Ismét fejleszt a Kód Kft.

Kuti Mihály, a Kód kft tulajdonosa tartott
exkluzív prezentációt és üzemlátogatást
lapunk számára a gyárigazgató társaságában.
Írás a 4. oldalon

Elismerések ápolók napján

Méltatlanul elfeledett életmű

Kitüntetésben részesültek a Szent
Erzsébet kórház dolgozói február 19én, az ápolók napja alkalmából.
Tudósítás a 9. oldalon

Lehel István festő és grafikusművész
alkotásaiból nyílt kiállítás a Lehel FilmSzínház galériáján.
Cikk a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 09. szám (XXX./09.)
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Számadás az ötös körzetben

Jászberény város lapja

A házasság megsüvegelése
A házasság nem habos torta. Szatmári
Antalné alpolgármester asszony ötvenötödik házassági évfordulója küszöbén
nyilatkozott ekképpen a Házasság
Hete rendezvénysorozat vasárnapi
programján a Déryné Rendezvényházban, mielőtt Süveges Gergő és felesége
Margit asszony előadásukban bővebben kifejtették a fenti megállapítást.
k. m.

Jászberény legsűrűbben lakott körzetének lakót várta körzetbejárásra és
fórumra Ferencvári Csaba, a terület –
az 5. számú választókerület –, önkormányzati képviselője február 21-én
délután.
Kárpáti Márta
Délután fél négykor a Szent László utcai modern játszótér elől indult a
körzet szemléje, melyen ezúttal – talán
a barátságtalan időjárás okán – lakók
nem vettek részt. A megjelent önkormányzati dolgozóknak, képviselőknek

és a média munkatársainak is kihívást
okozott a szemerkélő havas esőben, hol
vízben, hol hóban gázolva megtekinteni
a tervezett utcákat. A kétmillió forintból
szépen felújított játszóteret is csak az útról szemléltük meg, de így is elhittük a
képviselőnek, hogy a színesen hívogató
eszközöket szívesen használják a lakótelepen élő gyerekek, sőt távolabbról is eljönnek ide játszani. A játszótér környékét és
a lakótelep eddig sötétségbe burkolózó
területeit új kandeláberek világítják meg.
Közvilágítás fejlesztésre 11 millió forint
támogatást kapott a körzet, melyből a
Szent László lakótelep mellett a Kálvin

Legendás kocsmák és szállodák
Izgalmas előadással nyitott a Múzeumi esték sorozat idei évada. Csütörtökön a jászberényi vendégfogadás
történetébe kaptunk bepillantást a
Jász Múzeumban, ahol az intézmény
igazgatónője Hortiné dr. Bathó Edit
mutatta az utat a csárdák, fogadók,
szállodák világába.
kárpáti
Városunk történetét végigkíséri a
vendégfogadás problematikája. Kevés
évszámot jegyezhetünk fel, amikor
méltóképpen el tudtuk szállásolni valamennyi hozzánk látogató vendéget. Az
utazók kereskedelmi jellegű elhelyezésére a XVIII. századtól találunk példát.
Már abban az időben is felmerültek
azonban problémák, hiszen nem véletlenül volt a helyi lap vezércikkének
címe „Vajha volna már egy tisztességes
mulatóhelyiségünk!”. Eleink sóhaja ma
is időszerű, és így az előadás címének is
éppen megfelelt.
Az első vendégfogadók megjelenésének időszakához vissza kell utaznunk
az időben jó negyed évezredet. Akkori-

ban csárdákban szállhatott meg az utazó. Berényben is működött jó néhány
fogadó ahol a meleg étel, hideg ital
mellett általában szállást is kaphatott az
utazó. A csárda szavunk török eredetű,
az Oszmán Birodalom terjeszkedésével
ismertük meg ezt a fajta út közbeni pihenésre szolgáló intézményt. A csárdákat árendába adta ki a városi tanács, s
a bérlő díjat fizetett a karbantartásért.
folytatás a 3. oldalon 

János és a Jászai Mari utca is részesült.
Bejáráskor még világos volt, így az új
világítótestek fényeit nem, de a dizánját
megcsodálhattuk.
Szintén pozitív tapasztalat volt a Jászai Mari utca és környezetének szemléje.
A zsákutca hosszas várakozás után végre
kellemes képet mutat. Tavaly megtörtént
az utca aszfaltozása, esővíz-elvezető és új
járda is épült. A zöld területet parkosították, utcabútorok került ki. Tavasszal
a parkosítás tovább folytatódik. Ide és a
lakótelep egyéb területeire is helyeztek ki
szemétgyűjtő edényeket.
folytatás a 2. oldalon 

Átalakul
a mi tévénk
Február 27-én délelőtt a Jász Trió Tv
sajtótájékoztató keretében jelentette
be megújulását, ami a műsorszerkezetet, a stúdiódíszletet, sőt az elnevezésüket is érinti. A részleteket Tóth
József, a Jászkerület Nonprofit Kft
ügyvezető igazgatója és Erdei Gábor
felelős szerkesztő mondta el a helyi
médiumok képviselőinek.

A délután házigazdája, a jászberényi
református közösség nevében Mező Istvánné Ildikó köszöntötte a népes számú
közönséget és a meghívott előadókat. A
házasság életvezetést szabályozó érték, az
önfeláldozás, a hűség és a másik ember
megbecsülése – vezette fel a nap témáját
Ildikó asszony, majd felkérte Szatmári
Antalné alpolgármestert és Zsova János

Röplabdások farsangi kupája
Egy régi hagyomány felélesztésére vállalkozott a Jászberényi Röplabda Klub,
amikor az elmúlt szombaton ismét megrendezte a Farsangi Kupát. A Klub
és több környékbeli – a JRK-val együttműködésben álló – utánpótlás-nevelő
műhely növendékei egyaránt élvezhették a játékot és egymás társaságát.
Budai Levente
Február 24-én napsütésre ébredhettünk, ami talán már alapjaiban feldobta legtöbbünk hangulatát.
Ez azonban nem lett volna elegen-

dő ahhoz, hogy a Nagyboldogasszony
iskola sportcsarnokában röplabdázó
mintegy 150 gyermek széles mosolya
átragadjon a szüleikre és számos felnőttre.
folytatás az 5. oldalon 

Kazsimér Nóra
Tóth József elmondta, hogy hosszú
idő után márciustól megszűnik többek
között a Berényi Hírmondó, az Apáti
Hírmondó, a Jászfényszaruról jelentjük, és a Kultusz című műsoruk. Felvázolta, hogy 2008-tól – amikor átvették
a televíziót –, szisztematikus építkezést
folytattak, melynek egyik középpontja mindig a települések és a települési
műsorok voltak. Ez a korszak lezárul,
és ezután Trió Tv helyett Jászsági Térségi Televízió néven fognak tovább működni.
folytatás a 11. oldalon 

95 féle laminált padló készleten!
Jászberény, Nagykátai u. 3.
T.: +36-20/409-4896 www.diego.hu

atyát, hogy osszák meg programnyitó
gondolataikat a jelenlévőkkel.
Az alpolgármester asszony a város
nevében köszöntötte az egybegyűlteket
és örömmel konstatálta, hogy sok fiatal –
köztük menyasszony unokája is – érdeklődik a házasság szentségében való kiteljesedés reményében. Elárulta, több mint
fél évszázadnyi házasságban eltöltött év
során az ő életük sem volt felhőtlen, civódások, viták mindig voltak, de mint
ahogy az elromlott háztartási gépeket is
igyekszünk megjavítani, úgy a házasságunkért is mindent megteszünk, hogy
jobb, szebb, boldogabb, legyen. Úgy
tűnik, napjainkban az emberek újra ráébrednek az elkötelezett párkapcsolati lét
pozitívumaira és Isten segítségével egyre
több házasság köttetik, több gyermek
születik, a válások száma csökken.
folytatás a 3. oldalon 
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Tudnivalók az országgyűlési
választásokról
A köztársasági elnök 2018. április
8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.
Összegyűjtöttük a legfontosabb országos és helyi tudnivalókat, a határidőket, a lapzárta előtti jelöltállítási
döntéseket és szándékokat.
Az országgyűlési egyéni választókerületben indulni szándékozó jelöltek
március 5-én 16 óráig gyűjthetik, illetve addig adhatják le az ajánlásokat az e
célra kiadott ajánlóíveken. A jelöltséghez a törvény szerint legalább 500, a
választókerületben lakó választópolgár
érvényes ajánlása szükséges, ezeket az
ajánlóíveken kell összegyűjteniük és a
választókerületi választási bizottságnál
leadniuk, majd az ajánlások ellenőrzése után a testület dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről.
Lapzártáig országosan 99 pártot
vettek nyilvántartásba. A legtöbb nyilvántartásba vett egyéni választókerületi
jelöltje a Fidesz-KDNP-nek van, mind
a 106 egyéni országgyűlési képviselői
körzetben. Az MSZP-Párbeszédnek
36 jelöltjét vették már nyilvántartásba, a Jobbiknak és az LMP-nek 13-13
nyilvántartásba vett jelöltje van. Egyegy nyilvántartásba vett jelöltje van a
Kell az Összefogás Pártnak, az Értünk
Értetek - A Hiteles Pártnak, az Együtt
- A Korszakváltók Pártjának, az Aquila
Pártnak, A Mi Pártunk - IMÁ-nak, a
Net Pártnak, a Magyar Munkáspártnak, a Közös Nevező 2018-nak, a Hajrá Magyarország! Pártnak és az Ös�szefogás Pártnak. Ezeken kívül három
független jelöltet is nyilvántartásba
vettek.
Országos listáról az MSZPPárbeszéd közös pártlistán van nyilvántartásba véve 220 jelölttel. A DK
önálló pártlistán 145 jelölttel van bejelentve. Eddig összesen 824 jelölt jelentkezett.
Jászberényben két egyéni jelöltet
vettek nyilvántartásba február 25-ig.
Pócs János a Fidesz, Eszes Béla az LMP
színeiben indul. Budai Lóránt a Jobbik
Magyarország, illetve Kalmár Dávid a
Munkáspárt részéről vannak még bejelentve a február 27-i dátum szerint.
Mészáros Tibor – Értünk Értetek párt
– visszalépett. (Ezek részinformációk,
hiszen az ajánlóíveket első menetben harmincan (!) vették át, remélve
a szükséges aláírások összegyűjtését,
végsősoron a jelöltté válást – a szerk.)
Jász-Nagykun-Szolnok megye 2.
számú OEVK székhelye Jászberény. A
február 27-i adatok szerint a választópolgárok aktuális száma 72 880 fő, a
választás kitűzésekor 73 143 fő. Szavazókörök száma 83 . Jászberényben 21
szavazókör van.
Választási értesítők kiküldése
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb
a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja
a szavazóköri névjegyzékbe vételéről,
Köszönetünket fejezzük ki
a családtagoknak, rokonoknak,
a Porteleki Templom Egyházközösség
tagjainak, barátoknak, munkatársaknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
akik Szeretett Férjem, Édesapánk,
Nagyapánk

SZASZKÓ LAJOS
1932-2018

gyásszertartásán megjelentek, részvétnyilvánításukkal gyászunkban osztoztak. Köszönjük
a IUSTA Temetkezési Kft. segítségét.
Szerető Családja, Portelek

ami automatikus.
Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a választójogot: minden nagykorú magyar
állampolgárnak joga van ahhoz, hogy
az országgyűlési képviselők választásán
választó (aktív választó jog) és választható legyen (passzív választójog).
Az országgyűlési képviselők általános választásán a külföldön élő
választópolgárok is rendelkeznek –
ugyan korlátozott mértékben – választójoggal. A választójogot csak az ún.
természetes kizáró okok korlátozzák:
nem rendelkezik választójoggal az, akit
bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a
bíróság a választójogból kizárt.
Hol és hogyan szavazhatunk?
A választásokon elsődlegesen mindenki a lakcíme szerinti szavazókörben
szavazhat. Amennyiben van magyarországi lakcíme, akkor szavazhat másik
szavazókörben: az országgyűlési választásokon az ország bármely, szabadon
választott szavazókörében leadhatja
szavazatát átjelentkezési kérelmet benyújtva online vagy papír alapon. Kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét, amennyiben szavazatát a külföldi
magyar nagykövetségek, konzulátusok
valamelyikén kívánja leadni. Amen�nyiben nincs magyarországi lakcíme
külhoni magyar állampolgárként - választási regisztrációját követően - szavazatát a megküldött szavazási levélcsomagban leírtak szerint adhatja le az
országgyűlési általános választásokon,
valamint az országos népszavazásokon.
Külképviseleti szavazás
Az a választópolgár, aki a szavazás
napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán (külképviselet) szavazhat. A
külképviseleteken a választópolgárok
egyéni választókerületi jelöltekre és országos listára (vagy nemzetiségi listára)
szavazhatnak. Fontos, hogy a szavazólapot tartalmazó borítékot lezárják, e
nélkül ugyanis a szavazat érvénytelen.
Átjelentkezés másik szavazókörbe
Kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok
nyújthatnak be átjelentkezési kérelmet! Az átjelentkezési kérelmét, (valamint a kérelem módosítását vagy
az átjelentkezés törlését) benyújthatja
online vagy papír alapon legkésőbb
a szavazást megelőző 2. nap (péntek)
16.00 óráig.
Átjelentkezéssel szavazhat az a
választópolgár, aki a szavazás napján
Magyarországon, de a lakcíme szerinti
szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a helyi
választási iroda áttegye a kérelemben
megjelölt település névjegyzékébe. Az
átjelentkezéssel szavazó választópolgár
a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és országos listára (vagy
nemzetiségi listára) szavazhat.
Szívünkben
mély fájdalommal,
soha el nem múló szeretettel és
nagy tisztelettel emlékezünk

Krupa János
halálának évfordulóján.
Aki ismerte, tisztelte
és szerette, szánjon
egy percet emlékére.
Hiányzol nekünk
Szerető családod
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Számadás az ötös körzetben
 folytatás az 1. oldalról
Az idén, lakossági kérésre az Apponyi
iskolához tesznek majd hulladékgyűjtőket. Ugyancsak a lakók kérése nyomán
festették fel a Szent László lakótelepen a
parkolókat, illetve a kórház előtt szintén
újrafestették a parkírozó helyeket jelölő
sávokat.
A városban többször visszatérő probléma az útburkolati jelek kopása, hiánya.
A problémának már a Központi Óvodában tartott fórumon adott hangot
egy lakó. Szintén ő vetette fel a kórház
környékén fennálló parkolási anomáliákat. Az észrevételekre Ferencvári Csaba
beszámolóját követően Szabó Tamás polgármester válaszolt, aki kifejtette, hogy a
megjegyzések jogosak, de a szóban forgó
utak nagy része nem a város tulajdonában van, így karbantartásuk sem az önkormányzat feladata.
A város kezelésében lévő utcákban
megvizsgálják és újrafestik a hiányzó útburkolati jelzéseket. A kórházi parkoló
kapcsán elmondta, hogy az épület előtt
a kerékpárút kiépítésével egy időben a
megállási, várakozási rend is megváltozik.
Az eddig veszélyeket magában hordozó
merőleges parkolási forma párhuzamosra
módosul. Így sajnos kevesebb gépkocsi
fér majd el a területen, de biztonságosabb
lesz a megállás a nagy forgalmú Szelei
úton. A fejlesztések érintik a nagy parkolót is, melyet felújítanak, újabb területekkel bővítenek. Örvendetes újdonság,
hogy nővérszálló épül az intézmény mellett. A négymilliárdos hitelfelvétel terhére
városszerte lesznek útfelújítások, melyek
csapadékvíz, ivóvíz, csatornahálózat rekonstrukciót is magukba foglalnak. A
körzet nagy forgalmú útja, a Rét utca
felújítása az idén még nem, de 2019-ben
valószínűleg sorra kerül.
A körzetet és a várost érintő egyéb
fejlesztésekről Hegyi István, a Városfejlesztési iroda vezetője adott összefoglaló
tájékoztatást. Ismertette a kerékpárúthálózat bővítési terveit, kiemelve a körzetet érintő fejlesztéseket a Mária utca
– Rét utca – Szelei út vonatkozásában.
Térfigyelő kamerákat telepítenek a Szent
Imre temető és a kórház területére. A kamerarendszer infrastrukturális központja
a kórház tetején épül ki.
Kiemelt projekt a vasútállomás és

környéke és a buszpályaudvar rekonstrukciója, valamint a Thököly út-Rákóczi
út kereszteződésében a lámpás forgalomirányítás kiépítése. Szintén nagy volumenű beruházás a Malom-projekt, a főtér és
a kapcsolódó utak felújítása, az Apponyi
és a Bercsényi iskolák energetikai fejlesztése, az új városi bölcsőde megépítése, a
régi bölcsőde átalakítása óvodává. A 32es út rekonstrukciója hamarosan elkezdődik. A piac modernizálása szintén nagy
előrelépés városképi és gazdasági szempontból. Szabó Tamás a beszámolót azzal
egészítette ki, hogy a városban tavasztól
jelentős felfordulás várható az építkezések miatt, ám a jövőbeni pozitívumok
érdekében kéri a városlakók türelmét és
együttműködését.

Gyertyagyújtás az áldozatokért
A kommunizmus áldozataira emlékeztünk február 23-án, péntek délután a
Táncsics utcai emléktáblánál. A gyászünnepségen Pócs János országgyűlési
képviselő ünnepi beszéddel emlékezett, majd Mező István református lelkész mondott imádságot.
szabó
Magyarországon százezrek életét
vette el a kommunista rendszer és ártatlanokat döntött nyomorba a zsarnokság
és az önkényuralom. Február 25-én országszerte a kommunizmus mártírjaira
emlékezünk.
– Olyan családokban nőttünk fel,
ahol a kommunista szónak nem sok
becsülete volt. A szó a hazugság, az önkény, a cinizmus, a kegyetlenség, a gazdasági-, nemzeti katasztrófa szinonimája volt. Dacára a május elseji mustáros
kolbászának, a fényes felvonulásoknak,
vagy a csillebérci úttörőtábor kötelező
kacagásának, zsarnokság szivárgott az
otthonokba. A lesötétített autókkal érkezett bőrkabátosok által betört ajtókon
beivódott az emberek életébe a zsarnokság. – utalt Pócs János országgyűlési
képviselő a tragikus események sorára,
mely akkor nap mint nap előfordult a
családokban.

A diktatúra mindenkitől elvett valamit. Sokaktól munkájuk gyümölcsét,
anyagi javaikat, ugyanakkor sokaktól a
hitet és a reményt is. Még mindig érezhetjük a kommunizmus hatását szüleink
és nagyszüleink örökségén. Nekünk az a
feladatunk, hogy a múlt történéseit ne
eméssze a múlandóság, hanem emlékezzünk és tisztelegjünk a mártírok előtt.
Erről beszélt a továbbiakban Pócs János,
majd azzal zárta beszédét, hogy ugyan
ma Magyarország nem zsarolható, de kötelességünk tenni az ország szabadságáért.
Ezután Mező István református lel-

kész szólt az egybegyűltekhez. „Ezen a
napon elsősorban emlékezni kell, hiszen
a történelem az élet tanítómestere. Másodszor emlékeztetni kell, hogy ne ismétlődhessen meg soha a Gulag!..” Végül
hangsúlyozta, hogy imádkoznunk kell
a város vezetőiért, hogy békében élhessünk azon a helyen, amit Isten rendelt
számunkra.
A közös imádkozás után az emléktábla alatt elsőként Szatmári Antalné
alpolgármester asszony helyezte el koszorúját a város nevében, majd a pártok és a
civil szervezetek koszorúztak.
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A házasság megsüvegelése
 folytatás az 1. oldalról
Zsova János atya az Isten színe előtt
kötött kapcsolatok jelentőségét emelte
ki. Jézus első csodájában a kánai menyegzőn megszentelte a házasságot, és
rátette az örökké tartó pecsétet. Ezt a
felbonthatatlan egységet jelképezi az a
szerelemlakat is, amelyet az atya házas-

ságkötéskor adományoz az ifjú párnak,
és amelynek kulcsát a feltörhetetlen
hűséget jelképezően ő maga őrzi.
Nagytiszteletű Mező István lelkész
a hetedik isteni parancs, a „Ne paráz-

nálkodj!” jelentőségére hívta fel a figyelmet rövid beszédében, majd közös
imát követően adta át a szót a délután
fő előadóinak.
Süveges Gergő újságíró és felesége
Margit, – aki egyébként hivatását tekintve gyógypedagógus, logopédus –,
még messze tartanak a Veronkáék által

közösen megélt ötvenöt évtől, de közel
húszévnyi tapasztalattal és négy gyermekkel már sok hasznos információt
birtokolnak a társas együttlét terén. Saját pozitív és negatív tapasztalataikból,

tévedéseikből és a bevált módszerekből
állítottak össze egy kilenc plusz két
pontos, Istenre alapozott életvezetési
kódexet, amely segít megőrizni a házassági hűséget, ébren tartani a családi
tűzhely melegét és nem utolsó sorban
elviselni egymást. Előadásukat egy igen
meglepő kijelentéssel nyitották: „A
házasság nem működik!”. Mielőtt a
termet felháborodva elhagyta volna a
közönség, megnyugtatóan kiegészítették a tételt: „A házasság nem működik
magától” kijelentésre. Az előadás a továbbiakban is hasonlóan oldott stílusban folytatódott sok-sok saját sztorival
alátámasztva a házasság különböző sarkalatos pontjait jelölő téziseket.
Süvegesék szerint fontos az együttélés kereteinek meghatározása és a szabályok betartása. A szokások, – mint
például a búcsú- és az üdvözlő csók,
az érdeklődő, szeretetteljes napközbeni
sms-ek –, szintén a kapcsolat megtartó
erői. Örülnünk kell társunk jó tulajdonságainak és nem a másokhoz való
hasonlítgatással, a hiányok kutatásával
kell foglalkozni – tanácsolta a házaspár.
A kapcsolatban ne legyenek tabuk, az
állandó kommunikáció irányuljon egymás megismerésére. Mindig legyen idő
és tér a fontos dolgok megbeszélésére a
napi csevegések mellett. Meg kell találni
az egyensúlyt egymás támogatásában és

Legendás kocsmák és szállodák
 folytatás az 1. oldalról
Cserében vállalta a reprezentálást,
a vendégek étkeztetését, a lovak ellátását, pihenését és lehetőség szerint az
utazók egy-két éjszakára szóló elszállásolását. Berényben szájhagyományból,
emlékezetből, periratokból több csárdanév is ismeretes, melyek némelyike
érdekes ragadványnevek tulajdonosa.
Egészen költői például a Kapcaszárító
vagy az Utolsó garas elnevezés, de nem
nehéz kitalálni azt sem hol lehetett a
Kerekudvari, Homoki, Hajtai csárda.
Az egykori fogadók nagy része a hely
adottságaiból fakadóan később az oktatást szolgálta. A Fehérló csárdából
leánynevelő alakult, majd a helyén
felépült a mai Nagyboldogasszony iskola. A Kossuth úti iskolát az idősek
ma is Morgónak nevezik, az udvarán
még látható az egykori Morgó csárda
hosszú épülete. Kocsma alapítására
több száz éve jelentkezett igény a jászoknál is. 1789-ben hét kocsma állt
Berény belterületén. Legendás helyiség
volt a Kőpince, az egykori városháza
áristomából alakult vendéglátóegység.
Juhászok, városi emberek gyakorta
látogatták s nem volt ritka a kampósbotok, na meg a bajszok összeakasztása
sem. Vaskos jegyzőkönyv tanúskodik
az egyik ilyen duhajkodásról, melynek
egyik résztvevője éppen Bathó Editke
szépapja volt 1848. dicsőséges esztendejében. A per anyaga kevésbé volt

tiszteltre méltó, ám az utókor hallgatói
számára igencsak kacagtatóan hangzik
a részletes jelentés a birinyi juhászokról
és a kekeckedő idegen katonák korsódobáló virtuskodásáról. A Kőpincét
talán az Isten túl bűnös helynek találta,
mert egyszer kigyulladt, majd az 1868as földrengés rongálta meg. Huszonöt
évvel később végleg eltűntették, hogy
helyére épülhessen az elegáns Lehel
Szálló.
A szállodaépítés azonban akkoriban sem ment gördülékenyen. A tanács 1891-ben hozott határozatot a
régi városháza helyére álmodott szálláshely építéséről. Versenytárgyalások,
pályázatok, hosszas vitatkozások sora,
pénzhiány nehezítette az impozáns tervek kivitelezését. Az építkezést végül
93-ban elkezdték, és rá egy évvel már
állt főterünk éke. Az ünnepélyes megnyitóra 1895 februárjában került sor.
Versegi Károly bérelte elsőként az intézményt, aki az emeleten húsz szobát,
kaszinót, báltermet; a földszinten éttermet, kávéházat üzemeltetett. Apponyi díszebédjén az udvaron felállított
hatszáz fős sátorban ünnepeltek, akik
már nem kaptak helyet az épületben. A
képviselő mellett még illusztrisabb vendéggel is büszkélkedhet az intézmény.
1908-ban József főherceg volt a szálló
vendége. Harminc éven át a mozi is itt
működött, majd az államosítás után a
Szolnoki Vendéglátó Ipari Vállalat üze-

meltette. Később a Déryné Művelődési
Központ részeként működött, most a
Déryné Rendezvényháznak ad otthont.
Másik legendás hotelünk a Pannónia Szálló volt, mely a Táncsics utca-Lehel Vezér tér sarkán állt. 1832ben épült a Népbank tulajdonában,
első bérlője Taczman István, az utolsó
Koncz István – Nagyné Koncz Éva festőművésznő nagyapjának testvére – volt.
A huszadik század közepéig üzemelt. A
szép épületet életveszélyessé nyilvánították, majd sajnos lebontották.
Városunk legrégibb középülete az
egykori Jászkürt Fogadó 1731-ben
épült. A tanács a gazdaság fellendítése
céljából döntött fogadó nyitása mellett.
A szállóvendégeken, a kerületi ülések
küldöttein túl a katonákat is itt szállásolták el, akik a régi iratok tanúsága
szerint gyakran okoztak galibát a helyszínen. A fogadó jelentőségét mutatja,
hogy kocsik befogadására alkalmas udvara egészen a Zagyváig leért. 1895-ig
működtették szállásként az épületet,
majd átvette a rendőrség. Ma félig állami tulajdonban a Csányi Alapítványnak az otthona.
A Touring Hotel már a szocialista
rendszer „remekműve” volt. Hatvanegy férőhellyel 2014-ig működött. Sem
külső, sem belső kialakítása nem érhetett nyomába a város régi szállodáinak.
Jászberény egykori kocsmáiban
inkább a Neszűr borait mérték, ám a
XVIII-XIX. században jelentős söripar
is működött a városban. A habzó nedűt
úgynevezett serkocsmákban mérték.
Az elsőt a Német Lovagrend alapította 1710-ben Gamrinus kocsma néven,
nem meglepő módon a Serház utcában. Az emeletes, tekintélyt parancsoló
épületről is maradt fenn néhány fotó az
utókornak, csakúgy mint jeles szállodáinkról, elegáns vendéglátóhelyeinkről.
Amíg városunknak nincs ismét
méltó szálláshelye a fotók nézegetése
nyújthat okot az egykori virágzó turizmus feletti merengésre. Addig marad a
ma is érvényes óhaj: Vajha volna már
egy tisztességes mulatóhelyünk…és
szállodánk!

tiszteletében. A feladatokban nem segíteni, hanem részt venni ildomos. Saját
magunk és párunk ismeretében mindig
van hová fejlődni. Meg kell tanulnunk
jól kérdezni, ahhoz, hogy eljussunk egy
adott probléma gyökeréhez. A párkapcsolat mellett a külső kapcsolatokat
sem szabad elhanyagolni. Időt kell szakítani a közös programokra párban és
társasággal egyaránt. A közös feladatok
kijelölése és a célok elérése továbblendíti a házasságot. Mindezek mellett a
mindennapokban mindig legyen jelen
a humor, a szexualitás, és természetesen
Isten, mert a dinamizmushoz, a fejlődéshez, a házasság élővé tételéhez az Úr
adja az erőt.

A szimpatikus házaspár meggyőző
előadása sokakban ébresztett gondolatot, vetett fel kérdéseket, melyeket fel
is tettek Gergőnek és Margitnak, akik
a tréfás válaszok mellett nagyon is mély
igazságokat érintettek. A pár vallásos
neveltetése rányomja bélyegét mindennapjaikra, átszövi életüket, amely Isten
útmutatásai szerint teljes, és – ahogy
a beszélgetésből kitűnt –, boldogan
kiegyensúlyozott. A Házasság hete jó
alkalom arra, hogy párkapcsolatban
élők, vagy arra készülők átgondolják,
újraértékeljék az életszövetség fogalmát
és megtapasztalhassák a Süveges házaspárhoz hasonlóan boldog kegyelmi állapotot a házasságban.
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Ismét fejleszt a Kód Kft.

A cég kettes számú telephelyén találkoztunk, ami a 4500 négyzetméteres
csarnok – ebből 2500 m2 gyártócsarnok
–, és a már-már zavarba ejtő rend ellenére mára szemmel láthatóan kicsinek

megalapította a Navayo nevű céget,
amely legalább olyan izgalmas és jó értelemben rejtélyes, mint a Kód kft., de
története külön cikket érdemel.
Az Ipartelep úti telephelyre visszakanyarodva, az itteni szerelvénygyártó
csarnokban láthattuk a cég különböző
termékeit. A rugalmas gyártócellákban a
munkafolyamattól függően rugalmasan
négy-nyolc munkatárs dolgozik össze a
végtermék előállítása érdekében. Ezek
egy részét saját maguknak készítik elő,
hogy aztán beépítsék a berendezéseikbe.
A rendelések gyors, rugalmas kielégítése érdekében a fűtött és fűtetlen raktárakban mintegy hatszázmillió forint
értékű kábelt és számtalan elektromos
alkatrészt tartanak készleten. Ugyancsak
jólfelfogott saját érdekükben hoztak létre vágóüzemet, aminek a funkciója szintén az előkészítés saját célra.

bizonyul. Az 1991-ben alapított családi
vállalkozás a világválságig mind bevételében, mind üzletfelei számának növekedésében szárnyalt, 2012-13-ra 32-33
millió eurós éves árbevétellel jelentős
céggé nőtte ki magát. Nem zárójeles
megjegyzés, hogy a válság súlyos következményekkel járt a cégre is, de stabil
rendelésállománya, az Electroluxhoz, a
Carrierhez, a VERTIV-hez, a General
Electrichez (GE) fűződő erős kapcsolatai és az előző évtizedek teljesítménye
alapján 2017-től ismét lendületes, dinamikus fejlődésbe kezdtek. Erre az
évre 25 millió eurós termelési értéket
remélhetnek. Mindehhez stabilan 150160 foglalkoztatott járul hozzá, köztük
huszonöt magasan kvalifikált szellemi
dolgozó.
Az ezredforduló után 2001-ben bekapcsolódott a családi vállalkozásba a
tulajdonos fia, Gábor is, aki 2004-ben

Elég nehéz lefordítani az újság
nyelvére, hogy mivel foglalkozik a cég
– anélkül, hogy a szakszerűséget teljes
mértékben elveszítenénk közben. A
VERTIV cégnek például szerverklímavezérlőket gyártanak, tavaly hatezer
darabot, ebben az évben pedig már a
tízezres határ a cél. A GE megrendelésére gyártanak vezérlőszekrényeket,
amelyek feladata a 100 kilovoltos, az
erőművekből érkező nagyfeszültség
tíz-húsz kilovoltos középfeszültséggé alakításának felügyelete, vezérlése,
villámcsapás, más behatások elleni
védelme. A GE-vel kialakított több
évtizedes kapcsolat révén Európában
és a Közel-Keleten is jelentős megrendeléseik vannak. Terveznek és készítenek elosztószekrényeket, amelyek
nagyméretű építményeket szolgálnak
ki. Az Ericson negyvenezer négyzetméteres kutatóközpontot hozott létre

Rendszeres olvasóink tanúsíthatják,
hogy a város hetilapja rendszeresen,
folyamatosan és kiemelten foglalkozik Jászberény cégéivel/vállalkozásaival. Érthető, hiszen náluk dolgoznak
családjaink, barátaink, az ő boldogulásuk vagy botladozásuk egyben a miénk is. Most a Kód kft. tulajdonosát
kérdeztük a családi vállalkozás jelenéről és közeljövőjéről. Kuti Mihály
exkluzív prezentációt és üzemlátogatást tartott számunkra Ondi Tamás
gyárigazgató társaságában.
Halász Lajos

az Újbudai Infoparkban, amelynek az
erősáram, a gyengeáram, a világítás, az
energia, a vészvilágítás, a hangrendszer
és a beléptető rendszer teljes technológiáját 1700 webes, internetes ellenőrző
ponttal együtt a Kód kft. szállította – és
részben tervezte –, a nyolcszáz beköltözött kutató legnagyobb megelégedésére. Az Ericson megelégedettségét pedig
az jelzi, hogy a több helyről összevont
kutatóműhelyek új otthona mellé már
tervezik az ikertornyot, ahol ugyancsak
szerepet kap majd a jászberényi cég.
Ez az elektromos kivitelezési üzletág napjainkig egymilliókétszázezer
négyzetméter épületmegrendelést teljesített nagyjából a fentiek szellemében.
Ezek között irodaházak mellett bevásárlóközpontok, kormányépületek, a
Mercedes kecskeméti, az Audi győri
gyára és a Telenor székház is szerepel. A
4-es Metro Móricz Zsigmond körtéri,
Tétényi úti és Szent Gellért téri állomásainak villamos kivitelezési munkálatai is a Kód kft-hez fűződnek. Most
a 3-as Metro felújítása kapcsán kapott
kiemelt megrendeléseket a cég, amiből
négy állomás teljes kivitelezése, bontás
és építés is vár rájuk, természetesen
a villamos kivitelezés tekintetében.
Ugyancsak szerepük van a világsajtó
által is felkapott, és a szakma által is
elismert Liget-projekt kivitelezésének
rájuk háruló szegmensében.
Kuti Mihály elmondta, hogy
cégük Magyarország egyik vezető
villamoskivitelezője. Kérdésünkre azt
is megerősítette, hogy a tervezéstől az
ajánlatkészítésen és kivitelezésen át a
megvalósulási dokumentáció elkészítéséig harminc-harmincöt kollégájuk
dolgozik a cégnek ebben a divíziójában, és karbantartó csapataik is vannak
Jászberényben, Budapesten és Nyíregyházán. Talán logikusan vetődött fel
a kérdés, hogy jászberényi központtal
hogyan lehet országos, sőt határainkon
túli feladatokat ellátni? A helyi munkálatokat a szerelvénygyártó üzemben elsősorban jászsági munkatársak végzik,
de a szerelésvezetők és szerelők között
is ők vannak túlsúlyban. A komoly
technológia megköveteli a céghez érkező dolgozók át- illetve továbbképzését. – Azok a nyertesek, mondta Kuti
Mihály – akik hatékonyak, intelligens
környezetben jó fizetéssel és juttatásokkal honorálják a dolgozók hűségét. Mi
ezen dolgozunk, év végére harminc-ötven embert kívánunk még felvenni.
Az új dolgozókra igencsak szüksége
lesz a Kód kft-nek, hiszen csak a metróhoz hatszáz darab elosztó-és vezérlőszek-

„A harmadik évezred
jászberényi gyermekeiért”
Alapítvány

köszönetet mond
azon támogatóinak,
akik 2017-ben tárgyi és
pénzbeli adományaival
hozzájárultak az alapítvány
működési feltételeinek
javításához:

Az adományokból
az intézmény tagóvodái
a tárgyi eszközeiket bővítették.
Kérjük, továbbra is kísérjék
figyelemmel a Városi Óvodai
Intézményben folyó munkát, és
felajánlásaikkal segítsék
működési feltételeink javítását.

Számlaszámunk:

3A Takarékszövetkezet
Jászberényi Kirendeltsége

69500132-10137617.

rényt kell legyártani, és terveik között
atomerőművi vezérlőszekrények előállítása is szerepel. Ez olyan újabb nagy előrelépés technológiában is, hogy 5.000
négyzetméteres új csarnok kivitelezését
terveztették meg a Nagykátai úton.
Ennek alulsó részén lesz az új üzem, az
emeletén pedig az ebben a cikkben már
említett Navayo működik majd.

A több mint negyedszázados cég
látogatásunk tapasztalatai szerint a
megújulás szándékával tevékenykedik
az Ipar 4.0, más néven a termékek és
technológiák digitalizálásának folyamatában körülbelül 3,5-nél tartanak. A
generációváltás előkészületei is tapasztalhatóak, ez azonban már egy másik
cikk témája lehet.

Elírtuk a jegyző nevét…
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Kicsit megkésve írom, kérem a kiigazítást, mert sajnos a Jászkürt Ujság
1-2. száma csak most jutott el hozzám.
19 éve elköltöztem Jászberényből, de
mivel nagyon kötődöm a városhoz, az
unokahúgom elhozza nekem az újságot.
Ebben a lapban jelent meg: „Rászorultság, érdemesség” címmel „kárpáti”
megjelöléssel az általam kifogásolt írás.
A Jászberényi Közjóléti Szövetkezet ügyvezető igazgatójaként édesapám neve
szerepel, aki helyesen dr. Czigány Mihály és nem dr. Czinege Mihály.
Abban biztos vagyok, hogy dr. Suba
Györgyné helyesen mondta a nevet, hiszen tőlem kért fényképet az anyaghoz.

A mondat az újságíró felületességéből
származik. Azért is érint olyan mélyen,
mivel édesapám 1944-ig volt jegyző a
városban, amit később a család nagyon
megszenvedett. Végre megjelent egy írás
ahol pozitív tevékenységéről írtak, csak
éppen a nevét módosították meg.
Tisztelettel: Dr. Maczkó Barnáné
***
Levelet kaptunk, ami egyszerre volt
megható és bosszantó. Megható olvasónk
ragaszkodása két évtized múltán is a városhoz, és hozzánk, hogy legalább mi szállítsuk a híreket. Ugyanakkor bosszantó,
hogy éppen ebben az írásban botlott meg
a tollunk. Sajnáljuk, és elnézését kérjük
Önnek, és olvasóinknak.
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Röplabdások farsangi kupája
 folytatás az 1. oldalról
„Ebbe a létszámba beletartoznak a
jászberényi gyerekek és a Jászkisérről,
Nagykátáról és Besenyszögről érkezett
röpisek is, akikkel együttműködési
megállapodásunk van.
Csodálatos lehetőséget tudtunk
biztosítani nekik is, hogy egymással is
megismerkedjenek és játéklehetőséget
kapjanak” – tájékoztatott Oszvald Nándor, a JRK elnöke.

A Farsangi Kupa egy egész napos röplabdatorna volt manó, mini
és szuper mini korcsoportos gyermekek részére. „Szerettük volna azokat
a fiatal utánpótláskorú játékosokat is
versenyhelyzetbe hozni, akik még nagyon kicsik, ezért nem szoktak eljárni
tornákra. Nekik szerettünk volna lehetőséget biztosítani, hogy kipróbálhassák magukat, és a szülők is láthassák,
hogy mire jutottak a gyerekek” – fogalmazott Oszvald Nándor. A manó korcsoportba tartozó gyerkőcök ugyanis a
legfiatalabb röplabdareménységek közé
tartoznak, és jó volt látni, mekkora lelkesedéssel játszottak – idősebb társaikhoz hasonlóan
Reggel kilenctől majdnem délután
három óráig folyamatosan zajlottak a

mérkőzések három pályán. Ezután volt
az eredményhirdetés, délután pedig következhetett a farsangi felvonulás. Emlékezetes volt, hogy a legapróbbaktól a
felnőtt játékosokig sokan vállalkoztak a
beöltözésre és ötletesebbnél ötletesebb
farsangi jelmezeket, illetve öltözékeket
láthattunk – amelyek elismerést is érdemeltek.
És ha már az Extraligában szereplő „nagyok” szóba kerültek: egészen

magával ragadó volt, ahogy a gyerekek
élvezték a felnőtt röpisek közelségét és
közvetlenségét. Megszámlálhatatlanul
sok autogramot osztottak ki a lányok,
ezáltal rengeteg mosolyt csalva a csemeték arcára. De az is látszott, hogy az
élmény kölcsönös; a nagycsapat tagjai
le sem tagadhatták volna, mennyire
élvezték a feléjük áradó szeretetet. Ezt
az említett autogramosztás és barátságosság mellett azzal is meghálálták
élvonalbeli röpiseink, hogy beszálltak
a gyermekekhez röplabdázni. Ha csak
egy pillanatra beleképzeljük magunkat
a helyzetükbe, átérezhetjük, mekkora
örömet jelenthetett nekik, hogy a példaképeikkel röplabdázhattak. Amikor
egyre gyakrabban beszélnek arról, hogy
a gyerekeket nem lehet mozgásra ösztö-

Berényi focisták a Honvédban
Jászberény sohasem szűkölködött tehetséges labdarúgókban, akik közül
sokan magasabb osztályban folytatták pályafutásukat. Most újabb utánpótlás labdarúgók előbbre lépéséről
tájékoztatta lapunkat dr. Gottdiener
Lajos, a JFC elnöke.
ács
– Nagy örömünkre szolgál, hogy
több mint féléves tesztelés után, a Bp.
Honvéd rábólintott két 12 éves játékosunk Bagi Ádám Gyula és Kiss Vince Boldizsár átigazolására. A fővárosi klubnál
olyan magasfokú akadémiai képzésben
lesz részük, ami biztosítja számukra a
fejlődés lehetőségét. Mi nem rendelkezünk olyan infrastruktúrával, mint a
Honvéd. Nekünk, mint alközpontnak
az a dolgunk, hogy a Jászság legtehetsé-

gesebb fiataljait a városba hozzuk, megfelelő előképzést adjunk nekik, és ha
ügyesek és lehetőségük van, követhetik
két fiatal társukat. Természetesen a szülők hozzáállása is dicsérendő, akiknek a
fiúkat egyelőre hetente két alkalommal
fel kell vinni edzésre. A többi napokon
viszont itthon a JFC keretében edzenek.
két-három év múlva viszont felköltözhetnek az Akadémiára, Pesten járhatnak
iskolába és szinte minden nap az akadémiai foglalkozásokon vehetnek rész.
Legutóbb Besenyi Gábor volt az edzőjük,
de ahogy növekedett életkoruk, minden
utánpótlásedző kezei alatt dolgoztak, így
az egész edzői stáb sikerének is elkönyvelhetjük ezt a lehetőséget. – újságolta
a JFC elnöke.
Azt is megtudtuk, hogy az idősebbek
közül Jászai-Deák Zoltán és Tamus Ignác
Róbert az NB I-es Mezőkövesd futballcsapatánál folytatja pályafutását.
Számukra is adott a lehetőség a fejlődésre, hiszen a borsodi klub nagy
erőfeszítéseket tesz az utánpótlás
képzésének fejlesztésére.
– Természetesen továbbra is
nagyon sok gyerek futballozik nálunk, az U7-től U19-ig minden
korosztályt szerepeltetünk. Most
már két busz áll rendelkezésünkre, hogy a környező településekről
behozzuk a gyerekeket az edzésekre. Itt nálunk szem előtt vannak,
továbbra is figyelemmel kísérik
őket a szakemberek és remélhetőleg folytatódik a tendencia,
azaz további tehetségek követik a
Honvédba került két futballistánkat. – fejezte be tájékoztatását dr.
Gottdiener Lajos.

nözni, különösen magával ragadó volt
átélni, ahogy például már Superman-,
vagy Macskanő jelmezbe bújt lányok
alig akarták abbahagyni a röplabdázást.
Nem véletlenül mondott köszönetet
mind Oszvald Nándor, mind pedig
Deme Gábor a gyerekeknek, a szülőknek és persze a felkészítő edzőknek –
Ambrúzs Krisztinának, Bajáriné Pesti
Anikónak, Bús Nikolettának, Elbakour
Andrénak, Györéné Iványi Andreának,
valamint Józsa Péternek. Pazar nap volt,
reményeink szerint májusban folytatása következik.
A különböző korosztályok sorrendje az alábbi:
Manók: 1. Nagykáta III., 2. Nagykáta I., 3. Jászkisér I. Szuper mini, 1.
csoport: 1. Jászberényi RK, 2. Jászkisér Phaedra II., 3. Aranytigrisek (Jászberény), 4. Nagykáta szuper III. 2.
csoport: 1. Jászberényi RK II., 2. Jeges
JRK, 3. Jászkisér II., 4. Fekete Párducok (Nagykáta), 5. Nagykátai Röplabdások. Mini: 1. Ászok (Jászberény),
2. Négy Evangélista (Jászberény), 3.
Volley Girls (Jászberény), 4. Apácák
(Jászberény), 5. Pinky Pie (Jászberény),
6. Besenyszög, 7. Mikasa (Nagykáta)
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5. oldal

Érmek Siófokról

A Jászsági Harcművészeti Akadémia versenyzői Siófokon vettek részt a Sport
Ju-jitsu I. Balaton Kupa Rangsorversenyen. Garamvölgyi Mihály négy tanítványának eredményei. Fighting system versenyszámban aranyérmes lett: Csillik Gábor (U18, -81 kg), ezüstérmes: Csillik Ágnes (U18, -63 kg) és Sinka
Balázs (U18, -73 kg). A Ne Waze (földharc), versenyszámban: Csillik Gábor
ismét aranyérmet, Szálkai Kíra (U15, -63 kg) pedig bronzérmet szerzett.

6. oldal

Programok
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Márciusi ajánlatok
Lúdanyó meséi - Tánc-mesejáték
március 1. csütörtök 13 óra
Az előadás a tánc nyelvén, interaktív módon
mesél a gyermekeknek tündérekről, a Szépségről
és a Szörnyetegről, a kínai császárnéról és Csipkerózsikáról. A történetet Lúdanyó (Haumann
Petra) meséli el nekünk, miközben hazafelé tart
ludacskáival.
Főnix Fészek Műhelyház
Ifjú Művésztanárok Hangversenye –
„Kicsit másként”
március 2. péntek 17.30 óra
60 éves a jászberényi Palotásy János Zeneiskola
emlékév sorozatának rendezvénye.
Déryné Rendezvényház
Galériabusz
március 3. szombat 8 óra
Galériabusz indul a kiskunhalasi Thorma János
Múzeumba, az ottani, egyedülálló Thorma festményeket bemutató állandó kiállítás, gyűjtemény
megtekintésére.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria szervezésében
Egészségnap a Jászberényi Termálfürdőben
március 3. szombat 10 óra
A Termálfürdő tartalmas Egészségnap keretében
mutatja be szolgáltatásait, valamint egészségügyi problémával kapcsolatos kérdéseikre – a
megjelent szakorvosok segítségével – választ
kaphatnak.
Ingyenes programok: vércukor, vérnyomás,
testtömeg mérés, belgyógyászati és reumatológiai szakorvosi szaktanácsadás; próbálja ki a
vizitornát; ismerkedjen meg a jóga jótékony
hatásaival.
Ingyenes szolgáltatások: mágnesterápia,
elektroterápia, mofetta, masszázs, tangentor,
iszapkezelés.
A programok és szolgáltatások ingyenesek, de
egyes események regisztrációhoz kötöttek!
Jászberényi Termálfürdő
Gyere, bulizz velünk! - Tavaszindító buli
március 3. szombat 19 óra
Vacsorával és táncos mulatsággal egybekötött
tavaszindító bulira várják az érdeklődőket. A
zenét Detvai Gyula szolgáltatja, az est során a
Fortuna Együttes kabaréjelenetekkel színesíti a
programot.
Arany Kanál étterem

Örömlányok végnapjai - zenés vígjáték
március 3. szombat 19 óra

Valahol a Mátraalján lakik nénje. (mint a
mesében) Szépen lassan telnek a napjai. (mint a
mesében)
Nyugdíjazása után azonban úgy dönt, nem
engedi, hogy leírják. (mint a mesében) Ezért
megalapítja a Csöpike Csibéi Betéti Társaságot
(rövidítve: Csöcsi Bt.-t) melynek fő profilja… (és
ez innentől, már nem mese!) hanem az Örömlányok végnapjai!
Lehel Film-Színház

A hónap műtárgya
március 6. kedd 17 óra

Halványlila gőz – L’art pour L’art társulat
március 9. péntek 18 óra

A képzőművészeti sorozat márciusi eseményén
Olgyay Ferenc Tél a hegyen című festményét,
Farkas-Gattyán Adrienn Zóra, a Hamza Múzeum
művészettörténésze mutatja be. Ez alkalommal
emlékeznek a festő halálának 80. évfordulójára is.
Szikra Galéria

Az abszurd humort játszó L'art pour l'art
Társulat Besenyő családja az Ifiház színpadán!
Találkozz Anti bácsival, Margittal, Besenyő Pista
bácsival, Zigótával.
Ifjúsági Ház

Braindogs klubkoncert - Tom Waits
zseniális számai és zenéje élőben!
március 3. szombat 21 óra

Braindogs már jó ideje a hazai koncertélet legnagyobb nevekből álló alkalmi tribute-zenekara,
hiszen a Quimby-tagok (Kiss Tibor, Varga Livius)
mellett Frenket, a bécsi Ripoff Raskolnikovot és az
angol Ian Siegalt is soraiban tudó, Tom Waitsdalokat játszó zenekart öt markáns egyéniség vezeti (és ott van köztük a Pál Utcai Fiúk-tag Varga
Laca basszusgitáron és Nagy Szabolcs zongorán. A
legjobb kortárs blues-dalnokok közé tartozó Ian
Siegal nem ismeretlen vendég Magyarországon.
Azért találkoznak évente, néhány koncert erejéig,
hogy eljátsszanak valamit attól a fickótól, akit
mindannyian csodálnak.
Ifjúsági Ház

Márciusi sportprogramok

Bakancslista – A Szentföld csodája
március 6. kedd 18 óra
A Szentföld ahol az ég és a föld összeér. Dr. Stella
Leontin kanonok, plébános tart képes úti beszámolót Izraelben szerzett személyes élményeiről.
Jászberényi Városi Könyvtárban
Frankofon filmnapok
március 8-14.
A filmeket francia nyelven, magyar felírattal
vetítjük.
Lehel Film-Színház Sára Sándor terem

Családi Játszóház – Húsvéti Játszóház
március 11. vasárnap 9 óra
Tojásberzselés és írókázás, csuhé tojástartó és nemez figurák készítése. Gyere és készüljünk együtt!
A Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület
kézművesei segítenek az alkotómunkában. Főtt
tojást mindenki hozzon magával!
Lehel Film-Színház
Vasárnapi matiné - Csacska nyulacska
március 11. vasárnap 11 óra

Pajzán mesék nőnapra – „csak” felnőtteknek
március 8. csütörtök 17 óra

Március 17. szombat 18 óra
Bercsényi úti játékcsarnok
NBI A kosárlabda mérkőzés: JP-Auto
Jászberényi KSE – Alba Fehérvár

Március 1. csütörtök 17 óra
Bercsényi úti Játékcsarnok
Női röplabda Extraliga:
Jászberény – Kaposvár.
Március 10. szombat 18 óra
Bercsényi úti játékcsarnok
NBI A kosárlabda mérkőzés: JP-Auto
Jászberényi KSE - Naturtex-SZTE-Szedeák
Március 11. vasárnap. 14.30 óra
Városi Stadion
NB III Keleti csoport: Jászberényi FC –
Salgótarján labdarúgó bajnoki mérkőzés.
Március 11. vasárnap 15 óra
Fedett műjégpálya
Amatőr Hoki Liga II. osztály:
Jászberényi CHC – ESMTK Jéglovagok
jégkorongmérkőzés.

Március 25. vasárnap egész nap
Lehel Sportcsarnok
Megyei női kézilabda forduló kilenc csapat
részvételével. Köztük Jászberény, Jászfényszaru
és Jászalsószentgyörgy együtteseivel.
Március 25. vasárnap 10 óra
Ifjúsági Ház
Sakk NB II. Erkel csoport: Jászberényi
Sakk Kör – BEAC I. Barcza
Március 25. vasárnap 16 óra
Városi Stadion
NB III Keleti csoport: Jászberényi FC –
Tiszaújváros labdarúgó bajnoki mérkőzés.

Ötórai tea Nőnapra, nem csak nőknek! "Felnőttmesék" Bukovics János apci mesemondó, a
Magyar Kultúra Lovagja előadásában.
Jászberényi Városi Könyvtárban

A történet egy nyulacska viszontagságairól szól,
melyből megismerhetjük, hogyan kerül bajba naivsága miatt, s miként szabadul reménytelennek
tűnő helyzetéből. A Dvorák és Patka Pantomim
Színház előadása.
Lehel Film-Színház
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Emlékezzünk együtt az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc HŐSEIRE!
március 15. csütörtök

9 óra Ünnepi szentmise a Római Katolikus
Főtemplomban
10 óra Toborzó a Szentháromság téren - Közreműködnek: Jászság Népi Együttes, Viganó
Alapfokú Művészeti Iskola táncos növendékei,
Jártató Zenekar, Jász Lovas Bandérium
10.30 óra Ünnepség és koszorúzás az 1848-as
emlékműnél és a Petőfi szobornál - Közreműködnek: Szent István Sport Általános Iskola.
Az ünnepséget követően a Városvédő és Szépítő
Egyesület megemlékezést tart a Fehértói temetőben a 1848-49-es hősök síremlékénél
Kapcsolódó program:
15.30 óra Filmvetítés a Lehel Film-Színház Sára
Sándor termében - Szegénylegények (magyar
filmdráma 1965, rendezte: Jancsó Miklós)
Klubkoncert – Takáts Tamás Blues Band
március 16. péntek 21 óra

Az ország egyik legkiválóbb énekese, a Karthago,
a Senator és az East frontembere, Takáts Tamás
1990-ben hozta létre saját zenekarát. Gyorsan
kiderült, hogy több lesz a társulatból, mint hobbibanda, a kis kluboktól a legnagyobb fesztiválokig mindenhol nagy sikert arat blues műsoruk. S
hogy mi várható a klubkoncerten? “Optimizmus,
búfelejtés, rock and roll!” – ahogyan Takáts
Tamás szokta mondani!
Lehel Film-Színház
Húsvéti „előkészület”
március 19. hétfő 17 óra
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jászberényi csoportjának rendezvényén, húsvéti „előkészületen” vehetnek részt, melyet Szántó József
címzetes apátplébános vezet.
Szent István ház

Múzeumi Esték - A Jászok az 1848-49-es
szabadságharcban
március 21. szerda 17 óra
Történetek, tények, anekdoták, dr. Hermann Róbert, hadtörténész, egyetemi tanár, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc szakértője, a korszak
kutatója, érdekes előadásában.
Jász Múzeum
Éljen Nápoly! –
nápolyi dallamok, színek, ízek
március 21. szerda 18 óra
Koncert a Szikra Galéria kávézójában olasz vendégművészek közreműködésével: Sossio Capasso zongora és Maria Antonucci – ének. Konferál Réz
Lóránt orgonaművész. A koncertet követően a
Szikra Galéria éttermében nápolyi specialitásokat
kínálunk vendégeinknek.
Szikra Galéria
Ünnepre hangoló –
játszóház a húsvét jegyében
március 24. szombat 9 óra
Kézműves helyszínek, játszósarok és húsvéti vásár
várja a kicsiket és nagyokat a múzeumépületben.
Hamza Múzeum
Ovis Ugri – Bugri Játszóház
március 24. szombat 9.30 óra
Ovis Ugri-Bugri Játszóház ugrálóvárakkal és húsvéti kézműves foglalkozások kizárólag ovisoknak!
a volt úttörőház (Bercsényi út 52.)
Bach és Mozart - Szimfonikus bérlet
március 24. szombat 18 óra
A Szolnoki Szimfonikusok műsorán: Mozart:
F-dúr divertimento; Bach: V. (F-moll) zongoraverseny; Mozart: X. (G-dúr) szimfónia No. 10.
k. 74. és XIV. (Esz-dúr) zongoraverseny
Vezényel: Izaki Maszahiró Közreműködik: Fujii
Aki (zongora)
Déryné Rendezvényház
Rajzpályázat – az állatkerti pólók
grafikájának megtervezése
március hónapban rajzolhatsz, leadási határidő: április 9.
Elsősorban a Jászberényi Állat- és Növénykert
állataival, itteni élményekkel összefüggő vidám,
egyszerű, nyomdatechnikailag megvalósítható
rajzokat várnak. A technika kötetlen – ceruza,
filctoll, zsírkréta, festék, számítógépes rajzok.
Méret: papír alapon A4-ben, elektronikusan jpg
vagy pdf.
A legjobb öt munkát egy különleges állatkerti
sétával és 10.000 Ft utalvánnyal díjazzuk!
Részletek a Jászkürt Újságban és az Állat- és
Növénykert honlapján!
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Márciusi moziműsor
Kisterem
Az én XX. századom
fekete-fehér, magyar játékfilm, 99 perc (12)
március 1., 2., 3., 6., 7., 16.15 óra, március 4., 5.,
18.15 óra.
Vonat Busanba - Zombi expressz
feliratos, dél-koreai horror akció-horror-dráma, 118
perc (18) március 1., 2., 3., 18.15 óra, március 4.,
5., 6., 7., 20.15 óra.
Lady Bird
feliratos, amerikai vígjáték, 94 perc (12)
március 4., 5., 20., 21., 16.15 óra, március 6., 7.,
15., 16., 17., 18.15 óra, március 1., 2., 3., 18.,
19., 20.15 óra.
Eszeveszett esküvő
feliratos, francia vígjáték, 117 perc (12)
március 8., 16.15 óra, március 10., 18.15 óra,
március 12., 20.15 óra.

Sztálin halála
francia-angol vígjáték, 106 perc (12)
március 29., 30., 31., 20.30 óra, április 1., 2.,
16.15 óra, április 3., 4., 18.15 óra.
Nagyterem
Hihetetlen történet az óriás körtéről
dán animációs film, 99 perc (KN)
március 4., 11 óra, március 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16 óra.
Éjszakai játék
amerikai akciófilm, 100 perc (16)
március 1., 2., 4., 5., 6., 7., 18 óra.
Vörös veréb
amerikai thriller, 139 perc (16)

Mrs. Hyde
feliratos, francia dráma, 95 perc (12)
március 8., 18.15 óra., március 10., 20.15 óra,
március 13., 16.15 óra.
Viszontlátásra odafönt
feliratos francia filmdráma, 110 perc (16)
március 8., 14., 20.15 óra, március 11., 16.15
óra, március 13., 18.15 óra.
Egy burka, egy nadrág
feliratos francia vígjáték, 88 perc (12)
március 9., 14., 16.15 óra, március 13., 20.15 óra.
Derült égből család
feliratos, francia vígjáték (12)
március 9., 18.15 óra, március 11., 21.15 óra,
március 12., 16.15 óra.
Szülői felügyelet
feliratos francia filmdráma–thriller 93 perc (16)
március 9., 20.15 óra, március 10., 16.15 óra,
március 12., 14., 18.15 óra.
Vándorszínészek
magyar dráma (12)
március 11., 18 óra közönségtalálkozó, március
16., 17., 20.15 óra, március 18., 19., 16.15 óra,
március 20., 21., 18.15 óra.

március 1., 2., 4., 5., 6., 7., 20 óra.
Bosszúvágy
amerikai akcióthriller 108 perc (16)
március 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17.,
18., 19., 20., 21., 18 óra.
Hívatlanok 2 - Éjjeli préda
magyarul beszélő, amerikai horror (18)
március 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 20.30 óra.
Nyúl Péter
magyarul beszélő, ausztrál-amerikai-angol családi
animációs film, 93 perc (6)
március 18., 25., 11 óra, március 15., 16., 17.,
18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,
16 óra.
12 katona
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 130 perc (16)

Szegénylegények
magyar dráma
március 15., 15.30 óra.
Szellemek háza
magyarul beszélő, ausztrál-amerikai horror 99 perc (16)
március 15., 20.15 óra, március 16., 17., 16.15
óra, március 18., 18.15 óra.
Láthatás
francia dráma, 93 perc (16)
március 19., 18.15 óra, március 20., 21., 20.15 óra.

március 16., 18 óra, március 15., 17., 18., 19.,
20., 21., 20.30 óra.
Tomb Raider
amerikai akciófilm (12)

Ismael szellemei
feliratos, francia romantikus dráma, 114 perc (12)
március 22., 23., 24., 16.15 óra, március 25.,
26., 18.15 óra, március 27., 28., 20.15 óra.
A Művészet templomai: Kincseskamrák A csodák világa
feliratos olasz ismeretterjesztő film, 90 perc (6)
március 22., 23., 24., 18.15 óra, március 25.,
26., 20.15 óra, március 27., 28., 16.15 óra.
Sötétben
feliratos, német-francia krimi, 106 perc (16)
március 22., 23., 24., 20.15 óra, március 25.,
26., 16.15 óra, március 27., 28., 18.15 óra.
A szelíd teremtés
feliratos, francia-német-holland-litván dráma, 143
perc (16)
március 29., 30., 31., 16.15 óra, április 1., 2.,
18.15 óra, április 3., 4., 20.15 óra.
Lajkó - Cigány az űrben
magyar fekete komédia, 90 perc (12)
március 29., 30., 31., 18.45 óra, április 1., 2.,
20.45 óra, április 3., 4., 16.15 óra.

március 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 18 óra.
A párizsi vonat
amerikai film, 94 perc (12)
március 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 20.30 óra.
Sherlock Gnomes
amerikai-angol családi animációs film, 93 perc (6)
március 29., 30., 31., április 1., 2., 3., 4., 16 óra,
április 1., 11 óra.
Nap nap után
amerikai film, 95 perc (12)
március 29., 30., 31., április 1., 2., 3., 4., 18 óra.
Gringo
magyarul beszélő, ausztrál-amerikai akció-vígjáték,
94 perc (16)
március 29., 30., 31., április 1., 2., 3., 4., 20 óra.

8. oldal

Fórum

www.jku.hu

2018. március 1.

A család szeretete Szellemkatonák százéves nyomában
Az első világháború megannyi szenvedést és pusztulást okozott, csaknem
tízmillió katona esett el a fronton.
Több tízezren kerültek hadifogságba, akik közül csak kevesen térhettek
haza, legtöbbjükről még azt sem tudni, hol nyugszanak földi maradványaik. Az első világégés egyik fehér foltját
tárta fel, és járta végig az úgynevezett
balkáni halálmars hadifoglyainak
útját dr. Margittai Gábor író, irodalomtörténész. Az út során szerzett tapasztalatairól február 15-én, a Lehel
Film-Színházban számolt be.

Édesanyánk, nagymamánk, dédikénk
Nagy Mihályné (sz. Borics Rozália)
1928. február 27-én született Jászberényben. Ötéves korától édesanyja
nevelte egyedül, két testvérével együtt.
Az apja halálával a derűsnek indult
gyermekévek kettétörtek. Ennek ellenére édesanyjuk mindent megtett a
felhőtlen gyermekkorukért.
Rozália is megtanulta a kertészet
„csínját-bínját”. Ezt gyakorolta otthon,
és napszámban is. Fiatal korában szeretett
táncolni, főleg a Parlamenti fellépésekről
mesélt. Tanulási kedvével és példamutatásával segítette gyermekeit a tanulásban,
egy időben végezte az általános iskola 7.8. osztályát egyik gyermekével.
Életében a legjobbat az édesapánk
iránti szerelme hozta. 1949-ben kötött
házasságot Nagy Mihállyal. Egymás
után három leánygyermekük született.
Könnyebbé akkor vált az életük, amikor a három gyermek mellett munkát

vállalhatott a Jászberényi Cipőipari
vállalatnál. Mindig becsületesen dolgozott, kiállt a dolgozók érdekeiért is.
Mi is fordulhattunk hozzá segítségért, egy-egy jó szóért. Lányaikra,
reánk mindig büszkék voltak. (Különböző beosztásokban hosszú időt töltöttünk el a szociális,- az egészségügyi és
pénzügyi területen.)
Édesanyánk nyugdíjba vonulása
után (1983) apukánkkal együtt a nagy
kert és az unokákkal való foglalkozás töltötte ki a felszabadult idejüket.
Édesapánk halála után hosszú ideig
elvégezte a ház körüli teendőket. Segítséget mostanában már elfogad tőlünk.
Hogy meg tudjuk-e adni azt a sok jót
és szépet, amit kaptunk tőle, nem tudjuk, de reméljük, hogy a 90 év után
is azt érzi, hogy biztosítani akarjuk a
csendes, nyugodt hétköznapjait.
Jó egészséget kívánnak lányai, vejei,
unokái, unokavejei, unokamenye és
négy dédunokája!

Kérdésekkel tarkított sajtótájékoztató
Balogh Béla MSZP-s képviselő és
Molnár Zsolt, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke, a
Magyar Szocialista Párt elnökségi tagja
február 21-én, a Polgármesteri Hivatal
1-es termében tartottak sajtótájékoztatót a közvilágítási pályázat kapcsán
megfogalmazott kérdéseikről.
munkatársunktól
A média helyi képviselőit Balogh
Béla bizottsági elnök, MSZP-s önkormányzati képviselő köszöntötte, majd
elöljáróban elmondta, hogy sajtótájékoztatójuk egyik apropója a közvilágítási pályázat és annak végrehajtása volt.
Balogh Béla elmondása szerint, február 13-án adatszolgáltatás igénylésével
fordult a jegyzőhöz, hogy a 2015-ben
elnyert közvilágítási pályázat lebonyolítása során keletkezett valamennyi iratba
betekintést nyerhessen. Szabó Tamás polgármester a február 14-i testületi ülésen
a kéréssel kapcsolatban elmondta, hogy
mivel folyamatban lévő jogi ügyről van
szó, ezért ő nem járul hozzá. Balogh Béla
véleménye szerint az iratokat ki kell adniuk, s amennyiben azt mégsem teszik
meg, perre viszi az ügyet. Balogh képviselő állítása és megítélése szerint a bíróság
meg fogja ítélni az iratok kiadását attól
függetlenül, hogy az eljárás és az azzal

kapcsolatos ügyek mikor záródnak le. Az
üggyel kapcsolatban számos kérdést intézett a polgármesterhez a sajtón keresztül,
többek között abból kiindulva, hogy szerinte Jászberény és Vác pályázata szinte
teljesen megegyezik. Kik voltak a közbeszerzési bizottság tagjai? A polgármester
tagja volt-e és milyen feladatot vállalt?
A sajtótájékoztató másik témáját
szintén az országos sajtó híre generálta,
melyben Szabó Tamás 2015-ös lakásügyét firtatták. Balogh ezzel kapcsolatban
is kérdéseket fogalmazott meg: Milyen
segítséget nyújtott a másik pályázó családnak, hogy a három gyermekkel jobb
körülmények között élhessenek? A saját
pályázatában leírt feltételek teljesültek-e?
Valóban azok költöztek-e a lakásba, akiket a pályázatban, mint lakótársakat feltüntetett?
A sajtótájékoztató második felében
Molnár Zsolt országos viszonylatban beszélt a fent említett témákról. Véleménye
szerint részletesen ki kell majd vizsgálni,
hogy miért az Orbán Viktor miniszterelnök vejéhez köthető Elios Innovatív Zrt.
nyerte a legdrágább ajánlattal a közvilágítás kivitelezését. Elmondása szerint a
szocialisták megválasztásuk esetén helyreállítanák az önkormányzatiságot, azaz
önkormányzati hatáskörbe kerülnének
azok az ügyek, amelyeket jelenleg a járások és kormányhivatalok végeznek.

Gergely Csilla
Az előadás alapjául szolgáló és címével is megegyező Szamár-sziget szellemkatonái című könyvét 2014-ben adta
ki. Kutatásairól feleségével, Major Anitával dokumentumfilmet is készítettek
Szamár-sziget rabjai címmel, melyekből
részleteket a jelenlévők is láthattak a
mozivásznon, de az egyik legnépszerűbb
videómegosztó csatornán is megtalálható. A házaspár kétszemélyes expedíciója
ma már kuriózumnak számít, de ezzel
is bizonyítani szerették volna, hogy a felfedezések kora még nem járt le. Útjaik
során kisebbségeket, szórványokat kutatnak, az ő épített örökségüket, a festői táj
szépsége alá rejtőzött múltat igyekeznek
feltárni. Elsődleges céljuk nem adatok
utáni kutatás, hanem emberi történetek
fellelése.
A XX. század lágertörténet-sorozata rengeteg áldozatot követelt, tömegek
haltak meg rövid idő alatt. Rengeteg a
jelöletlen, névtelen sír nemcsak a háború
sújtotta övezetekben, de olyan helyeken
is, ahol nem is gondolnánk. Egy ilyen
feltáratlan helyszín rejtelmeit, a Szardíniához tartozó Szamár-sziget legendáját
kutatta fel dr. Margittai Gábor, s talán
maga sem számított rá, mire bukkan az
aprócska szigeten.
Asinara, azaz Szamár-sziget ma már
turistalátványosság, sziklás vidékeit nemzeti parkká nyilvánították. Mindössze

A HPO Hungary Kft. felvételt hirdet
jászberényi telephelyére
az alábbi munkakörben:

CNC Operátor

Feladat:
• CNC gépek kezelése, elkészült
alkatrészek méretellenőrzése
Elvárás:
• Középfokú végzettség,
• Két vagy három műszakos
munkarend vállalása (6h-14h,
14h-22h és 22h-6h)
KIEMELT BÉREZÉSSEL! Várjuk
szakképesítés nélküli és pályakezdő
munkavállalók jelentkezését is!
Fényképes önéletrajzokat a
hpo@hpo-group.hu
e-mail címre várjuk.

A HPO Hungary Kft. felvételt hirdet
jászberényi telephelyére
az alábbi munkakörben:

Végellenőr

Feladat:
• Autóipari alkatrészek minőségellenőrzése a cég szabványainak
megfelelően
Elvárás:
• Minimum 8 általános
• Monotonitás tűrés, jó látás
• Egy (6h-14h vagy 8h-16h) vagy
két (6h-14h és 14h-22h)
műszakos munkarend,
ülő munkavégzés vállalása
Fényképes önéletrajzokat a
hpo@hpo-group.hu
e-mail címre várjuk.

néhány rom, elhagyatott épület árulkodik
róla, hogy itt valaha munkatáborok, a szicíliai maffia szigorúan őrzött börtöne, ha
úgy tetszik, Itália Alcatraza működött. A
lakosságot a XIX. század végén telepítették ki azzal a céllal, hogy karantént állítsanak fel a szigeten. Az első világháború
idején a Balkánról több hullámban érkező hadifoglyok is e szigeten raboskodtak a
háború végéig, már aki túlélte a megpróbáltatásokat. Abból ugyanis jutott bőven
a rigómezei csata (1915. november) után
elinduló mintegy harmincötezer magyarorosz hadifogolynak, és az őket maguk
előtt terelő, menekülő szerb katonáknak.
1915 december végére elérték az albán
tengerpartot, de addigra számuk tízezer
hadifogollyal megfogyatkozott a zord tél,
az éhínség, a tífusz és a kolerajárvány miatt. Innen teherhajókkal folytatták az utat
egészen Szamár-szigetig.
A néhány napos út során a halottakat
a tengerbe dobták, akik pedig Asinara
kísérteties földjére léphettek azt hitték,
hogy az édenkertbe jutottak. A gyönyörű táj azonban kínszenvedést tartogatott
számukra és legtöbbjüknek örök nyughe-

lyéül szolgál.
A kopár vidéken az első hullámban
érkező hadifoglyok építették fel a munkatáborokat. Még ma is áll Ferrari tábornok emlékoszlopa, aki saját dicsőségére
állítatta az emlékművet Árpád János,
budapesti szobrásszal. Az alkotójára a feltüntetett vezetéknév utal.
Az albínó szamarakról elnevezett,
mintegy 17 kilométer hosszúságú szigetnek ma már csak egyetlen lakója van, aki
hűen őrzi a balkáni halálmars itt nyugvó
áldozatainak emlékét. Gianmaria egykor
börtönőrként szolgált, ma már a nemzeti
park munkatársa és a turisták idegenvezetője. Megindító látvány a dokumentumfilmben is bemutatott fehér kápolna,
amely becslések szerint 7000 osztrák-magyar hadifogoly maradványait őrzi a két
világháború közti időszakból. A szellemkatonák csontjait rejtő vitrinek között
Gianmaria elcsukló hangon nyilatkozta:
„Gyakran kérdezik tőlem, hogy miért
nem félek itt egyedül? Pontosan ők azok,
ezek a lelkek, akik segítenek nekem, védelmeznek és erőt adnak ahhoz, hogy itt
maradjak.”

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
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Elismerések az ápolóknak
Február 19-én, Kossuth Zsuzsanna
születésnapján a jó példával elöljáró
nagy elődre emlékezve az ápolókat köszöntjük hazánkban. Kedden délután
a Szent Erzsébet kórház dolgozóinak
tevékenységét ismerték el az alkalomra
rendezett ünnepség keretében.
k. m.
Dr. Sinkó-Káli Róbert főigazgató,
Pócs János a jászság országgyűlési képviselője, valamint Szabó Tamás polgármester ünnepi beszédeikben utaltak
az ápolók önzetlenségére, példaértékű
munkájukra. Czigány Anikó ápolási
igazgató köszöntőjét követően – aki
az ápolás történetének két kiemelkedő alakjára, Kossuth Zsuzsannára és
Florence Nightingaléra emlékeztetett
–, Szántai Attila vállalkozó felajánlásában két dolgozó vehetett át munkája

Márciusi
véradások
március 6. Jászberény, Tűzoltóság,
Jákóhalmi u. 11/a. 9.30-12 óráig
március 6. Jászfelsőszentgyörgy,
Művelődési Ház, Fő u. 63. 14-16.30
óráig
március 8. Jászberény, Főiskola,
Rákóczi u.53. 9-12 óráig
március 8. Jászszentandrás, Müv.
ház, Rákóczi u. 92. 14-17 óráig
március 9. Jászkisér, Általános isk.,
Petőfi u. 1. 14-17 óráig
március 19. Jászapáti, Gimnázium,
Vasút út 2. 9-12.30 óráig
március 19. Jászjákóhalma, Gazdakör, Bajcsy 9. 14-17 óráig
március 22. Jászberény, Liska,
Rákóczi u. 13. 8-12.30 óráig
március 22. Jászberény, Kp. Óvoda,
Bajcsy u. 10. 14-16 óráig
március 29. Jászapáti, Mg. Zrt., Dr.
Szlovencsák 4-5. 14-17 óráig

jutalmául utazási utalvány formájában
díjakat.
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház ez évben az év ápolója kitüntetésben Csomorné Csenki Ilona intenzív
szakápolót részesítette, aki kisebb megszakításokkal 1988. óta dolgozik a kórházban. Először asszisztensként, majd
a Belgyógyászati osztályon nővérként
tevékenykedett. 2006. óta az Intenzív
osztályon intenzív betegellátó-, és klinikai szakápolóként, jelenleg főnővérhelyettesként dolgozik. 2014-ben átmeneti ideig főnővéri feladatokat látott
el. 2016. június óta a Belgyógyászaton
ismét vállal plusz műszakokat, nagyban segítve ezzel az osztály működését.
Mindig rendelkezésre áll, soha nem
mond „nem”-et. Magas szintű szaktudással rendelkezik, munkáját lelkiismeretesség jellemzi. Feladatait pontosan,
precízen végzi, amit munkatársaitól
is megkövetel. Az ápolást hivatásának
tekinti, emberséggel áll helyt a súlyos
betegséggel küzdő páciensek mellett.
Szakmai tudását igyekszik folyamatosan bővíteni. Munkáját a hivatás iránti
elkötelezettség, a betegek iránti empátia
vezérli. Munkáját szakmai hozzáértéssel, határozottsággal végzi, nagy munkabírás és kitartás jellemzi. Szorgalmas,
segítőkész, munkatársai szakmailag és
emberileg is bármikor számíthatnak rá.
Kollégái elismerik munkáját, tisztelik
kitartásáért, az egészségügy, ápolásügy

iránt érzett elhivatottságáért. Több évtizedes ápolói munkássága, az egészségügy, ápolásügy és a kórház közössége
iránt érzett elhivatottsága méltóvá teszi
az Év ápolója díjra.
Az Év asszisztense kitüntetésben
Tóthné Vincze Szilvia röntgen asszisztens részesült, aki 2008-tól dolgozik
az intézetben röntgenasszisztensként.
Kezdetben a Riszner sétányon működő tüdőgondozóban készítette a
mellkas felvételeket és adminisztrálta
a tüdőszűrésen megjelent betegeket.
2013-tól már a röntgen osztály oszlopos tagja. Munkához való hozzáállása
példaértékű, azt nagy felelősségtudattal, odaadással végzi. A betegekkel és
munkatársaival mindig türelmes és
kedves, nyugodt, békés természetű,
szolgálatkészség jellemzi. Az új dolgok
megtanulása és elsajátítása nem jelent
számára problémát, továbbképzéseken
is szívesen vesz részt. Jelenleg CT operátori képzés előtt áll. Munkaidőn túli
feladatokkal mindig meg lehet bízni.
Szabadidős tevékenységekben, osztályos kikapcsolódásokban mindig vidáman részt vesz. A Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház az egészségügyben
végzett kimagasló munkájáért az Év
asszisztense kitüntetésben részesíti.
Az ünnepség fényét emelendő Jáger
János és barátainak zenés műsorát hallgathatta a közönség, majd a ceremónia
állófogadással zárult.

Télen is felkészülten!
Újdonság!!!

Natur kozmetikumok

Bio gluténmentes és
natúr élelmiszerek
kaphatók üzletünkben.

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

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

H, P.: 8-13,
K, Cs.: 13-19
Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Lenkei vitaminok, melegítőpárnák, kompressziós harisnyák.

Egészségnap a Jászberényi Termálfürdőben
március 3-án (szombaton)

Dr. Buck Rita reumatológus és Dr. Czigány Tamás
belgyógyász, diabetológus közreműködésével
sebész főorvos
magánrendelése

Jb., Szent Erzsébet Kórház
sebészeti szakrendelőjében
KEDD: 15.30-16.30-ig

Proktológiai szakellátás
(pl. aranyér műtét nélküli kezelése).
Nagyműtétek megbeszélése, szervezése
(sérv, epe, gyomor, vastagbél).
Kisműtétek végzése helyben.

Tel.: 06-30/244-0724
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059

MEGHÍVÓ

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája
meghívja a kórház nyugdíjas dolgozóit
a 2018. március 6-án, 15 órakor tartandó

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

Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Rendelési idő változás!

Dr. Krasznay Péter

program
soron következő rendezvényére.

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.

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

Plasmage vágás nélküli
szemhéjplasztika
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

március 3-án, szombaton a Termálfürdőben nyílt napot tartunk,
amelynek keretében bemutatjuk szolgáltatásainkat, valamint egészségügyi
problémájára, feltett kérdéseire – a megjelent szakorvosok segítségével választ kaphat, és mindezt ezen a napon ingyen teheti meg.

Programok:
• 10.00-14.00-ig Vércukor, vérnyoA nap folyamán (9.00 és 16.30 kömás, testtömeg mérés, belgyózött) az alábbi ingyenes egészséggyászati, valamint reumatológiai
ügyi szolgáltatások vehetők igényszakorvosi szaktanácsadás
be, amelyekhez szintén előzetes
• 9.30-10.00-ig Szárazföldi torna
időpont egyeztetés szükséges:
(emeleti tornaterem)
• Mágnesterápia
• 11.00-11.30-ig Vízi torna (emelet
• Elektroterápia
nagy termál medence)
• Mofetta (széndioxidos szárazfürdő)
• 10.30-11.30-ig Dr. Buck Rita
• masszázs,
előadása a reumatikus meg• tangentor (víz alatti vízsugármasszázs)
betegedések és a fizioterápia
• iszapkezelés
- mágnesterápia, elektroterápia,
• gyógytorna, szárazföldi torna
mofetta (széndioxidos szárazfürdő) Az érdeklődők több turnusban,
jótékony hatásának ismertetése.
meghatározott ütemezéssel igény• 11.30-12.30-ig Dr. Czigány Tamás
előadása a diabéteszről, érszűkület- be vehetik a termálvizes medencéket, illetve kipróbálhatják a finn
ről és belgyógyászati panaszokról
szaunát és a kamillás gőzkabint is.
• 14.00 és 15.30 között Vízitorna
több turnusban
• 15.00-17.00 között két turnusban Jóga (földszinti tornaterem),
Nyitrainé Rusvai Tünde jóga-oktató vezetésével.
Érdeklődni, további információt és időpontot kérni
az alábbi címen és elérhetőségeken lehet:
Cím: 5100 Jászberény, Hatvani út. 5.
Tel.: 06 57/412-108, 06 30/942-1043
A szolgáltatások igénybevételére a jelentkezések
(regisztráció) sorrendjében van lehetőség, ezért kérjük,
ezt mielőbb tegye meg, hogy biztosan részt vehessen
a rendezvényen.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Üzemeltető

10. oldal

Művészet
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Hit és művészet

Az ART Camp
Budapesten

2018. március 1.

Szombati táncláz

2017 augusztusában kilenc napon át
zajlott a 27. ART Camp Nemzetközi
Művészeti Szimpózium Jászberényben, melynek záró kiállításán 35 –
köztük több helyi kötődésű – kortárs
képzőművész műveiből nyílt kiállítás
a Lehel Film-Színházban Folyam(at)
ok címmel. A később az EKE Jászberényi Campusán is bemutatott tárlatot idén márciusban a budapesti Bartók 1 Galéria hívta meg kiállítani.
Góg Zoltán

Demeter István pap, költő és festő
önéletrajzi írásának második kötetét mutatta be Farkas-Gattyán Adrienn Zóra művészettörténész február
22-én, a csütörtöki múzeumi klubdélutánon.
Szabó Lilla
Demeter István papköltő neve ismerősen cseng, hiszen egy évvel ezelőtt
januárban szintén a Hamza Múzeum
által szervezett klubdélutánon hallhattunk róla. Egy év múltán megjelent a
lelkész második kötete, melyben saját
írásait, vallomásait ismerhetjük meg.
A jászapáti születésű Demeter István négyéves korában maradt félárván
három testvérével együtt. A hányatott
sors végig kísérte életét, hiszen apja
elvesztése és a háború kegyetlensége
meghatározta későbbi éveit.
Papi tanulmányait Egerben végezte, majd 1938-ban Jászapátin szentelték fel egyházi szolgálatra. Az ezt követő évben, huszonöt évesen kapta meg
katonai behívóját, mely az útlevelet
jelentette a szörnyűségek világába. „A
háború ideológiája sötét és veszedelmes
szellemi alultápláltság” – vallott róla
írásában.
Hétköznapjait beárnyékolta a pusztítás és a halál folytonos jelenléte, ám
tudatában mindig szilárd és elkötelezett maradt hite iránt. Erről így írt feljegyzésében: „A pap gyónása közérdek,
megérzik rajtam.”

A háborús élmények művészetében
is visszaköszöntek, hiszen a formavilág
és a sötét színhasználat árulkodik az ott
átélt rettegésről, halálközeli élményeiről. Festészetében modern, vegyes technikát használt, képeit főként akvarellfestékkel készítette. A mintegy 26.000
képéből 6000 darab maradt fenn, ebből 5000-et ma is őriz a sárospataki
Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény,
melyekből néhányat fényképeken mi is
megtekinthettünk Farkas-Gattyán Adrienn Zóra előadásán.
A klubdélután hangulatát az előadás utáni beszélgetés tette teljessé,
melyen többen vásároltak is az újonnan
kiadott kötetből.

Klapkások filmes sikere

Az évente zajló ART CAMP-eken
az elmúlt 27 évben több száz, köztük
igen jelentős kortárs képzőművész vett
részt Jászberényben, számos tematikus
kiállítást rendezve itthon és külföldön
is. A ’90-es években működő helyi Kortárs Galériával együtt, a művésztelep
újító légkörének és produktumainak
köszönhetően nemzetközi ismertségre
tett szert, a kortárs képzőművészet terén
rangot adva Jászberény városának.
Az ART CAMP Művészeti Szimpózium jelentős művészeti, közösségi
eseményként mindmáig évente teszi teljesebbé a város és térségének művészeti
és kulturális életét, lehetőséget teremt
országos és határon túli alkotói kapcsolatok létrejöttére, erősítésére. A művésztelep által a városba érkező friss művészeti áramlatok új impulzusokat adnak
a helyi művészeknek is, inspirálva saját
alkotói ambíciójukat, vagy épp előbbiek
indulását a művészeti közéletben.
Az ART Camp alapítói és a Jövőkép
Alkotók Egyesülete szervezésében az
elmúlt években megvalósult művésztelepek által számos alkotás maradt a városban, így a művésztelepeken született
művek markáns egységét képezhetik egy
a későbbiekben remélhetőleg létrejövő,
megfelelő körülmények között gondozott és bemutatott jászberényi kortárs
képzőművészeti gyűjteménynek, melynek létjogosultságát az ART Camp elmúlt 27 évének elvitathatatlan művészeti eredményei, produktumai igazolják.
A 2018. március 8-án, csütörtökön
18 órakor a Bartók 1 Galériában (1114
Budapest, Bartók B. út 1.) nyíló tárlatot Nagy T. Katalin művészettörténész
ajánlja majd a közönség figyelmébe. A
kiállítás március 28-ig, szerdától szombatig 14 és 18 óra között lesz megtekinthető.

Február 24-én rendezte meg
tánciskolás táncversenyét a
Lehel Melody TSE az Ifjúsági
házban, ahová az ország számos pontjáról érkeztek táncosok, hogy a különböző kategóriákban megmérettessék
magukat.
Látványos ruhaköltemények
és a parketten izgatottan próbáló táncosok sokasága fogadta
az Ifjúsági házba belépő vendégeket. A megjelenteket Oláhné
Molnár Anna – a közel ötven
éve fennálló egyesület elnöke,
művészeti vezetője – köszöntötte, és ismertette a reggeltől
egészen délután háromig tartó
rendezvény színes programját.
Az ünnepi bevonulást követően a hat
egyesület táncosa – akik gyermek, junior, ifjúsági, felnőtt valamint szóló és duó
kategóriákban léptek fel – elfoglalhatták
helyüket a táncparketten. A versenyzők
latin és standard táncokat mutattak be
a közönségnek és az elkülönített helyen
ülő, árgus szemekkel figyelő pontozóbíróknak. Eredmények:
Szóló lány latin : 1. Enying Patrícia
SUNDANCE TSE Baja, 2. Jakoda Katalin Lehel-Melody TSE Jászberény, 3.
File Csenge Cit-Car Hatvan.
Duó latin: 1. Tangner Izabella, Vincze Klaudia Cit Car Hatvan,
2. Jakoda Katalin, Ledacs-Kis Letícia
Lehel-Melody TSE Jászberény, 3. File
Csenge, Balázs Rebeka Cit-Car Hatvan.
Gyermek kezdő standard: 1. Gyalai
Noel, Békési Csenge Szoldance, 2. Major Tamás, Szabó Hanna Szoldance,

Olgyay-kép a hónap műtárgya
A hónap műtárgya képzőművészeti
sorozat márciusi bemutatóján, egy téli
témájú festmény, Olgyay Ferenc Tél
a hegyen című olaj képét ismerhetik
meg az érdeklődő művészetkedvelők.
Internetes történelmi vetélkedőn a
Klapka György Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájának 13. n osztályos tanulói, az „ENNESEK” csapata
országos harmadik helyezést ért el.
Az Örök tél című film alkotóstábja,
a Gulág Emlékbizottság és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma „Az elfeledett GUPVI táborok világa” címmel
internetes történelmi vetélkedőt hirdetett középiskolások részére. A filmet
Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró jegyzi, akik – a
GULÁG-GUPVI Emlékév támogatásával - a malenkij robot némaságra ítélt
áldozatainak állítottak méltó emléket.
A diákoknak a magyar történelem eddig kevéssé feldolgozott, nehéz időszakával kapcsolatos, három fordulós kérdéssorra kellett válaszolniuk.
A vetélkedőn elért dobogós helye-

zés díjaként a tanulók a film premier
előtti vetítésén vehetettek részt, majd
Szász Attilával, Köbli Norberttel és
Csányi Sándor Jászai Mari-díjas színművésszel találkozhattak. A várva-várt
eseményre 2018. február 19-én, a jászberényi Lehel Film-Színház nagytermében került sor.
A nagyjátékfilm zártkörű megtekintését követően a diákok és az alkotók képviselői közel 1 órán keresztül
kötetlenül beszélgethettek az előzményekről, a forgatás körülményeiről, a
színészek által megformált szereplők
érzéseiről, életéről, a feldolgozott eseményekről.
Az elért teljesítmény mutatja, hogy
a középiskola érdeklődő és lelkes közössége helyt tudott állni az országos
szintű megmérettetésen. Az osztályt a
feladatra Kovács Nóra tanárnő készítette fel.

Olgyay Ferenc 1872-ben született
Jászberényben. Budapesten és Münchenben folytatott festészeti tanulmányokat.
Hazatérve Szolnokra ment, ott a Szolnoki művésztelep alapító mestereinek
egyike volt. 1893–95 közt részt vett
Vágó Pállal és Mednyánszky Lászlóval
együtt a Feszty-körkép megalkotásában. 1905-ben elnyerte az állami nagy
aranyérmet. 1907-ben csatlakozott a
MIÉNK képzőművészeti csoportosuláshoz, majd Iványi-Grünwald Béla hívására a Kecskeméti művésztelepre ment
festeni, nyaranként felelősségteljes rajz-,
ill. festőtanári munkát vállalt, korrigált a
művésztelep tanfolyamain. A kecskeméti
telep szecessziós stílust követő festőivel
szembefordult, végül 1914-ben elhagyta
a telepet. Sárváron szervezett képzőművészeti iskolát festészet iránt érdeklődők
részére, majd 1920-ban Budapestre költözött. 1921-ben csatlakozott a Benczúr

Társasághoz. Műveit a Magyar Nemzeti
Galéria őrzi, de festményeinek számosabb része magántulajdonban van.
Festészetének korai időszaka a francia
impresszionisták hatását mutatja, képei
a természet elmélyedt tanulmányozására
vallanak. Műfaj tekintetében többnyire tájképeket festett, gyakran alakokkal,
állatokkal. Egyedi alkotásai a természet

3. Kuli Kevin, Gyetvai Jázmin LehelMelody TSE Jászberény.
Gyermek középhaladó standard
és latin: 1. Szentgyörgyi Máté, Bodnár
Zita Sajószentpéter, 2. Szőke Bence,
Czókoly Kitti Sajószentpéter, 3. Kuli
Kevin, Gyetvai Jázmin Lehel-Melody
TSE Jászberény.
Junior középhaladó standard és
latin: 1. Szabó Zsombor, Wang Ying
Yí Alíz Lehel-Melody TSE Jászberény,
2. Fodor Norbert, Gréger Alexandra
Lehel-Melody TSE Jászberény, 3. Jordán Gábor, Unyi Alíz Lehel-Melody
TSE Szolnok.
Ifi-felnőtt haladó standard és latin: 1. Kiss Bence, Papp Renáta LehelMelody TSE Jászberény, 2. Lakó Bence,
Marton Veronika Egri Honvéd TSE, 3.
Hoffer Lehel, Apró Lilla Lehel-Melody
TSE Jászberény.
beható tanulmányozásáról árulkodnak,
fő motívumait is innét merítette. Legértékesebbek realista szemléletű, széles előadású alföldi tájképei.
Tájképfestészetének egy szép alkotását,
ami Tél a hegyen címet viseli, választották
a hónap műtárgya márciusi bemutatójára.
Olgyay Ferenc munkásságát és festményét
Farkas-Gattyán Adrienn Zóra, a Hamza
Múzeum művészettörténésze ajánlják az
érdeklődők figyelmébe, március 6-án,
kedden 17 órától a Szikra Galériában.

Ajánló
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Méltatlanul elfeledett életmű
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Zengve szállt a zsoltár szava
Tizenegyedik alkalommal került
megrendezésre határokon innen
és túl a 25 órás össznemzeti Wass
Albert-felolvasás február utolsó péntekén este 6 órától a következő szombat estig. A határokat eltüntető szépirodalmi ünnephez Jászberény első
alkalommal csatlakozott szombaton
9-től délután 1 óráig a Városi Könyvtár kamaratermében.
Taczman Mária

Lehel István festő, grafikus neve,
művészeti munkássága teljesen ismeretlen volt számomra. Ezért kérdések
fogalmazódtak meg bennem: Ki volt
Lehel István? Melyik képzőművészeti irányzat jellemzi munkásságát?
Miért éppen Jászberényben nyílik
bemutató kiállítása? A válaszokat
február 23-án este, a Lehel FilmSzínház galériáján, alkotásaiból nyílt
kiállítás alkalmával kaptam meg.
Demeter Gábor
A falakon nonfiguratív képek,
absztrakt kompozíciók, kalligrafikus
formák, rajzokon és festményeken fogadták az érdeklődőket. Góg Zoltán, a
kiállítás kurátora, köszöntőjét követően a Palotásy János Zeneiskola tanárai,
Rigóné Csirke Tímea fuvolán, Puskás
Adrienne zongorán közreműködve segítették a művészetre hangolódást. A
tárlat válogatott anyaga Nagy Gyula
gyűjteményéből való, aki a köszöntők
sorában következett. Szavaiból több
kérdésemre is válaszokat kaptam. Nagy
Gyula szülővárosába hozta el a kiállított műveket, melyek egy méltatlanul
elfeledett alkotótól valók. A képek
véletlenül kerültek hozzá, egy szegedi
gyűjtő ismerős által, kereskedőn keresztül. Töredéke az itt látható anyag az
egésznek, ami közel háromszáz darabot
számlál. Az fogta meg Lehel művészetében, hogy föltárta a mikrovilágot,
amire a képzőművészetben nem volt

példa, de mikrovilágról készült képei
teljesen egyedinek találja, ahogy végtelenül leredukálja a formákat. Ember alakjainál, állatfiguráinál egy-egy
vonallal tökéletesen ki tudta fejezni a
megjelenés minden részletét.
„Nehéz itt most megszólalnom”–
kezdte köszöntőjét Hajnal-Nagy Gábor, városunk alpolgármestere, aztán
rövidesen kiderült a miért. Ugyanis,
édesapja gyűjteményének egy részét
láthatják az érdeklődők és betöltött
tisztsége mellett, mint fia állt a mikrofon mögé. Elmondta mit jelentett
számára édesapja szenvedélye, mit jelentett felnőni festmények, műtárgyak
között. Az alkotások által gyermekkorától ki volt téve alkotó művészek hatásának, ami természetes közeg volt számára. Az alkotó ember szándéka pedig,
hogy hatást gyakoroljon környezetére,
szebbé és jobbá tegye, megossza nézeteit, gondolatait.
Ha végignézzük a kiállított képeket,– ami egyfajta tükre is a műgyűjtő
apa ízlésének – láthatjuk, mennyi energia gondolat sűrűsödik össze bennük,
sugárzik belőlük az életerő és részesei
lehetünk egy varázslatos mesevilágnak.
„Merüljenek el benne”– zárta gondolatai sorát Hajnal-Nagy Gábor.
A megnyitóra, a művész bemutatására, méltatására Dr. Nátyi Róbert művészettörténészt kérték föl, aki néhány
esztendeje rendezte Lehel István első
kiállítását Szegeden, ez az alkalom pedig a második. Ennek az az oka, hogy

Átalakul a mi tévénk

 folytatás az 1. oldalról
Megtudhattuk, hogy gyakrabban,
hírműsorjelleggel fognak jelentkezni
hétfőn a sporttal, szerdán a közélettel,
és pénteken a kultúrával. A csütörtöki
Berényi Hírmondó helyett új, Hír18
néven futó műsort látnak majd a nézők, ahogy Tóth József fogalmazott,
ez talán a legnagyobb változás, amit
a televízió életében végrehajtottak. A
jelszó a frissesség és a gyorsaság lesz,

mely szemléletmód igazodik a mai
kor irányvonalaihoz. Az online felületek meghatározzák mindennapjainkat,
ezért a közösségi portálokon megjelenő rövidhírek, élőközvetítések, képekkel ellátott fogyasztóbarát tartalmak
a legolvasottabbak, különösen a fiatal
korosztály körében. Ez a változás más
szemléletet is igényel, de a televízió
szakemberei már régóta gondolkodtak
azon, hogy kilépjenek a városi sziszté-

a művész saját korában, az ’50-es, ’60as években a szellemi élet partvonalára
került, tiltott kategóriába tartozott és
nem kaptak bemutatkozási lehetőséget
nonfiguratív törekvései. Lehel István
Szegedhez kötődik, ott végezte az egyetemet, biológiával foglalkozott – ez jól
látható képein, – majd művészettörténetet tanult és tanított. Ezzel párhuzamosan egy jelentős, több ezer alkotásból álló festői és grafikusi életművet
hozott létre illetve műgyűjtőként többek között muzeális keleti szőnyegeket,
barokk bútorokat, pravoszláv ikonokat
birtokolt. A festészet gyakorlati kérdéseivel a világháború utáni időszakban,
autodidakta módon, Rudnay Gyula
bajai festőiskolájában ismerkedett meg.
Festészete erőről, energiáról, színről,
kompozíciókról, hatásokról szól, felismerhetők a makró és mikrokozmosz
elemei, melyek egy nagyon furcsa kettős látásban voltak jelen művészetében.
Az anyag belsejébe tekint bele és ad
vissza olyan képeket, amit a tudomány
nem is ismer. Sok mindet láthatott
mikroszkópjában és ezek visszaköszönnek ábrázolásaiban, de ugyanakkor a
tejút, a galaktikus ködök a kozmosz
végtelen világát is leképezi műveiben,
talán természettudósként is.
Az időszaki tárlat célja lehet többek
között az, hogy Lehel István, méltatlanul elfeledett, gazdag életművét bemutassa a közönségnek. Fedezzék fel
világát, jelentsen inspirációt önöknek
is! Április 10-ig megtehetik.
mából, és régiónkat mint központi média képviseljék.
Erdei Gábor a továbbiakban beavatott bennünket a Trió Tv fejlődéstörténetébe, a döntés mögötti okokba, és
a digitális részletekbe. Kifejtette, hogy
térségi televíziót szeretnének, ahol továbbra is hitelesen, a bulvár mellőzésével kerül majd bemutatásra a jászsági
identitás, a hagyomány, a közélet és a
kultúra. Visszautalt Tóth József szavaira, miszerint teljesen elfelejtik a városi
struktúrát, és jövőbeni működésükkel
a jászsági kohéziót szeretnék erősíteni,
igazodva felgyorsult világunk változásaihoz. Ma már a hírek a mobilunkra
érkező értesítéseknek köszönhetően
utánunk jönnek, dinamikusan terjednek. Ezzel a televízió egy egészen új,
kibővített műsorszerkezettel, modernizált stúdióháttérrel kíván lépést tartani,
bevonva a kisebb jász településeket is,
akiknek eddig nem tudtak műsoridőt
biztosítani.
A sajtótájékoztató végén Tóth József
ekképp fogalmazta meg a váltás lényegét: „Felüdülés, gyorsulás és olyan műsorelemek, olyan korszerű környezet,
amit a nézők különböző országos vagy
külföldi csatornákon már láthatnak.”

11. oldal

művészetünkben,
népmeséinkben,
táncainkban, nyelvünkben, őseink rovásírásában, és a pusztító történelmi
viharok után a mindig újrakezdés lendületében. Ez az őstudás és egészséges
gondolkodási minta, mintegy mérföldkő és viszonyítási pont életünk bármely
szakaszában elérhető és segít eligazodni, újrakezdeni, élni. Az egész társadalomnak megújuló erőt tudna adni, ha
erre építkezik.

Az erdélyi írófejedelem születésének 110. évfordulóján 58 helyszínen
rajtolt a művészeti kezdeményezés, ezúttal nemcsak a Kárpát-medencében,
hanem a tengerentúlon is. New York,
Miami, Calgary magyar közösségein át
az erdélyi Marosvásárhelyig és a Felvidéken becsatlakozó Érsekújvárig, az
anyaországban Sárospataktól kezdve
Kaposvárig hangolódtak egymásra és
közös értékeinkre a felolvasók. A Jászságot Jászfényszaru és Jászberény képviselte a magyar összefogás és a magyar
szellemiség erősítésének jegyében.
A kezdeményezés olyan céllal indult több mint egy évtizede, hogy
megismertesse és továbbadja azt a tü-

zet, amelyet Wass Albert író Erdélyben,
majd hosszú évtizedeken keresztül a
tengerentúlon emigrációban táplált
fáradhatatlan munkával a nemzeti ügyért. A felolvasó maraton olyan
ösztönző erővel is bír, hogy legyen egy
olyan, az egész világ magyarságát átölelő felolvasói kör, akik a magyar szellemiség megerősítésén és öntudatunk
felélesztésén egyszerre, egy időben dolgoznak.
A hatalmas életmű szövegeiből kirajzolódik az a hagyaték, őseink szellemi
öröksége, amely iránytűként és vezérelvként szolgálhat mindannyiunknak,
akik ebbe a nemzetbe születtünk. Az
írások üzenete szerint mély megtartó
erő, bölcsesség és szeretet rajzolódik ki
a Szent Korona képi világában, történelmi alkotmányunkban, a pálosok
munkásságában, a rábaközi táltosok
tudásában, népszokásainkban, nép-

A jászberényi felolvasáson prózai
és lírai szövegrészletek egyaránt felcsendültek ebből az örökségből. Az
ikonikus műveken túl – Üzenet haza,
Hontalanság hitvallása, Adjátok vissza
a hegyeimet! – kevésbé ismert regényrészletek, novellák, versek, aforizmák is
elhangzottak. Az egyéni kezdeményezésre alakuló kis közösséghez – az ötletgazda Tóth István volt – csatlakoztak a
Nagyboldogasszony iskola 8. osztályosai és a Liska József Katolikus Középiskola 11. e osztályos diákjai is.
A remények szerint sikerül Jászberényben is létrehozni olyan gondolkodó és olvasó közösséget, akik vallják,
hogy a magyar örökség elpusztíthatatlan, fénye képes betölteni a Kárpátmedencét új erővel és lendülettel megtöltve azt, a többi népnek is irányt tud
mutatni és segít újjáteremteni az elveszett összhangot a természettel.
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Március kopogtat az ablakon
Csütörtökre felszakadozik a felhőzet és megnövekszik a napsütéses
órák száma, de még mindig maradnak a mínuszok. Enyhülés péntektől
várható, hétvégére nappal 1-3, míg
éjjel -2 fok körüli értéket mérhetünk.
Havazásra szombaton kell számítani,
és vasárnapra is felhős, ködfelhős idő
valószínű elszórtan vegyes halmazállapotú szitálásokkal. Hétfőn a meteorológia szerint beköszönt a jó idő, a
hőmérő higanyszála napközben akár
6 fokra is felkúszhat.

Ács Tibor

Gyógyszertárak
március 1. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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.

március 2. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 7. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 3. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

március 4. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 9. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

március 5. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 10. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 6. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

március 11. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
március 3. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi
szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás
ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés jelzése 24 órás: 0657/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V.
Zrt. vízágazat központi telefonszám: 06-57/503-290, 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.

● virágpor
● méhpempő

A hét minden napján
a Sólyom u. 13-ban is
várjuk vásárlóinkat!

Megküzdöttek a lányok a Bercsényiben
Az előző héten február huszadikán,
kedden este Békéscsabán is vereséget
szenvedett a berényi női röplabdacsapat, így a többszörös bajnok és Magyar
Kupa győztes játszhatja ismét a döntőt, de ezúttal a Nyíregyházával. Deme
Gábor együttese a Vasassal mérkőzhet
meg a bronzéremért.

Egészségügyi ügyeletek

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya

2018. március 1.

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

Téli
mézvásár!

Jászkürt

/Csomor Családi
Méhészet

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.

Február 23-án – a Magyar Kupa
két meccse után –, az Extraligában is a
Békéscsaba volt a soron következő ellenfele a berényi lányoknak. A péntek esti
összecsapás szépszámú nézőközönség
előtt, a berényi B-közép jóvoltából pedig igen hangulatosan kezdődött. Úgy
tűnik mindez serkentően hatott „lányainkra” akik nagyon magabiztosan kezdték a mérkőzést. Sokáig vezettek is, ám
18 pont környékén utolérte őket a vendégcsapat. Még 23-23-nál egalizálták az
eredményt, de itt megtorpantak és a bajnokcsapat nyerte az első etapot.
A békéscsabai előny nem vetette vis�sza a berényi hölgykoszorú lendületét,
akik 4-0-nál „kényszerítették” a BRSE
edzőjét, Alberto Salomonit időkérésre.
Úgy tűnik ez hatásos is volt, mert gyorsan egyenlítettek a vendégek, és innen
fej-fej mellett haladt a két csapat. A JRK
legutóbbi igazolása, Maria Ivonkina egé-

Fotó: Gémesi Balázs
szen otthonosan és főleg eredményesen
mozgott társai között. A többiek is tették
a dolgukat és 24-24-nél azt gondoltuk kiegyenlítenek, de sajnos ebben a játszmában sem sikerült a végjátékban feltenni a
pontot az i-re, így már kettővel „mentek”
a vendégek.
Az első két játszma bizonyára sokat
kivett a lányokból, így a 3. szettet már
a vendégek kezdték jobban. A mieink
bármennyire is igyekeztek, ezúttal nem
tudtak felzárkózni, így a mérkőzést is behúzta a vendégcsapat.
Jászberény Volleyball Team - Linamar-Békéscsabai RSE 0-3

Szoros vereség a bajnoktól
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei női
kézilabdabajnokság tavaszi nyitányát
Jászberényben rendezték február 25én, amelyen kilenc csapat lépett pályára az egész napos sportrendezvényen.
ács
A Lehel Sportcsarnokba érkezőket
a bejáratánál Pernyész Tünde és Karádi
Anita fotói mellett égő gyertyák és virágok fogadták. Ezzel a gesztussal emlékeztek a berényi játékosok két csapattár-

sukra, akik az elmúlt hetekben váratlanul
elhunytak. Az első találkozó előtt is rájuk
emlékeztek egyperces néma csenddel.
Remekül kezdett a 6. helyezett jászberényi csapat a listavezető Martfű ellen.
Szinte végig vezettek az első félidőben és
még a szünetben is, 11-10-et mutatott az
eredményjelzőtábla. A második játékrész
is izgalmasan alakult, ahol végig fej-fej
mellett haladt a két alakulat. A végjátékban aztán a rutinosabb kunságiak jobban
összpontosítottak, és ha csak egyetlen
góllal is, de megnyerték a rangadót. Jász-

Újabb hokigyőzelem
Előző számunkban két jégkorongcsapatunk győzelméről számoltunk
be. Most újabb sikeres szereplésről
tájékoztatjuk olvasóinkat

Az Amatőr Hoki Liga II. osztályában szereplő Jászberényi CHC az Óbudán található
Gepárd „sátortetős” jégpályára utazott az elmúlt szombaton este, hogy
megmérkőzőn a helyi jégkorong csapattal. A vendéglátók nem voltak túl
udvariasok, hiszen már a 6. percben
betaláltak a berényi kapuba, 1-0. Szerencsére Horváth György még az első
harmadban egalizálta az eredményt.
A térfélcsere után először Balogh Zsolt
mattolta a vendéglátók kapusát, 1-2,
majd Ludasi Csaba átadásából Ács Viktor talált a hálóba, 1-3. Versegi Imre
gólpassza révén Balogh Zsolt arról

gondoskodott, hogy nyugodtan, 4-1-es
vezetéssel töltsék a második szünetet.
Az utolsó harmadot szinte végig emberhátrányban játszották a berényiek,
hiszen egy valaki mindig a büntetőpad-

JVT: Miklai Zsanett, Maria Ivonkina,
Bleicher Nóra, Genesis Miranda, Pintér
Andrea, Alina Adamenya. Liberó: Lékó
Lilla. Csere: Bertók, Borsos.
A vereség ellenére sincs ok a panaszra, hiszen Deme Gábor együttese méltó
ellenfele volt a bajnokcsapatnak. Az első
két játszmában mutatott játékot kellene
„elmenteni” március 1-re, ugyanis a tervek szerint – TV-s meccsen –, ezen a napon a Kaposvári Egyetem együttese lesz a
vendég a Bercsényi úti játékcsarnokban.
Természetesen ez sem lesz egyszerű mérkőzés, hiszen a Kapos-partiak, 3-0-ra gázolták el a Vasast otthonukban.
berényi NKE – Martfű 21-20.
– Nagyon nehéz helyzet volt ez
nekünk lelkileg, de mindannyian azt
mondták a lányok, hogy mindenképpen
pályára lépnek, mert lélekben kettővel
többen lesznek a pályán. Ez így is volt,
mert majdnem sikerült nagy meglepetést
okozniuk a három év óta bajnok martfűiek ellen. – mondta el Crespo Zsuzsanna,
aki sérülés miatt a pálya szélén izgulta végig a rangadót.
Házigazda révén, a zárótalálkozót is
a berényi hölgyek játszották az előttük
álló Berekfürdő együttesével. Ez is szoros
mérkőzést hozott, de ami lényeges, hazai
győzelmet: Jászberényi NKE – Berekfürdő 16-14. Ezzel meg is előzték ellenfelüket és az 5. helyen várják a következő
játéknapot.
A Jászságból még másik két csapat is
parkettára lépett vasárnap. Eredményük:
Jászfényszaru VSE – Jászalsószentgyörgy
14-11. Mezőtúri AFC – Jászfényszaru
VSE 27-7. Diósgyőri KSE - Jászalsószentgyörgy 23-8.
Azok a kézilabda kedvelők, akik lemaradtak a Lehel Sportcsarnokban zajló
mérkőzésekről, egy hónap múlva pótolhatják. Március 25-én ugyanis újból a
felújított Lehel Sportcsarnok ad otthont
a megyei kézilabdabajnokság soron következő fordulójának.
ról figyelte társait. A többiek viszont
derekasan állták a Gepárdok rohamait.
Sőt amikor ők kerültek emberelőnybe
– Versegi asszisztjából – Urbán Krisztián állította be a végeredményt. Gepárd
Senior B – Jászberényi CHC 1-5. Két
mérkőzésük van még hátra, egy idegenben, egy pedig hazai pályán.

