11. 3 nap / 2 éj
A CSOMAG TARTALMA:

• Szállás,– svédasztalos reggelivel és
vacsorával, élőzenével
• Üdvözlőital
• Gyógyvizes medencék, úszómedence,
gyerekmedence, szauna, infrakabin használat
• 1-1 pohár pezsgő a vacsorához, szombat
esti műsor az étteremben
• A pároknak egy-egy masszázsfotel használat • Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása
• Ingyenes parkolás, WiFi
• Fürdőköntös használata

Hajnal szárny: 24.000 Ft/fő/2 éj Kikelet szárny: 25.000 Ft/fő/2 éj
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Kiállítás
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2017. december 21.

A magyar Barbizon mestere

Thorma János festőművész, a nagybányai magyar Barbizon megalapítója,
mestere, halálának 80. évfordulója
alkalmából, a gimnáziumnál koszorúzást, majd emlékestet tartottak december 5-én, kedden a Szikra Galériában.
Ennek keretében, válogatott festményeiből egy különleges kiállítás megnyitására is sor került a galériában.
Demeter Gábor
A Lehel Vezér Gimnázium falán található, a városunkban töltött fiatalkori
diákéveinek emléket állító tábla megkoszorúzásával halálának 80. évfordulójára
való emlékezéssel indult a rendezvény.
A program a Szikra Galériában folytatódott, ahol Szikra István, annak működtetője és létrehozója üdvözölte a megjelent
művészetbarát érdeklődőket, valamint
az emlékesten közreműködő előadókat.
Külön elismeréssel köszönte meg azoknak a műgyűjtőknek a felajánlását, akik
féltve őrzött festményeiktől két hónapra
megváltak, hogy megvalósulhasson a
megnyíló Thorma-tárlat.
Farkas-Gattyán Adrienn Zóra művészettörténész, Thorma János fiatal évei
Jászberényben címmel kezdte az előadások sorozatát. Megidézte a korszakot és
benne a város életét, kiemelten az oktatási intézményeket és az ott tanító tanárokat, akiknek szerepe lehetett a művészi
pálya elindulásánál. Ilyen személy Német
Kelemen, aki az országban elsőként tette
le a rajzszaktanári vizsgát, és a gimnáziumban szabadkézi rajzra, rajzoló geometriára tanította akkoriban a diákokat.
1870-ben született Thorma János

Kiskunhalason, ahol kisnemesi eredetű
családja birtokát elvesztve tisztes polgári-hivatali életformát élt. A halasi rokoni szálak nem szakadtak meg azután
sem, hogy a család áttelepült 1872-ben
Jászberénybe – ahol a művészeti élethez
még nem sok köze lehetett –, majd innét 1884-ben, végleg Nagybányára. A
családban a gyermekeket a töretlen hazafiasság, az 1848-as eszmék szellemében
nevelték. A forradalom és a Bach-korszak
még nagyon élő emléke volt a szülőknek,
erről szóló történeteket hallott a festő
gyermekkorában.
Zongorajátékával idézte meg a mester életének korszakát Dr. Réz Lóránt orgonaművész és beszélt az akkori magyar
lélek érzésvilágáról, melyet a művészek
– festők a festményeiken, zeneszerzők a
hangok által –, jelenítettek meg. Annak
változásait is szemléltette, jászberényi zenei nagyságok – Palotásy János, Riszner
József, Tarnay Alajos – zongorára írt vagy
átdolgozott darabjait megszólaltatva.
Metykó Béla helytörténész, forrásként korabeli újságcikkek írásait felhasználva és áttanulmányozva állított össze
érdekes szemelvényeket a festőművész,
a művésztelepet vezető mester életéről,
művészeti munkásságáról.
Thorma Jánosnak megvolt a lehetősége, türelme és szorgalma is egy alapos
szakmai tudás elsajátítására. Már 16 éves
korában eldöntötte, hogy festő lesz, és
ettől kezdve egész életét ennek a célnak
szentelte. Budapesten a Mintarajz tanodában két éven keresztül Székely Bertalan irányításával fejleszti tudását, Münchenben Hollósy Simon iskolájában és
a királyi Akadémián is tanult. Ezek után

következtek a párizsi tanulóévek a Julien
Akadémián. 1895-ben az ő ötlete alapján
eldőlt, hogy a müncheni festőiskola a
nyári hónapokra Nagybányára költözik.
Az utazás célja az volt, hogy a növendékek és a baráti kör együtt maradjanak, és
megalapozzák Magyarországon is a természet utáni festészet oktatását. Thorma
és egy másik nagybányai, Réti István
szervezői munkája eredményeként,
1896 májusában megjelent a városban
vagy félszáz festőből és növendékből álló
nemzetközi csoport. A modern magyar
festészet kezdetét is ettől a pillanattól számolhatjuk. Az addigi műhely-festészetet
fokozatosan felváltja egy természethez
hű, ennek a szeretetén alapuló festészet.
1902-ben Ferenczy Károllyal és
Grünwald Bélával közösen megalapították a művésztelepet, a Nagybányai Szabad Festőiskolát, melynek 1919 után egy
évtizeden keresztül a vezetője volt. Lelkes
munkássága akadályozta meg a művésztelep teljes széthullását az I. világháború
után.
Pedagógusként is kimagasló teljesítményt vitt véghez társaival. Fiatal művészek egész nemzedékét képezte ki, új
irányzatok beáramlásának egyengették az
útját a magyar és a közép-kelet európai
festészetben.
Dr. Bay Miklós, ahogy magát nevezte, az elkötelezett Thorma rajongó, a
műgyűjtő szemével beszélt a mester festészetéről, amit szenvedélyes szavakkal
dicsért. Véleménye szerint, a maga korában Magyarország legsikeresebb festője
volt, akinek abszolút modern a festészete, amit csak egy eszköznek tartott arra,
hogy a gondolatait és a véleményét közölje. Mondanivalói mindig időszerűek,
forradalmiak voltak, nem csak a történelmi festészetét, de az életképeket tekintve
is. Ízig-vérig magyar festő volt, ugyanis
leghíresebb festményei – Aradi vértanúk, Talpra magyar! – magyar történelmi
eseményeket jelenítenek meg. Sikerült
egyéni hangnemben, egyedülállóan lírai
hangvételű, természetbe és tájképbe emberi, női alakokat helyezve remekműveket alkotnia.
A következőkben szülővárosában,
Kiskunhalason, múzeumi fejlesztés eredményeképpen létrejött, a világ legnagyobb Thorma János állandó kiállításáról
beszélt Szakál Aurél, a művészről elnevezett múzeum igazgatója. A Thorma Galériában, a mester több mint száz alkotása
látható, és monumentális történelmi tablóképei is nagy, tágas környezetben kerülnek bemutatásra. Az épületben kapott
helyet a Bay-gyűjtemény, mely az ország
legteljesebb nagybányai festészetet bemutató tárlata.
A galéria Hónap műtárgya sorozatának decemberi bemutatójára Thorma
János Kendős lány című alkotását gondolták az emlékesthez is kapcsolódóan a
legméltóbbnak. Kovács Zita művészettörténész mutatta be a Dr. Bay Miklós

magángyűjteményéből való festményt,
ami 1916-ban készült. Ötvözi mindazt,
amit alkotója a XIX. század utolsó és a
XX. század első harmadában a képzőművészetben magába szívott. Hiszen
életművén több stílusirány követhető
nyomon: a naturalizmus, a történelmi
festészet, a romantikus realizmus és a sajátos nagybányai posztimpresszionizmus,
amit a kiválasztott mű is mutat. Feltételezhetően a festő egy kolóniához tartozó
hölgyet ábrázol. A nagybányai tájból kiragadott arckép, mint egy tükörbe néző
portré, amit fények és színek játéka szinte
áttetszővé tesz.
A kép bemutatását követően Kovács Zita, a galéria kistermébe invitálta
az emlékest látogatóit, ezzel megnyitva
egy egyedi kamarakiállítást. Ott aztán

érdekes tárlatvezetése mellett, a művész
további 13 festményét láthatták és ismerhették meg az érdeklődők. Az alkotások
zöme Nagybányán készült, s fő ihlető forrásuk is a napfényben fürdő, nagy levegőjű nagybányai táj. Sodró, tüzes színeivel,
nőalakjaival eleven művek tekintenek a
szemlélőre. Látszik, hogy alkotójuknak
hivatása, hitvallása, szenvedélyes szerelme
volt a festészet.
Thorma János a magyar kultúrtörténet egyik fontos alakja, kinek életműve
eddig árnyékban volt. Fedezzük fel képei
által újra művészetét, ismerjük meg, beszéljünk róla, hogy méltó helyére kerülhessen! Ebben segíthet a Szikra Galériában 2018. február 10-ig látható egyedi
Thorma tárlat. Tekintsék meg, vissza
nem térő alkalom!
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Életem legjobb döntése volt
Szabó Zsófit – attól függetlenül, hogy
befejezte idén (2017-ben) aktív versenyzését – a Yakuzák SE főhadiszállásán, az Y Házban találtam meg.
Mivel éppen nem vezényelt edzést
utódainak, volt időnk visszatekinteni arra az útra, ami az Európa-bajnoki címhez vezetett.
Ács Tibor
Milyen sportágat választottál gyermekkorodban? Egyből a kyokushin
karate mellett tetted le a voksot, vagy
egészen más területen próbáltad ki
magad?
Domoszlón születtem 1989-ben
és '97-ben egyből a karatéval kezdtem.
Igaz, én bokszolni szerettem volna, de
édesanyám lebeszélt róla. Azt mondta,
hogy nem szeretne monoklikat látni rajtam és azt sem, hogy szétvert arccal érkezzem haza. Hallgattam rá, így a szomszédos faluban találtunk egy klubot és
ott kezdtem el karatézni, egészen 2011ig. Ez idő alatt szép sikereket értem el,
főleg formagyakorlatban, amiben kétszeres junior Európa-bajnok lettem. De
emellett az utánpótlás korosztályban
rengeteg magyar bajnoki címem volt,
formagyakorlatban és küzdelemben is.
E szép eredmények után bekerültél a válogatottba is. Ott ismerkedtél meg a Yakuzák SE versenyzőivel és
edzőjével?
Igen. Amikor Agócs Tibor lett a válogatott edzője, – majd a szövetségi kapitánya –, az ő edzéseire jártam 2005-től
kezdődően. Már a kezdeteknél mondta,
hogy lát bennem fantáziát és azt is, hogy
jöjjek ide, Jászberénybe egy-két edzésre. Eljöttem egy összevont női küzdő
edzésre és itt maradtam. Már sokszor elmondtam, hogy a Yakuzák SE-hez való
 folytatás az 1. oldalról
Idegenben jobban ment a szekér,
mint hazai pályán. Sikerült ennek az
okát megfejteni?
Kielemeztük hiányosságainkat és
az látszik, hogy a kapu elé betömörülő
masszív védelemmel nem tudtak futballistáink mit kezdeni. Továbbá az is tény,
hogy a helyzeteinket nagyon sokszor
nem tudtuk gólra váltani, azaz relatíve nagyon kevés gólt rúgtunk. Viszont
a védelem – a kapott gólok ellenére is
– stabilnak mondható. Az pedig, hogy
csak az első öt helyezettől kaptunk ki,
azt mutatja, hogy viszonylagos stabilitással rendelkező csapatunk van. Persze
az idei öt győzelemre sem lehetünk túl
büszkék. Azt is ki kell mondani őszintén, hogy egy-két hazai mérkőzésen néhány játékos hozzáállásával sem voltunk
elégedettek.
Megkerülhetetlen a kérdés, hogy
Gelei Károly vezetőedző miért távozott az idény vége előtt?
A Gelei–Menczeles párossal az egyesület legeredményesebb évét értük el
tavaly, szakértelmüket dobogós helyezéssel bizonyították. Viszont azt kellett látnunk, hogy az új összetételű já-

igazolásom életem legjobb döntése volt.
Visszatekintve eddigi pályafutásomra
ezt ismételten meg tudom erősíteni, hiszen ha nem ezt teszem, bizonyára nem
ilyen irányba alakul az életem.
Nos, akkor térjünk rá, hogyan is
lettél – a felnőttek mezőnyében – Európa legjobbja két alkalommal is.
Mint minden más sportágban nálunk is a hazai versenyeken való jó szereplés előzi meg a kontinensbajnokságra való kijutást. Természetesen már a
magyar bajnoki cím elérését is komoly
felkészülés előzte meg minden évben.
Majd összesen hét alkalommal indultam az Eb-n, abból született két bronz-,
egy ezüst- és két aranyérem. Érdekes,
hogy számomra ezek közül nem az Ebelsőség megvédése volt a legnehezebb,
hanem az előzőek. 2014-ben – a második bronzérmem megszerzésekor – már
többen mondták, hogy nekem állt volna a zászló, de hát ebben a sportágban
is a bírók döntenek és ők másképp látták. Aztán a 2015-ös lengyelországi viadalon simán mentem a döntőig, de
ott leblokkoltam és a második hely jutott számomra. Természetesen nem adtam fel, sőt mindez arra ösztönzött,
hogy gyerünk tovább! A kitartó munka 2016-ban meghozta eredményét, sőt
még 2017-ben is az én nyakamba került
az aranyérem. Külön örömömre én lettem a legtechnikásabb női versenyző is.
Lehet, furcsának tűnik amit mondok,
de számomra ez a cím legalább annyit
ért, mint a legfényesebb medál. Még egy
pikantériája volt az első Eb-arany megszerzésének, mégpedig az, hogy a döntőben Isis Pinilla nevű sokszoros Eb-első és dobogós, világkupa helyezett lányt
sikerült legyőzni, akitől az első Eb-n az
első körben kikaptam.
Az Eb-elsőséged megvédése után

befejezted a versenyzést. Szokás mondani, hogy a csúcson kell abbahagyni.
Te is így gondolod?
Igen, ez tudatos tervezés volt, hogy
mikor fejezem be sportolói pályafutásom. Valamint az is, hogy maradok a tatami mellett, és megpróbálom átadni az
éveken át felgyülemlett tudásomat, tapasztalatomat. Rengeteg kisgyerek jár
ide hozzánk az Y Házba, akik között sok
a tehetség, és bizonyára többen vannak,
akik akár nálam is magasabb célt tűznek
ki maguk elé. Ebben úgy érzem, sokat
tudok majd segíteni.
A kyokushin karate nem éppen a
„kisasszonyok” sportja, hiszen ütések, rúgások sokasága van egy versenyen. Gondolom, hogy a saját pályafutásodat alapul véve mégis ajánlod a
hölgyeknek.
Természetesen, annál is inkább, mert
mostanság sajnos előfordul, hogy egyegy fiatal, vagy akár középkorú hölgynek is meg kell védenie magát. Ha megtanulja az alapvető önvédelmet, már az
sokat ér. De ha valakinek nagyobb ambíciói vannak, akkor vágjon bele és csinálja komolyan, tegye oda magát és valósítsa meg az álmait. Így amikor majd
30 éves kora után visszatekint fiatalabb
korára, azt láthatja, hogy amit eltervezett, az megvalósult és nem maradt benne hiányérzet. Csak az elért szép eredmények maradnak meg számára, a sok
izzadságos munka, amit belefektetett, az
pedig egy hatalmas tapasztalat, amit az
élet más területén is kamatoztatni tud.
Te miben látod az Y Ház azon
szlogenjét, hogy „az élet iskolája”?
Kezdem azzal, hogy ebben az építményben nagyon sok társadalmi munka van, amiből a versenyzők is igencsak
kivették a részüket. Ezzel – azon kívül,
hogy egy csodálatos otthont teremtet-

tünk – azt szerettük volna elérni, hogy
már a gyermekkortól kezdődően szembesüljenek azokkal a nehézségekkel,
amelyekkel az életük során fognak majd
találkozni. Az edzések után pedig mindig helyzetelemzést tartunk. Ez azért
fontos, hogyha valaki több fontos információhoz jut egy-egy probléma megoldása kapcsán, akkor azt később az élete során is tudja alkalmazni, nem esik
majd kétségbe. Ne feledjük, hogy a mai
digitális világú – számítógépes, okos-telefonos – „Z” generáció olyan hátrányokat hordoz magában, amit nagyon kevesen tudnak majd „ledobni” magukról.
Ez a küzdősport és ez a közeg, ami itt
van nálunk, az Y Házban erre is megoldást nyújt. Ha valakinek a gyermeke
figyelem- vagy fegyelemzavaros, vagy
ha csak önbizalom- és önértékelés hiá-

Jobb tavaszt remélnek a focisták
tékoskerettel nem találták meg azt az
összhangot, ami egy eredményesebb
játék feltétele kell, hogy legyen. Főleg a
kupameccseken éreztük, hogy az edző
és a csapat nincs egy hullámhosszon.
Mindezek tudatában az edzőváltás mellett döntöttünk, mert az a tapasztalat –
még híresebb, akár külföldi kluboknál is
–, hogy könnyebb egy edzőt lecserélni,
mint egy fél csapatot. Barátsággal váltunk el egymástól, Menczeles Iván maradt az utánpótlásnál, Gelei Károllyal
pedig ma is jó kapcsolatot ápolunk. Ezt
az ügyet ma már lezártnak tekintjük, de
jó néhány játékosnak azért el kell gondolkodnia, hogy ettől a teljesítménytől
sokkal több kell. Mindenesetre úgy
tűnik, Arany Lászlónak sikerült kicsit
felráznia a társaságot, ami először nem
igazán volt mérhető, de előre való játékunkban láttunk változást. Ez a Gyöngyös ellen már megmutatkozott (5-1)
gólokban is.
A téli szünet ad arra lehetőséget,
hogy új játékosok érkezzenek? Valamint támaszkodnak-e majd saját

nevelésű játékosokra? Szóval mi lesz
tavasszal?
Nem titok, hogy a télen – bár ilyenkor nagyon nehéz jó futballistát igazolni
– szeretnénk főleg a támadósorba két-három játékost idehozni, vannak is elkezdett tárgyalásaink erre vonatkozólag. Ha
sikerül velük a megállapodás, elképzelhető az is, hogy megválunk ugyanennyi
játékostól. Saját nevelést említve, Lékó
Gergő meccsről-meccsre bizonyította,
hogy helye van a csapatban. Ludasi Martin és Bálint Artúr ugyan gyengébb teljesítményt nyújtott az őszön, de reméljük,
egy jó téli alapozással újra belelendülnek.
Nagyon várjuk Szanyi Krisztián visszatérését is. László Krisztián stabil taggá
vált, és ez mondható el Fejes Jánosról is.
Annak meg végképp örülünk, hogy két
fiatal labdarúgó, Szabó Tamás és Polák
Gergő egy-egy góllal tudott bemutatkozni a nagy csapatban. Továbbra is elvárásunk a vezetőedző felé, hogy az ifjúsági
csapatból azt, aki megüti a szintet, vigye
fel a felnőtt keretbe. Közöttük több fiatal
futballista neve is megemlíthető. Például

Szabó Tamás öccse, Ádám, Csuzz Martin, Borics Levente, Papp Patrik, Kátai
Ádám és Zombori Bálint is. Ha ők szép
folyamatosan helyet kapnak a felnőttek
között, elérhető, hogy legalább a keret
felét jászberényi, illetve jászsági kötődésű
játékos alkossák. Mindent összevetve a
keret stabil tagjaival és a feltörekvő tehetséges fiatalokkal kiegészülve jobb tavaszi
idényre számítunk. Ha sikerül a kiszemelt csatárokkal megállapodnunk, a 4-5.
hely is elérhető.
Ezzel el is érkeztünk az utánpótlás
csapatokhoz. Ők milyen őszi idényen
vannak túl?
Az utánpótlás csapatok eredményességével elégedettek lehetünk. Minden
együttes a legjobb tíz között jegyzett a
saját korosztályában. Vannak kiemelkedő teljesítmények is, akik az országos
bajnokságban dobogós helyeken állnak.
Ami azt jelzi, hogy Kis-Németh Albert
felügyelete alatt nagyon jó munkát végeznek az utánpótlásedzők. Mindenképpen meg kell említeni az U12-es társaságot, akik között 5-6 olyan tehetséges

Fotók: Pesti József

nya van, azokat is szívesen látjuk, hiszen
olyan lehetőségeket nyújtunk, amiben
megtalálja a számítását.
A Yakuzák SE az utóbbi években a
legjobb utánpótlásbázis a kyokushin
karate nagy családjában, több Európa-bajnokotok van. Hogyan tovább?
Utánpótlás korosztályban könnyebb
elérni sok jó eredményt. Viszont amikor
belecsöppen az ember a felnőtt mezőnybe, hirtelen újabb ajtókat kell kinyitni,
és egy újabb lépcsőfokot kell megmászni. Azért dolgozunk mi edzők, hogy
ezeket az akadályokat legyőzzék tanítványaink és a felnőttek között is hasonló
eredményeket érjenek el, mint az utánpótlás korosztályban tették. Bajnokaink
mentalitását nagyon jól ismerjük és bízunk benne, hogy a kitűzött célokat felnőttként is el fogják érni.
gyerek futballozik, akik országos szinten
is a korosztály legjobbjai közé tartoznak.
Nem véletlen, hogy vezérletükkel az
MLSZ által rendezett I. osztályú U12es bajnokságban az MTK-val és a Bp.
Honvéddal holtversenyben vezetik a
tabellát. Sőt december elején a Debrecenben rendezett kétnapos nemzetközi
fedett pályás tornán ezüstérmet szereztek. Mint megyei labdarúgó utánpótlás
alközpont, ősszel már több alkalommal
behoztuk a környező településekről a
gyerekeket egy-egy központi edzésre.
Célunk, hogy a tehetségek kerüljenek a
magyar labdarúgás magasabb szintjére,
és ha ott sikereket elérve több év vagy
évtized után hazatérnek, megszerzett
tudásukkal, tapasztalatukkal segítsék
szülőfalujuk, szülővárosuk labdarúgását,
azaz legyen meg egy egészséges körforgása a jászsági focinak.
A JFC elnökétől azt is megtudtuk,
hogy a 600 fős lelátó elkészült. Előrehaladott állapotban van a hozzátartozó kiegészítő helyiségek (WC, mosdó) megépítése is. A tavaszi rajtra ez is elkészül,
így a labdarúgó szurkolókat kulturált
körülmények között várják a tavaszi forduló mérkőzéseire.

14. oldal

Szabadidő
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Mozgások és stílusok Térbeli kirakó Hamza-szobrok
Új interaktív eszközökkel bővült a Hamza Gyűjtemény és
Jász Galéria az intézmény múzeumpedagógusa, Kerekné
Mihalik Judit ötlete nyomán: Hamza-szobrokról mintázott
szétszedhető térbeli kirakókkal.

náltak a gyermekfoglalkozásokon. A Hamza házaspár egy-egy
festményét ily módon könnyebben megismerik a fiatalok, s
most már a szobrokat is. Ezáltal nemcsak vizuális, hanem taktilis
(tapintásos) élménnyel is gazdagoknak.

gergely
Az egyedi ötletet Hegedűs István szobrászművész valósította meg, akit először kértek fel szétszedhető szobor készítésére.
Lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a múzeumban végigsétálni rossz beidegződés. Sokkal közelebb tud kerülni a látogató
a műalkotásokhoz, ha interaktív módon érintkezni tud vele.
Erre nagyszerű példa Kerekné Mihalik Judit ötlete, amely közelebb visz Hamza D. Ákos eredeti szobrainak megismeréséhez és
megértéséhez. A múzeumpedagógiai munka során segít a gyermekeket közelebb vinni a műalkotás megértéséhez egy nem túl
nehéz, de nem is túl könnyű feladattal.
Hamza Dezső Ákos az eredeti szobrokat feltehetően brazil
fafajtából készíthette, míg az interaktív eszközök hársfából készültek. Az eredeti alkotások félfiguratív szobrok, olyanok, mint
a belek, mintegy a biomassza asszociáció – elemezte a műveket Hegedűs István. A művész nem szűkítette le konkrétra a
szobrot, hanem a szemlélő asszociációira bízta az értelmezést.
A fatiplikkel összeerősíthető szobor összeillesztése mindössze
néhány percet vesz igénybe, melyet minden látogató ki is próbálhat a múzeumban.
Kerekné Mihalik Judit elmondta, hogy eddig puzzle-t hasz-

Kutyák az Aranysasban

Napra pontosan egy éve, december 10-én tartotta éves kiállítását Jásztelken a Művelődési Házban a Hungária Molosser
Egyesület.

zonyára sokan kellemes emlékkel, valamint a győztes ebek
gazdái szép serlegekkel indulhattak haza. Reméljük, ez a
színvonalas kiállítás sokaknak jó „csattanója” volt az évnek.

Pesti József
Ezúttal sem egy szokványos helyet választottak. Az Aranysas
Rendezvényház nagyterme adott otthont a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége ez évi utolsó CAC versenyének. Bár azt előre nem lehetett tudni, akár a szabadban is
meg lehetett volna tartani a rendezvényt, olyan kellemes napsütés fogadta a Jászberénybe érkezőket.
A tavalyi 48 nevezés idén 71-re nőtt. A bírálatokat több
mint négy órán keresztül egy nemzetközi rutinnal rendelkező
erdélyi küllembíró végezte a többség nagy megelégedésére. Végül délután fél kettő körül a kiállítás legszebb kutyájának egy
Hajdúsámsonból érkező nápolyi masztiffot választott. A fiatal
hároméves kan már több országban is bizonyított, legutóbb a
lipcsei világkiállításon ért el előkelő helyezést.
A finom babgulyás és friss pogácsa elfogyasztása után bi-

Főnix Fészek Műhelyház
Jászberény, Fürdő u. 4. ● www.malomszinhaz.hu

Egy Banksy festmény kálváriája
(Saving Banksy) amerikai dokumentumfilm

Komiszkenyér
Ócsai Antal előadóestje
Görgei Artúrról

január 12., péntek, 18.30 óra

A haszonleső művészvilág csúfondáros leleplezése.
A Hollywood Filmfesztivál zsűrije a legjobb dokumentumfilm díjra jelölte.
Vendégünk a forgatókönyvíró-producere: Boros Éva.

január 11., csütörtök,
18.30 óra

Dr. Ócsai Antal
a jászberényi kórház főorvosa.
Műsora az 1848-49-es
szabadságharc egyik
legtehetségesebb hadvezérének önéletírásaiból készült.
Görgeit a világosi fegyverletétel után igazságtalanul a bűnbak szerepére kárhoztatták.
Január 30-án lenne 200 éves.

Szalai György képriportja

A gondnok

Mucsi Zoltán, Katona László, Scherer Péter

január 31., szerda, 18.30 óra

Van egy alak, egy pofa, és egy pasas.

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.
Belépőjegy ára: 1500 Ft, diák és nyugdíjas jegy: 800 Ft. Jegyárusítás napközben, a Börtönudvarban,
a Kontidetti Kft. irodájában. Telefon: 06-57/400-556. A helyszínen előadások előtt fél órával.

Ajánló
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Hagyomány és innováció
December 7-én, csütörtökön, egy igazi
digitális ismeretterjesztőnek lehettek
tanúi azok, akik ellátogattak Borbás
Ferenc – többszörös jászkapitány és
Jászkun főkapitány – új könyvének
bemutatójára a Szikra Galériába.

a kíváncsi olvasót. A „keverék” kötet tehát a fejlődés központi témáján túl, egyszerű papírlapokra írt szövegével igyekszik a hagyománytiszteletre törekedni.
Ám a nagy lapszélek, és a régies külcsín
modern QR kódokat és egy izgalmas vir-

De mielőtt elmerültünk volna a folyamatosan fejlődő tudás és az ipari digitalizáció
világában, Hortiné Dr. Bathó Edit múzeumigazgató köszöntő szavait hallhattuk,
aki felhívta a figyelmünket egy napjainkban zajló meghatározó jelenségre. Eme

tuális támogató teret rejt, melyben megtalálhatók az interjúk videói és minden
más is, ami kimaradt az írott könyvből.
A mérnöki gondolkodást jelzi az az
előszóban megtalálható Széchenyi idézet
is, melyben a Hitel írója a nemzet igazi
hatalmának nem a hegyeket és ásványokat tekinti, hanem éppen a józan észt,
ami ezeket az értékeket használni tudja.

változás szerint a gazdaság mostanra elválaszthatatlanná vált a kultúrától, hiszen
egyre több vállalkozó veszi ki a részét a
város kulturális rendezvényeinek megvalósításából. Az egyik ilyen személy éppen
Borbás Ferenc, aki gépészmérnök lévén
már régóta elkötelezte magát támogatóként, és most már íróként is a Jászság
hagyományőrzése mellett. Személye jó

Kazsimér Nóra
Borbás Ferenc neve sokaknak ismerősen csenghet itt a Jászságban, de most
kivételesen, mint író jelent meg csütörtök
este, munkatársak és barátok gyűrűjében,
akik mind izgatottan várták frissen megjelent írását, mely a mérnöki és a műszaki
élet jövőjébe kalauzol el bennünket. Borbás Ferenc elmondása szerint régóta ad
tanácsokat a könyv témájául is szolgáló
ügyekben, főleg termék megvalósításhoz
kapcsolódó technológiák kiválasztásában
és alkalmazásában.
A könyvben – interjúalanyai segítségével – az utóbbi évek tapasztalatait adja
közre, műszaki emberként felismerve,
hogy az ő szakmájában forgó vállalkozóknak is ugyanúgy szükségük van a környezetre, a művészetekre és a kultúrára. Ezt
mutatja a könyv cérnafűzött, kemény fedeles, fémveretes borítója is, mely leginkább egy középkori kódexre emlékezteti

Adventi
népzene
A Múzeumi Esték ez évi záró rendezvényén Molnár László népzenész és barátai társaságában búcsúztunk az évtől és
köszöntöttük a karácsonyt december
15-én, pénteken este a Jász Múzeumban.
k. m.
Hortiné dr. Bathó Edit köszönetet
mondott a látogatóknak az egész éves
figyelemért, melyet most jelképes ajándékként népzenei koncerttel hálált meg
a múzeum. Molnár László tárogatóművész fúvós hangszerek – klazimér,
furulya, szaxofon, kaval és a 2014-ben
hungarikumnak nyilvánított tárogató –,
hangján szólaltatta meg a magyar nép
dallamait. A fúvósokat barátai segítségével egyéb népi hangszerek és Lajos Krisztina jóvoltából énekhangok is kiegészítették. Hallhattunk többek között sárközi,

macalkai, gyimesi moldvai dallamokat, a
karácsony hangulatát pedig kelta eredetű népzenei feldolgozás hozta el közénk.
A kalotaszegi muzsikát a Jászság Népi
Együttes táncospárjának bemutatója tette teljessé. A műsorszámok között Molnár László hozzáértő zenei magyarázata
illetve hangszerismertetője töltötte ki a
szünetet. A jó hangulatú koncertre a ráadásként kért jászsági összeállítás tette fel
a koronát, mely ismert dallamok a közönséget is énekszóra fakasztották.
A zenekarvezető köszönetet mondott
a közönségnek a részvételért, akik között
helyet foglalt Fodor Dénes tanár úr, Molnár László elindítója a zenei pályán, aki
ezért ezen ünnepi alkalmat megragadva
külön köszönetet érdemelt.
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példa arra, hogy a kultúra patronálása, az
abban való aktív részvétel nemcsak ös�szeegyeztethető a komoly vállalkozói tevékenységgel, de a két terület hatékonyan
ki is egészíti egymást.
A továbbiakban a szerző gondolatait
osztotta meg a jelenlévőkkel könyvével kapcsolatban, amelynek megírását a
mindennapok inspirálták. Írásának egyik
fontos mozgatórugója az volt, hogy fontosnak érezte előtérbe helyezni a fejlődést,
a fejlesztést, az erről való gondolkodást és
nemcsak műszaki értelemben, hanem a
fejlődés társadalmi vonatkozásainak tekintetében is. Ma már a mobiltelefonok
és a „kütyük” átszövik az életünket, ezért
tudnunk kell, mire használhatjuk őket,
vagy azt, hogy mik lesznek azok az újdonságok, melyek egyszer majd felváltják
ezeket a ma még innovációként megjelenő eszközöket. Mindemellett megtudhattuk, hogy a könyvben olyan témákról
is olvashatunk, mint a műszaki jövő, a
képzések jelentősége, a változó világ, a
generációk közötti különbségek, a vezetés és a szervezés útjai és a külső környezet szerepe a műszaki emberek életében.
A könyvbemutató során lehetőség nyílt
beszélgetni a szerzővel, az interjúalanyokkal, és akik kedvet kaptak az olvasáshoz
egy személyre szólóan kitölthető, stílusosan újszerű tájékoztatólapon meg is
rendelhették Borbás Ferenc önfejlesztő
kötetét.

A mese gyógyító ereje
Utasi Hajnalka írónő december 8-án
mutatta be legújabb mesekönyvét,
mely a Mesék Panna párnája alól
címet kapta. A fantáziadús, színes,
ugyanakkor lélektani történetek főként arra hivatottak, hogy vidámságot vigyenek a kórházakban fekvő
beteg gyermekek mindennapjába.

mellé állt Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes is, így év végére elkészült az
alkotás.
A Mesék Panna párnája alól első
része élettörténeteket dolgoz fel, melyeket az általános iskolások belső folyamatiból merítve tesz átélhetővé az
írónő. – A mesék egyszerűek, de mind-

köré épített könyvbirodalom, melyeknek alkotóelemei a legkedveltebb kötetek, nemcsak a mesében, hanem Abigél szobájában is fellelhető részletek. A
történetek mellett, az illusztrációban is
felfedezhetünk ismerős arcokat. Kerekné
Mihalik Judit Álom Lili alakját keltette
életre a papíron, akit keresztlánya ins-

Szabó Lilla
Rengeteg érdeklődött vonzott a
könyvbemutató péntek este, hiszen
még a pótszékek is kevésnek bizonyultak a Városi Könyvtár kamaratermében.
Miután mindenki megtalálta ülőhelyét, Utasi Abigél Kincső és Sztojka Sára
Csendes éj című furulyajátéka hozta el a
közelgő ünnep hangulatát.
Utasi Hajnalka bevezetőjében a mesélés fontosságának adott hangot. – A
mese nem mértéket keres a fantáziában, hanem bőkezűséggel ontja azt és
értelmes cselekvéseket mesél el a csodák
nyelvén – mondta, majd azt is kifejtette,
hogy a szellemi értékeken túl a gyermek
olvasási- és szövegértési készségét, továbbá értékrendjét is jó irányba fejleszti.
Emellett a meséknek gyógyító ereje is
van, melyet elmondása szerint ő is megtapasztalt saját csemetéjénél.
De hogyan születnek meg a mesék? – erre a kérdésre már egy játékos
feladattal válaszolt a szerző, melyben az
elképzelés egy maghoz hasonlítva nőtte
ki magát gondolattá, majd szavakká.
A mesekönyv ötlete év elején fogalmazódott meg a szerzőben, az elképzelés

Nagy Imre
emlékplakett
A Nagy Imre Társaság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából adták át a Nagy Imre emlékplaketteket
december 2-án.
A budapesti ünnepségen vehette át
a kitüntetést többek között Hortiné dr.
Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója
a jászberényi NIT tevékenységének
támogatásáért, Nagy Imre emlékének
ápolásáért.

15. oldal

Heti programok
● Karácsonyi Falu
December 21-én, csütörtökön 18
órakor a Jászsági Hagyományőrző
Egylet adja elő karácsonyi műsorát,
majd 19 órakor Detvai Gyula koncertezik. December 22-én 15 órától 19
óráig óránként fogadja a Tintaló Cirkusz a gyermekeket 16-20 fős csoportokban, szülők nélkül. A minivilágban
mívesen faragott bábok kelnek életre.
18.15 órakor László Tünde instruktor és csapata tart fergeteges Zumba
bemutatót, majd a napot és egyben
a Karácsonyi Falu programjait Opitz
Barbara 17 órakor kezdődő koncertje
zárja.
● Szeretet ebédje
December 22-én, pénteken 15 órára
invitálják a rászorulókat a város szeretet ebédjére, a Szentháromság térre.
● Klubkoncert
December 22-én, pénteken 21 órától a Follow The Flow koncertezik a
Lehel Film-Színház emeletén.
● Gyertyagyújtás
December 23-án, szombaton 17
órakor lobban fel a városi adventi koszorú negyedik gyertyája is a Szentháromság téren.
● Mojo Workings
December 29-én, pénteken 21 órától a Mojo Workings koncertezik a
Lehel Film-Színház emeletén.
● Szilveszter a Príma Party zenekarral
December 31-én, vasárnap 19 órától a Príma Party zenekar szolgáltatja
a talpalávalót a vacsorával egybekötött
óévbúcsúztató mulatságon a Sólyom
Hotelben. Asztalfoglalásra a Sólyom
Hotelben van lehetőség.
● Batyus szilveszter
December 31-én, vasárnap 20 órától hagyományos batyus szilveszteri
buliba várják az érdeklődőket a 2018as év köszöntésére a Déryné Rendezvényházban. A lemezjátszók mellett
BlasTone, DJ Dombi és TJ. Asztalfoglalás és további információ: Fáczán
Ervin: 06-70/563-3190.

A béke és a hit

Lélekemelő műsornak lehettek részesei azok, akik december 8-án, Szűz
Mária születésnapján a Főnix Fészek
Műhelyház falai közé látogattak, ahol
Pitti Katalint, Liszt-díjas operaénekest
köszönthettük köreinkben.
kazsimér

egyikben megtalálható a gyermeki
lélek sérülékenysége – részletezte. Ezt
követően pedig Vekerdy Tamás mesepszichológus tanácsaival, gondolataival
bátorította a szülőket a mesemondás
fontosságára.
A Mesék Panna párnája alól a kórházban huzamosabb ideig bent lévő kis
betegeknek íródott, melyet egy foglalkoztató füzet egészít ki. A történet főhősét, Panna alakját, az írónő 10 éves kislánya Abigél ihlette. Az ágyban a párnák

pirált. Szintén rajzával gazdagította a
könyvet Farkas Edit múzeumigazgató
többek között a Piri-birik megformálásával.
A könyvbemutató során ízelítőt
kaphattunk a mesekönyv tartalmából,
melyet a szerző Utasi Hajnalka olvasott
fel a zsúfolásig megtelt teremben. Ez idő
alatt a gyermekek mesefigurákat vágtak
ki a lapokból, majd a felnőttek tehették
próbára a mesék terén szerzett tudásukat
egy totó formájában.

A magyarok Nagyasszonyát a Napba
öltözött asszonyként is szokás emlegetni,
akit 1854 óta december 8-án dicsőítünk,
a szeplőtelen fogantatás ünnepén. Az
elnevezés onnan ered, hogy Mária már
édesanyja, Szent Anna méhében szeplőtelenül, vagyis eredendő bűn nélkül fogant.
Pitti Katalin és Pálmai Árpád énekes
kettőse, Hegedűs Valér zongoraművész
magasztos játékával kiegészülve valóban
elhozta közénk a reánk folyton vigyázó, szerető Szűz Anya szellemét. A sötét
színházteremben a szemünket sem kellett
becsuknunk ahhoz, hogy az emelkedett
Mária énekek által átlényegüljünk, és
így az ünnepek, az év vége közeledtével
magunkba pillantsunk. A béke és a hit
is helyet foglalt mellettünk a széken, miközben a művészek fennkölt, szívünket
felmelegítő muzsikáját hallgattuk.
A trió már második közös lemezét jegyzi, melyeken kifejezetten a Szűz
Anyához szóló versek és énekek hangzanak el. Az opera-énekesnő többször
kihangsúlyozta, hogy a nagy zeneszerzők
pályafutásuk alatt legalább egyszer eljutnak oda, hogy kifejezzék Máriához és az
Istenhez fűződő viszonyukat. A kétszeres
vissza tapsból és a közös éneklés boldogságából úgy tűnt, itt valami sokkal többet
sikerült zeneszóba öntenie az est előadóinak, akiket alig akart szabadon engedni a
közönség. Pitti Katalint Várszegi Tibor virággal köszöntötte alig egy nappal elmúló
66. születésnapja alkalmából.

16. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Melegségre szomjas jégvilág
Hétköznap marad az éjszakai fagy, nappali felmelegedés 2-5 fok körül alakul. Hétvégére megenyhül az idő, nagy valószínűséggel nem lesz fehér karácsonyunk. A két ünnep között megnövekszik a napsütéses órák száma, többször
előfordul zápor, zivatar. Január első hetében ismét lehűlés várható, akár havazásban is lehet részünk.
A népi megfigyelés
szerint: ha szilveszter éjszakáján szépen ragyognak
a csillagok, akkor bőséges
aratás és szüret várható.
Ellenben, ha szilveszter
este esik, de újév reggelén
már süt a nap, akkor rossz
lesz a termés.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
december 21. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Június 1-től a mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyeleti ideje a következő: hétköznap: 20-7 óráig, szombaton:
19-9 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon: 18-tól másnap reggel 7 óráig. Szombatonként a TESCO-ban lévő PatikaPlus
(volt Elixír Gyógyszertár) 12-19 óráig tart nyitva.

december 22. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

december 31. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 9. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

december 23. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

január 1. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 10. szerda
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

december 24. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

január 2. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

január 11. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

december 25. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

január 3. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

december 26. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 4. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

december 27. szerda
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

január 5. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

december 28. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

január 6. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

december 29. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

január 7. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

december 30. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

január 8. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
december 23. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Marianna
Jb., Jákóhalmi u. 11.
december 25. hétfő
rendelési idő: 9-11 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
december 26. kedd
rendelési idő: 9-11 óráig
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.: 0656/221-304
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: DEEP Médiacsoport Jászberény, Bercsényi u. 8. Tel.: 57/503-190

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.
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Jégkorong fesztivál a műjégpályán
A Jászberényi SE jégkorongszakosztály és a Magyar Jégkorong Szövetség
rendezésben, nagyszabású Jégkorong
Fesztivált rendeztek a fedett műjégpályán december 16-án.
ács
A hatcsapatos minitornán a JSE
utánpótlás csapatain kívül öt – Sátoraljaújhely, Kazincbarcika, Hatvan Nyíregyháza, Miskolc – város egyesületeinek
hokisai látogattak el a Jászság fővárosába.
Mintegy 80 gyerkőc lépett a jégre. Mint
azt Nagy Zoltántól a JSE jégkorong szakosztályának utánpótlás vezetőedzőjétől,
főrendezőtől megtudtuk, a jégkorong
sportba való toborzás volt a rendezvény
fő célja. Lényege, hogy együtt mozogjanak a gyerekek a jégen, ismerkedjenek a
jégkoronggal, impulzusokat kapjanak híres kanadai edzőktől és volt magyar válogatott hokisoktól.
- Ez a mai nap azt is szolgálja, hogy
azok a kissrácok, akik már benne vannak
a jéghokiban együtt gyakoroljanak, valamint, akik a nézőtéren vannak, lássák,
milyen élet folyik a jégpályán. Jászberényben különösen érdemes ezt a játékot
népszerűsíteni, hiszen itt nagy hagyománya van a jégkorongnak – ezt már Darryl
Easson kanadai szakember tette hozzá.
A srácoknak volt kitől tanulniuk, hi-

szen Glen Williamson
a MJSZ utánpótlás
vezetőedzője, Darryl
Easson és Mayer Péter
mentoredzők programjait gyakorolhatták a jégpályán. Munkájukat segítette, az
MJSZ szakmai bizottságának tagja, Szuper
Levente is.
Jászberény a harmadik város a héten,
ahol oktatjuk a gyerkőcöket és az a tapasztalat, hogy mindenütt
Fotó: Gémesi Balázs
nyitott fülekre találtunk – mondta a volt válogatott kapus. gyerekek, majd bevonultak egy előadóteAzt is hozzátette még, hogy figyelve a rembe, ahol Evan Lavy erőnléti edző elberényi lehetőségeket szerinte néhány év méleti oktatást tartott számukra szüleik
múlva ismét komoly hokiélet lehet a vá- jelenlétében. Délután sem maradt üresen
rosban. A népszerű kapuvédő „hazahoz- a küzdőtér a jégpályán, ugyanis vegyes
ta” Farkas Botondot is, aki Jászberényben csapatokat alakítottak ki a hokis palántanulta ezt a mesterséget, majd szüleivel ták számára és a délelőtt tanult elemeket
a fővárosba költözve a Vasas juniorcsapa- gyakorolhatták most már „élesben” egy
tában kergeti a pakkot. – Örömmel tet- minitorna keretében.
tem eleget Nagy Zoli bácsi hívószaváA Jégkorong Fesztivált jótékonysági
nak. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a akcióval is egybekötötték a szervezők, és
srácok között és annak, hogy most már a minitorna végén a Jászberényi SE vepompás környezetben tudnak edzeni - zetése az MJSZ képviselőivel együtt admondta a hokisok körében ”Boti” névre ták át az összegyűlt csomagokat a „HEhallgató fiatalember. Jó egy órán át gya- LYET” Alapítványnak, akik a rászoruló
korolhatták a mentoredzők feladatait a gyermekek részére fogják eljuttatni.

Ezúttal fordult a kocka
A szombati, Penta-Gödöllői RC elleni női NB I-es röplabdamérkőzésen
ugyan kétszettes hátrányból még sikerült felállnia a jászberényi csapatnak, ezúttal nem sikerült győztesen
elhagyni a pályát.
Budai Levente
Az első játszma rendkívül kiélezett játékot hozott. 16-16-nál cserére
kényszerült Deme Gábor, mivel Yana
Shevchuk megsérült – helyére Halla Petra állt be. A harmadik játékrészre vissza
tudott térni a pályára az orosz légiós. A
véghajrát jobban bírta a Gödöllő, s az
első szettlabdát ki is használta (23-25).
A második játszmában átvette a játék irányítását a vendégegyüttes. A jászberényiek nem tudták megszorongatni a
Pest megyeieket (14-25).
A harmadik szettnek ismét a kezdőcsapattal vágtak neki röplabdázóink,
s pillanatok alatt 5-0-ra el is húztak
ellenfelüktől. 6-3-at követően Miklai
Zsanett jelentkezett újabb négy remek
leütéssel (10-6). Innen már nem volt
visszaút a Gödöllő számára (25-20).
A negyedik játszma elején 6-4-re

fordított a jászberényi gárda, majd 1212-re egyenlítettek a gödöllőiek, majd
23-15-re léptünk el a riválistól. Hamarosan következhetett a döntő szett
(25-17).
Az ötödik játszma is rendkívül szoros volt, felváltva vezettek a csapatok.
Bleicher Nóra támadás-befejezése révén
12-12-re egalizáltak a jászberényiek, de
13-13 után pedig meccslabdához jutott
a Penta-Gödöllői RC, amivel élni is tudott és ezzel 3:2-re győzött röplabdacsapatunk ellen.
Jászberény Volleyball Team –

Fotó: Gémesi Balázs

Továbbra is döcög a szekér

Az elmúlt mérkőzések eredményeit
figyelembe véve, nem sok jóra számíthatott kosárlabdacsapatunk az
Alba otthonában december 16-án.
A fehérváriak zsinórban öt meccset
nyertek és az előkelő 4. helyről várták a berényi gárdát.
á. t.

Hazai pályán majd három negyedet
bírtak kosarasaink az előző mérkőzésen
a Falco ellen, az Alba Regia csarnokban
pedig mindössze csak 7-8 percet. De
végül is ekkor még nem nagy hátrán�nyal, 6 pontos mínusszal pihentek az
első játszma után. A folytatásban aztán
sebességet váltottak Keller Ákosék és
egy találat híján 20 pontos előnnyel,
nyugodtan tölthették a nagyszünetet.
A biztos vezetés tudatában, a harmadik etapban ki is engedtek egy ki-

Penta-Gödöllői RC: 2:3 (-23, -14,
20, 17, -13)
Deme Gábor: „Ennek a mérkőzésnek örültem, hiszen az első szettben cseréltem, aztán úgy döntöttem, a
nagyszámú közönségünk nem érdemli
meg, hogy 3:0-ra kikapjunk. A mentális erőnkről tett tanúbizonyságot, hogy
0:2-ről felálltunk. Aztán viszont a döntő szett lutri volt és kis különbséggel
ugyan, de elveszítettük azt.”
Ez a vereség nem változtat azon,
hogy januártól a legjobb hat között szerepelhet a Jászberény Volleyball Team!
Az idei év utolsó bajnoki összecsapása, a Linamar-Békéscsabai RSE elleni
meccs lapzártánk után ért véget.

csit a hazaiak, amit arra használtak
fel Cseh Gyuriék, hogy javítsanak egy
kicsit a számokon. Meg is nyerték ezt
a negyedet 18-8-ra, de még így is, 11
találatnyi távolság volt a két alakulat
között. A zárónegyedben sem sikerült
együttesünknek újítani, de mivel a vendéglátók sem erőltették meg magukat,
aránylag tisztes eredménnyel térhettek
haza Székesfehérvárról.
Alba Fehérvár - JP AutoJászberényi KSE 68-55
JKSE: Rakics 5/3, Nelson 4, Wallace 16/12, Lucsics 3/3, Sejfic 21. Csere: Molnár -, Cseh 6, Kerpel-Fronius -.
Mivel a következő hazai mérkőzés
vendége, az ugyancsak egy győzelmet
jegyző Sopron is kikapott a hétvégi
fordulóban, egy nagy kiesési rangadó
szemtanúi lehetünk ezúttal pénteki napon, azaz december 22-én, 18 órai kezdettel a Bercsényi úti játékcsarnokban.

Rövid hírek

Sakk NB II. Városunk sakkcsapata Gyöngyös együttesét látta vendégül
az év utolsó mérkőzésén és nagy csatában egypontos verseséget szenvedtek.
Jászberényi Sakk Kör – Gyöngyös 5,5
– 6,5. Győzött, Darázs és Peredi. Remizett: Tajti, Sinka, Hőgye, Nagy F.,
Nagy K., Baranyi és Száraz. A berényi
sakkozók az Erkel csoport 6. helyén
várják a január végi folytatást.
Asztalitenisz. December 16-án,
rendezte a Budapesti Asztalitenisz Szövetség a 2017. évi Nyílt Veterán Ranglistaversenyét, ami a 3. Földy László
Emlékverseny is volt egyben. A nívós
sporteseményen városunkat - szokás
szerint - az NGS UNION versenyzői
képviselték, akik ezúttal sem jöttek
haza üres kézzel. A 75+ kategóriában a
Kalla Tibor - Rigó Lehel páros bronzérmes lett, sőt Rigó Lehel egyéniben is
a dobogó 3. fokára állhatott.

