XXIV. Jász Világtalálkozó

Ez az életem: a muzsikálás

Grófnők, afférok, szerelmek

Kiállításkavalkád és sodró erejű Rúzsa Magdi
koncert is kísérte az idei világtalálkozó főbb
rendezvényeit Jászfényszarun.
Visszatekintő összeállítás a 4-5. oldalon.

Fehér Ödön jászsági cimbalomművészt
kérdeztük a régi időkről, a cigányzene
újjáéledéséről és a zene szeretetéről.
Interjú a 3. oldalon

A nyári színházi sorozat következő
állomásaként a Marica grófnőt láthatta a
közönség a Szabadtéri Színpadon.
Tudósítás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 28-29. szám (XXX./28-29.)

Nyeremény
a tűzoltóknak
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Jászberény város lapja

Hármaskerületi aratóverseny

Mesebirodalom
a könyvtárban

A Tesco áruházlánc negyedjére is
meghirdette az „Ön választ, mi segítünk” programot, mellyel jótékony
célú helyi kezdeményezéseket támogat az áruház. Idén is a vásárlók
dönthettek az eredményről, így múlt
hét csütörtökön a legtöbb voksot
kapó, Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa vehette át a 400 ezer
forintos jutalmat.

Aki szemfüles volt, az észrevehette a
gyermekkönyvtárban jelenleg is folyamatban lévő átalakításokat, melyek
elsősorban az internet- és a közösségi
szobákat érintik. Egy valódi népmese
bázis kezd itt kibontakozni. A részletekbe Gál-Dobos Beáta, a projekt
szakmai felelőse avatott be bennünket.

Szabó Lilla

Korábban már írtunk a Kossuth
úton található Látogatóközpontban
pályázati keretekből létesülő Mesepontról, ami akkor még csupán papír
formájában létezett. A benyújtott, immáron nyertes pályázat végül a másodlagosan megjelölt helyszínen, azaz a
Városi Könyvtárban fog megvalósulni.
Gál-Dobos Beáta hozzátette, az együttműködésben a Jászkerület részéről két
szakmai munkatársa, Boda Lászlóné és
Verseginé Ujhelyi Petra is részt vállalnak
látványterv valamint kivitelezés tekintetében.
– Amíg a pályázat tart, addig a mesepont programjai teljesen ingyenesek
lesznek. Természetesen a számos új tartalmi elem mellett a szokásos könyvtári
programok is folytatódnak, de az ide
vonatkozó foglalkozásokat beépítettük
a pályázat kötelező elemei közzé.
folytatás a 8. oldalon 

A vevők májustól egy négyhetes
időszakban szavazhattak a számukra
legszimpatikusabb szervezetre, a vásárlás
után kapott zseton leadásával. Idén körzetünkben három szervezet szállt ringbe
egymással és egyik sem távozott üres kézzel. A harmadik helyezett Tiszasasi Idősekért Alapítvány 100 ezer forint, a második helyen végzett Törökszentmiklósi
Cukorbetegért Egyesület pedig 200 ezer
forint támogatást nyert. Legtöbb szavazatot, több mint 40 ezer voksot a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa
kapta, ami csaknem dupla annyi leadott
zsetont jelent, mint a másik két indulóé.
Az ünnepélyes átadó során Fekete
László, a jászberényi áruház vezetője
elmondta, hogy országszerte 58 körzetben adhatták le szavazatukat a vásárlók.
folytatás a 2. oldalon 

Kazsimér Nóra

Immár XIV. alkalommal rendezték meg múlt szombaton a hagyományos
Hármas-Kerületi Kézi Aratóversenyt, amelynek ezúttal Jászivány adott otthont.
Ács Tibor
Június 7-én már reggel 8 órától
nagy volt a készülődés a jásziványi
sportpályán, ahová folyamatosan érkeztek az aratóverseny résztvevői.
Miután mindenki megreggelizett, és

Látogatás az építőknél

Július első szerdáján az önkormányzat delegációja és a sajtó munkatársai a
Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft telephelyére, illetve
két nagyberuházásukhoz látogattak el a szokásos havi rendszerességű, helyi
vállalkozásokat célzó, tájékozódó bejárás keretében.
Kárpáti Márta
Az Ipartelep úti irodában a vendégeket Pócs Tibor ügyvezető, valamint
fiai Tibor és Norbert, illetve felesége,

Ildikó üdvözölte, akik szintén tevékeny
részesei a vállalkozásnak. Mint ismertette, a céget húsz évvel ezelőtt alapították párjával családi vállalkozásként.
folytatás a 2. oldalon 
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jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

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

meghallgatta Tari András polgármester és Borbás Ferenc jászkun kapitány
köszöntő szavait, hosszú sorban elindult a társaság a verseny színhelyére.
A kellemes hangulatról a jászladányi
cigányzenekar gondoskodott, a felvonulók pedig énekszóval egészítették ki

Hatvanéves
találkozó

a zenészek produkcióját.
A búzatáblához érve fokozódott a
hangulat, hiszen – körbe állva a zsűri ideiglenes állomáshelyét –, tovább
folytatták a nótázást a kivonulók, ami
messzire elhallatszott, ugyanis 24, öt-öt
tagból álló csapat és a hozzátartozó népes hagyományőrző jókedvvel és igen
hangosan énekelt.
folytatás a 12. oldalon 

Berényi kiállítás
Lengyelországban

Szeretettel és ünnepi várakozással
hívtuk egymást május 26-án, 10-órára a 60 éves találkozónkra. Az 1958ban végzett három osztály közül
kettő tervezte erre az időpontra a találkozóját. A gimnázium bejáratánál
gyülekeztünk és egyformán örültünk
a saját osztálytársaink és a humán
osztály öregdiákjai érkezésének.

A Jövőkép Alkotók Egyesülete kiállítása június 29-én nyílt meg Sucha
Beskidzkában, a suski vármúzeumban. A csoport a jászberényi kortárs képzőművészeti törekvések egy jellemző szeletét, egyben Jászberény baráti üdvözletét vitte el a lengyel testvérvárosnak. A tárlatot Barbara Woźniak múzeumigazgató és Góg Zoltán, az egyesület elnöke közösen nyitották meg.

Az ügyeletes pedellusnéni egyszerűen akarta megoldani az ünnepi találkozónkat; „kinyitok két tantermet
a földszinten, ott beszélgethetnek”.
Gedei Gyuri, a városka egykori „pénzügyminiszterének” arca fehér lett a
meglepetéstől és számunkra is meglepő
határozottsággal követelte, hogy a saját,
emeleti termünket nyissa ki a kedvünkért. A kérést azonnal teljesítették, és
bevonulhattunk végre saját osztálytermünkbe. Balra a Kőhíd, szemben a
Nagytemplom, a szép emlékű sétakerttel, ez volt a mi igazi kis világunk négy
éven keresztül.
folytatás a 6. oldalon 

A 2015-ben alakult
Jövőkép Alkotók Egyesülete vállalt célja, hogy
képzőművészeti alkotócsoportként olyan művészi
installációkat, projekteket
hozzon létre és indítson
útjára más magyar és külföldi településekre, melyek
Jászberényben „születtek”,
a város és a térség kulturális jegyeit, hagyományait,
értékeit is magukon hordozzák, illetve – ezáltal is
– újakat teremtenek.
folytatás a 11. oldalon 

Góg Zoltán

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

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

Igény esetén tréleres szállítással is!

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

www.nvgtrans.hu

Személygépkocsi
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Nyeremény a tűzoltóknak

 folytatás az 1. oldalról
A körzetek közül városunkban voltak a legaktívabbak a szavazók.
A 400 ezer forintos nyereményt a
Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagja Nagy Attila
vette át a helyszínen. Beszédében örömét fejezte ki, hiszen a pénznyereményből 2019 tavaszán színvonalas gyermek
napot szerveznek meg. Az átadó során
jelen volt Szabó Tamás, városunk polgármestere is, aki hangsúlyozta, hogy a
támogatást nemes és hasznos célra fordítják. A későbbiekben a polgármester

Látogatás az építőknél

Mai, július 12-én megjelenő újságunk
a 2018. évfolyam 28-29. összevont lapszáma. A jövő héten, július 19-én nem
jelenik meg az újság. Legközelebb július
26-ától kereshetik postaládájukban az
ez évi 30. Jászkürt Újságot.
Szerkesztőségünk a megjelenés szünetében ügyeleti időben továbbra is
rendelkezésükre áll. Ügyeleti időben személyesen illetve telefonon is elérik munkatársainkat. Ügyelet: h., k., cs., p.: 9-12
óráig. Tel.: 06-57/502-622

 folytatás az 1. oldalról
Akkoriban csupán négyen-öten dolgoztak itt, most közel harminc dolgozót
alkalmaz a társaság. A jobbára családi
házakra vonatkozó építkezéseken túlnőve egyre több megbízást kaptak nagyobb
volumenű, ipari jellegű létesítmények
elkészítésére. Országszerte, sőt a határon
túl is fűződik létesítmény a nevükhöz.
Az utóbbi évek munkáinak kilencven
százaléka már Jászberényben zajlik,
melyben nagy szerepe van a városnak.
Önkormányzati épületek felújítására,
építésére kaptak több megbízást. Döntő
többségében saját munkásokkal dolgoznak, de a specifikus feladatokat kiadják
alvállalkozóknak. Év végére minden valószínűség szerint elérik az egymilliárdos
árbevételt, így jelentős összegeket, a nyereséget jelentő 20-25 százalékot sikerül
visszaforgatni a vállalkozásba.
A jövő tervei között szerepel a telephelyfejlesztés, illetve a hulladékgazdálkodás egy újabb palettája lesz a
vállalkozásnak. Mintegy 1500 négyzetméteres új csarnok építése jelenti a
telephely-fejlesztés fő vonalát. A hulladékgazdálkodás üzletrész a profilhoz
illeszkedve az építőipari hulladékokat
– téglát, betont –, dolgozza majd fel.
Az ehhez szükséges gépek beszerzése
jelenleg folyamatban van.
A fejlesztés, és a megbízások sokasága pozitívum, ám a társaságnak
kisebb-nagyobb nehézségekkel is folyamatosan meg kell küzdenie. Legégetőbb problémájuk, – nem meglepő
módon, – a szakemberhiány. Ebben a
pillanatban akár negyven embernek is
munkát tudnának biztosítani, ám sajnos nincs jelentkező. A munkaerőhiány újabb problémákat generál, hiszen
nincs elegendő dolgozójuk, akikkel el
tudnák végezni a feladatokat, így kénytelenek visszamondani, illetve eleve el
sem vállalni számos megbízást. Ezen a
ponton Tamás Zoltán képviselő, iskolaigazgató hozzáfűzte, hogy szeptembertől a Klapka iskolában kilenc kőműves
tanuló kezdi meg tanulmányait.
A cégnek ugyancsak nehézséget
okoz a lassan ébredő alapanyaggyártás, melyről már az állatkerti oktatóház épülő komplexuma előtt beszélt az
ügyvezető. Elmondta, hogy például a
februárban leadott falazóanyag rendelésük csak most realizálódott, a födémre pedig hetek óta várnak, ezért részben
áll az építkezés. Mindemellett a 600
négyzetméter alapterületű létesítményt
a december 31-i határidővel minden
bizonnyal átadják.
Az új, hat csoportot befogadni képes városi bölcsődét szintén a Pócs kft.
építi a Magyar utcában. A delegáció
megtekintette a helyszínt, ahol már az
alapból előmeredező csőrengeteg előrevetíti, hogy jelentős beruházás készül.
Az irodakonténer falán a tervrajzokat

is megszemléltük, melyek alapján a
szakemberek október végére elkészítik a
modern, innovatív elemeket tartalmazó
épületet, melynek bekerülési költsége
közel háromszáz millió forint. A bölcsődéhez kapcsolódóan új utca nyílik és

Köszönetnyilvánítás

Emlékezés

Emlékezés

kérdésére az is kiderült, hogy a Tesco
áruház jövőre is szeretné megszervezni
ezt a támogató akciót.
Fózer Tibor tűzoltó ezredes lapunknak elmondta, hogy meglepte az
eredmény, mivel a pályázatot az utolsó hetekben fejezte be. Mindemellett
a versenyen végig magasan vezettek,
amire abszolút nem számított.
Ennek példájára jövőre érdemes minél több helyi szervezetnek pályáznia.
Az előző évek hagyományát megszakítva, ettől az évtől a második és harmadik
helyezett is pénzjutalomban részesül.

Jászsági kék hírek Kedves Olvasóink!
Késsel fenyegetőzött. Jászapáti
egyik utcájában július 8-án egy huszonkét éves férfi leszólított egy gyalogost, majd késsel a kezében megfenyegette és az értékei átadására szólította
fel. A sértett megsérült, miközben dulakodni kezdett támadójával, aki megszerezte a készpénzt és elmenekült a
helyszínről. A bejelentést követően
a rendőrök elfogták a gyanúsítottat,
majd a kihallgatás után őrizetbe vették. A Jászberényi Rendőrkapitányság
eljárást indított a jászapáti lakos ellen
rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
Gázpalackot lopott. A Jászberényi
Rendőrkapitányság eljárást indított egy
jászladányi lakos ellen, aki július 1-jén,
délután bejutott egy családi házba Jászladányon és eltulajdonított egy gázpalackot. A rendőrök a beszerzett adatok
alapján azonosították a húszéves férfit,
majd a Jászladányi Rendőrőrsre előállították és gyanúsítottként kihallgatták.
Lopott és rongált. Közel három év
fegyházbüntetésre ítélték azt a férfit, aki
2015 nyarán készpénzt lopott egy férfitól, majd két hónappal később egy másik férfit a saját udvarán csákánynyéllel
bántalmazott és az autójáig kergetett,
amit aztán össze is tört. Mindkét eset
Jászárokszálláson történt. Az ítéletet a
Szolnoki Törvényszék helybenhagyta.

2018. július 12.

Ezúton mondunk
köszönetet
mindazoknak, akik

Szerető család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak akik

özv. Csík Árpádné
szül. Hunka Eszter
(1932-2018)
temetésén megjelentek,
virágaikkal,
koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban
osztoztak.

hamarosan parkoló is készül majd.
Mind az ügyvezető, mind a látogatást vezető Szabó Tamás polgármester
bíznak abban, hogy a jövőben folytatódik a cég és a város közötti jó együttműködés.

Ziska János
Gulyás Péterné

búcsúztatásán megjelentek és
virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

„Nem múlnak el, kik szívünkben
élnek, Hiába szállnak árnyak, évek.”

„Küzdöttél , de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted, Örökké
szeretünk és nem feledünk Téged.”

Nagyon szeretünk. Soha nem feledünk.
Szerető család

Szerető férje, lánya, fiai,
veje, menyei és unokái

Külön köszönet
dr. Antonio Da Rocha
háziorvosnak és asszisztensnőinek,
dr. Kiss Barna főorvos úrnak,
valamint a Iusta Temetkezési
Vállalat dolgozóinak.

Kármán Jánosné
(1934-2017)
szül. Gergi Mária
halálának 1. évfordulójára

szül. Jónás Erzsébet (1942-2017)
halálának 1. évfordulójára.

Interjú
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3. oldal

Ez az életem: a muzsikálás
Újjáéled a hagyomány, újra cigányzene szólhat az éttermekben, ehhez
egy pályázat ad lehetőséget az ezt felvállaló vendéglátóhelyeknek. E hír
hallatán jutott eszembe a valamikor
éttermi cigányzenészként is muzsikáló Fehér Ödön cimbalomművész,
akit jó volna megkérdezni az akkori időkről.
Demeter Gábor
Fehér Ödön bácsi felkérésemre készséggel igent mondott. Otthonában kerestem fel a 83 esztendős cigánymuzsikust. Elegánsan felöltözve,
mosolyogva fogadott, és amint helyet
foglaltunk, mindenekelőtt kijelentette: maga csak kérdezzen, én meg válaszolok, ahogy tudok, mert nekünk,
cigányoknak nem olyan nagy a szókincsünk, úgyhogy ne várjon tőlem nagy
beszédet. Ennek ellenére hálás alanynak bizonyult, kérdéseimre végig rövid
történetekkel válaszolt.
Vannak e zenész gyökerei a családjának?
Az én családom, a Fehér család, egy
zenészdinasztia. A nagyapám, Fehér József klarinétos annak idején udvari muzsikus volt, benne is van a lexikonban.
Az apám és a nagybátyáim nem itt születtek, hanem Tápiószelén, onnét jöttek a Jászságba. Fehér Karcsi cimbalmos volt, Fehér Gyuri bőgős, és Fehér
Pista bátyám prímás. Ebbe a családba
született az én édesapám, aki brácsás
volt. Ő már nem olyan körülmények
között került a zene közelébe, mint a
bátyjai, vagy Fehér Pista bátyám, aki
Pesten volt rádiómuzsikus. Apám leszakadt közülük, mert Jánoshidára nősült,
de meg akarta mutatni a bátyjainak,
hogy ha belőle nem is lett nagy muzsikus, majd lesz a fiából, vagyis belőlem.
Akkor már jó korán eldöntetett,
hogy zenész lesz magából!
Ötéves koromban kezdtem, anyai
nagybátyámtól, Rácz Lacitól tanultam
először. Gyalog jártam át hozzá a szomszéd faluba három évig. Ő cimbalmos
volt, de csak amolyan „lagzi muzsikus”,
úgyhogy nem volt nagy tudása a zenén
belül. Füle, az volt neki jó! Kottát olvasni én is csak később kezdtem, amikor elkerültem az anyám másik testvéréhez, Oláh Kálmánhoz Pestre. Ott
jártam zeneiskolába 12 évesen. Akkor
még volt a „Tüzes Rajkó”, de abba még
nem mehettem, mert fizetni kellett a
ruhát is, meg mindent, és nekünk nem
volt rá pénzünk.
A nagybácsinál lakott, eljárt iskolába, tanult zeneiskolában.
Meg dolgoztam! Voltak a Józsefvárosban vagonpakolók, rakodták a szenet, cementet, meszet, nekik osztottam teát. Három évig voltam Pesten,
nemsokára azonban haza kellett jönnöm. Sokan, tizenegyen voltunk testvérek, és közöttük a legidősebb voltam. Apám megsebesült a háborúban,
már nem tudott úgy dolgozni, így én
és 13 éves öcsém kellett, hogy ellássuk
a családot. Kapáltunk, arattunk, részt
vettünk vályogvetésben, tapasztottunk, kőműves munkát vállaltunk. Ez
így volt jónéhány éven át, azután vis�szamentem Pestre. Nappal dolgoztam,
este tanultam Tariáni Tóth Ida cimbalomművésztől, később Bicskei Géza
bácsitól. A Jászságba 1969-ben jöttem
vissza, azóta itt élek.
Milyen szintig képezte magát?
Annak idején kicsi gyerekekkel jártam zeneiskolába 18 - 20 évesen. Igyekeztem minél többet tanulni és zenei
képesítéseket szerezni. Működési engedélyem több is van, művészeti okta-

tói, meg csoportos zenélésre, és előadóművészi is. Ötvenegy éves voltam már,
mikor a belsőmnek elég volt, amit tanultam.
Zenei pályafutásának melyek voltak legjelentősebb állomásai?
Pestről hazatérve csatlakoztam egy
itt muzsikáló zenekarhoz, és a vendéglátásban zenéltem, a Kulacsban, meg
az Aranypontyban. 1973-ban átmentem a Jászság Népi Együttes zenekarába ’76-ban volt az első
Ki Mit Tud? ezt nyerték meg a táncosok,
együtt a zenekarral.
Aztán híre lett – nem
nagyzolok –, tényleg
az egész világon, ezért
jutott ki az együttes
később Amerikába is
Vásárhelyi Laci bácsi
közbenjárásával.
Maga is részese
volt az utazásnak?
Ez úgy történt,
hogy nem sokkal a
Ki Mit Tud? után,
az USA fennállásának 200. évfordulójára egy nagyszabású
Világfolklór fesztivált
rendeztek,
melyre
meg
hívták a különböző országok népi együtteseit. Ennek
kapcsán összeszedték
az „Aranysarkantyús”
táncpárokat az ország
különböző tájegységeiből, és olyan bandát kerestek melléjük,
amelyik mind az ös�szes táncegyüttest végig tudja kísérni. Kipróbálták az összes
pesti folklór zenekart,
de egyik sem vált be. Ekkor Vásárhelyi Laci bácsi szólt nekünk, mi meg négyen felmentünk Pestre. Ott voltak a
nagy zenetudósok, Petrovics Emil, meg
még sokan. Előtte beszélgettünk a táncosokkal, hogy melyik honnan jött,
mire járja, és mindent el tudtunk játszani. Nagyon tapsoltak a szakértők, de
szerették volna tudni, hogy szedtük így
össze ezeket a harmóniákat, meg a kottával hogy állunk. Mi kis szegény cigányok vagyunk, mind hangszerekben,

mind hangismeretben - mondtam nekik. Voltak itt már más zenekarok is,
de egyik sem volt jó a hét pár táncosnak, mi meg megfeleltünk. Akkor mit
kíván még tőlünk, milyen tudást? Itt
már kezdtek velem békülni. Ha már
így vannak, akkor érteni kell maguknak mindent – felelték a zenetudósok.
Na így jutottunk ki Amerikába.
Más országokba is muzsikált?
Én kérem világot láttam, nagyon

sok helyre eljutottam. Franciaországba,
Svájcba, Németországba, Olaszországba, Oroszországba, Romániába, Angliába. Lehet, hogy mindet fel sem soroltam.
A Jászság Népi Együttes táncosait
kísérve jutott el ezekbe az országokba?
Azt mondhatom, hogy a Jászság Népi Együttesen keresztül ismertek meg engem és a zenekart, majd
később ennek az ismertségnek köszönhetően több helyre eljutottam magán-

úton is. Például Angliában koncerteztem, valami Bartók évforduló kapcsán,
egy londoni, teltházas nagy színházban. Előadtam Bartóktól az Este a székelyeknél, Rácz Aladártól pedig a vén
cigányt, majd felálltam. Néma csend
volt. Az járt a fejemben, hogy nem hiába mondják, hogy hűvös nép az angol, de hogy ennyire hűvös, azt nem
hittem volna. Mire a gondolatom végéhez értem, lett olyan taps, meg sivalkodás, hogy mindjárt
az ellenkezőjére fordult a véleményem.
Azután eljátszottam
ráadásnak a Cirkuszpolkát. Olyan volt,
mintha nem is akarnák, hogy abbahagyjam. De én már nem
mertem tovább játszani, mert féltem, hogy
hibázok abban a nagy
zsivajban. Azt pedig
nem szabad.
Más alkalommal
is volt ilyen élménye?
Romániában eljátszottuk a Pacsirtát,
az meg ugye oda való
szerzemény, mindenki ismeri ott. Elhúzta a prímás az ő részét,
utána én következtem.
Addig csendben volt a
közönség, mert minden hangot ismertek,
tudták mit játszik. De
amikor én átvettem a
cimbalommal a muzsikálást, olyan nagy
sikerem volt, hogy
hétszer kérték vis�sza a cimbalomszólót. Az ottani cigányzenészek könyörögtek,
hogy maradjak ott náluk, mert akkor
megtaníthatnám őket a magyar cigányzenére. Mert hiába, hogy magyarul beszélő cigányok, de fogalmuk sem volt a
magyar cigányzenéről. Sok ottani énekes, a Bokor Jancsi, a Máté Otília azért
jöttek át Magyarországra, mert ott nem
volt olyan cigányzenész, aki a magyar
nótát bűvöli.
Külföldön jó a megítélése a magyar cigányzenésznek?
Sajnos ma már külföldön is lejár-

tunk, de ebben nekünk is van szerepünk. Itt és külföldön is szolgáltak,
szolgálnak olyan zenészek, akik nem
tudták a becsületüket megtartani. Kéregetnek. Én ezeket nem tartom zenésznek, nem is adtam volna működési
engedélyt nekik. Tanulják meg először
azt, hogyan viselkedjenek méltóképpen, és utána legyenek zenészek, de addig ne!
Van a családban olyan, aki átvette Öntől a stafétabotot és folytatja a
cimbalmozást?
Úgy indult, hogy lesz. Mind a két
fiam tanult zenélni, először persze cimbalmozni. Az idősebbik vert már vagy
28 skálát oda-vissza, olyan jó keze volt,
talán gyorsabb volt, mint az enyém.
Neki két kéz kevés volt, tíz ujjal szeretett volna játszani, ezért vettem neki
egy zongorát. Még akkor az elemit járta, színötös volt kottából, szolfézsból,
aztán elment vendéglátó szakközépbe. Úgy harmadik osztályos volt, mikor mondta: választani kell, vagy a zenélést csinálja, vagy a vendéglátót. Én
nem akartam befolyásolni. Ő már akkor látott engem a Kőhídiba zenélni,
úgy, hogy mindenféle illuminált alakok hőbörgését hallgattam minden
nap. A dolgoknak ez a része nagyon
nem tetszett neki, így aztán a vendéglátást választotta. A kisebbik fiam már
nem sokat tanult cimbalmozni, inkább
zongorázott, de ő sem hivatásszerűen.
Most már bánja mind a kettő, hogy
nem lett zenész.
Volt egy dédelgetett álma, szép
terve, amiről a nyolcvanadik születésnapját ünneplő összejövetelen beszélt.
A kis cigánygyerekeken szerettem
volna segíteni, én tanítottam volna
őket brácsázni, bőgőzni, cimbalmozni, a prímás meg hegedülni. Ketten be
tudtunk volna tanítani egy zenekart.
Azt szeretném, hogy ne az utca nevelje
őket. Ne azt tanulják meg, hogyan vegyék el a másét! Tanuljanak inkább zenélni, hiszen sokuknak a génjeiben van
a zene, csak nincs, aki előcsalogassa onnan. Utánajártam ennek, de nincs rá
igény. Szerettem volna a Jászság Népi
Együttes mintájára létrehozni egy jászsági cigányzenekart is. Zsiga István prímásommal közösen megkezdtük ös�szegyűjteni azokat, akik szívesen részt
vennének a zenekar létrehozásában.
Sokan támogatták az ötletet, ígéreteink
is voltak, de később erre a kezdeményezésre szavaim sajnos süket fülekre
találtak. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy hányszor kinn maradhattam
volna külföldön. Már többszörös milliomos lehetnék. De én nem maradtam,
mindig hazajöttem. Egyrészt a család
miatt, másrészt mert annyira szeretem
Magyarországot!
Van jövője a cigányzenének?
Nem hagyhatjuk kihalni a cigányzenét, meg a magyar nótát! Mert magyar nóta nincs cigányzene nélkül,
ahogy cigányzene sincs magyar nóta
nélkül. Jó hír, hogy végre észbe kaptak,
meg támogatják, és vannak újra olyan
éttermek, ahol cigánymuzsika hallgatható. A hagyományok megőrzése miatt
is fontos, meg hozzátartozik a magyar
vendéglátáshoz.
Muzsikálni szokott még?
Nincs olyan nap, hogy föl ne vegyem a hangszeremet. Vagy a brácsán
húzom a vonót, vagy a cimbalmon játszom. Minden nap gyakorolok. Ez az
életem: a muzsikálás.
Ezzel a mondattal zárult beszélgetésünk. Örülök, hogy beléphettem
Ödön bácsi világába, ahol a cigánymuzsika határtalan szeretete találkozik a
valósággal.
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Üzenni a dalokkal
A világtalálkozó kísérőrendezvényeként adott sodró erejű koncertet
zenekarával Rúzsa Magdi. Az Artisjus- és kétszeres Fonogram-díjas
énekesnő igazi nyáresti hangulatot
varázsolt a színpadra.
Bognár Mária
Gyönyörű, tiszta énekével azonnal
magával ragadta hallgatóságát, és dalai
mindenkihez utat találtak.
Már a koncert kezdete előtt megtelt
a színpad előtti és körüli tér, és a kivetítő
elé is sokan összegyűltek. Az énekesnőt
hatalmas üdvrivalgás fogadta, amikor
a mikrofon elé lépett. Dalválogatásában a közönségkedvenc dalai mellett
egy cigány népdalt is elénekelt, amel�lyel azt szeretné üzenni,
hogy hídnak kell lenni a
békesség kedvéért. Elmesélte, hogy a dalnak csak
szerb szövege volt, ezért
megkérte az édesanyját,
hogy írjon hozzá magyar
nyelvű szöveget.
Most sem maradt ki
a repertoárból a számára, de számunkra is oly
kedves Egyszer című dal,
amit Presser Gábor írt
neki, mint ahogy az Április című dala sem.
A számok közti szünetekben az énekesnő
mesélt gyerekkori élményeiről, álmodozásairól.
Elmondta, hogy szerinte
gyerekként sokkal többet merünk, valahogy
neki merünk menni a

világnak. Hiszünk abban, hogy bármi megtörténhet, hogy jól alakulnak
a dolgok, aztán felnövünk, és nagyon
sok mindent megvalósítunk abból,
amit szeretnénk vagy szerettünk volna.
Ugyanakkor elkezdünk félni, hogy mi
lesz, hiszen már van mit elveszíteni.
– Amikor elkezdek egy kicsit is
félni, hogy mi jön, hogy bármit is elveszíthetek, akkor megpróbálom felébreszteni magamban azt a gyereket, aki
annak idején ott ücsörgött a szalmabálák tetején a csillagos eget nézve, és
hitte, hogy igenis ki lehet törni, lehet
nagy dolgokat csinálni.
Másfél órás koncertjét csak több ráadás dal eléneklésével tudta befejezni,
amiket a közönség vastapsával kikövetelt tőle.

Kiállítás-kavalkád
A Jász Világtalálkozóhoz kapcsolódva 7 helyszínen 25 érdekes és izgalmas kiállítás adott válogatást a helybéli, illetve a városból elszármazott
vagy a városhoz kötődő művészek,
alkotók munkáiból.
b. m.

A Jász Világtalálkozóra visszatekintő képriportot munkatársaink készítették.

A találkozóra megszépült, felújított
Régi Parókia épületében kapott helyett
a jászfényszarui egyháztörténeti kiállítás, Szabó Imrefia Béla éremkiállítása, a
Bedekovich térképek bemutatója, de a
régi konyhák világa is megelevenedett
a „Nagyanyáink hagyatéka a kredenc
polcairól” elnevezéssel.
A Régi Parókia szomszédságában,
a Szent Erzsébet Közösségi Házban az
ezerarcú agyag világába vitt el minket
Török Zsóka fazekas népi iparművész.
Különleges szépségű főzőedényei, étkészletei, figurális edényei, a miskakancsók azonnal odavonzották a tekintetet,
kerámia burkolatú fali lámpái otthonos
melegséggel lengték be a teret. Itt várta
az érdeklődőket Szilágyi Dezső fafaragó népi iparművész tárlata, és ugyanitt
gyönyörködhettünk Molnár János és
Jánváry Zoltán grafikus és festőművész,
valamint Bobák László festőművész alkotásaiban is.
A Városháza dísztermében Sisa József ötvös iparművész háromrekeszes
tűzzománc faliképe ragadta meg a
szemlélőt. A falikép bal oldalán a honfoglalás, középen a Lehel-mítosz jelenete, jobb oldalon a redemptio, azaz
a jászok és kunok önmegváltása, valamint a jász települések zászlói láthatók.
Az alkotást balról jobbra középtájon
időszalag szeli át, melynek kockáin jelennek meg a magyar történelem fon-

tos korszakai és személyiségei.
Az épület előterében fotósorozat
idézte fel az idén 25 éves város történetét „Ilyen volt – ilyen lett” címmel.
A Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár előterében Bugyi László (Guriga) fotósorozata a Jászság és
a Zagyva évszakokkal változó színeit,
hangulatát mutatta be. A földszinti kiállítóteremben a Jászfényszarui
Hímzőkör munkái idézték meg a
hímzés sokszínű világát, köztük meseszép, zöld színű jász hímzéssel készült
remekművekkel. Külön kiállítás tisztelgett ’48 emlékezete címmel a forradalom és szabadságharc kitörésének
170. évfordulója előtt. Danis János és
Pető István fotósorozata a magyarországi Tavaszi Emlékhadjárat emlékezetes
pillanatait tárta elénk.
A találkozó idején az egyes helyszínek között kisvonat szállította a vendégeket, amely megállt a most megnyílt
Zilay Szobrász Műteremnél is, ahol
Zilahy Zoltán szobrászművész szobrász-

Az énekesnő ősi ír áldással búcsúzott:
Legyen előtted mindig út,
Fújjon mindig hátad mögül a szél,
Az eső puhán essen földjeidre,
A Nap melegen süsse arcodat,
S míg újra találkozunk,
Hordozzon Téged tenyerén az Isten.

rajzait és néhány kisplasztikáját láthatták az érdeklődők.
A Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény egy régi, letűnt kor világába kalauzolt el. A hangulatos tájházban olyan
különlegességeket is láthatott a betérő,
mint a konyhából fűtött boglyabúbos
kemence, vagy a fából készült kézi mosógép és krumplitörő.
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Bajusz alól édes a csók
Miután a három bajuszt viselő jász
zsüritag – Molnár János és Jánváry Zoltán grafikus és festőművész, valamint

sejtettük, hogy a bajusz magyar jellegzetesség, jóllehet legkorábbi ábrázolása
a Kr.e. 3. századból származik, és egy
nemeztakaróra hímzett szkíta harcoson
lehet látni.
A lovon ülő szkíta harcos, íjjal a kezében, kackiás bajuszt visel. A szépen
pödört, felálló végű bajuszra alkalmazott kackiás jelző nyelvészek szerint a

Ézsiás Vencel huszárkapitány - elfoglalta helyét a színpadon, Szilágyi Péter, a
Magyar Bajusz Társaság megalapítója
rövid történelmi ismertetővel vezette
fel a játékos vetélkedőt.
Mint elmondta, azt már eddig is

kacs szóból ered, és az ahhoz hasonló
csavarodottságra utal. Világszerte divattá a bajuszt a magyar huszárok tették, mégpedig a 18. századtól, de a magyar köznép már a 15. századtól viselte.
A 2008-ban alakult Magyar Bajusz

Tizenhat bajuszt viselő ember versengett a Jász Világtalálkozók történetében első Jászsági Bajuszmustrán.
bognár

Társaság csapatai rendszeresen képviselik Magyarországot a nemzetközi
bajusz és szakáll versenyeken, ahol külön kategórianév a „Magyar bajusz”.
Legyünk büszkék, mert a kétszeres
Magyar bajusz világbajnok jász ember:
Jánváry Zoltán. És milyen a magyar
bajusz? Középen két oldalra el van választva, bozontos, a vége pedig felfelé
kunkorodó. A szájszélnél lejjebb nem
nőhet, szájzugtól legfeljebb másfél centiméterre nyúlhat ki.
Majd ezután Szilágyi Péter egyenként szólította a versenyzőket a színpadra, akik kedvenc mondásukkal
mutatkoztak be a háromtagú zsűri és a
közönség előtt. A zsűri hat versenyzőt
jutalmazott, egy-egy üveg kackiás bajusz címkés borral. A játékos vetélkedőt
Molnár Gábor nyerte, akinek az üveg
bor mellé stílszerűen egy kackiás bajusz
dugóhúzó is járt, mert a Magyar Bajusz
Társaság szlogenje szerint: „Nem csak
szőr a magyar bajusz!”.
Napjainkban a fekete pödört bajusz nyakláncokon, táskákon, pólókon
és egyéb kiegészítőkön is megjelenik.
Mi több, a bajusz nem csak az arcokon
hódít: 2010-ben jelent meg Víg Balázs
a „Három bajusz gazdát keres” című
meseregénye, Lakos Nóra a „Magyar
Bajusz” című filmjét pedig 2012-ben
mutatták be a Toldi moziban.

Cserkészek a világtalálkozón
A XXIV. Jász Világtalálkozó keretein belül a 298. Lehel vezér cserkészcsapat tagjainak is volt szerencséjük megmérettetni magukat Jászberény város képviseletében.
Voltak, akik a konyhában elsajátított fortélyokat mutathatták meg a zsűri előtt. Sikerült egy igazi berényi marhapörköltet
összehozni, ami becsületesen megállta a helyét a jász települések mezőnyében. Mások inkább rátermettségüket szerették
volna bizonyítani és a Jász Virtus vetélkedőt választották. A
főként vízi akadályokból álló pálya nem fogott ki versenyzőinken, így egy szép kupával gazdagodott csapatunk vitrine.
Eredménytől függetlenül egy színvonalas és jó hangulatú
rendezvényen töltöttük együtt a napunkat és mindannyian reméljük, hogy jövőre hasonló élményekben lehet részünk.
Hegedűs Gábor
csapatparancsnok-helyettes

Jászságért díj 2018
A Jászságért Alapítvány Kuratóriuma
a huszonhetedik alkalommal kiírt
Jászságért Díjra tizenegy személyre
érkezett javaslat között mérlegelt.
A kuratórium az idei Jászságért Díjat, és a vele járó egymillió forint elismerést Tóth Tibor helytörténész (Jászfényszaru) részére ítélte oda, életpályája

elismeréseként. Tóth Tibor helytörténész 1952. január 31-én született Jászfényszarun és feleségével ma is ott él.
Pályafutása során különböző területeken látott el munkaügyi és személyügyi feladatokat. Évtizedek óta részese
szülővárosa közművelődési életének. Kiváló helyismeretét és szervezési tapasztalatait a helyi és jászsági hagyományőrzés

szolgálatába állította. A Fényszaruiak
Baráti Egyesülete elnökeként a Jászság
kulturális életének egyik meghatározó
alakja. Oroszlánrésze volt a Kiss József
Helytörténeti Gyűjtemény létrehozásában, gazdagításában. Kezdeményezésére
számos emléktábla, emlékhely, és a helyi
értéktár hirdeti jász elődeink tehetségét,
alkotóképességét. Kiadványok megjelentetésével, a helyi öntevékeny színjátszás támogatásával, jótékonysági bálok
szervezésével, az ifjúsági közösségek
támogatásával szolgálja szülővárosa szellemi értékőrzését. A helyi lap szerkesztőbizottságának tagja. Területi és országos
szervezetekben képviseli Jászfényszaru és
a Jászság érdekeit.
Több cikluson keresztül tagja volt a
városi képviselő-testületnek. Munkásságát a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel és Jászfényszaru Város Díszpolgára címmel ismerték el. Tóth Tibor
ötletgazdagsága, fáradhatatlan tenni
akarása, céltudatos kitartása tiszteletreméltó emberi értékrend. Példamutató,
önzetlen szolgálata méltóvá teszi személyét a Jászságért Díj elnyerésére.
A Jászságért Díjat 2018. június 30án, az elszármazott és otthon élő jászok
világtalálkozóján dr. Dobos László adta
át Jászfényszarun.

A Jász Világtalálkozóra visszatekintő képriportot munkatársaink készítették.
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Kárpátaljai élmények Régi és új ismerősök Erdélyben
Én még soha nem jártam Magyarországon, rengeteg szépet láttam, és
itt mindenki nagyon kedves – fogalmazta meg egy kolozsvári diák szívmelengető gondolatait négynapos
itt-tartózkodásuk összegzéseként. A
Terplán Zénó Ferences Középiskola
negyven tanulója június 8-án kelt
útra, hogy viszonozva az erdélyiek
látogatását, megismerkedjen a mostani határokon túli magyar értékekkel, határtalanul.
Szőrös Zoltán

Örömteli és izgatott várakozás előzte
meg a Szent István Sport Általános
Iskola és Gimnázium tantestületének
kárpátaljai utazását. A Nagyszőlősi 3.
számú Perényi Zsigmond Középiskolával vettük fel a kapcsolatot a Határtalanul pályázat kapcsán.
Stelkovicsné Kreuter Anikó
Utazásunkat a tanévzárás utáni időszakra szerveztük. 2018. június 25-én
találkoztunk Nagyszőlősön Homoki
Gabriella igazgatónővel és a tantestület
tagjaival. Tantestületünk és a szülők tárgyi adományait, valamint a pályázatban
megnevezett 208 000 forintot bensőséges
tanulói műsor és a kárpátaljai pedagógusok szívhez szóló éneke követte. Körbevezettek minket az iskolában, majd néhány
jó gyakorlat bemutatása, közös kipróbálása után a várossal ismerkedtünk.
A meleg szeretetet, figyelmességet,
amellyel partneriskolánk és a vendéglátó családok fogadtak, örök emlékként
hoztuk haza a szívünkben. Nincs szó,
fénykép, videó, amely visszaadhatná az

érzést, a meghatottságot és megindultságot, melyet a Vereckei-hágón a Himnusz éneklésekor, a Szolyvai Emlékparkban, a Szinevéri tónál, vagy a viski
Árpád-kori templom hófehér hűs falai
közt éreztünk, elmerülve a Kárpátok felől fújó szél borzongató finomságában.
Perényi Zsigmond, majd Bartók
emléktáblájának koszorúzásakor az
Erdő, erdő, de magos a teteje kezdetű
népdal éneklése közben az otthon nyugalma ölelt át bennünket. Honismereti vezetőnk, a Duna tv-ből ismert Bíró
András kísérte szavaival, izgalmas anekdotáival az utunkat. A Munkács várában
és az Árpád-vonalon zajló védelmi harcok, az alsókalocsai skanzenben látott
tárgyak megelevenedtek sokoldalú, széles látókörről tanúskodó magyarázatai
hatására.
A legenda úgy tartja, hogy aki a munkácsi várban megsimogatja Korjatovics
Tódor litván fejedelem kinyújtott mutatóujját, az még visszatér oda. Mi mást
tehettünk volna? A tantestület tagjai boldogan fogták meg az aranyszínűre koptatott bronzszobor ujját.

Hatvan éves találkozó

 folytatás az 1. oldalról
Szeretett osztályfőnökünk, Philipp
Imre tanár úr már csak a meghívóra másolt fényképéről mosolyog ránk. Kedves
tanáraink korábban még hűségesen eljöttek a találkozóinkra, de már csak az
égi katedrákról nézhetnek le ránk, ezért
az örökös főszervezőnk, a lokálpatrióta
Balogh Elemér nyitotta meg a találkozót.
Kereken harmincan voltunk, az utolsó információk alapján még tizenhatan
élünk, de már csak egy futballcsapatra
való fiú tudott eljönni. Ragányi Berci
kedves üzenetet küldött, rengeteg fotóval a népes családjáról, de a betegsége
már ágyhoz köti, nem vállalhatta az utazást. B. János kedvéért sokáig lobbiztam,
hogy a megszokott, szeptemberi időpont
helyett most hozzuk előbbre az összejövetelt, ami végül sikerült is, mégsem
lehetett jelen, mert egy orvosi konzultációt nem tudott más időpontra tenni és
a repülőjegyét sem tudta elcserélni. Egy
héttel később eltöltöttünk együtt egy baráti estét, egy üveg jó konyak- és egyéb
finomságok mellett, de semmi nem pótolhatta a régen várt személyes találkozót
az osztálytársakkal.
Tudomásul kell vennünk, hogy az
életünk már tele van kisebb-nagyobb
problémákkal, kényszerű lemondásokkal, éppen ezért volt óriási élmény, öröm
az évfolyam-találkozó. Az osztályfőnökünk fényképe alá tiszteletből nem írtam
semmit, de tudom, hogy holtában is Ady
klasszikus szavait idézné: „Föl, föl fiúk,
csak semmi félelem...”
Meglepődtem, amikor az egyik budapesti utamon egy ízig-vérig mai zenei
formáció, a Halott Pénz együttes dalának
idézetét olvastam egy plakáton: Sose add
fel, mindig tarts ki! Mindig csak egy célod
legyen, előre! Tudod az élet ilyen egyszerű.

A kolozsvári Brassai Középiskolából
érkezők Jászberény mellett Budapest és
Eger látnivalóit, valamint a debreceni
Nagytemplomot is közelről megtekinthették, majd alig másfél hét múlva
következhetett a viszontlátás öröme. A
Terplán a Határtalanul program keretében benyújtott sikeres pályázatának
köszönhetően fogadhatta május végén
a külhoni magyar középiskolásokat és
pedagógusaikat, majd tehettek saját
diákjai emlékezetes utazást Erdély legszebb tájaira. A magyar–román átkelőnél történő várakozás, ellenőrzés után
egy másik ország területére lépünk,
ahol mégis sorra régi ismerős honfitársak jönnek szembe. Mátyás király,
Arany, Ady köszön vissza, tizenévesek
csodálkoznak rá és hatódnak meg – „Ő
is, ez is, itt és innen…?!”
Ahogy a Kolozsvárról érkezett fiatal, úgy a jászsági gyerekek is ámultak,
akár először, akár többedszer láthatták
a Tordai-hasadékot, a parajdi sóbányát,
a Házsongárdi temetőt vagy Kolozsvár
további nevezetességeit. A szatmárnémeti polgármesteri hivatal üléstermében biztos mindenki először foglalt
helyet a képviselők székében. Nagyvá-

Lehetne ez az eszmei mondanivalója az őszinte, baráti beszélgetésünknek,
amit többen is megerősítettek: „Mindig
foglaljátok el magatokat, legyenek céljaitok és azokat valósítsátok is meg!” Érdemes megszívlelni ezt a gondolatot, mert
ezt az osztály legnagyobb vagánya, vagy
inkább fenegyereke, Fekete Szabó Sándor
próbálta a lelkünkre kötni.

cukrászdát is megszégyenítő süteménykiállításra és kóstolóra, amelyet végül dobozokban vittünk haza, mert egyszerűen
nem tudtuk helyben megenni.
A találkozó késő délutánig tartott
igen jó hangulatban. Áradt a jókedv, felemlegettünk sok-sok közös emléket, hiszen ezek a hölgyek voltak a diáktársaink,
a bálok főszereplői és az első, nagy szerelmek alanyai is. Kiszakadva a hétköznapokból, feltöltődve az őszinte barátságok
érzésétől, alig tudtunk elválni egymástól,

A Vincellér étterem igazi, vidéki vendégfogadóként várt minket az ebéddel.
Helyszűke miatt még külön ebédelt a két
osztály, de alig tettük le a kést, villát, hivatalos delegáció érkezett Bartha Margitka
osztályfőnök humán osztályából, Bodnár
Klára és Bíró András szervezők személyében, akik meghívtak minket a kerthelyiségbe a találkozó közös folytatására.
Ennek a résznek az alaphangját két
esemény határozta meg: Koncz Sanyi,
a női lelkek alapos ismerője, gyönyörű
rózsákkal ajándékozta meg a hölgyeket,
akiknek az emelkedett hangulatát le sem
tudom írni. Majd Bodnár Klári hívta meg
az egész társaságot egy professzionális

de csak a társaság egyik fele volt helybéli,
többünknek még messzire kellett utaznunk.
Jól tudjuk, hogy ez volt az utolsó,
„igazi” találkozó! Lehet, hogy megéljük
még a 65-et, sőt ketten-hárman a 70-et
is, de ennyien már nem leszünk többé.
Őrizzük meg ezt a szép emléket és legyen
ez az írás is bizonysága annak, hogy “nem
adjuk fel”, igazi leheles diákhoz illően végigcsináljuk! Jászberény közössége kísérje
figyelemmel és szimpátiával kiváló gimnáziuma eseményeit.
Lejegyezte és fényképezte:
Dudás István
öregdiák

radon az Ady Endre személyes tárgyait
is bemutató kiállítás, Nagyszalontán
az Arany János szülőházának mintá-

jára korhűen helyreállított épületben
található tárlat jelentett maradandó
élményt. Az összesen ötnapos, június
12-ig tartó kirándulás során a Királyhágót, a nagykárolyi várat, illetve a korondi népművészeti vásárt is felfedezhették a résztvevők.
Az ottani szakképzésbe is betekintést nyerhettek, így például a szakácsés az asztalos tanulók gyakorlati helyein
is jártak. Miután a jászberényi és a kolozsvári oktatási intézményben is folyik
informatikai képzés, a program része
volt egy közös online felület létrehozása, melyen nem csak a további kapcsolattartásra lesz majd mód.
Az erdélyi és az anyaországi diákokat egyaránt foglalkoztató kérdések,
mint a pályaválasztás, munkába állás
megvitatására is lehetőség nyílik a kialakított oldalon, de a személyes benyomások, fotók megosztása is tartóssá
teheti a néhány nap alatt kialakult „barátságkezdeményeket”.

Tartalmas vendéglátás

A JÁI Bercsényi Miklós Általános Iskolai Tagintézményének egyik uniós
projektjének a hazai találkozóját rendezték meg május 27-június 2. között.
Kiss Attila

Olasz, török, lengyel és bolgár tanárok és tanulók (összesen 21 gyerek és 16
felnőtt) érkezett Magyarországra és vettek
részt a megbeszélésen, és a programokon
(Math has never been such fun). Kezdésnek budapesti városnézéssel indult a
találkozó, természetesen fővárosunk lenyűgözte a külföldieket. Országgyűlési
képviselőnk, Pócs János segítségével és támogatásával a Parlamentbe is betekintést
nyerhettek a vendégek. Ezután városunk,
Jászberény következett, ahol is elsőnek
egy színpompás ünnepi bemutatkozó
műsort tekinthettek meg a Bercsényi
Sportcsarnokban az idelátogató tanárok
és tanulók, majd fogadta őket városunk
alpolgármestere Hajnal-Nagy Gábor, aki
ismertetőt tartott Jászberényről és a Jászságról.
A Bercsényi Iskola alaposabb megismerése, egy nemzetközi konyha – ahol

mindenki a saját hazájára jellemző ételeket mutatott be –, a projekt tartalmi
részének megbeszélése, közös piknik,
főzés, nyársalás, sportverseny következett a programok sorában. A projekt
tartalmi részéhez szorosan kapcsolódó
matematikai és fizikai feladatokat oldottak meg a külföldi diákok a magyar
tanulókkal közösen a helyi tanárok irányítása mellett.
Csütörtökön egész napos kirándulásra indultak a hazai és a vendégtanulók tanáraikkal közösen Visegrádra és
Esztergomba. A fellegvár, bobozás, sétahajókázás a Dunakanyarban, a Bazilika,
a Prímás Pince, majd a nap végén fürdés
az Aquaszigetben – mind-mind óriási
élményben részesítette a vendégeket.
Végezetül állatkerti séta és egy búcsúvacsora zárta le a programokat, ahol is
kiosztották az igazolásokat a fogadó iskola képviselői a projektben résztvevő
tanároknak és tanulóknak.
A megbeszéléseken már a következő
bolgár találkozó is szóba került, ahová a
tervek szerint hat tanuló és három tanár
fog kiutazni a Bercsényi Iskolából október közepén.
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Egy szimpózium húsz éve
Idén tavasszal huszadik alkalommal
rendezték meg a Természettudományi Diákszimpóziumot a Lehel Vezér
Gimnáziumban. A program egyik
alapítójával, Csörgő Terézia nyugalmazott tanárnővel, és a hátrahagyott
hagyományokat mai napig ápoló
Berkóné György Ildikóval beszélgettünk.
Kazsimér Nóra
Húsz év rengeteg idő, hogyan telt
ez a szimpózium történetében?
CS. T.: Vissza kell mennünk 1998ba, amikor az első nyolcévfolyamos
osztály már közeledett a végzős évhez,
vizsgadolgozatot, beszámolót kellett
készíteniük biológiából. Akkor úgy
gondoltuk, kihasználjuk a minden év
májusában megrendezésre kerülő természetvédelmi hónapot, legyenek a
diákokat a főszereplők. A véletlen úgy
hozta, hogy ugyanekkor Vidra Tamás
és Kovács Norbert egykori diákjaim az
Élővíz Természetvédelmi Egyesület
vezetői jöttek egy ötletükkel, s a két
dolog találkozott. Azt mondták, csináljunk olyan természettudományos
találkozót, tapasztalatcserére alkalmas
szimpóziumot, ahol a diákok bemutathatják munkájukat, eredményeiket,
kutatásaikat, bármit, ami csak érdekli
őket. Nagy András igazgató úr nagyon
támogatta a dolgot és segített bennünket mindenféle módon, melynek
köszönhetően 1999 júniusában meg

is tartottuk az első szimpóziumot Jászapáti, Jászberény (LVG, Liska, Klapka)
és Mátrafüred iskoláival karöltve. Így
történt, hogy a diákjaink egy része a
vizsgadolgozatot előadás keretében
mutatta be. A gyerekek élvezték, mi is
élveztük a programot, s rádöbbentünk,
hogy ennek van értelme és a következő
évben már meghirdettük a megye általános és középiskoláiban, sőt a Tápióság intézményeiben is.
A megyén túlról is érkeznek diákok a tudományos eseményre?
CS. T.: Néhány év elteltével, talán
2005-ben, amikor kialakultak a régiók
már nem csak a megyebeli iskolák, hanem Debrecen, Mátészalka, Kazincbarcika, Kiskunhalas diákjai is csatlakoztak. Ehhez azért hozzá kell tenni, hogy
mi is hírét vittük a szimpóziumnak
ott, ahol más iskolák tanáraival találkoztunk. Erre jók voltak a különböző
versenyek, a szaktanári továbbképzések
és ez így folytatódott egészen 2018-ig.
Berkóné tanárnő mikor vette át a
rendezvény szervezését?
CS. T.: A 2008-as évben már közösen szerveztük, ekkor nyugdíjba mentem, s szerencsére Ildikó, aki szintén
tanítványom volt, aktívan átvette a
szervezést. Ő volt az, aki nélkül nem
lett volna húszéves története a szimpóziumnak, mert ez nem kis munkával
járó rendezés. A két fiú, Tamás és Norbert változatlanul benne vannak a szervezésben, élvezik is a mai napig, és azon
túl, hogy zsűriznek, a szállásokon prog-

A 2018/19 tanév rendje
Még csak néhány hét telt el azóta,
hogy megszólalt a tanévet lezáró
utolsó csengőszó az iskolákban, de
a Magyar Közlöny június 14-i száma
már közzé tette a következő tanév
rendjét. Az év közbeni szabadságok
tervezéséhez
segítségnyújtásként
talán nem túl korai, ha már a nyári
szünet derekán közöljük a 2018/19es tanév rendjét, a hosszú hétvégéket
és a szünetek időpontjait.
munkatársunktól
A 2018/2019. tanévben a tanítási
év első tanítási napja 2018. szeptember
3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019.
június 14. (péntek). A tanítási napok
száma száznyolcvanegy nap. A nappali
oktatás munkarendje szerint működő
szakgimnáziumban százhetvenkilenc,
gimnáziumban, szakközépiskolában és
szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.
Az iskola befejező évfolyamán vagy
befejező szakképzési évfolyamán az
utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2019. május 2., a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő
szakgimnáziumokban a másfél tanéves
képzés esetén 2019. január 4., a két tanéves képzés esetén 2019. május 24. ,a
honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2019.
május 24., szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban,

egész számú tanéves képzésben részt
vevő tanulók részére 2019. január 4.,
a két évfolyamos részszakképesítésekre
való felkészítést folytató szakiskolákban és a Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban
2019. május 31.
Az alapfokú művészeti iskolákban
és a felnőttoktatásban a tanítási év első
és utolsó napját – a tanítási év első és
utolsó hetének keretében – az igazgató
határozza meg.
A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február
1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú ta-

ramszervezők, felügyelők, előadásokat
tartanak. Ez a hármas csapat, akiknek
köszönhetően a néhány hete lezajlott
szimpózium is létrejöhetett.
Milyen szempontok alapján zajlik a zsűrizés?
B. Gy. I.: Nem első, második, harmadik helyezett van, hanem például
kiemelnek legötletesebb előadást, legjobb terepmunkát, egyéni, vagy legjobb
páros előadó, legjobb kérdező diákot.
Ezekből a felkészülésekből nemcsak a
szimpóziumon profitálhatnak, később
is nagyon sokszor előfordult, hogy a
diákok felhasználták a dolgozatokat,
nemcsak lezajlott a szimpózium és
kész, visszatérők voltak a témák az életükben.
Milyen változások mentek végbe
ez alatt a húsz év alatt? Miben tér el
az idei szimpózium az elsőhöz képest?
CS. T.: Ami állandó, hogy másfél
napig tart a program. Talán az elsőn
még nem így volt, de rájöttünk, hogy
másfél napnál tovább nem érdemes
tervezni, hiszen délután már mindenki
igyekezett haza.
B. Gy. I.: Az a mai napig változatlan, hogy az első nap lezajlanak az előadások, este pedig elfoglaljuk a szállást,
ami 2015-ig az Öregerdei Ifjúsági táborban volt, azóta pedig a négyszállási
Sasközpontban. A második nap programja a terepgyakorlat, mely olyan értelemben változó, hogy minden évben
máshová kerül szervezésre. Mindig
forgóban, más-más területre megyünk,
nuló esetén a szülőket az első félévben
elért tanulmányi eredményekről.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási
nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási
nap 2018. december 21. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április
24. (szerda).
Az iskola – a tanítási év kezdő és
befejező napjának változatlanul hagyásával –, más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek
kezdő és befejező napját módosíthatja,
ha heti pihenőnapon tartott tanítási
nappal ehhez a szükséges feltételeket
megteremti.
A tanévben az ünnepek miatt többször lesz munkanap-áthelyezés miatt
hosszú hétvége:
október 20-23, március 15-17, június 8-10 érinti a tanulókat.
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév
helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában és
az alapfokú művészeti iskolában hat,
a nappali oktatás munkarendje szerint
működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat
fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület
véleményének kikérésével – az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni,
egy tanítás nélküli munkanap kizárólag
pályaorientációs célra használható fel.

tehát ugyanoda egymás utáni években
soha. S mondhatjuk, hogy fél nap is
elég arra, hogy az ittlévők kicsit betekintsenek a Jászság természeti szépségeibe, értékeibe
CS. T.: Természetesen a jelentkező iskolák és az előadások száma is
folyamatosan változik. Változik a zsűri
összetétele. A két állandó, már korábban említett zsűritagon kívül mindig
csatlakozik hozzájuk valaki új. Ami
változott még, kezdetben a természetés környezetvédelem témaköre volt a
feldolgozandó, ma már eljutottunk
oda, hogy a természettudomány egé-

széből merítenek a diákok. Előkerültek
már fizika és kémia témák, egészséggel
kapcsolatos témák, aktualitások, mint
például az év fája, az év madara vagy
volt előadástéma a madárinfluenza is,
s természetesen a természetvédelem,
környezetvédelem. Borzasztóan széles
skálán mozognak az előadások. A diákok – akik között évről évre vannak
visszatérő előadók – mindig ráéreznek
az érdekes témákra. Változás még, hogy
egyre fiatalabb tanárok hozzák el tanítványaikat, és ez örvendetes. Reméljük,
hogy még legalább ennyi éven át folytatódhat ez a rendezvény.

Otthonról hazamegyünk
A „Határtalanul” szó jelentésköre
lényegesen kibővült a Szent István
Sport Általános Iskola és Gimnázium tanulói számára az utóbbi három
hónapban. Barátság határok és nyelvi korlátok nélkül, utazás határon
túli magyarlakta területekre.
m. t.
Az EMMI pályázata révén új testvériskolai kapcsolattal gazdagodtunk.
A marosvásárhelyi Szász Adalbert
Sportlíceum tanáraival és diákjaival
vettük fel a kapcsolatot, és az utazások
során nemcsak élményekkel, de barátokkal is gazdagodtunk. 2018 márciusában gimnazistáink öt napot töltöttek
Erdélyben.
A természeti csodák: a parajdi sóbánya, az udvarhelyi Csiga-lépcső, a
szovátai sóvidék, a Tordai-hasadék lenyűgöztek bennünket. Túráztunk a Jé-

zus szíve kilátóhoz, sportmérkőzéseket
játszottunk testvériskolánk csapataival.
Bár akkor vereséget szenvedtünk kézilabdában és fociban, a visszavágón júniusban mind a kosárlabdában, mind a
fociban győztek a berényiek.
A Hajta túrát követően a délutánt
az állatkertben töltöttük. Megkoszorúztuk a Gerevich-emléktáblát, jártunk
a Jász Múzeumban, beszámolót tartottak a diákok egymásnak sporteredményeikről. A Magyarországon töltött öt
napon az egri várat, a debreceni Nagyerdei Stadiont, Budapesten a Parlamentet láthatták a külhoni magyarok.
Nehéz volt a búcsú, de segített rajtunk a dal, amit együtt énekeltünk az
elválás reggelén: „Annyi mindent kéne
még elmondanom, s ha nem teszem,
talán már nem is lesz rá alkalom…”
A kialakult kapcsolat folytatásának
reményével köszöntünk el erdélyi barátainktól.
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Mesebirodalom a könyvtárban

 folytatás az 1. oldalról
– Összesen 21 programelemet kell
majd megvalósítanunk évente, de mivel több heti, illetve havi rendszerességgel zajlik, így 200 fölé rúg majd a
mesepont rendezvényeinek száma.
Azt gondolnánk, a mese műfaja
csupán a gyermekeké, de a Mesepont
célkitűzései között van az is, hogy ezt a
tévhitet eloszlassa és bemutassa a műfaj
állandóságát, sokszínűségét, pedagógiai
eszközként és közösségi szórakozásként
való alkalmazását minden korosztálynak.
– Kulturális órákat tartunk majd,
például gimnáziumi hallgatóknak,
mely a népmese környezetét, a hagyományos világot mutatja be, amiben
a mese élt és azt, ahogy manapság, a
21. században visszatért. A meséket a
19. században kezdték papírra vetni
és könyvek formájában megjelentetni.
Ma újra célul tűztük ki, hogy a mese
visszakerüljön eredeti funkciójába, hordozója pedig az élő szó legyen. A mesei
szereplők, a cselekmények mindenhol

ugyanazok, csak nyilván minden mesemondó a saját életéhez, környezetéhez,
aktuális eseményekhez alakítja ezeket.
Akik nemrég a Hagyományok Háza
által elkezdtek mesemondást tanulni,
már úgy mondanak mesét, hogy sokszor a mai élet dolgait, eszközeit is beleviszik a történetbe.
A felső tagozatosok élőszavas mesemondást hallgathatnak majd mai mesemondók jóvoltából, de lesz többek
között művészeti csoport, bábos tehetséggondozás, mesemondó kör és havonta
témát változtató hol volt, hol nem volt
klubfoglalkozás. Ezenfelül szakmai napok, illusztrációs versenyek, tematikus
napok és kompetencia fejlesztő táborok
is helyet kaptak a programcsomagban.
– A kompetenciafejlesztő tábor egy
mesetábor tulajdonképpen. Ez minden
évben egyszer lesz megtartva, idén a
tényleges környezetben ezzel nyitottuk meg szakmai programunkat július
9-13 között. Az iskolák képviselőivel
úgy egyeztettük, hogy olyan gyerekeket

várunk ide, akik érdeklődnek a képzőművészet, az irodalom iránt és kiemelkedő iskolai teljesítményükért cserébe
örülnének ennek a jutalomnak.
A Mesepont tematikájához illeszkedve a jövőben egy Jászsági meseösvény létrehozását is tervezik, ahol a helyi
történelemmel és mesei hagyományokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők.
A pályázat arra is lehetőséget ad, hogy
Hortiné dr. Bathó Edit szerkesztésében
megjelenjen az első kiadvány, mely a

jászság meséit tartalmazza majd. GálDobos Beáta kiemelte, a programok
keretében nemcsak átadni kívánják az
ismeretanyagot, de céljaik között van
az is, hogy felkutassák a műfajra érzékeny, hagyományokat ápoló előadókat.
– Mesemondók vezetésével meseesteket tartanánk havonta egy alkalommal, és aki ehhez kedvet érez, vagy csak
hallgatni szeretné, az eljöhet, és részt
vehet benne. Ez az a program, melyben szeretnénk megtalálni a Jászság
mesemondóit, mert lehet, hogy kivá-

lasztódnak majd azok az emberek, akik
ráébrednek, hogy ők igenis szívesen
mondanak mesét. Az ehhez szükséges
technikát itt meg tudják tanulni, így
garantálva lesz, hogyha lejár a pályázati
projekt, akkor is lesznek olyan emberek, akik ezt a vonalat továbbviszik.
Arra a kérdésünkre, hogyan is kell
majd elképzelnünk az átalakított gyermekkönyvtári emeletet, kifejtette, először is a hátsó lépcső felől kell majd
megközelítenünk az épületet, ahol egy
valósághű éléskamrába érkezünk. Itt
minden olyan berendezés megtalálható lesz, ami egy paraszti konyhában
szükséges. Vászonzsákok megrakva búzával, árpával, liszttel, melyeket helyi
faműves munkái, hímző asszonyok,
fazekasok kézműves termékei, paraszti
bútorai vesznek majd körbe, innen indulhatnak szerencsét próbálni a bátor
leányok és legények. A következő állomás a meseerdő lesz, ahol leggyakrabban a küzdelmek, próbák zajlanak. A
háromdimenziós fával, banyaviskóval,
speciális mágnesfallal díszített helyiség
olyan mesedramatizáláshoz is megfelelő eszközkészlettel, látványelemekkel

lesz felruházva, mely személyre szabhatóvá, komplexszé teszi a történeteket a résztvevők számára. Ha virtuális
sétánkon továbbmegyünk, egy közösségi foglalkoztatóterembe érünk, ahol
tematikafüggő jelenetet rejtő várfal is
helyet kap. A mesékből már megtanulhattuk, hogy nincs vár tekintélyes uralkodó nélkül. A negyedik helyszínen, az
olvasókuckóban lehetőség lesz kipróbálni ezt a nemes feladatot, köszönhetően a felállított trónnak, a próbálható
ruháknak és a titkos lépcsőnek, mely
majd a vártoronyba vezet. Gál-Dobos
Bea hozzátette, ez az interaktív környezet szervezetlen formában is használható lesz, ahová, ha bejön egy család, egy
osztály, egy látogatócsoport, tartalmas
délelőttöt tudnak majd eltölteni.
– A Jászsági NépmesePont ‒ ami reményeink szerint nyár végén hivatalosan is átadásra kerül ‒ egy új elemként
jelenik meg a város kulturális életében.
Igyekeztünk a saját mestereink köréből
dolgozni, az ő tudásukra építeni, hogy
egy olyan közösségi tér jöhessen létre,
ahol mindenki jól érezheti magát a mesék világában.
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A

Nagy Kft.

Bontott ablakok

eladók

munkatársat keres

lakatos

munkakörbe, egyműszakos munkarendbe.
Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- hosszútávú, megbízható munkalehetőség
- kulturált munkakörülmények,
lendületes munkahelyi kollektíva.
Jelentkezését a Jászberény,
Nagykátai út 11. alatt vagy
a nagykft@invitel.hu
email címen várjuk.

Jászberény Városi
Önkormányzat
ezúton tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Gróf Apponyi Albert
Általános Iskola épületéből
eltávolított, bontott műanyag
ablakok értékesítésre kerülnek.

Műanyag ablakok:
márkaképviselet

mérete: 185 cm x 250 cm
üvegezése: normál hőszigetelt,
hőszigetelt Ug=1.0 W/m2K
vételár:
felül fix, normál hőszigetelt
bruttó 30.000 Ft/db,
felül nyitható, normál
hőszigetelt bruttó 40.000 Ft/db,
felül nyitható, hőszigetelt Ug=1.0
bruttó 50.000 Ft/db.
Az ablakok megtekinthetők
- a készlet erejéig minden kedden 8-10 óra,
valamint csütörtökön 14-16
között a Gróf Apponyi Albert
Általános Iskolában
(Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 1).
Előzetes bejelentkezés és
bővebb információ kapható:
Jászberényi
Polgármesteri Hivatal
Bohár József
06-57/505-716

www.jku.hu
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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

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Cement Diszkont
Több fajta cement kapható.
Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről.
Gyeprácsok, térkövek, vasanyagok, szigetelőanyagok, kiváló minőségű zsákos anyagok.
25 éve a lakosság szolgálatában.

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.

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

A Jászberényi
V.V. Nonprofit Zrt.

gépkocsivezető
és
rakodó

munkakör betöltésére
munkavállalók
jelentkezését várja.
Érdeklődni lehet:
57/411-933, 06-20/567-6566
Önéletrajzokat a
munkaugy@vvzrt.hu
e-mail címre várjuk.

SZOLNOKON a MÁV Járműjavítóba

keresünk nagyobb létszámmal
szakmunkásokat:

asztalos, csőszerelő, fényező,
hegesztő, lakatos és villamossági
munkakörökbe.

Bővebb felvilágosítás kérhető: MÁV-START Zrt.
5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3. 0656/421-533/139

Várjuk jelentkezését weboldalunkon:
www.mavcsoport.hu/karrier

Július végi
véradások
július 12., Jászárokszállás, munkahelyi,
CARRIER, Ipari u., 13-15.30 óráig.

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

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

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

akácméz
vásár!

/Csomor Családi
Méhészet

július 16., Jászárokszálás,
munkahelyi, WEGER, Kossuth u. 85.,
10-13 óráig.
július 16., Jászjákóhalma, Gazdakör,
Bajcsy u. 9., 14.30-17.30 óráig.
július 19., Jászfényszaru,
Orvosi Rendelő, Deák F. u. 1., 13-16 óráig.
Július 27., Jászapáti, Mg. Zrt.,
Dr. Szlovencsák u. 4-5., 14-17.30 óráig.

A MÁV-START Zrt. állást hirdet

vezető jegyvizsgáló,
valamint

FLIRT - motorvonatvezető gyakornok
munkakörökbe SZOLNOK munkavégzési helyre.

Bővebb felvilágosítás kérhető

Középfokú műszaki vegzettséggel
rendelkező fiatal urat felveszünk és

a 06-1/511-8712 és a 06-1/511-7132 telefonszámokon.

kiképezzük.

www.mavcsoport.hu/karrier

gépbeállító csoportvezetővé
Berényvill Kft. 06-57/506-612

Várjuk jelentkezését weboldalunkon:
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A kécskei kapcsolat
Tiszakécskén, az Ókécskei Alkotók
Házában nyílt kiállítás a Jászság festészete címmel július 7-én, szombaton délután. Az alkotásokat a Szikra
Galéria gyűjteményéből válogatta
össze a kiállítás kurátora, Gyalai Béla
helybéli festőművész.
Demeter Gábor
Tiszakécske egy jó hely, ezt az is bizonyíthatja, hogy több jászberanyi családnak is van nyaralója az otteni Tisza
parton. Felmerülhet azonban a kérdés:
miért is nyílt képzőművészeti tárlat a
város szép, szecessziós épületében, pont
a jászsági és valahogyan oda kötődő festők alkotásaiból?
A választ a megnyitón Szikra István
adta meg, aki maga is tevékeny szerepet
vállalt az esemény létrejöttében, és nem
utolsó sorban rendelkezésre bocsátotta
a magángyűjteményében található festményeket.
A történet lassacskán két éve kezdődött, mikor Szikra István, egy jászberényi gazdasági fórumon, – amit a
Szikra Galériában tartottak, – találkozott Ruszinkó Ádámmal, akinek egy ott
lévő festmény nagyon megtetszett. Ez
egy Makai kép volt, amit szívesen megvásárolt volna, de a festmény nem volt
eladó. Teltek múltak a hetek, hónapok,
mígnem e festmény révén összejött és
barátságot kötött a két család. Azóta a
kép is gazdát cserélt. Az új tulajdonos,
Tiszakécske leghíresebb festője egy alkotását adta a műgyűjtő Szikra Istvánnak, aki így megismerhette Gyalai Béla
művészetét. Később a jászsági művészet
barátok is találkozhattak a Tisza parti alkotó képeivel, tavaly ősszel ugyanis neki
rendeztek kiállítást a Szikra Galériában.
A folytatás pedig szinte adta magát, Tiszakécskén szívesen látnák jászsági festők munkáit. Így kerültek hát oda ezek a
nagy odaadással és hozzáértéssel válogatott művek, melyek egységes anyagként
jelennek meg a kiállítóhely falain.
A megnyitót megtisztelte jelenlétével mindkét város polgármestere, és
néhány gondolatukat is megosztották
a köszöntők sorában. Tóth János, Tiszakécske polgármestere, a barátságot
emelte ki, ami alapja annak, hogy létrejöhetett ez a kiállítás, ahol a látogatók
új impulzusokat kaphatnak.
Szabó Tamás, Jászberény polgármestere a két város, két közösség lelkületében hasonlóságot feltételezett
– már csak a közös testvértelepülés,
Gyimesfelsőlok okán is –, és ha a kultúrában is összefognak, egymásnak
szép dolgokat megmutatnak, az mindannyiunk előnyére, örömére szolgál.
Élmény volt dr. Réz Lóránt orgonaművész érdekes előadása, a múltszázad
fordulóján alkotó jászberényi zene-

szerző, Tarnay Alajos művészetéről, aki
szoros kapcsolatokat ápolt a társművészetek képviselőivel, festőkkel, írókkal.
A zongorán előadott zenei programját –
verbunkost és keringőt követően –, egy
magyar nóta eléneklésével színesítette,
amit vastapssal jutalmazott a közönség.
Gyalai Béla, a kiállítás kurátora
közös nevezőnek szintén a barátságot
említette, mivel emberi kapcsolatokat,
kis közösségeket építünk, amiben jól
érezzük magunkat. Szerinte, a látható
képeknek óriási hatása van, azt az energiát, amit a festő beletett, mi szemlélők
visszakapjuk.
A kiállítást a jászsági festőket nagyon

jól ismerő dr. Egri Mária művészettörténész nyitotta meg, aki elmondta, egy válogatást láthat a közönség, ami merítés
több száz festményből. Legnagyobbrészt
a múlt század eleje óta Jászberényben
dolgozó festőművészek képei láthatóak.
A művészek nagyobb része a természetelvű festészet híve volt, a látványból, a
naturából indultak ki, viszont mindegyikük más stílusban festett. Másképpen jelenik meg egy-egy csendélet,
tájkép, az egyes művésznél. Ki expres�szíven, ki impesszíven alkotott.
A kiállítás Tiszakécskén augusztus
4-ig tekinthető meg az Ókécskei Alkotók Házában.

Táncos
horgászverseny
Az elmúlt hétvégén megrendezték a
Hűtőgépgyár Horgász Egyesület és az
Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület közös szervezésében, lebonyolításában a XI. NÉNOH horgászversenyt.

Kárpáti Márta képriportja

A néptáncosok, népzenészek és
barátaik Országos Horgászversenyének
hétvégéje izgalmas volt. A Jász-HalÁszok, Remete László és Remete Ádám
megvédték tavalyi első helyezésüket.
Sándor Ágnes és Barna Géza finom ételeket, italokat varázsolt, Nagy Attila és
Göcző Bálint a szakmai hátteret biztosította. Sokak kitettek magukért, hogy
emlékezetes legyen ez a nap.

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Ajánló

2018. július 12.

Grófnők, afférok, szerelmek
Kálmán Imre egyik legnépszerűbb
operettjét láthatta a közönség a nyári
színházi sorozat keretein belül július
7-én, szombaton. A szabadtéri színpadon szerelmek, bonyodalmak, humoros szituációk bontakoztak ki a
népszerű, élőzenekar hozta slágerek
nyomán, melyek szövegei a nézők soraiban is visszhangoztak.
kazsimér
A Marica grófnőt mindenki ismeri, ezért külön kihívást jelent egyedi,
friss felfogásban tálalni, hogy azoknak
is pozitív meglepetést okozzon, akik
már minden részletét kívülről tudják.
Az operett műfaját azonban senki sem
tudja befogadhatóbbá, könnyedebbé és
élvezhetőbbé tenni Kálmán Imrénél. A
korszakokon átívelő darab titka abban
rejlik, hogy a különféle megközelítésmódok ellenére sem veszít mondanivalójából, miszerint nincs olyan büszkeség a világon, mely megérné feladni a
szerelmünket.
Ugyanakkor a mélység, a dráma és
a merev udvari etikett mellett nem maradhat el az egyensúlyt fenntartó összetevő sem, a humor. Marica, a primadonna és a tiszttartó úr szerelme, prózai
megnyilvánulásai csöpögőssé válnának
az olyan időtlen karakterek nélkül,
mint az álruhába bújó legjobb barát, a
mindenki helyett előszeretettel döntő,
gazdag nagynéni vagy a kissé habókos
komornyik, akinek német akcentusa
számos nevettető félreértés forrása. Bár
az operettben legtöbbször nem így van,
ez esetben a muzsika is a mozgalmas
cselekmény megértését segítette, hiszen
állandó vastaps kíséretében felcsendült
a Szép város Kolozsvár, a Hej cigány, a
Szent Habakuk és a Ringó vállú csengeri violám is, melyeket már az is hallott, aki soha korábban nem látta még
az előadást.
Aki mégis lemaradt, annak elmondjuk, a viharos történet egyik főszereplője

a saját családi vagyonának nyakára hágó,
gróf Endrődy-Wittenberg Tasziló, aki
szégyenében Erdélyben vállal tiszttartói
állást, természetesen álnéven. Kisvártatva, szerelmi csalódásoktól felbőszülten
hazalátogat Marica, a birtok úrnője. Az
ő élete sem fenékig tejfel, mivel minden kérőjében hozományvadászt látva
elhíreszteli, jegyese lett, méghozzá egy
bizonyos Zsupán Kálmán nevű báró
személyében. Maricát lepi meg a leginkább, amikor az általa csak kitaláltnak
vélt Kálmán – aki persze valójában Ta-

sziló barátja – csokorral a kezében belovagol az udvarba, jogos jussát követelve.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy mialatt minden színészi képességét bevetve
igyekszik helytállni, álruhájában beleszeret Tasziló húgába, aki mit sem ért az
egészből. A szálak úgy tűnik, végleg ös�szekuszálódnak, amikor a gróf és Marica
menthetetlenül egymásba szeretnek és
a rokonok ténykedésének hála feltűnik
egy eltérített levél, majd maga Cecília
nagynéni is.
A dallamok gazdagsága a bécsi keringőtől a cigány zenén át a csárdásig
repített bennünket, miközben csodaszép jelmezekben gyönyörködhettünk, pezsdítő táncokat láthattunk,
drukkoltunk a szerelmes fiataloknak és
nagyokat nevettünk az olyan kacér kiszólásokon, melyekbe belecsempészték
az aktuális szleng szavakat, társadalmipolitikai történéseket.
A darab végén mindenki egy kicsit
úgy érezhette, még a legnehezebb helyzetekben is van remény arra, hogy a
dolgok jóra forduljanak és ránk találjon
a szerelem. Ehhez nem kell más, csak
őszinteség, bátorság, és pár jó barát, akik
bárhol, bármikor képesek megmutatni,
milyen is az igazi magyar hacacáré.

www.jku.hu

Programajánló
● Zsír on the Fest – Alattyán - Az
év bulija a Jászságban!
Július 12. csütörtök. Focipálya
programok: Gyerek Foci Mini VB,
Civil falu: Teqball - gyerekverseny,
Szörp-pong gyerekverseny, USB
aréna: kapunyitás 20 órakor. Horváth Tamás + Newik + Sterbinszky
+ sokan mások, Heineken terasz:
Ritmus bár.
Július 13. péntek. Focipálya
programok: X. Zsíros Kenyér Kupa
– amatőr foci liga, Civil falu: Teqball
– egyéni verseny, Beer-pong egyéni
verseny, USB aréna: kapunyitás 17
órakor. Majka & Curtis LIVE +
Sterbinszky és Newl Classic, Heineken terasz: Petró retrodisco + sokan
mások.
Július 14. szombat. Focipálya
programok: Rubint Réka alakreform edzés, X. Zsíros Kenyér Kupa
– profi foci liga, Civil falu: Teqball
– csapatverseny, Beer-pong csapatverseny, Főzőverseny, USB aréna:
kapunyitás 20 órakor. Szecsei +
Voksán Virág + Newik + Zareh Kan
+ sokan mások, Heineken terasz:
Ritmus bár + Newik.
● Déryné Deszkáin – A miniszter
félrelép
Július 13-án, pénteken 20 óra:
A miniszter félrelép című film
nagysikerrel mutatkozott be a mozikban, most remek bohózatként
egy vígjátékban kerül a Szabadtéri
Színpadra. A mai nyelven íródott
darab bővelkedik a pikáns és sikamlós jelenetekben, amit a közönség
is nagyra értékel. Sőt annyira felfokozódik a hangulat, hogy eljön az a
pillanat, amikor már az illetlen és
közönséges kifejezéseken is remekül
szórakoznak majd a nézők.
● Nyáresti szerenád
Július 14-én, szombaton 20.30tól a Déryné Vegyeskar hagyományos Nyáresti szerenáddal kedveskedik a kórusmuzsikát szívesen
hallgató közönségnek a Co-op Áruház átriumában.

Berényi kiállítás Lengyelországban
 folytatás az 1. oldalról
A Sucha Beskidzkában bemutatott
kiállítás a POLIFÓNIA címet kapta,
mely zenei kifejezésként olyan többszólamú szerkesztésmódot jelent, amelyben
minden szólamnak önálló szerepe és jelentősége van. A kiállított, hat alkotótól
származó 33 mű több mint harmada a
csoport „CímERedeT” című tematikus
kollekciójából való, mely Jászberény város címerének, az abban látható motívumoknak, szimbólumoknak továbbgondolására, feldolgozására utal. E kiállítási
egység nyomtatott, szabadtéri változata
2017-ben, a Város Napja alkalmából

nyílt meg a jászberényi Zagyvaparti sétányon és jelenleg is látható. A csoport
tagjai településük címerét alapul véve,
az abban szereplő öt szín (kék, vörös,
arany, ezüst, fekete) használatával fogalmazták meg érzéseiket, gondolataikat,
hitvallásukat. A suchai tárlat ezen része
kalandozás a JAE alkotóinak fantáziájában, egyben izgalmas vizuális lenyomata
a „városlakó művész” sajátos viszonyáról
otthonához.
A kiállításon szereplő többi mű a kiállító művészek saját, egyéni stílusának,
az őket jellemzően érdeklő témák és
művészeti kérdéskörök darabjai. Bartos

Kingát évek óta foglalkoztatja az emberi
lélek, az emberi kapcsolatok működése,
s munkáiban sokszor ezek képi kifejeződése jelenik meg. A realisztikus részletek és a felbontott formák, színfoltok
együttes alkalmazásával kívánja szimbolizálni azt az összetett "mozaikot",
amely tulajdonképpen maga az élet.
Bíró Boglárka az elmúlt évben készült két hagyományos festészeti technikájú, nonfiguratív táblaképpel szerepel,
valamint két kísérletezőbb munkával,
mint a hajkoszorúk és a Tabula Rasa
című stop-motion. Mindkettő személyes és egyetemes szimbólumokat

11. oldal

megjelenítő anyagokat és motívumokat
használ fel. Farkas Edit négy munkája
a Jászberényben nemrégiben önálló
kiállításán is bemutatott Republicsorozatból való, legfrissebb alkotásai
közé tartozik. A zenekar dalainak inspirációi adják a képek formavilágát, ahol
akvarellel és tűfilccel a rajzmeditáció
eszközeit is felhasználja.
Fejős László kísérleti alkotásai, figurális, nonfiguratív-absztrakt grafikái
láthatók, melyek gondolatilag kapcsolódnak az alkotó véglegesnek tekinthető műveihez. Szín, forma és technikai
világukban is a test és lélek kettőssége,

● Jubileumi hangverseny
Július 15-én, vasárnap 18 órától
a Székely Mihály Kórus 40. évfordulója alkalmából jubileumi hangversenyre várják az érdeklődőket a
Déryné Rendezvényházba. A műsorban fellép az Orfeao de Abrantes
Kórus Portugáliából, vezényel
Tiagó Alexandre Vitória Rodrigues,
valamint a Székely Mihály Kórus
Vlaszati Erika vezényletével. Közreműködnek a Palotásy János Zeneiskola tanárai, Kéri György skótdudás, zongorán kísér Farkasné Szőke
Tünde.
● Déryné Deszkáin – Paprikás
csirke avagy stex és New York
Július 27-én, pénteken 20 órától
a Szabadtéri Színpadon látható zenés vígjátékban az amerikai álom
és a magyar valóság konzerválódik.
Végy egy jobb sorsra érdemes magyar családot, akik új vállalkozásba kezdenek. Fűszerezd meg egy
anyóssal, akit még az ellenségednek
sem kívánnál. Ízlés szerint paprikázd fel a hangulatot egy inassal és
egy szobalánnyal. Főzd meg jól poénokkal, ízesítsd dallal, tánccal és egy
professzorral. És ha Mr. Kenedy és
lánya Lilian megérkezik, ne felejts el
teríteni. De ne 13 személyre!
● Társastánc Gála
Július 28-án, szombaton 17 órától
az Ifjúsági Házban, 24. alkalommal
rendezi a nyáresti Társastánc Gálát a
Lehel Melody Tánc- Sport Egyesület. Látványos táncshow-val örvendeztetik meg a nézőket az egyesület
csoportjai a standardektől a latin
koreográfiákig. Vendég táncosok:
Bencsik Gergő és Sándor Szilvia (A
latin és B standard tánc bajnokság
dobogósai)
● Homoki Találkozó
Július 28-án, szombaton tartják
a Homoki elszármazottak találkozóját. A szervezők várják az érdeklődők jelentkezését az 57/412-220
telefonszámon minden nap 19 óra
után.
a lelki önazonosság lenyomatainak tekinthetők. Koncz Gábor munkáinak
legfőbb jellemzői a rétegek egymásra
épülése, az hogy a különféle formájú
színfelületek hogy rakódnak egymásra, hol megvilágítva, hol pedig a technikák tulajdonságait kihasználva, sok
helyen leginkább az átlátszó anyagokkal
játszva. Mihalik Judit a CímERedeT
tematikájú két festményével szerepel a
tárlaton.
A július 27-ig tartó kiállításról számos fotó látható a Jövőkép Alkotók
Egyesülete Facebook oldalán. A testvérvárosi kapcsolat keretében létrejött tárlat hozadéka lehet, hogy a közeljövőben
Jászberényben is létrejöhet egy Sucha
Beskidzkához kötődő képzőművész kiállítása.

12. oldal

Sport / Ügyeletek
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Horizont már narancs-lilában alél
Csütörtöktől sok napsütésre kell számítani, ami
hétvégéig kitart. Frissítő zivatarok olykor lehetnek,
de tartós csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 2631 fok körül alakul. Jövő hét elején is marad a jó
idő, de előfordulhat, hogy bárányfelhők árnyékolják
a napsugarakat.
Július 13-án Margit napja. A népi megfigyelések
szerint Mérges Margit, vagy Pisis Margit többnyire
esőt hozott, ami ha bekövetkezett, a későbbiekben is
megzavarhatta az aratást újabb esőkkel.

Jól teljesítettek a birkózók
A Jászberényi Birkózó Club eredményeiről folyamatosan beszámoltunk olvasóinknak az elmúlt
időszakban. Száraz Tibor edzőtől
kaptunk rövid összefoglalót a legfontosabb sikereikről.
ács

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
július 12. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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.

július 13. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

július 27. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 14. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 21. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 28. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 15. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

július 16. hétfő
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

július 23. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 17. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 24. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 18. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 25. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 19. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 26. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
rendelési idő: 9-12 óráig
július 14. szombat
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
július 21. szombat
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház u. 4.
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

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40;
Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt.
Csőtörés jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat
24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám:
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma:
06-80/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási
időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra,
csütörtökön 8-12 óra között.; REGIO-KOM Kft. szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-57/540-131, 06-57/540132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 0657/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás:
06-57/411-933, 06-57/411-643.
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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 u. 5-7. Tel.: 57/502-622, berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
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
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Véget ért birkózóink számára a
2018-as tavaszi versenyidőszak, amire szívesen emlékezünk vissza, hiszen
nagyon sok jó eredménnyel büszkélkedhetnek. A Magyar Bajnokságokról
tizenegy érmet, valamint három ötödik
helyezést, illetve az Országos Grappling
Diákolimpiáról hat érmet hoztak el
Jászberény birkózói.
Külön elismerést érdemel Kiss
Keve, aki kötött, illetve szabadfogásban
is magyar bajnoki címet szerzett, a diák
II. kategóriában.

A diák I. mezőnyében – az eddigi elért eredményeik alapján – Farkas
Csenge, valamint Baráth Konor kapott

meghívót a korosztályos válogatott keret edzőtáborába. Folytatás ősszel, az
Országos Diákolimpiákkal.

Hármaskerületi aratóverseny

 folytatás az 1. oldalról
Miután Kladiva Imre apátplébános
megáldotta a búzatáblát, kezdődhetett
az aratás, amihez akkurátusan előkészültek a csapatok. A hölgyek a szalmabálákon terítettek meg, ahol minden
megtalálható volt, ami a régi paraszti
élethez tartozott. A repertoárban a frissen sült kenyér, pogácsa, kolbász, szalonna és fonottkalács volt leginkább fellelhető, de természetesen nem maradt
el az ilyenkor szokásos pálinka sem. Sőt
a jászapátiak gazdasszonya meggylevesről is gondoskodott. A mellettem álló
dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár meg is jegyezte, hogy
a megjelentek ruházatát, az eszközök
művészi kivitelezését, a szakmai tudást
és a létszámot figyelembe véve, toppon
van a jásziványi aratóverseny kis hazánkban. Kihasználva az alkalmat, az
országos szintű gabonabetakarításról
kérdeztem.
– Összességében jól állunk, hiszen
az ősziárpa szinte a raktárakban van.
A búza betakarítása az esős idő miatt
lassabban halad ugyan, de kb. 5 millió
tonna körül számolhatunk az aratás befejeztével. A hozamok vegyesen alakulnak, így számításaink szerint 5 tonna
átlag körül realizálódik majd – válaszolta barátságosan a fiatal államtitkár.
Míg mi a következő évi kenyérről
folytattunk eszmecserét, a csapatok
férfi tagjai kaszát ragadtak a kezükbe
és nagy szakértelemmel forgatták az
ősi szerszámot. Pap Kálmán, a Jászberényi Gazdakör kollektívájának tagja
elmondta, hogy a saját búzáját ugyan
kombájnnal takarítja be, de évek óta
járnak aratóversenyre, és megpróbálják
az érdeklődőknek megmutatni, hogy
apáink, nagyapáink milyen hagyományokat hagytak ránk az aratás terén.
– A kaszához egy takaró is tartozik,
amit a búza magassága határoz meg,
így a kalászok egyirányba való dőlésével szép rendet lehet vágni. Természetesen a kaszát időnként élesíteni is kell,
ezt hívják kaszafenésnek. Az öltözék
világos, általában fehér szokott lenni
és nagyon laza, hogy a kaszát forgató
személy ne izzadjon bele – ezt már Ván
Jenő kiskun kapitány, a zsűri elnöke
magyarázta el.
A gabona kaszálását marokszedés
követte, amelybe már az asszonyok is
bekapcsolódtak. A munkaterületet gondosan össze is gereblyézték. Legvégül
pedig az un. keresztrakással fejeződött
be a munka. Ezt Bolla János, jászberényi
emeritus jászkapitány – aki gyermekkorának, Jásziványnak színeit erősítette –,
be is mutatta. Tizenhét kéve egymásra
rakásával lett kész egy kereszt. Közben

Farkas László, jászkiséri veterán gépgyűjtő jóvoltából egy rögtönzött cséplést is láthattak az érdeklődők. A zsákba
engedett terményt aztán egyik „ősrégi”
gépével le is darálta.
Miután elhangzott a déli harangszó, a verseny résztvevői ezúttal is zeneszó mellett vonultak vissza a focipályára, ahol a nagyszínpadon rövid
beszédet mondott a Jászfényszarun
megválasztott új jászkapitány, Ézsiás
Barnabás. Ezt követően a Jászság országgyűlési képviselője, Pócs János szólt
a népes közönséghez. Megköszönte a
gazdák áldozatos munkáját és szokásos humoros anekdotáival derítette jókedvre a kissé megfáradt aratókat. Őt
Hubai Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei
elnöke követte. A hozzászólók sorát dr.
Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős
államtitkár zárta.
– Ezen az aratófesztiválon olyan
kedves, dolgos, a hagyományokat, az
értékeket őrző emberekkel találkoztam, ami hosszú-hosszú időre szívembe
zárja ezt a települést – fogalmazott az
államtitkár.
A Hármas-Kerületi Kézi Aratóversenyt Berente Miklós csapata nyerte, akik Jásziványt képviselték. A népi
ételek főzőversenyének győztese Kunhegyes lett. A pogácsák készítésében
Karcag Aranykalász kollektívája lett a
legjobb, míg az aratópálinkák versenyét
Farkas János nyerte.

