Programajánló

Jászberényi ifjúság

Miniszter a Szabadtérin

Augusztusi programajánlónkban
kiemelt szerepet kap a XXVIII.
Csángó Fesztivál.
Ajánló: 6-7. oldal

A Jászsághoz kötődő, példamutató
fiatalok adnak keresztmetszetet az
ifjúság helyzetéről.
Összeállítás a 4-5. oldalon

A Miniszter félrelép című komédiát
láthatták 13-án, pénteken a
Bánfalvy Stúdió rendezésében.
Írás a 10. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 30. szám (XXX./30.)

Kármel ékességét
köszöntötték

Újság

2018. július 26.

Jászberény város lapja

Száz év a szerettek körében

Városunk nyári búcsúinak sorát hagyományosan az Újtemető kápolnájának búcsúja nyitja meg július közepén. A Kármelhegyi Boldogasszony
tiszteletére szentelt kápolnához szép
számmal érkeztek hívők július 15-én,
vasárnap reggel, hogy a temetőben
nyugalomra helyezett szeretteik számára kérjék az üdvözülés kegyelmét.

Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete július 11-én tartotta a nyár utolsó rendes nyílt ülését, melyet Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője is megtisztelt
jelenlétével.
munkatársunktól

Taczman Mária
Jászberény temetői közül a Sírkert
utcai temetkezési hely a legfiatalabb:
1857-ben létesítette a városi tanács,
akkor még a lakott területtől távol.
Az azóta is rendezett, négy, szabályos
parcellából álló hely ünnepi díszbe
öltözik júliusban. Kardvirágok fehér
tengere jelzi, hogy a hozzátartozók
hűen és szeretettel őrzik az itt nyugvók
emlékét. Az ünnepi szentmisét Bertók
József, nyugalmazott mezőnagymihályi
lelkiatya mutatta be, aki már köszöntőjében utalt rá, hogy ezen az ünnepen –
bár nem a legnagyobb Mária-ünnep –,
az isteni kegyelem kiáradása rendkívül
nagy, a tisztítótűzből való szabadulást
kiesdhetjük elhunyt szeretteink számára. Az atya egyébként a Főtemplom
hívei számára is ismerős, hiszen egy
rövid időt töltött nálunk káplánként,
és azóta is rendszeresen visszatér lelkipásztori szolgálatot ellátni. A Barátok
templomához tartozó temető búcsúján
először teljesített szolgálatot felszentelt
diakónusként Pintér Bálint, az egyházközség kispapja.
folytatás a 3. oldalon 

Napsütéses, szép ünnepre gyűlt össze
a népes család kis szelete július 20án, pénteken, hogy Borics Sándorné
Besenyi Marcellát századik születésnapján köszöntse.
Kazsimér Nóra
Még alig léptem be a hűvös, alacsony mennyezetes házba, Marcella
néni gyermekei és menyei máris körbe
vettek, hogy a falakat teljesen beborító képek mentén beavassanak, kik is
alkotják a 44 főből álló családot. Elmondták, hogy két élő gyermek, ki-

Negyven éve énekelnek
Alapításának negyvenedik évfordulóját ünnepelte szombat este a fesztiválminősítésű Székely Mihály Kórus.
A futball-világbajnokság döntője egy
időben kezdődött ezzel a jeles eseménnyel, a zenerajongók azonban
teljesen megtöltötték a Déryné Rendezvényház dísztermét.

Nyári ülés –
kemény témák

zösség összetartozásának cselekménye.
Ezt az érzést élhetjük meg most a jeles
évfordulón – hangsúlyozta.
folytatás a 11. oldalon 

Kárpáti Márta
Az ünnepség fényét az Orfeáo de
Abrantes portugál kórus vendégszereplése emelte. Megnyitóbeszédében őket
is köszöntötte a kórus kuratóriumának
tagja Mezei János, a Co-op Star Zrt.
igazgatósági tagja a támogató cégcsoport nevében.
– Az ünnep helyet ad lelkünkben
a megszokottól eltérő cselekmények
megélésének. Ez a mai nap is egy ilyen
különleges alkalom. Az éneklés a kö-

N. V. G. - TRANS KFT.
jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

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

lenc unoka és 15 dédunoka – illetve
pontosítsunk, hiszen a 16. már úton
van – boldogítja a szeretett mamát, aki
bizony napra pontosan számon tartja,
ki mikor látogatta meg utoljára, de a
modern, cifra nevek megjegyzése sem
okoz neki gondot.
Bár sajnos öt gyermeke közül hármat már elveszített, így is – a képeket
elnézve – bőven van kire támaszkodnia. Miközben sorra vettük a fotókról
ránk mosolygó alakokat, csak úgy röpködtek a nevek és a rokoni szálak, melyek bonyolult láncolata olykor belső
körben is gondot okozott. Annyit azért

Erősítenek
a röplabdások
A futballisták mellett – bár októberben kezdődik a bajnokság –, városunk női röplabda csapatának kerete
is szinte teljesnek mondható. Ők augusztus 6-án kezdik el a közös felkészülést az őszi rajtra.
Ács Tibor
A felnőtt női röplabdacsapatot továbbra is Deme Gábor, mint vezetőedző
irányítja, segítője viszont a korábbi válogatott játékos Bajáriné Pesti Anikó lesz.
Természetesen Makai Péter edzőként
tevékenykedik továbbra is, de ezúttal az
utánpótlásnevelésben kap nagyon fontos
szerepet. Továbbra is Hering Antal lesz az
erőnléti edző, a gyúró pedig Koczka Adrienn marad. A stábnak van egy új tagja is,
Bajnainé Agócs Gabriella statisztikus.
folytatás a 12. oldalon 

Tehergépkocsi, Újdonság!
kamion,
lassújármű Személygépkocsi
gumiszerelés
és motor
vizsgáztatás is. soron kívül!

sikerült megjegyeznem, hogy Jancsiból és Jóskából kettő van, de hogy ne
legyen egyszerű, ott van még Kristóf,
Kincső, Eszter, Matyi, Milán és még
sokan mások. Mire a képek végére értünk, már tudtam, ez a hosszú élet titka. A sok unoka, a nagy család és az ő
végtelen szeretetük.
Besenyi Marcella 1918. július 20-án
született Jászberényben. Miután megismerkedtek kőműves, később építésvezető férjével, háztartásbeliként magára
vállalta a gyermekek, és a szép sorjában
érkező új jövevények gondozását.
folytatás a 3. oldalon 

A 14 képviselővel határozatképes
ülést Szabó Tamás polgármester nyitotta meg, majd a testület tagjain, a
hivatal dolgozóin és a további vendégeken túl kiemelten köszöntötte Pócs
János országgyűlési képviselőt, aki azzal a szándékkal jött, hogy a várost és
térségpolitikát érintő kérdésekre választ
adjon.
Gedei József két helyi üggyel, a várost megkerülő körgyűrűvel valamint
Jászberény megyei jogú státuszával indította a kérdések sorát. Megemlítette
még a központi költségvetés jelenlegi
állását, mint kérdéskört, valamint a keresztény értékrendet, továbbá felvilágosítást kért, miben látja ennek lényegét a
képviselő. Balogh Béla kérdése szintén a
költségvetésre vonatkozott, azon belül
is az olyan elvonásokra, mint a szolidaritási hozzájárulás, vagy az egy főre
eső adó, mely folyamatosan nő a városlakók számára. Végezetül a ”cafetériamizéria” témáját érintette.
Pócs János az elkerülő út kapcsán
elmondta, a miniszterelnök úgy döntött, hogy azt az államtitkári keretből
kell finanszírozni, és várhatóan 2019ben fog elkezdődni a kivitelezés.
folytatás a 2. oldalon 

Szünidei könyvmustra
Szokásos szünidei körutunkat tettük
a könyvtárban, ahol a készséges dolgozókkal karöltve utánajártunk, mit
olvasnak idén városunk lakói, nő-e
ebben az időszakban a beiratkozások
száma vagy, hogy mi a helyzet a fiatalokkal, akikről folyton azt rebesgetik, nem szeretik az irodalmat.

határozókat, kézikönyveket kereső diákok, valamint a negyvenéves kor felettiek alkotják, akiket sokszor láthatunk a
polcok között bolyongani.
folytatás a 11. oldalon 

kazsimér
A nyári zárva tartáshoz közeledve azt
gondolnánk, többen térnek be hűsölni
a könyvtárba, de úgy tűnik, az olvasásnak jobban kedveznek a bekuckózós téli
hónapok. A könyvtárosok elmondása
szerint ez nem meglepő, hiszen a sokáig tartó napsütésnek hála, ez az időszak
inkább a kerti munkáról, az utazgatásról
és a szabadban aktívan eltöltött délutánokról szól. A kölcsönzők többségét a
kötelezőket, növény, bogár - és gombaÁllapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

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

www.nvgtrans.hu

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Lakossági fórum erőmű létesítés érdekében
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy a
képviselő-testület döntése alapján

elindult a város településrendezési tervének módosítása
geotermikus erőmű létesítésének érdekében.
A tervezett erőmű a 0611/15 hrsz-ú ingatlanon valósulna meg. Az ingatlan jelenleg a
Keü építési övezetbe tartozik. Ez a célnak nem felel meg, ezért az érintett ingatlant Gipe
(ipari) építési övezetbe kívánjuk sorolni.
Annak érdekében, hogy mindenki megismerhesse a módosítással érintett területet, lakossági fórumot szervezünk, ahol tájékoztatást adunk a módosítás tartalmáról. A dokumentáció elérhető a város honlapján, a város/városfejlesztési dokumentumok/3.rendezési terv/CEGE címszó alatt.

A Lakossági fórum időpontja: 2018. július 31. 17 óra.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal nagyterme
A módosítással kapcsolatban az érintettek javaslatokat, észrevételeket tehetnek,
amelyeket 2018. augusztus 08-ig kérünk írásban eljuttatni Alvári Csaba főépítésznek
címezve, a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére vagy
elektronikusan az alvari.csaba@jaszbereny.hu címre.

Szabó Tamás polgármester

Helyi értékvédelmi pályázat
Jászberény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 18/2017. (IX.14.)
Településkép védelemről szóló önkormányzati rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése értelmében pályázatot hirdet
a szabályozási terv szerinti műemléki
környezetben lévő, továbbá a védett
épületek, építmények és épületrészek,
valamint természeti értékek megfelelő
színvonalon tartásának támogatására.
A pályázat általános feltételei:
- A támogatás pályázat útján igényelhető. Pályázatot olyan természetes
személy és az államháztartás körébe nem
tartozó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: szervezet) nyújthat be, vagy
akinek az épület, épületrész, építmény
a tulajdonában, jogszerű használatában
van. Pályázni csak a Szabályozási Terv
szerinti műemléki környezetben lévő,
továbbá az épített és a természeti kör-

nyezet értékeinek helyi védelméről szóló
18/2017. (IX. 14.) számú rendelet 1. és
2. sz. mellékletében szereplő épületekkel,
építményekkel és természeti értékekkel
lehet. (A rendelet a www.jaszbereny.hu
honlap „Önkormányzat – Rendeletek”
alportálján olvasható, letölthető.)
- A pályázatokat a Jászberény Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának címezve,
a Jászberényi Polgármesteri Hivatal főépítészénél kell benyújtani (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) zárt borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Helyi
értékvédelmi pályázat”.
A benyújtás határideje: 2018. augusztus 27.
- A pályázat részletes kiírása megtalálható a Polgármesteri Hivatal (5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18.) hirdetőtábláján és a város honlapján (www.
jaszbereny.hu).
Szabó Tamás polgármester

Pályázat agrárgazdaságban
tevékenykedők számára

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók, őstermelők,
illetve agrárgazdasággal foglalkozó civil
szervezetek részére.

A pályázaton igényelhető támogatás
formája és mértéke: A pályázaton vissza
nem térítendő támogatás igényelhető. Vállalkozások maximum 1.000.000 Ft; civil
szervezetek maximum. 1.500.000 Ft-ra
nyújthatnak be pályázatot.
Pályázók köre: Vállalkozások: kizárólag jászberényi székhellyel / telephellyel;
legalább egy lezárt gazdálkodási / üzleti

évvel; legalább 300.000,- Ft éves bruttó
árbevétellel rendelkező; Nemzeti Agrárgazdasági kamarai tagsággal rendelkező.
Civil szervezetek: kizárólag jászberényi székhellyel alapszabályban rögzített agrárgazdasági tevékenység, illetve
cél megjelöléssel.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.
jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18.
I./33. iroda, tel.: 57/505-733).

Pályázat sportszervezetek számára
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Erőforrás
Bizottsága pályázatot hirdet sportszervezetek részére, mellyel a jászberényi
sportszervezeteknek az idén július 1. és
december 31. közé eső időszakban megvalósuló sportrendezvényeit kívánja vis�sza nem térítendő formában támogatni.
A sportrendezvény támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg egy millió fo-

Emlékezés
Dr. Pásztorné
Tari Gizella
halálának
5. évfordulójára
„Sírodnál állva küldjük fájón s
óhajunkat, kit szívünk nem feled,
s százszor visszaóhajt.”

Szeretteid

rint. Egy pályázó csak egy rendezvényre
nyújthat be pályázatot érvényesen. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a
támogatott rendezvény költségének maximum 75%-át.
A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap 2018. július 23-tól elérhető a város honlapján, www.jaszbereny.hu.
A pályázat kizárólag a pályázati célra
közzétett pályázati adatlapon nyújtható
be 2018. augusztus 22-ig.

2018. július 26.

Nyári ülés – kemény témák
 folytatás az 1. oldalról
Jelenleg a tervezésnél és a közbeszerzésnél tartanak.
A megyei jogú város vonatkozásában
elmondta, be kell érnünk egyelőre azzal,
hogy szeptemberben tudunk újra visszatérni rá, de továbbra is igyekeznek erősíteni azokat a támogatásokat, melyek arról
szóltak, hogy Jászberénynek megyei jogú
városnak kell lennie. A költségvetéssel
kapcsolatban megnyugtatta a testületet,
hogy kellően stabil, és mindenféle várható ingadozásra nagyobb keret van elkülönítve, mint bármikor. A költségvetésnek
továbbra is fő pillérei a gazdaság erősítése,
az áfa csökkentések, az adócsökkentések
és a támogatások növelése a családok, valamint a munkáltatók részére. A keresztény Magyarország szemlélet esetében
kifejtette, a kormány eddig is és ezután
is ki fog állni a kereszténység mellett. A
vallási és politikai szemléletkülönbségeket, a más felekezetekhez való tartozást
tiszteletben fogja tartani.
Balogh Béla kérdésére reagálva elmondta, itt érdemes megemlíteni a
Dalkia ügyét, amikor a 750 millió forintnyi összeget a kormány első szóra
kifizette a város helyett. A különböző
területek – oktatás és egészségügy – állami finanszírozásba történő átkerülését
illetően hozzátette, az állam már sokkal
többet tett bele, mint egy önkormányzat
a saját anyagi terhénél fogva meg tudott
volna engedni. Felhívta a figyelmet, hogy
a fenntartótól függetlenül ebben a városban van az iskola, a mi gyerekeink járnak
oda, a mi betegeink fordulnak meg a kórházban. Ha az önkormányzat hozzájárul
ahhoz, hogy segíti ezeket az intézményeket, akkor a mi gyerekeinket, a mi betegeinket erősíti, nem pedig az államot.
A cafetéra rendszer megítélésével
kapcsolatban véleménye szerint nagyon
nagy tévedés, hogy az a dolgozóknak járó
támogatás volna, így most ők esnének
el ettől a juttatástól. A cafetéria akkor
alakult ki, amikor minél több munkahely megteremtésén fáradoztak, és hogy
a munkáltatók terhét csökkentsék, egy
tetszőlegesen adható jutalékrendszer tűnt
a legjobb megoldásnak. Hozzátette, miután a kormány ezermilliárdokat költött
munkahelyteremtésre, és a dolgozókért
folyik a verseny, az a szükséghelyzet, amiért a cafetéria létrejött, megszűnt. Ám a
félreértések elkerülése érdekében kiemelte, a rendszer továbbra is megmarad, csak
már nem adómentes formában.
Szabó Tamás is kifejtette véleményét
az elhangzott, Jászberényt érintő témákkal, az önkormányzatokkal és az útüg�gyel kapcsolatban. Az önkormányzatok
állapota és helyzete felszabadult, mióta
az állam átvett területeket. Szerinte úgy
helyes, ha ezeket magánál is tartja, mert
a kialakult minőség kiáltott azért, hogy
létrejöjjön valamilyen rend és elinduljon
ez a változás. Mindenesetre, ami előtte
volt, az csak a csődbe, a káoszba vezetett

volna minden elemében. Útügy tekintetében kiemelte, minden egyes megbeszélésen lépésről lépésre haladnak előre.
Most konkrétan az következik, hogy
még a nyári kormányzati szünet előtt,
de ha nem, akkor közvetlenül utána
valamelyik aktuális kormányzati ülésre
konkrétan bekerül az elkerülő út ügye.
A megfelelő támogatás már előkészített,
az államtitkári keretben rendelkezésre áll.
A munkálatok várhatóan 2019 tavaszától
elkezdődnek.
A továbbiakban a sürgősségi indítványok tárgyalása következett. Alvári Csaba
főépítész elmondta, hogy mint már az
mindenki tudomására jutott, a Cege Kft.
geotermikus erőművet kíván létesíteni
Jászberény külterületén. Az általuk megvásárolt építési telek övezete nem volt
megfelelő az erőmű létesítésére, ezért a
képviselő-testület támogatta azt az indítványt, hogy az övezet megváltozzon. Ez a
testületi döntés tavaly megszületett, de az
igazi településtervezési munka idén kezdődött el a cég költségén, ők bízták meg
a településtervezőt is. A munka elindult,
a módosítási folyamat kellős közepén tartanak, és az lenne a legjobb, ha a cég engedélyezési eljárása minél előbb el tudna
indulni, mely akkor következhet be, ha
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítják az
érintett ingatlant vagy ingatlanokat. Így
ha minden a tervek szerint halad, akár
már szeptember, legkésőbb októberre
végezhetnek a módosítási folyamattal és
ez által lehetőség nyílik a cégnek az engedélyezési eljárás lebonyolítására, így az
erőmű megvalósítására is.
A sürgősségi indítványokat valamint
a kiküldött napirendi pontokat többségben elfogadta a képviselő-testület és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
A következő napirendi pontok a
tájékoztatók köréből kerültek ki, így a
képviselő-testület a két ülés között történt eseményekről valamint az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről tájékozódott. Átruházott hatáskörben hozott
döntésekkel kapcsolatban Ferencvári
Csaba bizottsági elnök kapott kérdést az
útkátyúzásokat illetően, melyek alkalmával nem kerül sor a forgalom szakszerű elterelésére. Szabó Tamás hozzátette, hogy
maga is tapasztalta – például a posta igen
hosszú útszakaszánál – hogy csak egy
sávot lehet használni, így tulajdonképpen rá van bízva a közlekedőkre, hogy ki
engedi el a másikat. Az, hogy ezt milyen
szabályok kötik, valószínűleg a kivitelezőt
érintik, de az önkormányzatnak kontrollálnia kell, hogy tényleg érvényesülnek-e
ezek a szabályok. Kérte az illetékes bizottság elnökét egy írásos válasz készítésére a
felvetés kapcsán.
Az ülés a beszámolókkal folytatódott,
először is a Jász Múzeum szakmai tevékenységét taglaló anyaggal. Hortiné dr.
Bathó Edit kifejtette, 2017-ben kiemelkedett a múzeumpedagógia sorozatuk,
szépen gyarapodott a műtárgyállomány

Emlékezés

Emlékezés

Csillik József

(1944-2018)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Naplemente Idősek
Otthona dolgozóinak áldozatos
munkájáért.
A gyászoló család

Emlékezünk
Édesanyánkra

Demény Péterné
halálának 1. évfordulójára

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazon
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett férjem

és a múzeum raktárkérdése is megoldódni látszik, köszönhetően az önkormányzatnak. Nagy András hozzátette, bölcsen
döntött az önkormányzat, amikor hozzájárult a régészek foglalkoztatásához, ami
nagyon eredményes.
A beszámolók sorában a Szent Ferenc
Egyesített Szociális Intézmény 2017.
évi szakmai tevékenységéről elnevezésű
anyag következett. Bozóki Jánosné szóbeli
kiegészítéssel élt és elmondta, társadalmi
gondozók munkájának igénybevétele
mellett már gépjárművel is szállítanak a
városban meleg ételt. A házi segítségnyújtásban szintén változás történt, ugyanis
már meghatározott óraszámban is van
lehetőség a gondozásra. Új jelzőrendszer-készülék került bevezetésre, mely
lehetőséget biztosít a kétoldali kommunikációra az ellátott és a gondozó között,
továbbá felméri a gondozott állapotát és
automatikus riasztást is tud küldeni.
A továbbiakban előterjesztés a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő csatlakozásról szóló 161/2018. (VI.13.) határozat
módosítására elnevezésű anyagot tárgyalta
a testület. Felvetődött a települések különböző mértékű hozzájárulása. Szatmári
Antalné kifejtette, mindenkinek egyforma
lesz majd a végén, köszönhetően annak,
hogy az előírt 30.000 lakosnál több, eddig
összesen 61 ezer fő jött össze.
Következőként előterjesztés az Ifjúsági Munkacsoport megalakítására című
anyagot tárgyalták, melyhez Balog Donát
képviselő – a munkacsoport polgármester
által kinevezett elnöke – tett szóbeli kiegészítést. Elmondta, hogy egyre erősebbé
vált az a felvetés, hogy ennek a területnek
egy önálló szervezeti formát kell adniuk,
mely nem egy újabb bizottság. Mindenki
nevében szólt, amikor azt mondta, érzik a
felelősséget, hiszen a város jövőjének minősége függ attól, hogy milyen és mekkora csoportja marad itt a fiataloknak. A
munkacsoport sikere azonban csak évtizedekben lesz mérhető, ezért kéri már most
a testület támogatását.
Az előterjesztés az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkérésére napirendi pont tárgyalása során Szabó Tamás
örömét fejezte ki, miszerint dr. Mosóczi
László, Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár vállalta a nemes feladatot.
A továbbiakban sor került még az
Európai Mobilitási Hét és Autómentes
Nap rendezvényekhez történő csatlakozásra. Legutoljára a 7785 hrsz-ú ingatlan
üzleti vagyonná történő átminősítésére
című előterjesztésről tárgyalt a testület,
mely – az ülés összes pontjával egyetemben – elfogadásra került.

Majzik Béla

(1939-2015)
halálának 3. évfordulójára

Majzik Béláné

szül: Ördög Mária (1941-2004)

halálának 14. évfordulójára

„Csillag lett, mert szívből szeretett,
s én úgy szerettem, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de
szívünkben él és örökké ott marad.”

„Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül
mentél el, aludd szépen örök álmod,
soha nem felejtünk el. Küzdöttél de már
nem lehet, átölel a csend és a szeretet.”

Szerető családod
és unokáid

Szerető családod
és unokáid

„Ne állj zokogva síromnál;
Nem vagyok ott.
Nem alszom.
De ott vagyok az ezer szélben, mi fú.
Én vagyok a gyémánt csillogás a havon.
Én vagyok a napfény az érett gabonán.
Én vagyok a szelíd őszi eső.
Amikor felébreszt a reggeli zsivaj,
Ott vagyok minden hangban veled,
A csendesen köröző madár szavában, de én
vagyok a csillag is, mely rád süt az éjszakában.
Ne állj hát zokogva síromnál;
Nem vagyok ott.
Nem haltam meg.”

Szerető családja

Hagyomány
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Kármel ékességét köszöntötték Száz év a szerettek

körében

 folytatás az 1. oldalról
„Örülj és örvendj, Sion leánya, az
Úr benned van!” – hallhattuk az ószövetségi olvasmányt, amely mintegy
előrejelzi a Máriát köszöntő angyal
üzenetének tartalmát. Szentbeszédében
Bertók József atya alapos és kimerítő
egyháztörténeti megközelítést adott az
ünnep lényegéről és eredetéről. Kifejtette, hogy az Izrael északi részén található Kármel hegyvonulat ősi, kultikus
hely volt.
A Bibliában az Ószövetség elmondja a Kármel hegyén történt Illés próféta
és Baál pogány isten papjai közti vetélkedés történetét, amely Illés és Isten
csodatételével ér véget. Illés próféta
itt mutatta be áldozatát, válaszul Isten
olyan tüzet küldött, amely még a követ
is elemésztette, jelezve, hogy egyedül

ő az igaz Isten, és neki kell szolgálni.
Az atya emlékeztetett, hogy ilyen erejű
felemésztésre, szilárd anyagok elpárologtatására egyetlen, ritka elektromos
jelenség képes, a plazmából álló gömbvillám.
Illés próféta áldozatának helyén ma
egy kármelita templom és oltár áll. A
középkorban is éltek itt a világtól elfordult, elmélkedő remeték magányosan, vagy kisebb közösségben, a 12.
században pedig a Kármelen egy szerzetesrend alakult, a Kármeliták rendje,
hogy a Szűzanya oltalmában szemlélődő életmódot folytassanak. A rend a
mai napig működik Magyarországon
is. Egyébként az egyházatyák Kármel
hegyét annak szépsége, termékenysége, ősisége és Illés győzelme miatt Szűz
Mária jelképének látták, maga a név is

gyümölcsöst jelent, így a különösen tavasszal virágpompában tündöklő, hos�szú hegyhát az évszázadok alatt szoros
kapcsolatba került Mária szerepével a
megváltás művében. A Szentföldről
Európába importált rend megerősítése
az angliai Stock Szent Simon nevéhez
fűződik, akinek egy látomásban a kis
Jézus egy úgynevezett barna skapulárét,
egy ruhadarabot nyújtott át, amelynek
viseléséhez olyan ígéretek fűződnek,
mint a pokoltól való megmenekülés, a
különleges béke és védelem biztosítéka.
A könnyű üdvözülést lehetővé tevő
és az örök boldogság ígéretét adó ünnepen a prédikáció a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére buzdított, aki
szeretve vezet az üdvösség felé. Az ünnepi szentmise körmenettel és a himnuszokkal ért véget.

Szent lámpások Kalotaszegen
Kalotaszegen a Mérai tánc ünnepén,
a megjelent érdeklődők előtt mutatkozott be először nyilvánosan a
Szent lámpások program július 23án, vasárnap.
Kocsán László
Váradi Levente a kezdetektől a „Fölszállott a páva...” televíziós produkció
hivatalos fotográfusa, méltán elismert
táncos fotográfus, kinek Zsuráfszky
Zoltánnal közösen jegyzett GyimestőlChicagóig című kötete – mely a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes útinaplója –, idén
tavasszal jelent meg, s Jászberényben
legutóbb a Jászberényi Hagyományőrző Együttes zászlószentelését örökítette
meg. 2017-ben dolgozta ki ezt az egyedülálló programot, mellyel nem kisebb
célt tűzött ki az alkotó, mint a fotográfia eszköztárával szemléltetni a határon
túli magyar népi kultúra élni akarását.
Ehhez a program fókuszába azokat az
egyéniségeket állítja, akik munkájukkal
segítik a kárpát-medencei magyarság

kultúrájának megőrzését, a küzdelmet
és örömöt-bánatot egyaránt. Így maga
az alkotás, a megvalósuló eredmény,
közös munka, nem öncélú fotózás, remélve azt, hogy a jövőben a világhálón
elérhető közkinccsé fog válni az egyre
gyarapodó, készülő anyag.
Az első körben az elszakadt ma-

gyar nyelvterület néprajzi feldolgozása, megörökítése a cél. Ehhez többek
közt olyan helyi hagyományőrzőket,
zenészeket, táncosokat sikerült megnyernie, mint Pál István Szalonna (Budapest), Varga Zoltán László (Méra),
Bodor Tibor (Gyimesfelsőlok), Vaszi
Levente (Kóstelek), Bogdán Gatu Klára
(Magyarfalu), Nyisztor Ilona (Pusztina). Valamint többek közt olyan alkotók álltak a megvalósítás mellé, mint
Kelemen László, a Hagyományok Háza
főigazgatója, Dr. Bolvári Takács Gábor, a Magyar Táncművészeti Egyetem
rektorhelyettese, Novák Péter filmrendező, műsorvezető, Bodán Tibor, a Magyarság Háza programszervezője, Kelemen Gábor, a Csángó szeretetszolgálat
vezetője, Dobozi Róbert, a Moldvai Magyarságért Alapítvány elnöke, Kocsán
László jászberényi hagyományőrző
a program mentora, még a program
szakmai segítője a jászberényi Országos
Néptánc Baráti Kör Egyesület.
Ezen sorok írója által moderált
beszélgetésen részt vett a program kidolgozója, Váradi Levente fotográfus,
a helyi szervezők részéről a Kalotaszeg
Legénytársulat vezetője, Varga Zoltán
László mérai tánctanár és Bogdán Tibor, a Magyarság Háza programszervezője. A majdnem egyórás bemutató
alatt igyekezett mindenki röviden,
lényegre törően bemutatni magát a
programot, az abban vállalt szerepét,
az előttük álló feladatokat, kiemelve
rohanó világunkban a program néprajzi jelentőségét, hagyva időt a kérdések
feltételére. Az előadók egyetértettek a
program segítésével, az együtt dolgozás, a közkinccsé tétel fontosságával.
Bízunk benne, hogy a program nemsokára Jászberényben is bemutatkozik.

 folytatás az 1. oldalról
Sokáig szeretett főzni, varrni, vasalni a fiai fehér ingeit, és a rokonok
elmondása szerint csodásan hímzett.
Férjével közel ötven év házasság után
váltak el, majd külön éltek a tata 2005ben bekövetkezett haláláig.
Bár még szellemileg jól van, és szívesen beszélget mindenkivel – különösen
a gyerekekkel, akiknek a szavait elsőre
megérti –, már csak hallókészülékkel tud
kommunikálni. Napjának nagy részét
ágyban fekve tölti, kivéve mikor előkerül
a hozott leves és a finom ebéd, melyért
szívesen kisétál a szobából. A minden
napszakot felölelő felosztás szerint Józsié a
délutáni séta és az uzsonna, Terike pedig
reggel jön Katival felváltva, így sosincs
magára hagyva, mindig van vele valaki.

csak a pihenésé, és reméli, még hosszúhosszú ideig köszöntheti őt a városlakók
körében. Hozzátette, nagy értékként
kell számon tartani, hogy vannak ilyen
jeles kort, időszakot megélők, akiktől
tanulhatunk, és akiknek köszönhetően
egy évszázadra visszamenő élettapasztalatra tehetünk szert.
Az Orbán Viktor kézjegye által hitelesített emléklap átadása után a csokor
virág következett, melyet már Nagy
András, egy mulatságos történet keretében nyújtott át a szépkorúnak. – Tessék
megengedni, hogy elmondjam, ez a virág majdnem drága lett nekem – kezdte
a képviselő, majd kiderült, ennek a fele
sem tréfa. Miután nem talált parkolóhelyet a virágbolt előtt, ott állt meg, ahol
lehetett, méghozzá tilosban. Mire kiért a

A családi és baráti körben, mint kiderült, nem új keletű, hogy valaki ilyen
szép kort érjen meg. Marcella néni
egyik kedves barátnője például – aki,
bár szintén jászberényi volt már Gyomaendrődön él lányával –, áprilisban
töltötte a századik életévét. Amíg tehették, a barátnők összejártak, és születésnapján Marcella néni épp a barátnő
által varrt ruhát viselte.
Az igazi ünneplés azonban szombaton várt a mamára, amikor a teljes
család jelenlétében az ajándékcsomagok
átadására és a közösen főzött pörkölt elfogyasztására is sor került. Természetesen a torta sem maradhatott el, bár nem
volt háromemeletes, mint ahogy az
egyik unoka kedves kis rajzán volt látható a szobában. A családtagok hozzátették, a szombatot már el sem merték
mondani Marcella néninek, hiszen elég
volt a polgármester úr látogatásával járó
izgalom, akiről a mama már szerdán azt
hitte, másnap megérkezik.
Míg beszélgettünk, elszaladt az idő.
Az önkormányzat képviseletében Szabó Tamás polgármester és Nagy András
HEB elnök is csatlakozott a köszöntőkhöz. Szabó Tamás szeretettel üdvözölte
Jászberény város lakóinak és közösségének nevében az ünnepeltet, és kiemelte,
ez városi szinten is igen kivételes alkalom. Elmondta, hogy bízik benne, a
dolgos évek után ez az idő már tényleg

virággal, a felügyelő már épp bírságolni
készült. Később persze kiderült, hogy a
virág egy fontos küldetés része, hiszen
kereken egy évszázad megünneplését jelképezi. Már Marcella néni konyhájában
állva hozzátette, a biztos úr üdvözletét
küldi, ahogy mindenki más is, akivel a
hivatalban így kiöltözve összefutott.

Reméljük, legalább annyira jól sikerült Marcella néninek és családjának
a szombati ünneplés, mint amennyire
várta a képviselő urakat születésének
emlékezetes, századik évfordulóján. Ezúton is jó egészséget és sok boldogságot
kívánunk!
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Álmok, tervek, realitások –
Bizonyára sokszor elgondolkozunk azon, mi lesz a világgal, az országgal, ezzel a várossal azután, mikor mi már nem tudunk alkotó tevékenységet folytatni, formálni, gyarapítani, tenni érte. Sikerül-e átadni a tágabb és szűkebb
értelemben vett hazaszeretetet? Megkapják-e azt a tudást fiataljaink, amivel
később tudnak boldogulni, a teremtett világhoz építőleg hozzájárulni? A következő beszélgetés-sorozatban olyan, a Jászsághoz ezer szállal kötődő, példamutató fiatalok adnak aktuális keresztmetszetet, egyfajta helyzetjelentést
munkájukról, akiknek mostanában történt valami fontos változás az életútjukon. Egy biztosan közös bennük – szenvedélyesen szeretik azt a területet, amiben jók, és a tenni akarás, a tettvágy hajtja őket.
Taczman Mária

Szerintem szükséges
egyensúlyt teremteni
Nagy Bálint frissen végzett automatikai technikus, bizonyítványát a Liska
József Középiskolában szerezte. Számos kiemelkedő eredménnyel, szerepléssel, versenyzéssel a háta mögött
az egyetemi tanulmányok, és a munkaerőpiacra való belépés előtt áll.
Hogy telik a nyári szünet?
- Érdekesen alakult a nyári szabadság: a Samsung Zrt. diákmunkása vagyok néhány hétig, ugyanis egy tavaszi,

dig is lenyűgözött, miket lehet csinálni áramkörökből. Most kapcsolószekrényekkel, motorokkal, elektronikai
összerakással foglalkozunk. Az tetszik
a legjobban, hogy engednek a saját hibánkból tanulni, és megtanulni kijavítani. Megbíznak bennünk, és ez érték számomra. A raktár meg egyenesen
megdöbbentő: ki néz ennyi tévét?
Milyen terveid vannak a jövőben?
- Az egyetem elvégzése után szeretnék kulturáltan, megfelelő egzisztenciával, értelmes baráti társaságban
élni. Természetesen a saját ház, autó,
barátnő mind tervben vannak. Szerintem szükséges egyensúlyt teremteni, semmit nem a végletekig megélni.
Egy jó, neves cégnél képzelem el a szakmai kihívásokat, és nem riaszt a multik világa: lehetőséget látok benne, utazási alkalmakat és megbízhatóságot.
Érdekelnek a technológiai innovációk,
a jövő találmányai. Akár még ilyen fejlesztésekben is részt vennék – okosak a
magyar mérnökök.

A kisvárosi tempót
élhetőbbnek tartom.
Gregor Máté szintén a Samsung Zrt.
dolgozója, informatikusként járul
hozzá a versenyszféra egyik sikeres,
jászfényszarui gyárának munkájához.
Kókai lakosként egy egészen más szeletét látja régiónknak, szakmai és emberi tapasztalatairól mesélt.

sikeres szereplés után – a Samsung Fizika- és Elektronika Versenyen IV. helyezést értünk el – visszahívtak dolgozni. Azért érdekes, mert a szakképzésben
elsajátított tudás most kezd rendszerré
összeállni. Örülök ennek a szakmai tapasztalatnak, mert neves cégnél dolgozhatom, én ezt úgy fogom fel, hogy
tanulni vagyok ott. Egyébként a héten
várom az egyetemi felvételi eredményhirdetést: a gödöllői Szent István Egyetem gépészmérnök szakára jelentkeztem.
Mit jelent számodra jászberényinek lenni?
- Nekem az volt a legjobb dolog
Jászberényben, hogy az OKJ képesítésig minden iskolámat itt végezhettem.
Ha még műszaki jellegű felsőoktatási szakok is lennének, még inkább bővülne a kínálat. De úgy hallottam, vannak erre irányuló kezdeményezések. Itt
él az egész családom, a baráti köröm.
A középiskolai évek alatt megtaláltuk
egymást és ezek tartós kapcsolatok lesznek. Jó emberek élnek itt. Szeretem az
élénken folytatott hagyományőrzést, a
Csángó Fesztivált, azt, hogy az országunk jó hírét viszi tovább a város. Talán
egy McDonald’s hiányzik.
Hogy formálódik a véleményed
az elmélet, és csak a gyakorlat során
elsajátítható tudás kapcsolatáról?
- Azt tapasztalom most, a nyári munkám során, hogy semmi sem
olyan, mint az iskolában. Engem min-

Mi a véleményed – itt dolgozóként – a jászsági térségről?
- Kókán élek, a munkám köt a Jászsághoz. Négy éve dolgozom a Samsungnál, ez az első igazi munkahelyem
a kezdeti szárnypróbálgatások után.
Nagyon szeretem a jó elhelyezkedését, a bejárás megoldott, 20 percen belül ott vagyok. Szeptemberben fogunk
összeházasodni a menyasszonyommal,
Kókán vagy a környékben szeretnénk
élni, csupán annyi a szempontunk,
hogy a főváros könnyen megközelíthető legyen. Először a Quality-n dolgoztam minőségellenőrként, majd átvett az IT – megelőlegezte a bizalmat

– és ott programozóként tevékenykedem. Munka mellett, levelezőn végzem a Kecskeméti Főiskola programozó informatikus szakát. Most szereztem
meg a diplomához szükséges középfokú nyelvvizsgát, jövő januárban pedig
mint végzett informatikus folytatom a
munkát. A cég támogatta továbbtanulási szándékomat, ez jó volt. Azt szeretem még, hogy nincs az a nagyvárosi
rohanás, ami a pesti környezetre jellemző. A kisvárosi tempót és lehetőségeket én sokkal élhetőbbnek tartom.
Mik a terveid hosszú távon?
- Szeretném a kellő szakmai tapasztalatokat ahhoz megszerezni, hogy
később akár egy Home Office rendszerben otthonról is dolgozhassak.
Számlaképesként otthoni munkavégzéssel egyébként különböző projekteket el lehet vállalni. Az egyéni vállalkozói státusz nem vonz, én inkább
a családomnak szeretnék élni. Szeretnénk idővel saját házat, gyerekeket.

is bőven lehet válogatni. Szeretjük a
Zagyva Party és a Csángó Fesztivált is.
Van strand, mozi, a szigeten edzőpálya,
ezeket ki is használjuk.
Mit tanultál meg az itt élőktől?
- Az egymás iránti tiszteletet. Ezt
máshol ilyen mértékben nem tapasztalom. Én szeretem azt, hogy itt köszönünk egymásnak, észrevesszük a másikat, segítünk egymásnak, amiben
tudunk.

Hivatásos táncos
szeretnék lenni
Molnár Dánielt gyakran láthatjuk az
Ifjú Jártató Táncegyüttes fellépésein.
Művészeti tevékenysége mellett informatika szakos tanuló.
Mit jelent neked jászberényinek
lenni?
- Mióta megszülettem, azóta itt élek,
a Jászságban. Nagyon jó kis város, ren-

Érdekel a kéttannyelvű
óvodai intézmény
Egy egészen más szakaszban és területen él most Varga Zsüliett, ám véleménye és elképzelései életkorát
meghazudtolóan konkrétak és határozottak.
Mesélj eddigi életutadról!
- Már a Maci Óvodában elhatároztam, hogy óvónő szeretnék lenni.
Ehhez a legtöbb segítséget tanáraimtól, anyukámtól kaptam. Nagy hatással volt az életemre anyai nagyapám,
Kiss Károly, a 100 Tagú Cigányzenekar
egykori prímása. Az ő hatására mentem a Székely Mihály Általános Iskola
zenei tagozatára, elkezdtem furulyázni
és nyolc évig néptáncoltam. A zene, a
magyar kultúra és a szép iránti érzékemet, szeretetemet tőle kaptam, ő volt a
mindenem. Sajnos már nincs köztünk.
Most kezdem tanulmányaimat a Liska
József Középiskola ügyvitel szakán. Irodai titkár szakmai bizonyítványt szeretnék szerezni, majd a helyi főiskolán óvodapedagógus szakon szeretném

tanulmányaimat folytatni. Érdekel a
kéttannyelvű óvodai intézmény, ilyen
nincs még Jászberényben, érdekes kezdeményezés lenne.
Milyen lehetőségei vannak egy
hasonló életkorú fiatalnak Jászberényben?
- Mióta megszépült a város főtere,
ki tudunk ülni valamelyik térre a barátaimmal. Ezt szívesen és gyakran tes�szük, ahogy a rengeteg programból

geteg élmény, az egész
baráti kör köt hozzá. A
Nagyboldogasszony Iskolában tanultam, jelenleg
a Liska Középiskola 10.
osztályos tanulója vagyok.
Emellett a Viganó Alapfokú Iskola Ifjú Jártató
Táncegyüttesében táncolok. Lassan nyolc éve
táncolok itt, Jászberényben. Nagyszerű élményekben volt részem: például a Fölszállott a páva,
a szólótáncversenyek, a
néptáncantológia mind
felejthetetlen élmények.
Fiatalként élvezem a város adta számos lehetőséget: sok helyre el tudunk
menni diákmunkára, ez
fontos. A nyári fesztiválhangulat a Csángón pedig a szívem csücske.
Mi tartasz eddigi legnagyobb
eredményednek?
- Amikor a néptáncegyüttessel felléphettünk az Országos Néptáncanto
lógián.
Mik a terveid a jövőben?
- Miután befejezem a középiskolát,
az a tervem, hogy bejussak a budapesti Magyar Táncművészeti Egyetemre.
Hivatásos táncos szeretnék lenni, bekerülni a Jászság Népi Együttes táncosai

közé. Tíz év múlva remélhetőleg már
felnőttként, a táncos hagyományokat
folytatva itt élem az életemet. Jászberénynek nagy hagyományai vannak és
ezeket ápolni kell. Remek lehetőségekkel rendelkezik a város, csak meg kell
ezeket találni és élni kell vele. Szeretnék
ebbe az élénk hagyományőrző és kulturális életbe bekapcsolódni.

A kitartás és az elszántság
a legfontosabb
Fecske Fanni tevékenységét nemcsak
Jászberény, hanem Jászapáti is élvezheti. Letisztult látásmódjáról, terveiről a tőle megszokott mosollyal és jókedvvel mesélt.
Miért szeretsz itt élni?
- Számomra a Jászság a gazdag hagyományok tárháza. Itt születtem, itt él
a családom többi tagja is. Általános iskolásként kezdtem el a néphagyományokkal foglalkozni, jelenleg is ebben
dolgozom. Nagy munka árán bekerültem a Jászság Népi Együttesbe, és 12
éves koromban csoportvezető lettem a
jászapáti Jásztánc Alapítvány Pántlika
Gyermektáncegyüttesénél.
Mely értékek a legfontosabbak
számodra?
- Számomra a segítőkészség, a kitartás és az elszántság a legfontosabbak.
Az itteni emberektől ezt a makacs kitartást nagyon jól meg lehet tanulni.
Mik a terveid a jövőre nézve?
- Most szereztem meg az irodai titkár OKJ-s képesítésemet. Szeretnék
még néptánc csoportvezető és fodrász
vizsgát tenni. Főként gyerekekkel szeretnék foglalkozni. A legnagyobb eredményemnek eddig azt tartom, hogy
átadhatom a saját tudásomat a gyerekeknek, akik élvezettel veszik át ezt tőlem, nekem ez jelenti a boldogságot.
Mióta belecsöppentem a Pántlika csoportba, a gyerekekkel egyből közös nevezőre jutottam, és tudtam, nekem
velük kell együtt dolgoznom. Ahogy
készülünk a helyi és nemzetközi versenyekre, ahol jól szerepelnek a gyerekek, nagyon jó látni beérni az éves
kemény munka eredményét. Most a
csoport iroda részén kaptam lehetőséget tehetségemet megmutatni úgyis,
mint titkárnő és rendezvényszervező.
Tíz év múlva már, remélem, házas leszek és szeretnék két gyereket, akikért
élni fogok.
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körkép a jászsági fiatalokról
Emberileg nagyon
egymásra találtunk

Túri Dorina és Szanyi Krisztián útjai már egy irányba mennek, együtt
gondolkoznak, nem úgy, mint te
meg én, hanem úgy, mint mi. Fiatal párként meséltek lehetőségeikről,
terveikről, indulásukról.
Ki hol tart most az életében?
- Dorina: Most fejeztem be a
Corvinus Egyetem első évét pénzügy és
számvitel szakon. Tizennégy éves korom óta nem Jászberényben élek, a családomhoz és Krisztiánhoz jövök haza.
Számomra ez a hely az otthont, a nyugalmat jelenti, ahol nincs meg a tanulás
és a munka szorító kötelezettsége. Az
utóbbi egy évem a fővárosi és egyetemi
élet tempójához, szintjéhez való alkalmazkodás megtanulását jelentette, jelenleg pihenek itthon.
- Krisztián: Öt éves korom óta focizok, itt nőttem fel, egy év pécsi kité-

rőt leszámítva végig itt éltem. Jelenleg
a Jászberényi FC igazolt védője vagyok.
Nagyon szeretem a csapatot, számos lehetőséget, eredményt, kapcsolatot köszönhetek a sportnak. Jó érzés a saját
városom csapatában játszani, az, hogy
bíznak bennem és hosszú távon számítanak rám. Mivel egy hivatásos sportoló aktív évei nem tartanak örökké,
gondolkodom már azon is, a civil életben milyen tevékenységet tudnék majd
folytatni.
Jászberénynek köszönhetitek az
ismeretséget?
- Krisztián: Négy és fél éve találkoztunk a Lehel Vezér Gimnázium szalagavató bálján. Ez az „ellentétek vonzzák egymást” tipikus esete volt, hiszen
Dorina nagyon szervezett, jó tanuló,
rendszeres ember, rám a spontaneitás és
a lazaság sokkal jellemzőbb. Mégis mélyen, emberileg nagyon egymásra találtunk és megtaláltuk a módját, hogy
fejlődjünk együtt és hogy legyünk egymásra jó hatással.
- Dorina: Igen, én megtanultam lazítani, Krisztián meg céltudatosabb, kitartóbb, küzdőbb lett.
Mit tanultatok meg itt?
- Krisztián: A csapatnak köszönhetem azt a nyitott és toleráns látásmódot, amit én is el tudtam sajátítani. Ez
az idegenlégiósok miatt is fontos volt.
Kitartást tanultam itt, kapcsolatépítést,
a közösség fontosságát.
- Dorina: A céltudatos mentalitást,
azt, hogy nem szabad soha feladni. A
nagyboldogos
osztályfőnökeimnek,

Terjéki Istvánné és Majoros Rita tanárnőknek nagy hálával tartozom.
Mi volt az eddigi legnagyobb
eredmény?
- Dorina: Számomra az, hogy felvettek a Corvinusra. Köztudott, milyen nehéz oda bekerülni, ez három év
kemény tanulása, versenyzése, nyelvtanulása volt.
- Krisztián: Egy évvel ezelőtt műtöttek keresztszalag szakadás miatt. Az
egy komoly műtét volt, hosszú, 7-8 hónapos lábadozási idővel. Ennyi időt kihagyni egy hivatásos sportolónak embert próbáló. De az, hogy kitartottam,
tényleg küzdöttem a felépülésért, nagyon sokat alakított rajtam. Fejlődtem
általa.
Mik a személyes és közös terveitek?
- Dorina: Szeretnék az alapdiploma után mesteroklevelet is szerezni,
majd utána plusz tanulással könyvvizsgáló végzettséget is. Szakmailag a fejlődés, minél több terület és munkamód
megtapasztalása a célom.

- Krisztián: Természetesen a csapatban képzelem el a jövőt, amíg lehet.
A hivatásos sportolás után a tervem logisztikai ügyintézőként dolgozni céges környezetben, egyébként van ilyen
végzettségem, dolgoztam is rövid ideig ebben. Mindenképpen pörgő munkakörnyezetre van szükségem, szeretem a szervezési tevékenységeket. Akár
edzőként is el tudom képzelni a jövőt,
az biztos, hogy a sportnak mindig helye lesz az életemben. Szeretnénk saját
házat, biztos anyagiakat. Úgy gondoljuk, a lehetőségek számunkra egy főváros környéki településen kedvezőbbek
lennének.

Más nem fogja a harcokat
megvívni helyettem
A jászsági táj és állatok szeretete lehetne Szarvas Petra védjegye, aki
most végzett állatorvosként mutatkozik be városunkban, és lesz az állatok segítője, terelője.
Milyen tudást köszönhetsz ennek
a földnek?
- A gyökerek ide kötnek. Jómagam és a szüleim is a Jászságban születtünk, a családunk generációk óta
itt él. Az állatszeretetemet édesanyámtól örököltem, így nem volt kérdéses,
hogy állatokat tartunk. Hol macskáink, hol hörcsögeink voltak, de minden vágyam volt egy saját kutya, akit
lehet tanítani, sétáltatni és aki telje-

sen az én felelősségem lenne. Így kaptam meg 13 évesen első saját kutyámat,
egy Border Collie-t. Ő volt Milly, aki
most már a jól megérdemelt nyugdíjas
éveit tölti velünk. A gimnáziumi tanul-

kutya teljesen átkapcsol munka üzemmódba és ösztönösen tudja, hogyan
kell a juhokkal bánni. Sokan kedvet
kapnak és rendszeresen járnak hozzám, felkészítjük a kutyáikat különfé-

mányaim mellett jártam vele kutyaiskolába, kipróbáltuk az összes, kutyával
űzhető sportot, de ami igazán magával ragadott, az a terelés volt. Elsősorban juhok tereléséről van szó, de néha
tereltünk marhákat, baromfikat is, és
folyamatosan jártunk edzésekre, versenyekre. Milly-vel háromszoros országos terelőbajnokok is voltunk, mindezt
még a gimnáziumi éveim alatt. Innentől kezdve egyértelmű volt, hogy nekem ezt kell csinálnom, ehhez van tehetségem, érzékem, illetve ez az, ami
igazán éltet. Emiatt a hobbi miatt esett
a választásom az állatorvosi pályára is.
Az egyetem elvégzése után áprilistól
pedig Jászberényben helyezkedtem el,
mint hatósági állatorvos. Örömmel hozom haza az elsajátított tudást. Tehát az
egész világlátásomat, hivatásomat ennek a helynek köszönhetem.
Milyen terveid vannak a következő tíz évre?
- Tíz év múlva is szeretnék a tereléssel foglalkozni, ugyanígy állatokat,
kutyákat tartanék. Szeretnék eljutni a
terelés hazájába, Nagy-Britanniába, illetve Írországba is, és világot látni. A
legnagyobb álmom az, hogy az Európa- vagy világbajnokság döntőjébe bejussak, remélem az egyik sikerül a következő évtizedben.
Mely értékek mentén határozod
meg magad?
- Számomra a legfontosabb érték az
egymás, a természet és az állatok iránti tisztelet és az empátia. Ugyanígy az
őszinteséget, a becsületességet és a kitartást tartom fontosnak. Nagyon korán megtanultam, hogy saját magam és
a céljaim elérésének érdekében kitartónak kell lennem, más nem fogja a harcokat megvívni helyettem. Mindezeket
a szüleimtől tanultam meg, ők mutattak példát az életben fontos dolgokról.
Mesélj egy kicsit a Szarvas-tanya
életéről!
- A Portelken található tanyánkon
juhász-, pásztorkutya-fajták terelésre képzésével foglalkozom, legyen az
akár magyar, francia, belga, angol pásztor- vagy juhászkutya. Az olyan kutyatulajdonosok járnak hozzám, akik szeretnék megnézni, hogyan törnek elő az
ősi ösztönök a kutyájukból. Tipikusan
olyan kutyákról van szó, akik városi közegben élnek és nincs lehetőségük napi
szinten juhok mellett dolgozni, így nekik tudunk ellenőrzött körülmények
között lehetőséget biztosítani a terelőösztöneik kiélésére. A gazdik általában
mindig nagy áhítattal nézik, ahogy a

le vizsgákra és versenyekre. A tanyánk
megnyitása óta eltelt 5 év alatt már számos programot rendeztek nálunk, így
került sor például a Corgi Találkozóra
is, amit már hatodik alkalommal rendeztek tanyánkon. Az ilyen események
keretein belül próbáljuk szélesebb körben elterjeszteni a terelést, mint egy
hobbit, amit a gazdik űzhetnek a kutyájukkal. De ugyanígy különféle terelőversenyek, -vizsgák, kutyás engedelmességi szemináriumok, kutyakiállítás,
tenyészszemlék is voltak már nálunk. A
világ számos tájáról érkeztek már látogatóink, így Spanyolországból, Franciaországból, Németországból, Ausztriából, Svájcból, Svédországból és
Kínából is, akik a terelőkutya-képzésre voltak kíváncsiak, vagy részt vettek
valamelyik programunkon. Célunk,
hogy a jövőben is folytassuk a nagy sikernek és érdeklődésnek örvendő programokat, hogy minél több ember élvezhesse a jászsági látképet.

Öröm átadni a jászsági
motívumokból áradó tudást
Ugyancsak a jászsági életérzés és motívumvilág élteti Paálné Major Krisztinát is, aki ezt álmodja textilre, fára,
porcelánra, bőrre. A Kriszti alkotásai
vállalkozás elindítója mesélt a kezdetekről, jelenről, jövőről.
Miről is szól tulajdonképpen a
Kriszti alkotásai?
- Három évvel ezelőtt volt egy nagy
gerincműtétem. Kereskedő végzettségem van, az Electroluxnál is voltam

irodai munkán, de ezzel a betegséggel
egyértelmű volt, ezeket nem folytathatom tovább. A lábadozásom alatt varrtam egy textiltáskát magamnak és megosztottam a Facebookon. Ez, mint egy
lavina indított el mindent. Egyszerűen
előtört belőlem az alkotó szellem, azóta mindenben a fantáziát látom, és
azonnal megyek is a műhelybe megvarrni. Ez az alkotómunka maga a csoda, ez segített átlendülni ezen a nehéz időszakon. Annyi felkérés érkezett,
hogy megalapítottam férjemmel együtt
a Kriszti alkotásai vállalkozást, amely
használati tárgyak készítésével foglalkozik. Jászsági motívumokkal dolgozom, és ezt viszem föl textíliákra, fára,
bőrre, porcelánra. Hímzőgéppel kezdtem, most már bővítettem a tevékenységemet gravírozással is. Először a két
évvel ezelőtti Jászok Világtalálkozóján
ismerhette meg a közönség az alkotásaimat Jászárokszálláson, a szülőföldemen. Ennek különösen örülök. Azóta
járok rendezvényekre és az internetes
felületen is meg lehet találni.
Milyen terveid vannak még
mindezzel?
- Most készülünk a szeptemberi
jász, kun és kiskun települések találkozójára a Vajdahunyadvárban. Tervezem
a bőrre való gravírozás megtanulását,
egy jászsági motívumvilággal hímzett
papi miseruha kollekció elkészítését,
bővülést a munkaerőt és üzlethelyiséget illetően. A varrás tanítása, a ruhák
újrahasznosítása és a jótékony célra történő varrás is olyan irányvonalak, amelyek akár még komolyabban is szóba
jöhetnek. Öröm átadni a jászsági motívumokból áradó tudást és a jász viselet szépségét fiataljainknak. Ez személyes misszióm is. Munkáimon keresztül
az idősek újra találkoznak azzal, amit
már ismernek régebbről – gondoljunk
csak az élénk háziipari tevékenységre –,
a fiatalok pedig megismerhetik régiónk
népművészetének ezen ágát és az öltések mentén átsugárzó alkotó, teremtő
erőt, a kézzel készített munka áldását.
Melyik alkotásodra vagy a legbüszkébb?
- Mindegyik alkotásomat szerettem, mind egyediek, nem annyira szeretek másolatokat készíteni. Az, hogy
Jászárokszálláson mutatkozhattam be
és amennyi szeretetet ott az emberektől kaptam, nagy ajándék számomra.
A legnagyobb büszkeség természetesen maga a jász motívum. Árad belőle az itt élők erős, akaratos identitása.
Nagy felelősség időnként bel-és külföldön az egész térséget, az országot képviselni a kezem munkájával. Kihúzom
most magam, mert mindezt önerőből
tettem, Isten áldásával és örömmel tölt
el, hogy erre méltónak találtattam.

6. oldal

Programok

www.jku.hu

2018. július 26.

Augusztusi ajánlatok
XXXI. Nemzetközi
Mézvásár és Méhésztalálkozó
augusztus 4. szombat 8 óra Magyarország
legnagyobb méhészeti rendezvénye, ahol széles
választékban megtalálhatóak a mézből készült
termékek, méhészeti eszközök, a több mint 150
kiállító és árus jóvoltából. A szakmai előadásokon
túl családi programokkal (bemutató, vetélkedő,
gyermekműsor, koncert, tombolasorsolás) is
várják a látogatókat. Részlet a kiemelt programokból:
9.30 Mézkirálynő és kísérete és a mézlovagrendek felvonulása a városban
10 óra Megnyitó, - köszöntőt mond Szabó
Tamás polgármester, - az eseményt megnyitja Dr.
Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár, - Balla Nóra mézkirálynő beszámolója, Zsidei Barnabás díj átadása
10.40 Mézkirálynőjelöltek felvonulása
12 óra Zenebona Társulat gyermekműsora
13 óra Soltész Rezső előadóművész műsora
14.30 Mézkirálynő koronázása
15 óra Tombolasorsolás
Bercsényi úti Sportcsarnok és udvara,
illetve az Ifjúsági Ház
IV. Kürt emlékezete íjászviadal és találkozó
augusztus 4. szombat 8:30 A rendezvény
keretében összemérik tudásukat és felkészültségüket húsz cél leküzdése során a hagyományőrző
íjászok. Ehhez pusztai merev szarvú íjakat és
favesszőket használnak majd.
Állat- és Növénykert mögött
a Zagyva ártéri erdő
Porcinkulai búcsú
augusztus 5. vasárnap 10 óra
Barátok temploma
A hónap műtárgya
augusztus 8. szerda 17 óra

Makay József tájképfestészetének egy nagyszerű
darabját, a Patakpart című farostra készült olajképét Farkas Edit, a Hamza Múzeum és Jász Galéria igazgatója mutatja be. Ezt követően kötetlen
beszélgetés a festőművész pályájáról, alkotásairól.
Szikra Galéria

Augusztusi
sportprogramok
A Jászberényi FC NB III-as labdarúgócsapata – a jászberényi centerpálya füvesítése
miatt –, továbbra is Gyöngyösön játssza
„hazai” mérkőzéseit. Labdarúgás NB III
Keleti csoport bajnoki mérkőzés.
Augusztus 11. szombat 17 óra
Jászberényi FC – Gyöngyösi AK
Gyöngyösi Stadion
Augusztus 18. szombat 17 óra
Jászberényi FC – Tállya bajnoki mérkőzés
Gyöngyösi Stadion

Csángó Fesztivál augusztus 7 - 12

augusztus 7. kedd
20 óra Jászok – történelmi dal- és táncjáték
A Jászok egy olyan összművészeti alkotás, amely
sajátos és egyedi módon integrálja jelen korunk
tradicionális és kortárs művészetének jelenségeit.
Az alkotók célja, hogy bemutassák a jász nép
összetett és izgalmas történetét, végighaladva a
történelem és az alkotók képzelete rajzolta úton a
feltételezett valamikori őshazájuktól napjainkig.
Szabadtéri Színpad
21 óra Magyar Táncház
Jászság Népi Együttes székháza
augusztus 8. szerda
20 óra Csángó Fesztivál megnyitó
Folk Világ Gálaműsor bemutatkoznak:
Dumbravéni moldvai csángók, Mexikó – Ballet
Folklórácio Guijarro, Törökország – Belediye
Halk Danslari Toplulugu, Szerbia – Folklorni
ansambl Sveti Drode, Jártató Ifjúság Táncegyüttes
Főtéri színpad

augusztus 12. vasárnap
19 óra MásKép zenekar koncertje
20 óra Viszontlátásra Jászberény „Csángó
Menyekező” moldvai csángók műsora továbbá
külföldi együttesek és hagyományőrző táncosok
zenészek gálaműsora
Főtéri színpad
22:30 Tűzijáték a város főterén
Nagyboldogasszony búcsú
augusztus 12. vasárnap 10 óra
Római Katolikus Főtemplom
Dumaszínház
augusztus 17. csütörtök 20 óra

21óra Háry János – Boka Gábor színtársulat
előadása valamint Magyar Táncház
Jászság Népi Együttes székháza
augusztus 9. csütörtök
20 óra Somnakaj – Gypsy musical
A Somnakaj életre hívásánál a legfőbb törekvés
volt a roma kultúra bemutatása másképpen,
mint megszoktuk, vagy mint amit eddig hittünk
róla. Egy másfajta látásmód és szemlélet elindítása motiválta az alkotást. Ennek értelmében a
darab a roma kultúrát nem csupán önmagában,
elszigetelt valóságában mutatja be, hanem mint
az európai kultúra részét, ahol az ősi tradíciókat
tükröző dalok mellett megjelennek a XXI. század
hatásait is magukban foglaló új alkotó formációk, stílusbeli újítások, átdolgozások.
21óra Széki Tánchistóriák
Főtéri színpad
23 óra Éjszakai koncert – „Népzenei hangulatok” Pál István „Szalonna” és bandája koncertje
Jászság Népi Együttes székháza
augusztus 10. péntek
20 óra Fölszállott a páva – Gálaműsor
Válogatás a népszerű televíziós vetélkedő felnőtt
és gyermek közreműködőiből.
„Színes Világ” nemzetek tánca és népzenéje.
Szabadtéri Színpad
23 óra Éjszakai koncert – Zűrös banda koncertje
Jászság Népi Együttes székháza
augusztus 11. szombat
10 óra Folkmise moldvai-, gyimesi csángókkal és
külföldi együttesekkel
Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplom
17 óra Táncforgatag táncos, zenés kavalkád közel
800 fő közreműködésével
19 óra „Csuhaj ez a szegelet” Vigano Alapfokú
Művészeti Iskola táncos növendékeinek gálaműsora 20 óra Magyarság Hangja moldvai és
gyimesi csángók, erdélyi, magyarországi hagyományőrző táncosok, énekesek, zenészek gálaműsora. Egy színpadon a nemzeti összetartozásunk
bemutatása, hagyományaink továbbadása,
magyarságunk megtartása.
Főtéri színpad
23 óra „Amikor csak tehetem” – Parno Graszt
zenekar koncertje
Szabadtéri Színpad

Dumaszínház a Szabadtérin. FOUR STARS:
Kiss Ádám, Dombóvári István, Beliczai Balázs és
a Szomszéd néni Produkciós Iroda
Szabadtéri Színpad
Leszállás Párizsban
augusztus 19. vasárnap 20.30 a Kalocsai
színház Boeing Boeing - Leszállás Párizsban
című vígjátékát mutatja be. Guinness –rekorder
vígjáték!
Szabadtéri Színpad
Szent István ünnepe
augusztus 20. hétfő
10 óra Ünnepi szentmise
Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplom
11.15 Városi ünnepség, közreműködik a Jászberényi Hagyományőrző Együttes és a Jártató
Zenekar. Kenyérszentelés, Szántó József címzetes
apát, plébános
Szentháromság téri park
12 órától Kirakodóvásár
Főtéren és a Szentháromság téren

14-18 óra Gyermekjátszótér, Szélkakas Népi
Játszópark és a Csiki család kézműves játszóháza
és mesekuckója
15 óra Majoros Ágnes, Százszorszép Bóbiska
bábjáték
Szentháromság téri park
16 óra Kispárna Mesezenekar koncert „Mandula
világgá megy”
Főtéri színpad
16 óra István a király rockopera a Déryné
Vegyeskar előadásában
Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplom
18 óra Queentett-Queen tribute zenekar koncert
20 óra 50 éves a Táncdalfesztivál Molnár György
Lyra-díjas harmonikaművész és Koncertzenekara Közreműködnek Zalatnay Sarolta és Soltész
Rezső
22-01 óra Tűzijáték és utcabál, dj Fácán közreműködésével
Főtér és Szentháromság tér
Mega Mulató
augusztus 25. szombat 18 óra Második alkalommal kerül megrendezésre a Mega Mulató
Jászberény elnevezésű rendezvény. Fergeteges
hangulat és kiváló előadók lépnek fel ezen az
estén.
Szabadtéri Színpad
Peresi búcsú
augusztus 26. vasárnap 10 óra
Peresi kápolna
ART Camp kiállítás megnyitó
augusztus 31. péntek 18.30, 28. ART Camp
Nemzetközi Művészeti Szimpózium kiállításának megnyitója és azt követően koncert, ahol a
Geröly Tamás Trió free jazz muzsikája hallható.
Lehel Film-Színház
Állatkertek éjszakája
augusztus 31. péntek 19 óra Bepillantás az
állatok éjszakai életébe, az oroszlánok, a foltos
hiénák, a mosómedvék, a vaddisznók, az ormányos medvék, a barna medvék zsákmányszerzési
viselkedésének megfigyelése. Állatkerti relikviák
megtekintése, „nem szeretem állatok” közelebbi
megismerése. Tűzzsonglőrök. Fényfestés.
Állat- és Növénykert
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Augusztusi moziműsor
Kisterem
Férfiak fecskében
angol vígjáték, 96 perc (12)
augusztus 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 16.15 óra.

Nagyterem
Hotel Transylvania 3.-Szörnyen rémes vakáció
amerikai családi animációs film perc (6)
augusztus 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 16 óra.

Escobar
spanyol-bolgár thriller, dráma, 123 perc (16)
augusztus 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 18.15 óra.

Mamma Mia! Sose hagyjuk abba
amerikai zenés vígjáték 114 perc (12)

Ahol a gonosz lakik
mexikói horror, 93 perc (16)
augusztus 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 20.15 óra.

Az én hősöm
francia-belga történelmi vígjáték, 90 perc (12)
augusztus 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 18 óra.
A Hangya és a Darázs
angol-amerikai akciófilm 109 perc (12)
augusztus 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 20.30 óra.
Barátom, Róbert Gida
animációs vígjáték, kalandfilm 110 perc (6)
augusztus 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16 óra.

A kíméletlen
angol-amerikai-francia dráma, 116 perc (12)
augusztus 12., 13., 28., 29., 16.15 óra, augusztus
14., 15., 23., 24., 25., 18.15 óra, augusztus 9.,
10., 11., 26., 27., 20.15 óra.
Eldorádó
svájci-német dokumentumfilm, 90 perc (12)
augusztus 16., 17., 18., 16.15 óra, augusztus 19.,
20., 18.15 óra, augusztus 21., 22., 20.15 óra.
Nem vagyok boszorkány
angol-francia-német dráma, 92 perc (12)

Mission: Impossible – Utóhatás
amerikai akciófilm 147 perc (16)
augusztus 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18 óra.
Sötét elmék
amerikai kalandfilm, 103 perc (16)
augusztus 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 21 óra.
Luis és a Zűrlények
animációs vígjáték, kalandfilm 86 perc (6)
augusztus 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.,
24., 25., 26., 27., 28., 29., 16 óra.
A kém, aki dobott engem
amerikai akció-vígjáték, 116 perc (12)
augusztus 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 18 óra.
Meg - Az őscápa
amerikai akciófilm 113 perc (12)
augusztus 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.,
20.30 óra.
Fák jú Tanár úr 3.
német vígjáték 120 perc (16)
augusztus 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 18 óra.
A védelmező 2.
amerikai fantasztikus thriller, 121 perc (16)
augusztus 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.,
20.30 óra.
Alfa
Amerikai kalandfilm (12)

augusztus 16., 17., 18., 18.15 óra, augusztus 19.,
20., 20.15 óra, augusztus 21., 22., 16.15 óra.
Skate Kitchen
amerikai dráma, 100 perc (12)
augusztus 16., 17., 18., 20.15 óra, augusztus 19.,
20., 16.15 óra, augusztus 21., 22., 18.15 óra.
Kaliforniai rémálom
amerikai krimivígjáték, 139 perc (16)
szeptember 4., 5., 15.45 óra, augusztus 26., 27.,
16.15 óra, augusztus 28., 29., 30., 31., szeptember 1., 18.15 óra, augusztus 23., 24., 25., 20.15
óra, szeptember 2., 3., 20.45 óra.
A jelenés
francia filmdráma, 144 perc (12)
augusztus 30., 31., szeptember 1., 15.45 óra,
szeptember 2., 3., 17.45 óra, szeptember 4., 5.,
20.15 óra.
Könyvesbolt a tengerparton
angol dráma, 113 perc (12)
augusztus 30., 31., szeptember 1., 20.45 óra,
szeptember 2., 3., 15.45 óra, szeptember 4., 5.,
18.15 óra.

7. oldal

A Csángó Fesztivál nyitottsága
Augusztus hónapról legtöbbünknek a Csángó Fesztivál
jut eszébe. Ilyenkor felbolydul a város, közvetve vagy
közvetlenül, de mindannyian
az esemény részesei leszünk.
Szűcs Gábort, a rendezvény
igazgatóját kérdeztünk milyen lesz a XXVIII. Csángó
Fesztivál, hol tartanak az előkészületekkel.
Kárpáti Márta

A kutyám nélkül sehova
ciprusi vígjáték (12)
augusztus 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.15 óra.

augusztus 14., 15., 23., 24., 25., 16.15 óra,
augusztus 9., 10., 11., 18.15 óra, augusztus 26.,
27., 18.30 óra, augusztus 12., 13., 20.15 óra,
augusztus 28., 29., 20.45 óra.
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augusztus 30., 31., szeptember 1., 2., 3., 4., 5.,
16 óra.
Haláli bábjáték
amerikai akció-vígjáték, 120 perc (16)
augusztus 30., 31., szeptember 1., 2., 3., 4., 5.,
18.30 óra.
Az ismeretlen rém
amerikai horror, (16)
augusztus 30., 31., szeptember 1., 2., 3., 4., 5.,
20.30 óra.

Az interjú előtti percekben éppen az egyik jászberényi vállalkozóval egyeztetett telefonon. Feltételezem,
a szponzorációról szólnak a
céges tárgyalások ezekben a
napokban.
Így van, nincs megállás utolsó pillanatig próbálunk felajánlásokból forrásokat találni. Az eddigi szponzoraink továbbra is segítségünkre vannak, de természetesen a további lehetőségeket is
kutatjuk. Azt gondolom, hogy ez a fesztivál a támogatóknak is erős reklámarculat, de azt is el kell
fogadnom, hogy ha valamely cég, vállalkozó nem
lát ebben olyan értéket hogy támogassa rendezvényünket. A kulturális szféra ilyen jellegű támogatása sajnos elég szerény városunkban.
Önkormányzati, állami támogatással milyen
mértékben számol idén a fesztivál?
Az önkormányzattól első körben kevesebb támogatást kaptunk, de ígéret szerint egyéb forrásokból majd mégis meglesz a tavalyi támogatási ös�szeg, amely 14 millió forint. Ez elengedhetetlen a
fesztivál alap költségeihez, ahhoz hogy elinduljon
a több napos értékmentő programunk. Az Emberi
Erőforrások minisztériuma évek óta anyagi segítséget nyújt a Csángó Fesztivál – mint kiemelt fesztivál – megszervezéséhez. Ezeken kívül egyéb pályázati forrásokból (Nemzeti Kulturális Alapprogram,
Bethlen Alap) is hozzá tudunk járulni a színvonalas
lebonyolításhoz. Ezek mellett nagyon fontos a már
említett szponzorok jelenléte, a jegybevétel, illetve
a népművészeti vásárból befolyó összegek. Program
kínálatunk szerintem idén is gazdag, törekszünk
megtartani ez eddigi színvonalat.
Amennyiben több pénz állna rendelkezésükre, elsősorban mire költenék a fesztivál komfortosabbá tételének érdekében?
Rengeteg tételt fel tudnék sorolni, elsődlegesen
még profibbá tenni a résztvevők és természetesen a
vendégek itt létét. Sok olyan probléma van, melynek megoldása nem egyszerű, és nem rajtuk múlik.
Örök gondunk a szálláshely kérdés. Nem csupán a
fellépőket, de az ide látogató érdeklődőket sem tudjuk elhelyezni a városban. Az elmúlt évhez hasonlóan, most is kénytelenek vagyunk egyéb településeken elszállásolni a hozzánk érkezők nagy részét. De
még lehetne beszélni egyéb infrastrukturális gondokról. Azt látni kell, hogy ez a fesztivál látogatottságban is dinamikusan fejlődik évről évre, bizonyos
szempontból kinőtte a várost. Ez nem baj egyáltalán, de törekednünk kell a problémák megoldására,
ha tartani akarjuk a fesztivál nívóját.
Hogy stílusosak legyünk, tavaly már kaptunk
ízelítőt az ízek utcájából. Hagyománnyá válik a
gasztronómiai szolgáltatás a Csángó Fesztiválon?
Az ízek utcája idén is jelen lesz, sőt választékban kicsit bővíteni akarjuk. Borok, pálinkák, sonkák, sajtok mellett hagyományos népi étel jellegű
készítmények, különböző lepények, kürtős kalács, magyaros egytálételek hivatottak csillapítani
a fesztiválozók étvágyát.
Fellépők létszámában hogyan alakul az idei
esemény? Mely országokból érkeznek csoportok?
A tavalyi évhez hasonló létszámmal számolunk.
Nem hívtunk annyi csoportot a már fent említett
hiányosságok okán. Az erdélyiek, moldvai és gyimesi csángók mellett érkeznek vendégek Törökországból, Szerbiából, Mexikóból illetve lesz szenegáli
csoportunk is. Érkeznek hozzánk Felvidékről , Vajdaságból táncosok, hazai kiváló zenészek, együttesek, azt gondolom , hogy sok olyan program lesz
melyet érdemes lesz megnézni.
A napok számában viszont bővült az idei
fesztivál.
Igen, idén már augusztus 7-én elindul programkínálatunk. Ezen a keddi napon láthatja újra a kö-

zönség a Jászok című történelmi dal- és táncjátékot,
amely másfél éve már nagy sikert aratott Jászberényben. Újra át lehet élni a kiváló táncosokkal, zenészekkel, kórussal közösen létrejött műsor adta élményt.
A hivatalos megnyitó a külföldi együttesek bemutatkozásával szerdán történik majd a Főtéri nagyszínpadon, melyet mindenki ingyenesen figyelemmel kísérhet. Az ízek utcája is útnak indul ezen a napon,
csütörtöktől pedig a népművészet vásár is életre kel.
Érdekesnek ígérkezik a Somnakaj című
musical.
Csütörtökön látható e nagyon kivételes értékkel rendelkező program. Három-négy évvel ezelőtt
néztem meg a Nemzeti Színház színpadán, azóta
gondolkodom hogy elhozzuk a fesztiválra. A roma
kultúra sokszínűsége, életérzése benne van ebben a
műben, el kell jönni , látni, hallani, élvezni kell ezt a
produkciót is. A pénteki Páva gálát szintén kiemelném. Gyermek és felnőtt szereplők lesznek színpadon a televíziós vetélkedő legjobbjai közül. Nekünk ez a gálaműsor évről évre fontos, hiszen itt
tudunk találkozni azon kivételes tehetségekkel, akik
nem”celebek”, de mégis kiemelt szerepet töltenek be
már most nemzeti kultúránk ezen területén.
Az éjszakai koncertek mindig nagyon népszerűek. Kik muzsikálnak idén a Víz utcai éjszakában?
Vannak visszatérő vendégeink, mint például az autentikus „Szalonnáék” vagy újak, mint a
Zűrös zenekar, akik populárisan feldolgozott népzenét hoznak. A Parno Graszt zenekar ismét eljön hozzánk, akik a Szabadtéri Színpadon lesznek
hallhatók-láthatók. Esténként várjuk az érdeklődőket táncházainkban is.
Éjszaka talán már nem részesei a népzenének
a gyerekek, de úgy látom számukra is lesz bőven
program.
Egész hétvégén lesz Aprók tere a szigeten népi
játékokkal, kézműveskedéssel, de a vasárnapi nap
szól majd elsősorban a gyerekekről. Délután a sziget színpadán a kicsiknek szóló előadásokat láthat
a közönség.
Ifjak és örökifjak látogatják a fesztiválhoz
köthető táborokat is. Lehet még jelentkezni?
Az Aprók táborába mintegy hatvan jelentkezővel
már betelt a létszám. A Nemzetközi Táncház és Zenésztáborunk is teljes lesz, közel 130 fő érkezik hozzánk, hogy itt tanuljon néptáncot és népzenét.
Tavaly nagy sikere volt a Csángó falu kiállításnak. Idén is számíthatunk valami hasonló ismeretterjesztő tárlatra?
A csángó szoba berendezését bemutató kiállítást most továbbfejlesztjük. Bemutatunk majd
a helyszínen szokásokat, a csángók által használt
gyógynövények elkészítési folyamatát, csángó meséket hallhatnak az érdeklődők. Így a színpadon
látható táncok mellett lehetőség lesz interaktív módon betekinteni a még élő archaikus csángó kultúra mélységeibe. Ugyancsak érdemes lesz részt venni
a Kárpát-Haza Konferencián, ahol érdekes, változatos napokat élhetnek át a résztvevők. Igyekszünk a
Csángó Fesztivált minél inkább nyitottá tenni, ezáltal sok lesz az ingyenes program is. A belépős események is megfizethető árúak, érdemes részt venni rajtuk, hiszen remek produkciókat láthatnak a
XXVIII. Csángó Fesztivál színpadjain, táncházaiban. Várunk mindenkit nagy szeretettel a rendező
Jászság Népi Együttes nevében , és ezúton is kérem
a városlakók türelmét, megértését bizonyos útszakaszok lezárásával kapcsolatosan!
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Pazar képek a kamionból
Világot látni remek dolog. Némiképp
talán csökkenti az élményt, ha az utazó hivatásából fakadóan globetrotter.
Bartus István kamionsofőr ez utóbbi
kategóriába tartozik, még akkor is, ha
saját bevallása alapján ő csak teherautót vezet. Hitvallása szerint a másfél
évtized alatt legyűrt sok ezernyi kilométer után sem csak rutin számára ez
a munka.
Kárpáti Márta
Óhatatlanul felmerül bennem a
gondolat, ha muszáj utazni, egy idő
után ezt is csak megunja az
ember…
Bevallom, én sem élvezem
mindig felhőtlenül a „kirándulást”, de igyekszem megtalálni
minden útban a szépséget, meglátni a különlegeset. Nem kell
feltétlenül nagy dolgokra gondolni: lehet az egy virágos mező,
szokatlan formájú szikla, felhő,
érdekesen kanyargó út, vagy
bármi más különlegesség.
Aki követi a Facebookon
az tudja, hogy ezek a benyomások nemcsak a sajátjai,
mert megosztja azokat ismerőseivel is fantasztikus fotóin.
Köszönöm a pozitív kritikát, de csak igyekszem megörökíteni a látottakat, és örömet okoz, ha így
mások is részesülhetnek a látnivalókban.
Eleinte sokat szomorkodtam amiatt,
hogy hiába járok itt, hiába látok bármit,
ha nincs kivel átélni, szinte mit sem ér az
egész. A digitális átállás kicsit feledésbe
merítette kedvenc elfoglaltságomat, és
idő kellett ahhoz is, hogy kialakulhasson ez a globális háló, amin szinte a világ
végéről is az otthoni közösségben van a
vándor. Végül, és nem utolsó sorban az
is egy szempont, hogy ezzel a hobbival
némiképp változatosabbá tudom tenni a
sokszor monoton napjaimat.
Az látszik a képeken, hogy ezek
nem csak szimplán elkattintott felvételek, hanem tudatosan megkomponálta
őket – feltételezem jelentős utómunkával. Honnan a tudása a fotózáshoz?
Amit tudok, azt autodidakta módon
tanultam. Még az ősidőkben kaptam egy
gépet a nagynénémtől, akkor szerettem
bele a fényképezésbe. Természetesen az
még filmes, teljesen manuális masina volt,
akkor ragadtak rám az alapok. Hozzáteszem, a régi objektív még ma is tökéletesen
működik, szerintem azzal tudom a legjobb
képeket készíteni. Ezután kis, kompakt
gépeim voltak csak. Amikor megvettem az
első okostelefonomat, azzal tudtam ismét
eredményesen kattintgatni. Meglátok valami érdekes dolgot, előkapom a telefont
és már rögzül is az emlék. A legújabb szerelmem egy Canon gép, mostanában inkább ezt használom. Még persze sokat kell
tanulnom, kiismerni a csínját-bínját. Ami
az utómunkákat illeti, abban is próbálok

fejlődni. Beszélgetek fotós ismerősökkel,
tanulok a kritikákból. Például a Gurushot
fotós oldalra feltöltött képeim nézettsége
sok mindent elárul arról, melyek a jobban
sikerült fotóim.
Tehát, ha jól értem ezen az oldalon
mindenki megtekintheti a fotókat.
Igen, ez egy bárki számára elérhető
fotós honlap. Szavazni, feltölteni csak
regisztrált tagok tudnak, de bárki nézelődhet. Érdemes belekukkantani, fantasztikus felvételek láthatóak itt amatőr és
profi fotósoktól. Lehet szavazni, rajongókat szerezni, előbbre lépni a „ranglétrán”.
Van kedvenc képe?

Sok kedvencem van, még olyan is,
ami a többség számára nem közérthető.
Nem feltétlenül tetszik az, amire legtöbben szavaznak, de azért érzem, hogy
némelyik munkám tényleg jól sikerült.
Szeretem fotózni a természetet, ahol a
színek dominálnak. Igaz a fekete-fehérnek is van sajátos vonzása, és egyre több
témában szeretném kipróbálni magam.
Szinte mindenben ottrejlik a szépség!
Isten teremtményei; emberek, állatok,
hegyek-völgyek, patakok, tenger, a madarak, és különösen a növények állnak
közel a szívemhez. Talán nem véletlen,
hiszen eredetileg kertészként végeztem.
Ahhoz képest szakmailag jó mes�szire került. A kamionozás némiképp
pergősebb foglalkozás.
Az attól függ, honnan nézzük! Pergős, amikor hajtani kell, hogy időben
odaérjünk, cammog az idő, amikor állni, várni kell. Többek között ezért is jó
elfoglaltság a fotózás. A kötelező pihenő
idők, vagy egyéb dologtalanság ideje alatt
a nálam lévő laptoppal meg tudom szerkeszteni a képeket, ami nem kevés időt
vesz igénybe.
Hová fuvaroz, mennyi ideig tart
egy „kanyar” itthonról hazáig?
Tíz-tizenegy napos utak az általánosak, de utóbb erre sem számíthatok
biztosan, mint megannyi másra sem.
Szinte csak Nyugat-Európába szállítunk:
Ausztria, Németország, Benelux államok.
Néha Svájc, Olasz- vagy épp Spanyolország, nagyritkán az Egyesült Királyság.
De sajnos utóbb legtöbbet a számomra

nem túl szimpatikus franciákhoz kell
járnom. Régebben kifelé festett gépalkatrészeket szállítottunk, most pedig járműelektronikai alkatrészeket. Visszafelé szinte bármit, amit a fuvarszervező cégnek
optimálisan sikerül megszervezni.
Van ahová szívesebben szállít?
Leginkább a délvidéki országokat
kedvelem, leginkább Olaszországot és
Spanyolországot. Az arrafelé élő emberek
valahogy közelebb állnak a habitusomhoz. Bár utóbbi jó messze van, de délről ott a tenger, északról az óceán, és az
odavezető francia rész is bocsánatos, mert
a Riviéra mesébe illő. Régi megállapításom, hogy az emberfia akkor
kezd korosodni, ha már a vízpart helyett a hegyekbe kívánkozik…Én még mindig vízpart
párti vagyok, de már a hegyek
is egyre inkább elbűvölnek. Így
már azt is kijelenthetem, hogy
imádom az Alpokat, legyen az
Ausztriában, Svájcban, vagy
Olaszországban. Németországban Füssen, és Pfronten környéke ötvözi leginkább ezeket
az adottságokat. Eddig sokat
jártam arra, talán ezért lett számomra favorit.
Ezek szerint néha jut idő
városnézésre is.
Nem igazán. Sajnos a településeket jobbára csak mes�sziről, vagy átutazóban láthatom, illetve
csak az indusztriák, vagyis a pihenőhelyek
látnak vendégül. Ha úgy jön ki a lépés,
akkor szívesen turistáskodom nagyobb
séták erejéig is. A régi épületek, templomok, hidak lencsevégre kívánkoznak.
Minden kamionosnak van a tarsolyában néhány sztori. Megosztana
ezekből valamit az olvasókkal a beszélgetésünk záróakkordja ként?
Jó, vagy rossz történetre gondol?
Mindkettőből mondjon egyetegyet.
A kevésbé kellemes történet talán
nem meglepően migránsokkal kapcsolatos. Német rakománnyal Angliába tartottam, és a behajózást megelőző tortúra
legvégső állomásán akadtam fenn a sorozatos mulasztásoknak köszönhetően. A
felrakó nem plombázott, és hiába jelzett
a CO2 szonda a franciáknál, hiába vizsgálták át az autót, nem találtak semmit.
Az angolok is „lazáztak”, csak a hajó előtt
szolgáló kutyáik teljesítették a szolgálatukat. Így már sajnos csak angol felségterületen derült fény a CO2 érték okozóira,
amikor felnyitották a rakományt. Öt embert hámoztak ki a lezárt bútoros csomagokból. Az ártatlanul átélt büntetőeljárás
pedig nem kevés fejfájást okozott, sok
időt, és pénzt emésztett fel, a rengeteg álmatlan éjszakáról nem is beszélve!
Jobb is ezt feledni! Inkább jöjjön a
vidámabb történet!
Még anno a filmes fotózás hőskorában történt, hogy barátaim házasságkötéséről, és az azt követő lakodalomról
szerettem volna méltó emlékképeket
készíteni. Az esemény közepén a jó kis
Zenit-ben visszacsévélésnél megakadt a
film. A Tiszti klubban hol találok sötétet? Kimentem hátra a bozótosba, ahol
tökéletes sötét volt a művelethez. De mit
ad Isten! Épp amikor kihúztam a tekercset, akkor kanyarodott be egy autó, és
a lámpáival szépen végigpásztázta a negatívot. Szerencsére nem lett százszázalékos
a kár. Az bosszantotta az ifjú párt, hogy
én, mint lelkes amatőr jó pillanataikat
kaptam el, és pont azok kerültek premier előtt reflektorfénybe…Szerencsére ez
manapság már nem fordulhat elő, maximum valami jó kis mágnesesség tud
hibát okozni. Mint majdnem minden
múltbéli történet ez a bosszúság is megszépülve, kedves emlékké szelídült.
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XXXI. NEMZETKÖZI MÉZVÁSÁR
ÉS MÉHÉSZTALÁLKOZÓ 2018. augusztus 4.
PROGRAMOK

Bercsényi úti Sportcsarnok

(Jászberény,Bercsényi u. 11.)
• 9.30 óra Mézkirálynő és kísérete, valamint
Mézlovagrendek felvonulása a városban.
• 10.00 óra Megnyitó Dr. Szabó Tamás polgármester köszöntője
- A Mézvásárt megnyitja: Dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért
felelős államtitkár - Balla Nóra mézkirálynő beszámolója 2015-ben alapított Zsidei Barnabás - díj átadása.
• 10.40 óra Mézkirálynő jelöltek felvonulása

Sportcsarnok udvara

• 10.45 óra Élő méhcsalád kezelésének bemutatója
méhszúrás veszélye nélkül. Tartja: Kuczora Péter
• 11.00 óra Füstölőgyújtó és keretszegező verseny
KULTURÁLIS MŰSOR
• 12.00 óra Zenebona Társulat – gyermek műsor
• 13.00 óra Soltész Rezső – előadóművész (sztárvendég)
• 14.30 óra Mézkirálynő koronázása
• 15.00 óra Tombolasorsolás
Fődíj: egy 48 NB 1/2 keretes automata rozsdamentes mézpergető
értéke 380.000 Ft. Forgalmazója: Königin Trade Kft.
• 8.00-16.00 óra
• Méhészeti eszközök kiállítása és vására, kis- és nagytételű
mézértékesítés. • Méhészek, mézfelvásárlók, méhészeti
eszközgyártók találkozója. • Kézműves foglalkozás
gyerekeknek. • Mézeskalács díszítés (bemutató). • Méhkas
készítési bemutató (Kovács Tibor gyékénykas készítő).
• Méz és méhészeti termékek kóstolója. • Népművészeti
kirakodóvásár.

Ifjúsági Ház Nagyterem

(Jászberény, Bercsényi u. 1/A)
• 9.00 óra Az EURO-Vet Zöldsziget Kft. varroa ellenes
készítményeinek bemutatása.
Előadó: Bogdán Éva termékmanager.
• 9.30 óra Kaptár levegő, biorezgés, és méhméreg
terápia gyógyhatása tapasztalatból.
Előadó: Mezei Attila méhész Gyergyószentmiklós - Erdély.
• 10.45 óra A méhészeti ágazat helyzete 2018-ban, kitörési
pontjaink, új lehetőségeink. Előadó: Bross Péter az OMME elnöke.
• 11.45 óra A 2018. tavaszi Méhpusztulások lehetséges
okai, méhegészségügyi helyzetünk.
Előadó: Dr. Hegedűs Dénes az OMME alelnöke.
• 12.45 óra 2017. OMÉK Marketing díj, a Nána Farm
méhészetében. Előadó: Bencsik Nikolett Nána Farm tulajdonosa.
• 13.30 óra Mézpiaci információk, mézárak 2018.
Előadó: Fazekas Gyula A magyar Mézkereskedők és Csomagolók
Egyesületének elnöke, valamint felkért mézkereskedők,
OMME képviselői. Moderátor: Vadas Gábor,
a Magyarországi Méhész főszerkesztője.
• 13.00 óra Fórumozók találkozója (iskola épület)
Házigazda: Bezzeg László “Tükör” a Profi Méhészegyesület elnöke,
OMME elnökség tagja.
Vásári információ: 5100 Jászberény, Bercsényi u. 1/A
Tel./fax: 57/411-823. 06-20-327-6422
E-mail: mezvasar@jaszkerulet.hu, biro.janos@jaszkerulet.hu
Honlap: https://www.facebook.com Nemzetközi Mézvásár
http://www.jaszmehesz.hu/

A mézvásár egész területére díjtalan a belépés. Várjuk Önt és kedves családját rendezvényünkre.
(A programváltozás jogát fenntartjuk)

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

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

FELHÍVÁS

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája

„CSOPORTOS DIETETIKAI TANÁCSADÁS”
programot indít

Fogyókúrás csoport: 2018. 08. 08. 13.30 óra.
Cukorbetegek csoportja: 2018. 08. 14. 13.30 óra.
Egészséges Kismama csoport: 2018. 08. 23. 10 óra.
Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
Egészségfejlesztési irodája,
(Gyermekosztály épülete- Földszint)
Tájékoztatás és előzetes bejelentkezés:
Telefonon: 0657/500-200 /294 mellék
(13.00 -15.00/Dietetikusok)
e-mailben:dietetikus@jaszberenykorhaz.hu

Jászberényi telephelyre,

nappali portás feladatok ellátására
önálló munkavégzésre alkalmas,
határozott fellépésű

2 szobás új építésű lakás

férfi munkaerőt keresünk.

kiadó!

Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 12-16 óra között
a 06-30/7487-497

Budapesten kiváló közlekedés mellett
jászberényi vagy jászsági diákoknak

Telefon:06-30/281-3929

Pénzügyi asszisztens

Éjszakai fürdőzés
és Sláger-party
a Jászberényi
Strandfürdőben
július 28-án szombaton
este 21-től- 02-ig.

Zenét szolgáltatja DJ Guba.

Gyere csobbanj és
bulizz egyet a nyár derekán.
Érdeklődni:
5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel.: 06-57/412-108,
06-30/942-1043,
honlap:
www.vvzrt.hu

Jászberényi
V. V. Nonprofit Zrt.

Strandröplabda
kupa,
amatőr mix
röplabda torna
a Lehel Strandfürdőben
2018. július 28-29-én.
Bővebb információ és nevezés:
Nagyné Szathmári Katalin
Tel.: 06-70/526-8618,
email: nagynejaszbereny@freemail.hu
Érdeklődni:
Lehel Strandfürdő és Uszoda
5100 Jászberény, Gorjanc Ignác Sétány 10.
Tel.: 06-57/415-267,
06-30/231-8062,
honlap:
www.vvzrt.hu
Minden csapatot és szurkolót
szeretettel várunk!

Pozíció:
Feladatok:
• a cég pénzügyi és számviteli folyamatainak
adminisztratív ellátása
• számlázás, vevői számlák rendezése,
könyvelésre előkészítése
• kintlévőségek kezelése
• beszállítói számlák ellenőrzése,
utalásra előkészítése, iktatása
• kapcsolattartás külső könyvelővel,
kontrollinggal
• kimutatások, riportok készítése,
statisztikák vezetése
• az értékesítés és a vevőszolgálat
adminisztratív támogatása
Elvárások:
• minimum középfokú végzettség
• hasonló területen szerzett legalább
2 év tapasztalat
• külföldi beszállítókkal gyakorlatban
alkalmazható angol nyelvtudás
(e-mail és telefonos kommunikációhoz)
• képesség a terület önálló ellátására
• cég működését szem előtt tartó
pénzügyi tudatosság
• pontosság, ügyfélközpontú gondolkodás
• csapatjátékos, nyitott személyiség
• B kategóriás jogosítvány
Munkaidő: 6 vagy 8 órás,
egyműszakos nappali munkarend
Munkavégzés helye: Jászberény
Amit kínálunk:
• kiszámítható karriermodell
• rugalmas munkavégzés
• esztétikus, felújított munkakörnyezet
• fiatal, dinamikus csapat
• képzések, folyamatos fejlődési lehetőség
• 15 éves, jól struktúrált, stabil vállalati háttér
Jelentkezését
fényképes önéletrajz elküldésével
az info@chemplex.hu címre várjuk.
www.chemplex.hu

Jászberényi telephelyre
önálló munkavégzésre alkalmas,

telephely vezetőt
keresünk.

Elvárások: Érettségi bizonyítvány, számítógépes ismeret,
jó kommunikációs készség.
Előny: Építőanyag kereskedelemben jártasság.
Érdeklődni: hétfőtől péntekig 12-16 óráig,
az alábbi telefonszámon lehet 06-30/748-7497
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Félrelépések félreértése

2018. július 26.

A magyar dinnye dicsérete
Országos szintű kezdeményezés a
Nyitott dinnyeföldek napja, melynek
célja a dinnyefogyasztásra való ösztönzés. Jászapátin, szombaton a Pócs
dinnyészet várta nyitott kapukkal a
fogyasztókat, de mindenekelőtt július
12-én a sajtó munkatársait tájékoztatták a programról.
Szabó Lilla

Egy megnyerő államfő, egy vonzó
szerető és egy kényelmes hotel, melynek idilli összképét látszólag semmi
nem zavarhatja meg. Kivéve egy hullát, ami a túlfűtöttre tervezett estén a
legtöbb izgalmat okozza. Erről szólt
a sokak által ismert Miniszter félrelép című színdarab, mely július 13án tömegeket vonzott a Szabadtéri
Színpad széksoraiba.
szabó
Az eredetileg Ray Cooney által megírt díjnyertes vígjáték a Bánfalvy Stúdiónak köszönhetően a színházak repertoárjában is jelen van. Az olyan nagy
nevek, mint Gesztesi Károly, Gregor
Bernadett és Beleznay Endre már első
hallásra ígéretessé teszik a darabot, és
valljuk be ezek a kiváló színészek pénteken sem okoztak illúzióvesztést.
A közönség rögtön egy hotel szobájában találja magát, amely az előadás alatt végig a történések színtere.
A behűtött pezsgő és a kaviár megrendelése után a miniszter (Gesztesi
Károly) oldott hangulatban várakozik
az ellenzék vonzó titkárnőjére (Bugár
Anna), aki kissé nyugtalanul készül
első félrelépésére. Ezen a feszültségen
igyekeznek segíteni akkor, amikor az
erkélyen túli kilátásban gyönyörködnének, ám egy csendes, de váratlan
vendég (Urmai Gábor) megzavarja a
romantikát. A botrány elkerülése érde-

kében a miniszter a rendőrség helyett
csak a megbízható parlamenti titkárát,
George Pigdent (Beleznay Endre) hívja. Az alapbonyodalom félreértések és
füllentések lavináját indítja el, hiszen
a főpincér (Schlanger András) és a szálloda igazgatója (Szemán Béla) mindig
a legrosszabbkor érkezik. Az amúgy is
kellemetlen helyzeten pedig nem segít
a hirtelen betoppanó miniszter felesége
(Bánfalvy Ágnes), a titkárnő féltékeny
férje (Száraz Dénes) és George édesanyját gondozó ápolónő (Gregor Bernadett) sem.
A bonyolult szálakon futó sztorit
talán az oldja meg, hogy a halottnak
hitt személy igazából él, bár ez a tény
is bőven okoz félreértéseket. Főként
azért, mert az eszméletét vesztett férfi egy magánynyomozó, aki éppen a
titkárnő félrelépése után szimatolt,
amikor a hotel ablaka rázuhant. A csattanók és poénok ütősre sikerültek és
minden jó, ha a vége jó alapon végül
senki nem maradt pár nélkül és a botrány sem tört ki.
A történet ugyan ismert volt, főleg azoknak, akik látták az 1997-ben
rendezett filmet is. Ennek ellenére ültek a poénok, és a darabban szereplő
színészek folyamatosan fenntartották
a figyelmet. A Déryné Deszkáin péntek este a Paprikás csirke, avagy stex
és New York színdarabját láthatjuk,
amely garantáltan humorral és nevetéssel fűszerezi meg a nyári estét.

A Magyar Dinnyetermelő Egyesület,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az
Agrármarketing Centrum és az Agrárminisztérium közös szervezésében országszerte meghirdették a Nyitott dinnyeföldek napját.
Jászapátin a házigazda szerepében
Pócs János országgyűlési képviselő és ifj.
Pócs János, a Dinnyetermelő Egyesület
Heves-Jászság régiós alelnöke üdvözölte a
média munkatársait, valamint az érdeklődőket.
A sajtótájékoztató során Font Sándor az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke beszédében arra tért
ki, hogy egyre kevesebben vannak, akik
mezőgazdasági tevékenységet folytatnak.
Hangsúlyozta, hogy a fiataloknak érdemes a mezőgazdasággal foglalkozni, mert
igen is van élet a földeken! A kormánypártoknak kitűzött célja, hogy néhány
éven belül agrárgazdasági szempontból
tiszta országot érjenek el, ami példaértékű más országok számára is.
Ifjabb Pócs János a 70 évet felölelő
vállalkozásuk múltját ismertette. A nagyapa által alapított dinnyészet a 2000-es
évekre nőtte ki magát annyira, hogy felvásárlással, illetve exportálással is elkezdtek
foglalkozni. Közel tíz éve ifj. Pócs János
is fontos szerepet tölt be a vállalkozásban,
aki a Dinnyetermelő Egyesület HevesJászság régiós alelnökeként fontosnak
tartja a termelők érdekeinek képviselését.
Ezenfelül további célkitűzése a termelői összefogás megvalósítása és a magyar
dinnye különböző felületeken való népszerűsítése – hangzott el beszédében.

A termelők helyzetét manapság igencsak nehezíti az egyes áruházláncok – a
termelők szempontjából hátrányos – ár-

leszállítása. Erről a problémáról is szó
esett a tájékoztató alkalmával. A szupermarketekben leakciózott dinnyékkel
nem tud versenyezni egy termelő sem.
Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke elmondta,
hogy mára a külföldi piacokon is megállja a helyét a minőségi magyar dinnye. Ez
a gyümölcs felveszi a versenyt a behozott
termékekkel szemben, hiszen hazai földön érett, mesterséges érlelés nélkül.
Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos kertészeti és

A Bocskay-sapka története

Ötvenéves
találkozó

A Lehel Vezér Általános Gimnázium
1958-ban érettségizett diákjainak
hatvanéves jubileumi találkozójáról
előző számunkban tudósítottunk. Az
érintettek felhívták a figyelmünket
egy igazi érdekességre.
Feczkó Iván Bocskay-sapkával a fején jelent meg a találkozón. (Fotónkon
a többiektől kissé távolabb – a szerk.)
Innen Dudás István öregdiák leveléből
idézünk: „Ez a sapka volt a mi időnkben (1954-1958) a gimnázium kötelező viselete. Sáros András tanár úr
tervezte és a rá jellemző precizitással,
vagy inkább művészi érzékkel gondoz-

ta a kivitelezését. A sötétkék, ovális formájú sapkát világoskék, fehér szegélyű
tűzzománcpajzs ékesítette Lehel Vezér
Gimnázium felirattal és a névadó kürtjével, amely a jászok ősi szimbólumává
vált. Alatta „Jászberény 1767”, a gimnázium alapításának évszáma.
Mindannyiunknak volt Bocskaysapkája, de a „kötelező” jellege miatt
akkoriban kevésbé szerettük. Mivel
a főbejáraton csak az előírt sapkában
lehetett belépni, előfordult, hogy a
renitens diák „jelzett” a Kőhíd felőli
ablaknál és az első emeletről dobtuk le
az „ügyeletes” fejvédőt a bejutás érdekében.”

1965. szeptemberben kezdtük az
első tanévet a 606-os számú Klapka
György Szakmunkásképző iskolában. A gyakorlati képzésünket a mai
piactér helyén lévő Volán autószerelő
műhelyében töltöttük. Tanulmányaink három évig tartottak, a szakmánkat az ott dolgozó szakmunkásoktól
sajátítottuk el.
1968 júniusában tettünk mindan�nyian – összesen tizenhárman – sikeres
szakmunkásvizsgát, majd ezt követően
a szakmánkban kezdtünk dolgozni. Az
élet rendje szerint letöltöttük a kötelező
katonai időnket, családot alapítottunk,
és most már nyugdíjas napjainkat éljük.

A találkozó remek hangulatban
telt, nagy öröm volt újra viszontlátni
egymást ennyi év után.

beszállítóipari osztályának elnöke a pozitív szavak után kissé lehangoló adatot közölt, mivel napjainkra Magyarországon a
dinnye termőterülete 10 ezer hektárról
5 ezer hektárra csökkent. Búslakodásra
azonban nincs ok, hiszen jó hír, hogy az
utóbbi években ez stabilizálódott. Az 5
ezer hektáron történő termelés 190-210
ezer tonna dinnyét jelent, amelynek 60
százalékát Magyarországon fogyasztjuk
el. Elmondta, hogy a fogyasztói igények
érdekében fontos a fejlődés, akár újfajta
dinnyefajták bevezetése is. Erre korábban már kísérletet tett a Pócs dinnyészet,
például az egyre népszerűbb magnélküli
dinnyékkel. Ma a magyar zöldség-gyümölcs ágazat nem tud tovább fejlődni
komoly termelői szervezettség nélkül
– mondta, majd arra is kitért, hogy a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mindent megtesz a fejlődés érdekében. Éppen ezért ősszel programot, úgynevezett
roadshow-t indít, amelyen a termelési
technológiákról és a kereskedelmi módszerekről tájékoztatják a termelőket.
Szintén a minőségi termékek vásárlására ösztönözte a fogyasztókat Pócs
János, a Jászság országgyűlési képviselője. Kiemelte, hogy az áruházláncok piaci
magatartása etikátlan, ellehetetlenítik a
termelőket. A fogyasztóknak az a legfontosabb, hogy jó minőségű gyümölcshöz
jussanak, de magyarként fontos az is,
hogy a hazai mezőgazdaság erősödjön.
Az eszmecsere után a földeken folytatódott a rendezvény. A jelenlevők két
hektáron fóliás, négy hektáron a hagyományos szabadföldi dinnyetermeléssel ismerkedtek meg. Mindeközben
a szakemberek válaszoltak a felmerülő
kérdésekre.
Font Sándor elmondta, hogy ez az
év kedvező volt a dinnyetermelőknek a
csapadékot és a napsütéses órák számát
tekintve.
Ifjabb Pócs János arról tájékoztatott,
hogy a nyitott dinnyeföldek napját hagyományteremtő szándékkal rendezték
meg, amellyel főként a családoknak,
gyermekeknek kedveznek. Az egészségre
nevelés részeként egy csapat óvodás gyermek is kilátogatott a Pócs dinnyészetbe
csütörtök délelőtt.
Balról jobbra: Bárdos András, Tóth
Sándor, Czakó György, Karádi Sándor,
Sisa János, Kalla József, Deme József.

Ajánló

2018. július 26.
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Negyven éve énekelnek
 folytatás az 1. oldalról
A továbbiakban a kórus tevékenységét méltatta. Beszédében Mezei János
visszatekintett a kezdetekre, az elért eredményekre, a közös élményekre.
A Székely Mihály Kórus repertoárjában egyházi műveket, népdalfeldolgozásokat, klasszikus és kortárs zeneszerzők
műveit szólaltatja meg. Jászberény városában, a Jászságban, az ország különböző településein és határainkon túl is
énekelnek, megmutatva az ének iránti
szeretetüket. A nemzetközi kórustalálkozók mellett fontosnak tartják a regionális kórustalálkozók megszervezését is.
Tevékenységük szerves része Jászberény
kulturális életének. Munkájuk elismeréseként számos rangos díj tulajdonosai. Az
elmúlt évek kiváló karnagyai – Czeglédi
Zoltán, Cs. Nagyné Turi Márta – vitték
sikerre a közösséget, szívvel lélekkel igazgatták a kórust. A kórus jelenlegi vezetője
Vlaszati Erika, állandó zongorakísérőjük
Farkasné Szőke Tünde.
A karnagy Cs. Nagyné Turi Márta
éppen kilenc hónappal ezelőtt hagyta el
örökké a kórust, s lépett az angyalok kara
elé. Rá emlékeztünk a következő percekben. A szeretett és mélyen tisztelt karnagy
három évtizedig vezette a Székely Mihály
Kórust. Szakmai tudásának, emberszeretetének köszönhetően a harminc év alatt
az országban és Európa számos országában öregbítették a magyar kórusmuzsikát, sikerrel képviselték városunkat.
A kórus történetének 523. fellépését
a portugál együttessel közös dalok nyitották. Az elsőként felcsendülő művek az
elhunyt karnagyok emlékének szóltak.
Hangszeren közreműködtek a Palotásy
János Zeneiskola növendékei és tanárai.
Turi Melinda megindító beszédében

édesanyja emlékét idézte meg. Külön
megköszönte Thormanné Husznay Mária segítségét, aki a nehéz időszakokon
átsegítette a közösséget, és Vlaszati Erika
közreműködését, aki a kórus élén továbbviszi a kulturális örökséget. Ugyancsak köszönetét fejezte ki Réz Lóránt
orgonaművésznek, valamint mindenki

„Pólikájának”, akinek segítő személyisége szinte a kórus szívdobbanása. Áldozatos munkáját virágcsokorral hálálta meg
Turi Melinda.
A portugál vendégek szintén beszéddel köszöntötték a jubiláló kórust. A két
együttes immár nem csupán szakmai,
de baráti kapcsolatban is áll egymással
– emelte ki a kórus képviselője. Nagy
örömmel érkeztek a jeles évfordulóra.
Szeretettel ajánlották a berényi közönség számára hozott dalokat, amelyek a
mediterrán életérzést, szerelmet, élet-

örömöt, fájdalmat, szokásokat, történelmet közvetítették a zene közös nyelvén.
Az Orfeáo de Abrantes kórust 1929ben alapították Abrantes városában.
Azóta igyekeznek mindig megfelelni
a kultúra és a kor követelményeinek.
A vegyeskórus jelenleg harminc tagot számlál. Foglalkozásukat tekintve
ugyancsak vegyes a társaság, hivatalosan egyiküknek sincs zenei képzettsége
a vezetőjükön, Tiago Alexandre Vitoria
Rodriguesen kívül. Számos szereplést vállalnak Portugáliában és Európa-szerte. A
Székely Mihály Kórussal közel negyedszázada tartják a kapcsolatot.
A születésnapos Székely Mihály Kórus repertoárjának számos szeletét mutatta be közönségének. A tőlük megszokott
magas színvonalú előadásban elhangzó
egyházi és világi művek, népdalfeldolgozások, kórusdalok hallatán valószínűleg
senki sem bánta meg, hogy a vb döntő
helyett a hangversenyt választotta. A
koncertet a zeneiskola növendékeinek
és tanárainak közreműködése, a kórus
állandó kísérőjének, Farkasné Szőke
Tündének zongorajátéka, és Burai Kevin
Zsolt hegedűszólója tette teljessé. Valódi
kuriózum volt az ország egyetlen skótduda művésze, Kéri György bemutatója.
Turi Melinda gyönyörűséges szólóéneke
is méltán érdemelt ki vastapsot.
A hangverseny zenei része találóan a
két kórus előadásában elhangzó Örömódával ért véget, mely kifejezi európaiságunkat, kultúránkat, az összetartozás és a
barátság jelentőségét.
A közel háromórás ünnepség záróakkordjában a jelenlévő jászberényi, jászsági
és a portugál kórusok képviselői ajándékokkal, virágcsokrokkal és jókívánságokkal köszöntötték a jubiláló együttest.

Vidám nyáresti szerenád Szünidei könyvmustra
A Déryné Vegyeskar tagjai nyáresti
szerenád dallamaival töltötték be az
áruház auláját július 14-én, szombaton. Az üdítő koncertet a népes hazai
közönség mellett a Portugáliából nálunk vendégeskedő énekkar tagjai is
örömmel fogadták.
k. m.
A megjelenteket – portugál nyelven is –, Gálikné Farkas Edit kórustag
köszöntötte, majd Ferencz Sándor karnagy vezényletével a muzsika hangjai
vették át a szót. A műsor jellegéből
fakadóan könnyed nyári dallamok
csendültek fel többek között Pistorius,
Dowland műveiből. A lágy nyárestéhez
illően a lányok, asszonyok szépségét
magasztalták Brunet és Giardini muzsikájával. Purcell A rigók című műve,
illetve Lassus Zsoldos szerenádja édes
dallamok szárnyán repkedett az aula
jó akusztikájú éterében. Csajkovszkij

és Mendelssohn kórusművei zárták a
koncert első felét. A levonuló kórustagokat a karnagy, Ferencz Sándor zongorajátéka kísérte ki, aki mint mondta
Erzsikének ajánlotta fel a hangszerből
előcsalogatott muzsikát, természetesen
a Für Elise-t.
Az újra színpadra vonuló kórus
belépője kissé viccesre sikerült a műsorvezető kezében folyton elromló, de
a karnagy hangja nyomán mindig újjáéledő mikrofon tréfájából kifolyólag.
A jókedvet a felhangzó vidám Bárdos
mű tovább fokozta. A továbbiakban
spirituálék szólaltak meg, amelyeket
Csillik György szólója tett különlegessé. A szerenád magyar virágénekekkel
zárult, sikerét a közönség szűnni nem
akaró tapsa és újrázása jelezte.
A vidám hangulatú hangverseny
hasonlóan kellemes hangulatban folytatódott az aulában megterített piknikasztalok melletti falatozással, beszélgetéssel.

 folytatás az 1. oldalról
Verseginé Ujhelyi Petra elmondása
szerint inkább a választék tekintetében
figyelhetünk meg eltérést, ám ezek a változások nem vonatkoznak az olyan kézről kézre járó kötetekre, melyeket Leiner
Laura jegyez. Ha a Szent Johanna gimi
bezár, jöhetnek Maros Edit Hűvösvölgyi
suliban játszódó kalandjai, még a fiúk
inkább az új, Tesla féle tudományos-ismeretterjesztőket keresik, melyekben a
híres fizikus találmányait krimibe ágyazva tették fogyaszthatóvá a fiatalabbak
számára.
A legkisebbek körében még mindig kedveltek a sorozatok, mint például
Bartos Erika Bogyó és Babócája, Bosnyák Viktória vagy Berg Judit kötetei.
Nem lehet nem észrevenni, hogy a magyar könyvkiadás reneszánszát éli és ez a
szerzők könyvei után sorakozó előjegyzések számán is látható.
Verseginé Ujhelyi Petra örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy már
a legkisebbeknek, egészen kéthónapos
kortól is tudnak könyveket adni. Ezekben az úgynevezett keménylapos nézegetőkben színes nonfiguratív ábrák
találhatók, melyek segítik a gyermekek
szín – és térérzékelésének fejlődését.
Hogy a képeskönyveknél maradjunk köszönhetően a Móra kiadónak - újra
hódítanak a mozgatható, kihajtós és
háromdimenziós kiadványok, de népszerűek a klasszikus Disney-mesék is,
melyek mellett szintén versenyben vannak a magyar mondókázós, kerekítőre,
ringatóra épülő olvasmányok.
Különösen jó hallani, hogy a gyermekek újra keresik Lázár Ervint, David
Williamset és Verne Némó kapitánya,
vagy a már szinte klasszikusnak számító
A rejtelmes sziget című műve is sokszor
hiányzik a könyvtárból. A gyermekrész-

leg munkatársai mégis sokszor nehéz
helyzetben vannak a népszerűségükből
régóta nem veszítő Vörös pöttyös, vámpíros, démonokat és angyalokat felvonultató fantasy irományokat illetően.
Bár állandó probléma, hogy egyszerűen
csak örüljenek, hogy olvas a gyerek és
inkább ne bolygassák, vagy terelgessék
ízlését, szívügyüknek tekintik, hogy
másféle irodalmat is ajánljanak a fiatalabb korosztálynak, akiket egyébként
az sem tántorít el, ha kiderül, több száz

tatni a kölcsönzések terén, ugyanis a
felnőttek már nem a pedagógus, vagy a
szülő hatására teszik le a voksukat egy
történet mellett, hanem sokkal inkább
a személyiség, a különböző életszakaszokhoz köthető műfajok azok, melyek
döntő tényezőnek bizonyulnak. Henriett hozzátette, az olvasók igényeihez
igazodva bármit beszereznek, mely még
náluk nem, de a boltokban már kapható
és beleillik a könyvtár kínálatába. Így aki
régóta vágyik egy bizonyos olvasmányra, vagy valamilyen újdonságra vetett
szemet, kívánsága könnyen, alig pár nap
alatt teljesülhet.

oldalas a mű, melynek története felkeltette az érdeklődésüket.
Amíg a kisebbek a tudásra szomjaznak, addig a felnőtt részlegen hódítanak
a könnyű limonádék, az útikalauzok, a
család – és romantikus regények, tehát
szinte minden, amely során mellőzni
lehet a túlzott agyi tevékenységet. Felkapottnak számítanak a Közel-Kelet tiltott
viszonyai, a maffia köreiben játszódó
romantikus történetek. Mondhatjuk,
hogy itt is kiemelkednek a magyar szerzők, hiszen az álnéven író Borsa Brown
– polgári nevén Szobonya Erzsébet – épp
ezeknek a műveknek a nagymestere.
Sas Henriett könyvtáros szerint nehéz konkrét jellegzetességeket felmu-

Noha elsősorban a friss megjelenésű könyvekről beszélgettünk, mégsem
tudtam levenni a szemem azokról a felső polcon álló, régi kötetekről, amikre
bár már nincs kereslet, mégsem tűntek
elhanyagoltnak. A könyvtárban dolgozó Nagyné Krisztina ugyanis különleges
technikával készült alkotásaival egészen
más értelmet ad az újrahasznosítás fogalmának. A vágással, hajtogatással kivitelezett könyvszobrok látványos elemei
a felnőtt részlegnek, de aki szeretné őket
megszemlélni, az a nyári zárva tartás miatt már csak július 30-ig teheti meg. A
könyvtárosok augusztus 21-től kipihenten, sok-sok könyvújdonsággal várják az
olvasni vágyókat.
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Lepke lebben, feljebb reppen
Csütörtökön a megnövekvő gomolyfelhőkből előfordulhat zápor, de
emellett többórás napsütés várható.
Hétvégére a napsütés mellett többször
kialakulnak záporok és szélerősödéssel
kísért viharok. A héten a legmelegebbet pénteken mérhetjük, a hőmérséklet nappal 33, míg éjjel 20 fok körül
alakul. Az ezt követő napokban néhány fokkal csökken a hőmérséklet, és
marad a változékony időjárás.
Július 31-én Ernő napja. Ha esik,
akkor enyhe tél következik.

Rajtra kész a focicsapat
Városunk csapatai közül legkorábban a futballisták rajtolnak, így természetes, hogy a Jászberényi FC háza
táján néztünk szét először.
Ács Tibor

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
július 26. 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.

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

augusztus 1. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

augusztus 2. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 29. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 3. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

július 30. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 4. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 31. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

augusztus 5. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
július 28. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40;
Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt.
Csőtörés jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat
24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám:
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma:
06-80/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási
időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra,
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.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu
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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.

Mint minden sportágban, a focistáknál is a játéjkosok és az edzők is szabadságon vannak a nyári szünidő alatt,
a klubvezetők viszont intenzíven dolgoznak, hogy minél ütőképesebb csapatot tudjanak összerakni. Legfontosabb lépésnek a JFC elnöksége az edző
kijelölését tartotta szem előtt. Több
jelölt közül, továbbra is Arany László
kapott bizalmat. Munkáját továbbra
is Deszatnik Péter segíti. A kapusedző
szerepét pedig Rézsó Péter, a megyeszékhely kiváló játékosa látja majd el.
Szinte minden alakulatnál természetes a „játékos mozgás”, így a JFC-nél
is. Nos, a csapatkapitány Mile Krisztián
befejezi pályafutását és a civil életben
kíván a jövőben boldogulni. De mint
hírlik, Tiszafüred megyei I. osztályú
gárdájánál fog úgymond levezetni. Turi
Dániel visszatér az ESMTK-hoz, Lukács Richárd Cegléd NB II-es együtteséhez szerződik. Patócs Richárd is távozik,
mivel a Debreceni Egyetemre jár, így
„kötelező jelleggel” oda igazol, Tisza
Kálmán pedig visszatér Szolnokra. Továbbá Kürti Zsolt, Kis Balázs és Nagy
Richárd is eligazolt a JFC-től.
Az viszont már biztos, hogy a két
kapus, Miski Zoltán és Menczeles Iván
továbbra is a JFC játékosa marad, miként Hevesi-Tóth Tamás, Lékó Gergő,
László Krisztián, Bálint Artúr, Ludasi
Martin, Szanyi Krisztián, Fejes János
és Farkas János is. A felnőtt kerettel
kezdte meg a felkészülést a következő
idényre a tavasszal már az NB III-ban is
szerepet kapó Borics Levente, valamint
Csúzz Martin. Visszatér Heczeg László
csatár a III. ker. TTV-től, valamint a
jászsági származású Szanku Kristóf is,
aki Taksony megye I. osztályú csapatában játszott. A 19 éves középpályás,
Győrfi Benedek pedig a REAC-tól érkezik. Ugyancsak megállapodtak Szőllősi
Ferenccel is, aki 2017-ben félévet már

Fotó: Pesti József
nálunk töltött. A Honvédban nevelkedett, remek rúgótechnikával rendelkező játékos pályafutása során éveket
töltött az NB II-ben, Az elmúlt szezonban - Cigánd színeiben - 12 gólt
szerzett. Egy igazi karmestert is Jászberénybe csábítottak, aki nem más, mint
(az egykori jászberényi edző fia) Sándor
István. A 32 éves játékos többek között
Tatabányán, a Honvédban, Fehérváron, Budaörsön, Balmazújvárosban
játszott. Bajnokságot nyert a Nyíregyháza együttesével, vezére volt a két éve
remeklő Soroksárnak. A legutóbbi évadot a Cegléd gárdájánál töltötte.
Rajta kívül újabb rutinos játékossal
sikerült megegyezniük a folytatást illetően. A 24 esztendős Szemere Balázs
(jobb hátvéd) öt éven keresztül Diósgyőrben nevelkedett, majd Kazincbarcikára szerződött, míg tavaly augusztus
végén Putnokra igazolt. A támadósort
is sikerült megerősíteni, a 22 éves
Svedyuk Alex személyében, akit a harmadosztály leggyorsabb balszélsőjének
tartanak. Az ukrán-magyar kettős állampolgárságú fiatal támadó korábban
már szerepelt ugyan Békéscsabán, ám
azt követően hazatért Kárpátaljára és

csak idén tavasszal jött vissza a Cigánd
együtteséhez. Szintén a Kárpátaljáról
érkezik Jászberénybe a 23 éves középhátvéd, Ilkovics Miklós is.
A Jászberényi FC felkészülése június 21-én, Jászberényben kezdődött,
majd – hasonlóan a korábbi években
-, az ausztriai edzőtáborban folytatódott. Természetesen edzőmérkőzésekkel próbálja Arany László összekovácsolni új csapatát. Az eddig lejátszott
mérkőzések eredményei: Monor - JFC
4-2, (edzőtábor előtt) Pápa - JFC 0-2,
Balmazújváros – JFC 0-0, Dabas - JFC
1-1, BKV Előre - JFC 1-4, valamint az
NB II. egyik legjobb csapatával: Békéscsaba – JFC 1-1.
- Játékoskeretünk véglegesnek
mondható, azaz rajtra kész futballcsapatunk, de ezzel együtt is, még sok tennivalója van az edzői stábnak az összekovácsolást illetően. Centerpályánkon
az újonnan ültetett fű szépen zöldül
ugyan, de sokat kell még erősödnie. Így
valószínű, hogy az őszi forduló mérkőzéseit továbbra is Gyöngyösön játsszuk,
amikor mi vagyunk a pályaválasztók –
mondta el dr. Gottdiener Lajos, a JFC
elnöke.

Erősítenek a röplabdások
 folytatás az 1. oldalról
Arról még a nyár elején beszámoltunk, hogy a két jászberényi válogatott
játékos, Pintér Andrea és Lékó Lilla továbbra is a JRK színeit erősíti. Rajtuk
kívül Faragó Fanni, Blázsovics Dorka
és Hemmert Ivonn is tagja a keretnek.
Schmidt Anna, saját nevelésű feladójuk
viszont tanulmányai miatt nem tudta vállalni a felnőttkereti tagságot, de
a junior és az ifjúsági gárdának tagja
marad. Arról is beszámoltunk, hogy
Petrenkó Brigitta (feladó) és Petőváry
Panni (átló poszt) Békéscsabáról helyezi át székhelyét Jászberénybe. Azóta
Riczkó Gabriella leigazolása is napvilágot látott, aki a MVSC-MVSI NB IIes csapatából érkezik. A 179 cm magas
szélsőütő a fejlődés reményében igazolt
magasabb osztályba.
Az idegenlégiósok tekintetében
Aleksandra Cvetićanin személyében egy
nyitásfogadó négyes ütővel erősödött a
berényi női röplabdacsapat. A 186 cm
magas ütőjátékos a vajdasági Szabadkán kezdte pályafutását, legutóbb pedig
a romániai Lugosban játszott. A 25 éves
játékos eddigi legnagyobb sportsikere a
junior korcsoportban Európa-bajnokság megnyerése a szerb válogatott színeiben. Egy kanadai center is érkezik a
klubhoz. A 23 esztendős Katie Devaney
a Trinity Western University egyetemen

végzett nem is oly régen biológia szakon, és először Jászberényben próbálja
ki magát profi sportolóként. A 187 cm
magas játékos évek óta remek teljesítményt nyújtott csapatában, így az előző
idényben Nyugat-Kanada álomcsapatába is beválasztották. Ukrajnából két
játékost is igazoltak a berényi röpisek, a
23 éves Yakovchuk Oksana és Anastasiia
Malysheva személyében. Malysheva 180
cm magas, aki Litvániában bronzérmes
lett csapatával. Petrenkó Brigitta mellett, mint feladóra számít rá a JRK szakvezetése. Értesülésünk szerint még egy
magyar centert szeretnének igazolni.
Augusztus 6-án lesz az első edzés,
majd még e hónapban – 19 és 25 közötti időszakban – Ausztriába utaznak
Velden városába edzőtáborozni, Kaszab
Árpádnak, a Red Scorpions tulajdonosának meghívására. Szeptember 7-9.
között ismét megrendezik a nemzetközi Szeles Péter Emléktornát. A résztvevők között előreláthatólag a magyar
bajnokság első négy helyezettjét, valamint az iráni válogatottat, és a tavaly
is résztvevő Kolozsvárt láthatjuk majd.
Szeptember 21-23. között pedig – az
elmúlt évhez hasonlóan – kolozsvári
nemzetközi tornán vesznek részt.
A Jászberényi RK elnöke, Oszvald
Nándor egy újdonságról is tájékoztatta
lapunkat. – Most először mi is bekap-

Fotó: Gémesi Balázs
csolódunk az európai kupasorozatba.
Úgy gondoltuk, hogy egy olyan klubnak, amely folyamatosan a legjobb négy
között szerepel, vállalnia kell már nemzetközi szereplést is. Nem beszélve róla,
hogy ez a játékosoknak is egy nagy lehetőség és megmérettetés. A Challenge
Kupa-beli ellenfelünk a Slavia Bratislava lesz. A magyar bajnokság októberben indul. Mi Nyíregyházán kezdünk
6-án, a pozsonyiak elleni párharc pedig
várhatóan november 6-8. között lesz,
aminek első mérkőzését hazai pályán
játsszuk majd.

