Új Mária-szobor – hálából készült
Augusztus első hétvégéjén tartották az Angyalos
Boldogasszony tiszteletére rendezett búcsút, ahol
egy új Mária-szobor felszentelésére is sor került.
Tudósítás a 2. oldalon

Emlékezés a Nagy Háború hőseire

Fizikusnak áll a világ

Kulistei Ehman József altábornagy és még negyvenezer
elesett katona – köztük jászkunok – tiszteletére
állítottak emléktáblát Budapesten, augusztus 3-án.
Kitekintő a 4. oldalon

Németh Balázs mindössze tizennyolc éves, de
tudásának köszönhetően számos nemzetközi
megmérettetésen bizonyított már.
Interjú az 5. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 32-33. szám (XXX./32-33.)
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Ahol a méhek, ott az egészség

Jászberény város lapja

Újra színpadon a Jászok
Augusztus 7-én ismét
részesei lehettünk a korábban már nagy sikerrel
bemutatott Jászok című
történelmi dal- és táncjáték nyújtotta felemelő
érzésnek a Szabadtéri
Színpadon. A két év elteltével is telt házas kultúrtörténeti előadás nyitotta
meg kedd este a XXVIII.
Csángó Fesztivál programsorozatát.
Kazsimér Nóra

A városi hintós felvonulást követően
a mézkirálynő díszes érkezésével vette
kezdetét a nemzetközi mézvásár szombat délelőtt, a Bercsényi úti sportcsarnokban és annak környékén, amely
immár 31. alkalommal nyitotta meg
kapuit a méhész szakma művelői, illetve a méz kedvelői előtt.
Kárpáti Márta
A hagyományos ceremóniák és a
kulturális szórakoztató programok tíz
órától a sportcsarnokban, a szakmai
konferenciák kilenc órai kezdettel az

Ifjúsági Házban zajlottak. A vásárnak
az iskola udvara és a sportcsarnok, a
Bercsényi út, a Zoltán utca, a Conselve
tér parkolója adott helyet. A méz és a
mézből készült élelmiszerek, italok,
kozmetikai cikkek mellett méhészeti
eszközök széles választékát kínálták az
árusok. Több mint 150 standnál lehetett vásárolni, kóstolni, tájékozódni
vagy akár ebédelni.
A XXXI. Nemzetközi Mézvásár és
Méhésztalálkozó vendégeit tíz órakor a
város nevében Szabó Tamás köszöntötte
a sportcsarnok színpadán. Méltatta az elmúlt három évtized szervezői munkáját,

Hetedik Jászsági Pálinkamustra
A jászok között nagy hagyománya
van a pálinka fogyasztásának. A Jászság egykor virágzó szőlőskertjeiben
a szőlő mellé különféle gyümölcsfákat is ültettek, de gyümölcsfák virágoztak a tanyák környékén, az utak
mentén és a lakóházak kertjében is.
A gyümölcsöt nemcsak nyersen,
aszalva, főzve vagy befőzve fogyasztották, de kitűnő alapanyaga volt a pálinkának is. A jászok főként szilvából,
vegyes gyümölcsből, törkölyből és
faeperből készítettek pálinkát. Régen
nem volt olyan jász tanya, amelynek
udvarán ne magaslott volna két-három
terebélyes eperfa. A gyümölcsből némi
hozzáértéssel ízletes pálinkát lehetett
készíteni. A jász ember sokszor maga
is vállalkozott a pálinka főzésére, de a
cefrét legtöbbször mégis inkább a pálinkafőzdékben főzették ki.
A pálinka fogyasztása a múltban ál-

talános volt, használták gyógyszerként,
különböző betegségek (gyomor-, fog-,
derék- és hátfájásra, rovarcsípésre, fertőtlenítésre stb.) gyógyítására, elmaradhatatlan itala volt a jeles ünnepeknek és
az ünnepi étkezéseknek, de fogyasztották akkor is, ha nem volt rá különösebb
okuk. Bízvást elmondhatjuk, hogy a
pálinka napjainkban is a jász ember
egyik legfőbb italának számít.
A Jászság 21. századi hagyományőrzésében ma is jelentős helyet foglal el
a minőségi pálinkafőzés és a kulturált
pálinkafogyasztás.
Az első Jászsági Pálinkamustrát
Gubicz András emeritus jászkapitány
kezdeményezésére 2012. augusztus 18án, Jászkiséren a Művelődés Ház rendezte meg, a 20. Pendzsom Folk Fesztivál keretében. Bükki Pálinka Lovagrend
szakmai irányításával számos finom pálinka kapott előkelő minősítést.
folytatás a 6. oldalon 

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.

ami lehetővé teszi, hogy évről évre városunk kiemelt rendezvénye legyen a mézvásár. Az önkormányzat kiemelt feladata,
hogy Jászberény feltörekvő és már hagyományosnak mondható rendezvényeinek
teret engedjen és támogatóként segítséget
nyújtson.
Országgyűlési képviselőnk, Pócs János
szeretettel köszöntötte a vendégeket a
Jászság fővárosában, amely mint mondta, a vásár idejére az ország fővárosává válik. Gyermekkori tanulmányaiból idézte
fel tanítója bölcsességét, aki azt mondta;
méhek nélkül a Földön nincs élet.
folytatás a 3. oldalon 

Ha a város lakosságának azon részéhez tartozik, aki kihagyta ezt a
nagyszabású produkciót,
akkor eláruljuk, már mi, jászok is büszkélkedhetünk egy olyan összművészeti
alkotással, melynek sikere – bármilyen
formában, bármennyiszer jelenjen is
meg – töretlen marad. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy kedden
este 12. alkalommal is telt ház fogadta
a múltunk felemelő eseményeit bemutató, identitáserősítő alkotást.
Legutóbb, a Lehel Film-Színházban
műsorra tűzött vetítésnek köszönhetően
fedezhettük fel azt az elképesztő színpadi jelenlétet, melyet csak a közeli képkockák által élhettünk át. Akkor Soós
Andrea producer úgy nyilatkozott, a
2016-os bemutatósorozat után sok idő
telt el, így mindenki nagyon várta, hogy
újra átélje a „színpadon születő csodát”.
Az emberek akkor izgatottak voltak,
most pedig, a keddi Jászok bemutatót

megelőző héten nem lehetett úgy járkálni a városban, hogy valakitől ne hallottuk volna, készül a két év szünet után
újra színpadra kerülő előadásra.
Nagyon örülünk, talán most még
inkább, mint ezelőtt, hiszen tavaly nem
sikerült összehozni, és nem a lelkesedésünk hiánya miatt. Egy ilyen volumenű
produkciót nagyon nehéz mozgatni,
finanszírozni, hiszen Jászberény-Budapest útvonalról beszélünk, és több mint
száz stábtagról. De most nagyon boldogok vagyunk, hogy két év és tizenegy
telt házas alkalom után újra elő tudjuk
adni a jászok történetét a közönségnek
– mondta Soós Andrea, aki hozzátette,
ezt az előadást Melis László zeneszerző
emlékének ajánlják, kinek szellemisége
a legelső próba óta velük van.
folytatás a 7. oldalon 

Európa-bajnokok jutalmazása
Mint arról már májusban is beszámoltunk, a lengyelországi Wrocławban
a junior shinkyokushin Európa-bajnokságon a Yakuzák SE két versenyzője, Mező Lili és Móczó Milán Európa legjobbja lett saját korosztályában.
A két bajnok köszöntésére augusztus
7-én, délután egy mini ünnepséget
szerveztek.

senyzőket is további folytatásra biztatta,
akiknek nem sikerült még a nemzetközi megmérettetés, mert mint mondta,
ha nem sikerül először, oda kell menni
többször is és a kitartó munka biztos

meghozza gyümölcsét. Dr. Rédei István gratulált a két Európa-bajnoknak
és egy-egy ajándékcsomagot nyújtott át
részükre.
folytatás a 8. oldalon 

Ács Tibor
Dr. Rédei István, az egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket és egyben
köszönetet mondott mindazoknak – a
város vezetésének, a vállalkozóknak,
a szülőknek –, akik a Yakuzák SE-nek
olyan lehetőséget teremtettek az Y Ház
létrehozásával, ahol nem csak a magyar, hanem a nemzetközi mezőnyben
is szép eredményeket elérő sportolókat
lehet képezni. A klubelnök azokat a ver-

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

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

Igény esetén tréleres szállítással is!

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

www.nvgtrans.hu
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Új Mária-szobor – hálából készült
Augusztus első vasárnapján Angyalos
Boldogasszony-búcsút tartott a Barátok templomának nagyszámú hívő
közössége. A ferences szellemiségű és
eredetű kétnapos ünnepen számos
gondolat hangzott el Assisi Szent Ferenc úttörő kezdeményezéseiről és
Máriának, Jézus anyjának példamutató, követésre érdemes erényeiről. A
búcsúhoz kapcsolódóan az új Máriaszobrot is felszentelték.
Taczman Mária
A Barátok templomában ünneplendő búcsúk sorában hagyományosan a Porciunkula-búcsú a következő
– a júliusi Temetőbúcsú után – augusztus első vasárnapján. A ferences eredetű ünnep előestéjén, a búcsúmegnyitó szentmisében Taczman András
diakónus összegezte Porciunkula lényegét prédikációjában. Az egyház augusztus 2-án üli Angyalos Boldogas�szony ünnepét, amely a magyar nép
ajkán Porciunkulaként él tovább. A ferences rend hagyományában ez a nap
a Porciunkula-kápolna felszentelésének emléknapja, a rend legnagyobb
szakrális ünnepe a 17. század óta. Miután Szent Ferenc helyreállította az itáliai Assisi melletti kápolnát, ezen a napon újra felszentelték azt, így ez a nap
lett a ferences rend születésnapja. A
porciunkula szó jelentése: piciny rész
– lelki üzenettel is bír. Ferenc ebből a
kápolnából indította el a klarisszákat,
a női ferences rendieket és földi pályáját is ott fejezte be. A hagyomány szerint ebben a kis templomban nyerte el
a teljes búcsú kegyelmét, melyet a pápák megerősítettek és más templomokra is kiterjesztettek. Érthető tehát, hogy
a liturgiában az egyház a mai napig őrzi
Ferenc templomának emlékét, amelynek mása városunkban is megtalálható
a Barátok temploma mellett.
Az ünneplés vasárnap folytatódott,
amikor ünnepi búcsúi szentmisét mutatott be dr. Novák István plébános atya

a nagy számban megjelent híveknek,
egyháztanács tagoknak, cserkészeknek.
Szentbeszédében utalt a jászberényi hívek dicséretes szokására, hogy itt a nyár
folyamán akár több mint öt búcsú alkalmával is jönnek a Boldogságos Szűzanyát köszönteni. Ez számára újdonság
volt, mikor kilenc évvel ezelőtt elkezdte itteni plébánosi működését. Egy közös van ezekben az ünnepi alkalmakban: a Szűzanyától akarunk tanulni, őt
nézni, kitárva előtte szívünket – kezdte
beszédét. A mai ünnep ferences tartalommal is gazdagodik, amelyről az előző esti szentmisében hallhattak a hívek.
A plébános atya Máriának három

követendő erényét emelte ki homíliájában. Az első Mária édesanyai minősége. Sütött, főzött, szorgalmasan részt
vett ebben a földi életben, gondoskodott családjáról. Mint jó anya, szerette a gyerekeket, különleges jóság jellemezte. Gondoljunk az anyák azon
tulajdonságára, hogy még a legnagyobb
bűn elkövetésekor sem tágítanak gyermekük mellől, hisznek, bíznak megjavulásukban.
A teremtés művének folytatása is
az anyák, így Mária kiváltsága is. Mária mint jó feleség, jegyes és házastárs is

Tisztelt lakosság, a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
ezúton tájékoztatja Önöket, hogy
az augusztus 20-i ünnep miatt
Jászberényben a hulladékszállítás
az alábbiak szerint alakul:
augusztus 18. szombat - hétfői program,
(a hétfői társasházi program augusztus 21-én, kedden kerül pótlásra)
augusztus 20. hétfő - szállítás szünetel
Kérjük, a tájékoztatónk szerinti napon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.

Retro disco és
éjszakai fürdőzés
a Jászberényi
Strandfürdőben
augusztus 17-én pénteken
este 21-től- 02-ig.
Zenét szolgáltatja DJ Yoko.

Gyere csobbanj és
bulizz egy jót!
Érdeklődni:
5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel.: 06-57/412-108,
06-30/942-1043,
honlap:
www.vvzrt.hu

Emlékezés

Pesti László
(1937-2017)

halálának 1. évfordulójára

előttünk jár. Bár korunk átformálódó
családmodellje férj és feleség kapcsolatának újragondolására ösztönzi még
Ferenc pápát is, a házasság szentsége,
melyet a férfi és a nő együtt hoznak létre, örök értékű.
Végül Máriát, mint vallásos as�szonyt állította példának az atya a hívők számára. Nagyon fontos részt
venni találkozásokon, megélni a közösséget, nem elszigetelődni, mint ahogy
Jézus anyja is tette. Az egyház nem idejétmúlt tanok hirdetője, a megújult,
újra életre talált kisközösségek teret adnak a személyes, hitbeli fejlődésnek is,
és segítenek kapcsolódni embertársainkhoz.
Köszönteni jöttünk, szép Porciunku
la királynője – hangzott el Sisa Menyhért
kántor vezetésével a köszöntő ének. Valóban a szép ünnepeké volt a vasárnap
délelőtt az egyházközség számára. Az
ünnepi szentmise végén kerek évfordulót ülő híveket köszöntött az atya. Így
Kisnémet László tiszteletbeli egyháztanács tagot 80. születésnapja, Szatmári
Zoltán tagot 60. születésnapja alkalmából éltette, de utalt Taczman Andrásné
hitoktató szintén 60. születésnapjára is.
Mindhárman megkapták Ferenc pápa
születésnapi áldását Rómából.
A megújult köztéri Mária-szobor
megáldására is sor került a templom
és a Porciunkula-kápolna közelében.
A plébános atya röviden bemutatta a
szobor történetét. A késő barokk alkotás 1795-ös keletkezésű, Bódi Ágnes
készítette. A feljegyzések között szerepel, hogy fogadalomból, járványok
után emelték a szobrot. A hívek adományaiból az első világégés, a trianoni
szétszóratás után, a megpróbáltatások
idején, 1935-ben újult meg. „Szeplőtelen Szent Szűz, édes Nagyasszonyunk, védd szegény hazánkat, a szétszórt magyarokat! Tedd, hogy oltalmad
alatt ismét egyesüljünk, és boldogok legyünk!” – őrzi a kor lenyomatát a megújult talapzaton az eredeti szöveg. Az
időjárás viszontagságai annyira tönk-

retették az alkotást,
hogy egy új szobor
készült az eredeti
alapján, a környezete pedig megújult.
A bájos, barokk
Mária-szobor
újraalkotását Csatos
László kőfaragó végezte Benke László
művésztanár szakmai tanácsai alapján. A hozzávetőleg hatmillió forint
értékű
munkálatot teljes egészében
Szatmári Zoltán, a
Szatmári Kft. tulajdonosa, egyháztanácstag finanszírozta hálaadásképpen,
betegségéből való
felgyógyulása után.
Dr. Novák István
plébános
kifejezte az egyházközség
háláját, és kívánta,
hogy a vállalkozói
lét nehézségei után
itt találjon nyugalmat édesanyjával
együtt. Az atya kiemelte Almási Mária,
nyugalmazott gimnáziumi tanárnő áldozatos munkáját is, aki éveken keresztül takarította, gondozta, virágokkal
díszítette a szobrot és környékét.
A szentmise utáni körmenet a Szent
Ferenc-i mintára épült Porciunkulakápolna mellett haladt el. A szoborhoz
érkezve került sor az új alkotás megáldására. Novák atya kifejezte reményét,
hogy a templomba és a városba érkezők
számára Isten dicsőségét fogja hirdetni. Egy képmás mindig utat és módot
kínál arra, hogy a szemlélője Jézussal
egyesülhessen – hívta fel a szoborállítás értelmére a figyelmet. Szatmári Zoltán adományozó rövid beszédben foglalta össze a munkálatokat. 50 éve jár
a templomba, gyerekként szép emlékként idézte fel, mikor öccsével a szent-

Köszönetnyilvánítás

Emlékezés

Köszönetet mondok mindazoknak, akik

Sárközi János

temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Emlékezés

Fájó szívvel
emlékezik

Szappanos Károly
(1941-2015)
halálának
3. évfordulójára.

„Az idő múlik, feladni
nem lehet, fájó az életet
élni nélküled.”
Gyászoló feleséged,
Szappanos Károlyné

Dr. Gledura Lajos
(1930-2017)
halálának 1. évfordulójára
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
Fájó szívvel emlékezik:
Szerető felesége, fia, menye, lányai,
vejei, unokái, dédunokái

„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világitsanak neked,
Emléked örökre itt van velünk,
Amig élünk te is élsz velünk.”

Emlékezés

Szerető feleséged, gyerekeid,
unokáid és dédunokáid.

ifj. Bujdosó József

Köszönetnyilvánítás

halálának
26. évfordulójára.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett

Bakki-Nagy Istvánné
Borbély Anna,
feleség, édesanya és nagymama
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

mise után átszaladtak az otthonban
dolgozó édesanyjához kakaót inni, kalácsot enni. Isten mindig mellettem
volt, bármit is csináltam, bármibe is
kezdtem. Hálás vagyok, hogy négy éve
meghívtatok az egyháztanácsba. Jó érzés egy ilyen közösséghez tartozni, így
én is többet tudok az egyháznak segíteni. Mindig is tervem volt a templom
előtti keresztnek és ennek a szobornak a felújítása – idézte fel a vállalkozó.
Utalt a múlt év decemberi infarktusára,
amelyből felépülve határozta el, most
jött el az ideje a Mária-szobor restaurálásának, amelyet hálából szeretne felajánlani a Jóistennek. Köszönöm, hogy
itt vagytok! – fejezte be őszinte hangú, közvetlen beszédét. A szobor megáldása után a körmenet tovább haladt,
majd az ünnepi szentmise a templomban, a himnuszokkal ért véget.

Emlékező szentmise
a jászberényi főtemplomban
2018. augusztus 19-én,
8 órakor.

„Volt egyszer egy mese, nem mondták
el végig, nem jutottak tovább, csak a
közepéig. Beleszólt a végzet ebbe a mesébe,
mikor a legszebb volt, akkor hagyták félbe.
Lehunytad a szemed, csendben elmentél,
szívedben csak az volt, hogy minket
szerettél. Soha nem pótol hiányodért
semmi, fáj a szívünk nélküled élni.”
Szerető szüleid és nagybátyáid.

Kemenesi Andrea
halálának 23. évfordulójára.
Fájó szívvel, de soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
1995. augusztus 16-án tragikus
kamionbalesetben, 25 évesen
elhunyt szeretett leányunkra.
Szerető szüleid,
testvéred és családja

Emlékezés

Sós Ferenc

(1945 - 2017)
halálának első évfordulójára.
„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.”

A szerető család
Megemlékező szentmise 2018. 08. 20.,
19 óra, Főtemplomban.

Gazdaság

2018. augusztus 9.

Ahol a méhek, ott az egészség
 folytatás az 1. oldalról
A képviselő megköszönte a jászsági
méhészek áldozatos munkáját, akiknek
tevékenysége nem csupán egy finom,
kiváló minőségű desszert elfogyasztását
teszi lehetővé, de hozzájárul bolygónk
fenntartásához, az élethez. Molnár György
főszervezőnek, a Szatmári László Jászsági
Méhészegyesület vezetőjének külön gratulált a színvonalas esemény évtizedekre
visszanyúló megrendezéséhez.
A XXXI. Nemzetközi Mézvásár
és Méhésztalálkozót dr. Feldman Zsolt
mezőgazdaságért felelős államtitkár
nyitotta meg. A magyar mezőgazdaság fontos szegmense a méhészet. A
számos kihívással küzdő ágazat képes
minőséget biztosítani és fejlődni. A
kormány igyekszik támogatásokkal javítani a méhészek helyzetét, ösztönözni
a hazai mézfogyasztást. Magyarország
mondhatja magáénak a harmadik leg-

év mézet népszerűsítő, a méhésztársadalom érdekeit védő illetve ismeretterjesztő munkásságáról hallhattunk beszámolót a továbbiakban. A leköszönő
királynő elmondta, hogy a konferenciákon, bálokon, rendezvényeken való
szereplés mellett kiemelt feladatként elsősorban a gyermekek körében kívánta
népszerűsíteni a finom, egészséges csemegét. Sokat mesélt a méhek csodálatos világáról valamint a méz egészségre
gyakorolt jótékony hatásáról. „Ahol
a méhek, ott az egészség” – idézte
gyakran a régi római közmondást. A
búcsúzó királynő itt is megragadta az
alkalmat, hogy a napi mézfogyasztásra
ösztönözze a hallgatóságot. A beszámolót követően Molnár György néhány
mondat erejéig méltatta Balla Nóra kiemelkedő tevékenységét és megköszönte aktív munkáját.
2015-ben alapították a jászdózsai

nagyobb méhsűrűséget, s az itt dolgozó
rovarok állítják elő azt a kiváló minőséget, amelyet mézjavító termékként
is szívesen használnak külföldön. Az
államtitkár emlékeztetett, hogy hazánk
élharcosa volt az unió méztörvényének,
amely a hamisítást, a silány minőség
behozatalát hivatott korlátozni. A párbeszéd eredményes volt, s ugyanilyen
eredményes együttműködésre van
szükség a földeken gazdálkodók és a
méztermelők között, hogy a jövőben
elkerüljük az utóbbi hetek méheket
sújtó katasztrófáját. Az ágazatok csak
szoros együttműködéssel lehetnek sikeresek, ez mindannyiunk érdeke. A
közös szakmai irányvonal meghatározásához a mézvásár is kiváló lehetőséget
ad – hangsúlyozta az államtitkár.
Tavaly Balla Nóra fejére került a
mézkirálynői korona. Az elmúlt egy

születésű jeles szakkönyvíró, tanító
emlékére a Zsidei Barnabás méhészeti
díjat. A díj alapítói, dr. Hortiné Bathó
Edit múzeumigazgató, dr. Szerencsés István Jászdózsa polgármestere és Molnár
György egyesületi elnök várta színpadra az idei díjazottat, dr. Gubicza András
méhészt, a biológia tudományok kandidátusát, hogy átadják a Máté György
szobrászművész készítette emlékplakettet. A tanár úr érdemeit Molnár Mária
műsorvezető ismertette. A kilencven
esztendős díjazott köszönetnyilvánításában kiemelte, hogy gyermekkorától
foglalkozik méhekkel, akikről hatvan
éven át az egyetemen is tanított.
Bíró János, a Jászkerület Nonprofit
Kft. munkatársa a kezdetektől aktívan
segíti a mézvásár megrendezését, a szervezőbizottság oszlopos tagja. Hamarosan bekövetkező nyugdíjba vonulásával

Méhész szemmel
A mézvásár remek alkalmat kínál
eszközvásárlásra, ismeretbővítésre, szakmai beszélgetésekre, tájékoztató anyagok és információk
gyűjtésére. Oláh István jászberényi
méhész is minden évben kilátogat
a rendezvényre, vasárnap délután
a vásári forgatagban találkoztunk,
ahol az év során szükséges eszközöket szerezte be.
A mintegy húsz-huszonöt méhcsaláddal rendelkező kis méhészet jó
évet tud maga mögött. Különösen
az akác gyűjtése sikerült ebben az
esztendőben, de a repcén is szépen
dolgoztak az apró munkások. A készterméket hordóban értékesíti nagykereskedők számára.
Az elmúlt időszak tömeges méhpusztulása szerencsére nem érintette
a gazdaságot. Istvánnak inkább az
atkák okoznak kárt, amelyek parazitaként élősködnek a kaptárokban,

megbetegítik a méheket. Véleménye
szerint nagyobb együttműködésre,
több párbeszédre lenne szükség a gazdálkodók és a méhészek között, hogy
a jövőben elkerüljék az olyan jellegű
méhpusztulásokat, amelyek a csávázott, rovarölővel kezelt vetőmagoknak
köszönhetőek.
A kormány részéről pozitív támogatásokat tapasztalhat a méhésztársadalom, ám néhány kezdő méhész
meggondolatlanul vágott bele vállalkozásba. Voltak a méhészetben teljesen tapasztalatlan gazdálkodók, akik
a támogatásból akár száz méhcsaládot
is megvásároltak, ám a szakmai tudás hiányában gyorsan belebuktak a
vállalkozásba. Bármilyen nagynak is
képzeljük a méhlegelőhelyeket, azért
ezek is véges kapacitásúak, nem biztos, hogy olyan sok méhcsaládot eltart
egy-egy terület. A méhészet lehet jól
jövedelmező üzlet, de sok türelem,
évek munkájának tapasztalata, szorgalom, elkötelezettség – és persze szerencsés időjárás – szükséges a sikerhez.

elbúcsúzik a mézvásár szervezésétől is.
Több mint három évtizedes segítő munkáját a színpadon meleg szavakkal és oklevéllel köszönte meg Molnár György.
A továbbiakban a színpadot a Zenebona Társulat foglalta el, akik a
gyermekeket szórakoztatták vidám,
zenés előadásukkal. Kint a keretszegező verseny kezdődött, amire a kezdeti
húzódozást követően végül öten is jelentkeztek. Izgalmas és informatív bemutatónak lehettek tanúi, akik megálltak Kuczuroa Péter standja előtt, aki a
kaptárkezelésről, a méhek fantasztikus
életéről mesélt.
Az Ifjúsági Ház, hogy stílusosak
maradjunk, méhkaptárra hasonlított,
annyian zsúfolódtak be az előadásokra. Akik már a padlón ülve sem fértek
el a teremben, a folyosón állva hallgatták az előadásokat. Kilenc órától
kora délutánig hat előadás hangzott el
új méhészeti termékekről, innovatív,
gyógyászatban alkalmazott, méhekhez
kapcsolódó lehetőségekről, az ágazat
2018. helyzetéről, a méhpusztulások
okairól, marketingről, piaci információkról. 13 órától az iskola épületében
Bezzeg László, a Profi Méhészegyesület
elnöke várta fórumra az érdeklődőket.
A sportcsarnok ugyancsak zsúfolásig megtelt a rendezvény sztárvendégének, Soltész Rezsőnek érkezésére. Ettől
függetlenül mindenki könnyen bejutott, csupán maga az énekes ütközött
nehézségbe e téren, mert a biztonsági őr
nem ismerte fel. Valószínű még óvodás
lehetett akkor, amikor a göndör fürtök
és a bársonyos hang hódított a magyar
zenei palettán. A rakoncátlan fürtök
azóta kisimultak és kiszőkültek vagy
netán megőszültek, de az ének most
is hangosan szólt. A felejthetetlen slágereket a nosztalgiázó közönség együtt
énekelte az örökifjú Rezsővel. Aki véletlenül most lemaradt, augusztus 20án, a főtéri színpad előtt bepótolhatja
a kihagyott élményt, bár az énekes más
nótákat ígért akkorra. Bízzunk benne,
hogy az is hangosan fog szólni!
A nap fénypontja a mézkirálynő
koronázása. A mézvásár történelmében
25. alkalommal választanak királynőt,
aki a következő egy év folyamán képviseli majd a méhészeket a társadalmi
eseményeken, népszerűsíti a magyar
mézet határainkon innen és túl. Fél
háromkor hét ifjú hölgy vonult színpadra a zsűri – Balla Nóra, Simonné
Bende Éva OME elnökségi tag, Árgyala
János méhészeti szaktanácsadó, Molnár
Ferenc szaktanácsadó, zsűri elnök –
döntésének izgalmától remegő térdekkel. Az elnök elmondta, hogy szoros
versenyben mérettettek meg a lányok,
mindannyian ügyesek voltak. Elsőként
a közönség választásának eredményét
ismertette Szántai Tibor konferanszié.
2018 közönségdíját a tavalyi első udvarhölgy, Lesti Kitti, tápiószecsői jelölt
nyerte el. A második udvarhölgy címet
Gondon Dóra kapta Debrecenből. Az
első udvarhölgy szalagját ebben az évben Páprádi Anna Bíborka vette át. Ő
Pécsről érkezett. A királynői koronát
Lesti Kitti fejére illesztette a polgármester. Dr. Dögei Imre, Bross Péter, Molnár
György és Szabó Tamás adták át a díjakat és az ajándékokat a királynőnek és
udvarhölgyeinek.
A nap program része a tombolasorsolással zárult, ahol a fődíj, egy önfordítós automata mézpergető mellett
további értékes nyeremények találtak
gazdára. Ha a tombolán nem is nyert
minden látogató, de élménnyel, tapasztalattal, nem utolsó sorban talán
néhány üveg finom mézzel mindenki gazdagabban tért haza ezen a forró
nyári napon.
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Újra Jászberényben
a Tour de Hongrie

2018. augusztus 9.

Emlékezés a Nagy Háború hőseire
Emléktáblát állítottak a Nagy Háborúban elesett negyvenezer hős magyar
királyi budapesti honvéd, és legendás
parancsnokuk, kulistei Ehman József
altábornagy tiszteletére augusztus 3-án
a budapesti XI. kerületi Gazdagréti
Szent Angyalok templomban.
Bognár Mária

Ismét érinti Jászberényt az ország
legnagyobb kerékpáros körversenye
augusztus 17-én, a verseny harmadik
szakaszában.
A 29. Tour de Hongire prologójának
augusztus 14-én Siófok ad otthont,
majd másnap Balatonalmádiból rajtolnak a bringások. A több mint tíz megyét
érintő, 800 kilométeres távon a Cegléd-

Hajdúszoboszló közti 206 kilométeres
szakaszon Jászberényben is találkozhatunk a versenyzőkkel. Várhatóan délután két óra körül érnek városunkba
közel ötven kilométeres táv megtétele
után. Innen Jászjákóhalma felé veszik
az irányt és a késő délutáni órákban
Magyarország legnagyobb termálvizű
fürdőhelyére, a hajdúszoboszlói strand
célállomására tekernek be.

Az esemény kezdetét harangszó
jelezte, majd a Himnusz elhangzását
követő zászlófelvonás után Galla János, a Magyar-Osztrák Bajor Társaság
elnöke kezdte a megemlékezők sorát.
Elmondta, hogy a jászkun katonák főként a Magyar Királyi 29. és 30. Honvéd Gyalogezredben, a 29. Honvéd
Népfelkelő Gyalogezredben, valamint a
Magyar Királyi Budapesti 79. Honvéd
Dandárban szolgáltak. Parancsnokuk
155 éve született (Rév)Komáromban.
Édesapja Ehman Gusztáv az 1848-49es szabadságharcban a budai vár vis�szafoglalásában is részt vett, és Klapka
György tábornok segédjeként a komáromi várat végsőkig védők egyikeként
kapott az osztrákoktól menlevelet. Legkisebb fia, Ehman József a hadapródiskolát Károlyvárosban végezte. Ezredessé
1913-ban léptették elő, ekkor lett a 29esek parancsnoka, majd 1914. október

át Szentváry-Lukács János történész,
Maruzs Roland alezredes, történész és
Illésfalvi Péter történész részére katonahőseink emlékének ápolásáért.
Csallóközi Zoltán, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tanácsadója kifejtette, hogy a Nagy Háború századik
évfordulóján, amikor az egész világ emlékezik, nekünk is hallatni kell hangunkat.
Annál is inkább, mivel a történelmet író
győztesek magukat pozitívnak állították
be, a vesztesek pedig maradtak gonoszok,

23-tól a Budapesti Honvéd Dandáré is.
1914. augusztus 20-tól november 4-ig
a szerb fronton az ő nevéhez fűződik
a kulistei hőstett, amikor személyesen
vezette katonáit rohamra. Innen kapta
nemesi előnevét, számos kitüntetéssel
és az altábornagyi rendfokozattal együtt.
A négy év alatt a 29-esek, 30-asok és a
79-es dandár több hősi halottat veszített, mint a gyászos mohácsi csatában az
egész magyar sereg. Galla János megemlékezését vitéz Somogyvári Gyula gondolataival zárta: Aludjatok hát Isten katonái, / aludjatok csak boldog pihenők,
/ ringassanak szelíden, mint az álom, /
idegen földek, távoli temetők.
Galla János a Magyar-Osztrák-Bajor
Társaság és a Hegyvidéki Trianon Harangja Társaság nevében oklevelet adott

agresszorok, akik megérdemlik büntetésüket. Különösen a kommunizmus
évtizedeiben volt ez így, amikor még beszélni sem lehetett a két világháború és az
azokat követő szörnyű idők magyar áldozatairól. Csak suttogni lehetett a több
százezer magyar áldozatról. A rendszerváltást követően közel két évtizednek kellett eltelnie, hogy a II. világháború utáni
elferdített szemléleten változtassunk. A
kommunista történelemszemlélet a hazájukért dolgozó, nemzetükért felelősséget
vállaló személyeket tüntetett fel negatív
színben, miközben helyükre a megszállókat kritikátlanul kiszolgáló kollaboránsokat állította példaképül.
Dobos László, a Jászok Egyesületének
elnöke még megemlítette a 13-as Jász
Huszárezredet és a 68-as Jászkun Gya-

logezredet is, amelyekben szintén nagy
számban szolgáltak jászok. Elmondta,
hogy a 29-es Honvéd Gyalogezred végigjárta az I. világháború minden nagy harcterét, a szerb, majd az orosz fronttól Bukovinán át az olasz frontig, és rettenetes
véráldozatot hozott. Az önkéntesek lelkesedésének példázataként felidézte Varga
János árokszállási gazda megszólalását.
„Mert ha münk csak megszagoljuk ezt
a mundért, mindjárt húszesztendősnek
tartjuk magunkat…”. A 29-eseknek saját
tábori lapjuk is volt CIBO néven (Cibo
a Kárpátok egy kis patakja). Soraikban
számos neves személy is szolgált, mint
például Aba Novák Vilmos és Zádor István festőművész, vagy vitéz Somogyvári
Gyula („Gyula diák”).
Felidézte, hogy a hadba indulás 100.
évfordulóján Jászberényben koszorúzás
és egy évig kiállítás volt a Jász Múzeumban, Przemyslben pedig felállították
Győrfi Sándor magyar huszárokra emlékező szobrát.
A népi emlékezet is megőrizte ezt az
áldozatot. A „Kimegyek a doberdói harctérre” aligha maradhat el baráti nótázások
során, amikor a katonanótákra kerül sor.
Őrzik még a családi ereklyék között a rézmozsarak helyett a vasmozsarakat, vagy
az aranygyűrűket helyettesítő vasgyűrűket. Fakult régi fotók és levelek, régi
obsitlevelek is emlékeztetnek ezekre az
időkre, ezeket még nagy számban őrzik.
Száz évnek kellett eltelnie, hogy immár emléktábla hirdesse a 29-eseknek
is a dicsőségét. Illesse köszönet mindazokat, akik ebben részesek voltak, első
helyen Galla János elnök urat, hogy ezt
az új zarándokhelyet létrehozták – zárta
gondolatait.
A hősök méltatása után Szederkényi
Károly címzetes prépost felszentelte a
közadakozásból készült emléktáblát. A
megemlékezés koszorúinak elhelyezését
a Szózat eléneklése követte. Az esemény
zárásaként a Katonai 29. Honvéd Hagyományőrzők Takarodó-t fújtak.

112 hírek

teleket elemeztek és pár órán belül
azonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
26 éves helyi férfit. A gyanúsítottat a
település egyik utcáján elfogták, táskájában réz kompresszorcsövet és alkatrészeket találtak, amelyeket lefoglaltak. A
férfit előállították a Jászapáti Rendőrőrsre, ahol a nyomozók kihallgatták.
Ittasan és jogosítvány nélkül vezetett. A Jászberényi Rendőrkapitányság eljárást indított egy jászberényi
férfi ellen, aki augusztus 2-án a reggeli
órákban ittasan és jogosítvány nélkül
vezetett. A férfi tehergépkocsival közlekedett, amikor az egyik utcában elvesztette uralmát a jármű felett és először
egy út szélén parkoló személygépkocsinak, majd egy betonoszlopnak ütközött. A sofőr kiszállt a teherautóból
és távozott, azonban később a sérülései
miatt bement a kórházba. A rendőrök

megállapították, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel és az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott.
Veszélyes rovarcsípés. A Jászapáti
Rendőrőrs két járőre figyelt fel egy út
szélén parkoló kamionra és az előtte
tántorgó férfira augusztus 3-án, Jászkiséren. A sofőr láthatóan nagyon rosszul
volt, nehezen beszélt és vízzel locsolta
magát. Elmondta, hogy vezetés közben
valami megcsípte, alig kap levegőt. Halász Dániel rendőr őrmester, valamint
Lipécz Zoltán rendőr törzsőrmester
azonnal a segítségére siettek, a szolgálati autóba ültették, majd bevitték a
legközelebbi háziorvosi rendelőbe. Az
orvos elmondta, hogy a sofőr egy rovarcsípésre allergiás rohamot kapott,
és a rendőrök gyors helyzetfelismerése
ez esetben életet mentett. Az 55 éves
nagykátai férfit – az orvosi ellátást követően – kórházba szállították.

Még egy kis sapkatörténet
Tisztelt Szerkesztőség! Újságuk 2018.
július 26. számában a 10. oldalon
megjelent egy írás „A Bocskay sapka
története” címmel. A cikkel kapcsolatban szeretnék reflektálni, reagálni.
1956. szeptember 1-jén kezdtem
meg tanulmányaim a Lehel Vezér Gimnázium I. A. osztályában. Október elsejéig diáksapka nélkül jártunk, ugyanis
az iskola vezetője új diáksapka készítését
rendelte el, melyet Sáros András tanár úr
tervezett, s azt Mádi kalapkészítő készítette el. A régi szovjet típusú diáksapkát,
a ködvágót már nem lehetett hordani.
1956. október elején – a pontos
napra már nem emlékszem – valamen�nyi diákot berendeltek az udvarra, osztályonként fel kellett sorakozni. Schuh
Lajos igazgató beszédet mondott és
megkaptuk az új diáksapkát, a Bocskay
sapkát, azt a sapkát, mely az újságban
megjelent fényképen is látható.
A diáksapka viselése kötelező volt,
ha a tanárokkal találkoztunk tisztelegve
kellett köszönnünk. A tanárok ezt kalapmegemeléssel viszonozták, fogadták.
Érdekességként el kell, hogy mond-

jam, 1956 szeptemberében nekünk még
tanárelvtárs, illetve tanár elvtársnőként
kellett szólítani tanárainkat. Volt olyan
tanárunk, ha véletlenül tévedtünk, kikövetelte magának ezt a megszólítást. Volt
olyan tanárnőnk, aki a szerzetesrendek
feloszlatásán a Szatmári Irgalmas Nővérek rend tagja volt, őt is tanárelvtársnőnek kellett volna szólítani, de ő kérte,
nevezzük csak tanár néninek.
1956. október közepén a szegedi
egyetemisták követeléseinek elfogadása
után megengedték a tanár úr megszólítás használatát, és érdekesség, hogy a mi
osztályunkban épp az a tanár jelentette
be, aki korábban kikövetelte magának,
hogy őt tanárelvtársnak szólítsuk.
A Bocskay sapka viselése 1956.
október elejétől kötelező viselet volt
az 1962/63-as tanévvel bezárólag. Az
1963/64-es tanévtől eltörölték a diáksapka viselést. Az 1958-ban érettségizett
osztályok a régi ködvágó sapkát viselték
első és másodikos korukban. 1956-tól
pedig harmadik és negyedik osztályban
a Sáros András tanár úr által tervezett
Bocskay sapkát.
Besenyi Vendel

Zarándoknap az édesanyákért
A Mária Út egyik kelet – nyugati,
Máriazell – Csíksomlyó közötti fő és
gyűjtő útvonalakra minden évben egynapos, az egész Mária Úton zajló zarándoknapot szervez a Mária Út Egyesület.

Az 1 Úton – Nemzetközi Zarándoknap több száz települést érint Magyarországon és a környező országokban egyaránt. A rendezvény sok tízezer
embernek nyújt zarándokélményt. Az
1 Úton zarándoklat idei fohásza az
édesanyákért lesz. Minden szakaszon
különféle nemzetiségű emberek százai
zarándokolnak egymást segítve, egymásra figyelve. A lelki összetartozás
erejével most különösen a családok,
édesanyák örömteli gyermekre várását
szeretnénk segíteni.
Augusztus 25-én, szombaton a
Jászapáti – Jászberény – Jászfényszaru – Máriabesnyő zarándok útvonal
is megélénkül. Apátiak, berényiek,
fényszaruiak és a kisebb településekről

érkező csoportok zarándokolnak a kereszt mögött. Az egyik csapat Taczman
András diakónus lelki vezetésével Jászberényből a Ferencesek teréről 8 órakor indul gyalogosan Jászfényszaruba
a Szentcsalád térre (19.5 km). Pihenő:
Kerekudvaron a kápolnánál.
Az immár ötödik, jubileumi út során felcsendülő énekek, imák a lelki
feltöltődést szolgálják. A Szentcsalád
templomban záró misén és azt követő
agapén örvendhetünk a találkozásnak.
Visszautazás egyénileg, vagy a létszámtól függően, szervezetten.
A szervezők szeretettel várnak mindenkit, akár egy-egy rövidebb szakaszra
is. Csoportok lehetőleg előre jelezzék
részvételüket!
További
információk:
1uton.
mariaut.hu dr. Kocsis András zarándokszakasz vez. Jászfényszaru 30/4083202,
Mihályi Antal zarándok-segítő Jászberény
30/2566709, Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége: keszjaszberény.hu

Meghalt a gyalogos. Halálos kimenetelű baleset történt július 27-én,
Jászfényszarun, a Vörösmarty úton. Az
esős időben a személygépkocsi vezetője elütött egy gyalogost, aki a jelenlegi
információk szerint feltehetően az úton
feküdt. A gyalogos férfi a helyszínen
életét vesztette. A Jászberényi Rendőrkapitányság közúti baleset okozása miatt indított eljárást az ügyben és szakértők bevonásával vizsgálja a baleset
pontos körülményeit és okát.
Klímaalkatrészt lopott. Július
31-én bejelentés érkezett a rendőrkapitányságra, hogy Jászkiséren egy használaton kívüli raktárépület falára felszerelt légkondicionáló berendezés kültéri
egységét ellopták. A rendőrök azonnal
adatgyűjtésbe kezdtek, kamerafelvé-
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Fizikusnak áll a világ
Július 21-29. között Portugáliában,
Lisszabonban rendezték meg a 49.
Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát,
ahol Németh Balázs, városunk szülötte
is részt vett a magyar csapat tagjaként
és ezüstéremmel tért haza. A mindös�sze tizennyolc éves fiúval reál területen
elért sikereiről, Angliában tervezett tanulmányairól és jövőbeni elképzeléseiről beszélgettünk.
Kazsimér
Balázs Jászberényben született és
általános, valamint középiskolai tanulmányainak egy részét is itthon folytatta
a Bercsényi úti intézményben majd a Lehel Vezér Gimnáziumban. Idén tavasszal
érettségizett a Budapesti Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, azon az országos hírű speciális
matematika tagozaton, melyen több,
mára elismert szakember is végzett. Bár
elmondása szerint hamar világossá vált
számára, hogy a matematika, a fizika és
az informatika azok, melyek a leginkább
érdeklik, a Palotásy János Zeneiskolában
eltöltött évek sem múltak el nyomtalanul, és a zene szeretete - a francia nyelv
mellett - a mai napig központi szerepet
tölt be Balázs életében. Olyannyira, hogy
12 év hegedülés után idén a Ferencvárosi
Ádám Jenő Zeneiskolában sikeres záróvizsgát tett. Mindemellett Balázsnak még
arra is jutott energiája, hogy indonéziai,
észtországi, moszkvai, szingapúri és még
sok más nemzetközi megmérettetést követően elhozza Lisszabonból a kiemelkedő fizikusoknak járó ezüstérmet.
Honnan jön ez a sokrétű érdeklődés?

Már egészen kiskoromban számos
dolog érdekelt, de sokan segítségemre
voltak abban, hogy ilyen irányba terelődjek. Például dr. Wirth Lajos tanár úr,
aki a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán
oktatott, de említhetném Szabóné Gecse
Anikó tanárnőt, aki az osztályfőnököm és
a matematika tanárom is volt egyben a
Lehel Vezér Gimnáziumban, vagy Koczka Sándor, aki például informatikából
tudott nekem segíteni.
Hogyan zajlott a felkészülés a lis�szaboni versenyre?
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen diákolimpiai
szakkör működik, melyet minden héten
megszerveznek és ott hasonló, olimpiai stílusú feladatokat oldottunk meg.
Az elmélet mellett gyakorlati szakkör is
van, az pedig kéthetente zajlott szintén a
BME-n. Ezekkel lehet leginkább készülni
a versenyre, továbbá még rengeteg egyéni
munka is kell ahhoz, hogy valaki jól szerepeljen. A csapat kiválasztása a Kunfalvi
Rezső Válogatóverseny keretein belül történik áprilisban és olyan feladatokat kell
megoldanunk, mint a diákolimpián. A
mezőny általában negyven-ötvenfős, ebből kerül kiválasztásra az ország legjobb
öt versenyzője.
A Nemzetközi Fizikai Diákolimpián tavaly már egyszer részt vettél –
szintén ezüstérmes eredménnyel –, akkor Indonéziában. Milyen volt az idei
megmérettetés?
Ez a fizika verseny július 21-től
29-ig zajlott Portugáliában. Ide tulajdonképpen a Föld összes országát meghívják, hogy részt vegyenek egy ötfős,
még egyetemi tanulmányait meg nem
kezdett diákcsapattal és tanárkíséretük-

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

kel. Nyolcvanhét országból körülbelül
négyszáz versenyző vett részt, tanári kísérettel együtt úgy nyolcszáz ember, szóval
ez egy elég nagy volumenű rendezvény.
A verseny keretein belül volt egy elméleti és egy kísérleti forduló, mindkettő kb.
öt óra terjedelmű. Az elméleti fordulón
három hosszabb feladatot kellett megoldani, melyek különböző részfeladatokból
álltak, a mérési fordulón pedig kettő kísérletet kellett elvégezni, melyek szintén több részből tevődtek össze és igen
komplexek voltak. Mondani se kell, hogy
itt a világ legjobbjai gyűlnek össze, hogy
versenyezzenek, ugyanakkor ez nem csak
erről szól. Barátságokat, kapcsolatokat
kötnek az emberek és nem utolsó sorban

megismerhetik más országok kultúráját is. Fontos még megemlíteni, hogy a
verseny magyar nyelven zajlik, ugyanis
minden ország megkapja a saját nyelvén
a feladatsorokat. Így senki nincs hátrányban, tényleg csak a fizikatudás számít.
Hogyan élted meg az újbóli elismerést?
Örültem, mert ez egy nagyon szép
eredmény. Tudni kell, hogy az ezüstérem
nem azt jelenti, hogy második lettem,
Kiemelt fizetéssel felveszünk
középfokú műszaki vegzettséggel
rendelkező fiatal urat, és
gépbeállítóvá kiképezzük.

06-57/506-612

Nem sikerült még megtalálni

a tökéletes állást?

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

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

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Cement Diszkont
Cement már 3.260 Ft/q-tól.
Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről.
Gyeprácsok, térkövek, vasanyagok, szigetelőanyagok, kiváló minőségű zsákos anyagok.
25 éve a lakosság szolgálatában.

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

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

Hívj minket, ha betanított
munkásként vagy
a szakmádban szeretnél
elhelyezkedni és
jól keresni azzal!!!
Jelenlegi legkeresettebb
álláslehetőségeink:

• operátor
• CNC gépkezelő
• Forrasztó
• Elektromos bekötő
• Targoncás

(ha van tapasztalata
oldalvillás- toló oszlopos
targoncán)

• Áruátvevő targoncás
• Habosító gépkezelő
Elérhetőség: Juhász Kitti
kitti.juhasz@adecco.com
+36 30 345 6191

www.jku.hu

ugyanis a tudományos diákolimpiákon
aranyérmet a legjobb 8-10%, ezüstérmet legalább 25%, bronzérmet pedig
legalább 50% kap, illetve van még egy
hasonló határ a dicséretek meghúzásánál is. Ettől függetlenül nagyon nehéz
érmet szerezni egy ilyen diákolimpián és
nagy teljesítménynek számít. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma is támogatja
ezeket a sikereket, például a tavalyi ezüstérmem elismeréseként miniszterelnöki
ösztöndíjban részesültem, mely egy évre
szólt és pénzbeli támogatást is tartalmazott.
Ennyi sikerrel a hátad mögött, így
frissen az érettségi után milyen elképzeléseid vannak a továbbtanulást vagy
akár a munkavállalást illetően?
Viszonylag régóta megfogalmazódott
bennem és a Fazekas speciális matematika tagozatán is nagyon népszerű a Cambridge-i Egyetem. Sok diák jelentkezik
oda, és én is oda adtam be a felvételimet.
Magyarországon az ELTE TTK matematikus szak az, ami nagyon színvonalas, ez
volt a másik választásom. Azt még nem
döntöttem el, hogy kutató matemati-

5. oldal

kusként vagy esetleg a privát szektorban
helyezkedem majd el. Rengeteg a lehetőség, nemcsak kutatói állásokban, hanem
bankoknál, pénzintézeteknél, távközlési
cégeknél. Jó lenne Angliában folytatni a
tanulmányaimat. Szívesen élnék kint is
egy kicsit, hogy belekóstoljak az ottani
életbe, és hogyha úgy adódik, akkor esetleg hazaköltöznék.
Felmerül a kérdés, hogy ennyi
minden mellett van-e szabadidőd, és
ha igen, akkor mivel töltöd szívesen?
Sokszor el szoktunk járni koncertekre
a barátaimmal. Nemrég voltunk a Balaton Sound fesztiválon is, de valamikor
csak leülünk társasjátékozni vagy elmegyünk teniszezni, illetve szoktam számítógépes játékokkal is játszani, úgyhogy
van több kikapcsolódási mód is.
Mi az, ami motivál?
Szerintem mindenkit a saját érdeklődési köre, hiszen mindenki előbb vagy
utóbb megtalálja azt, ami érdekli, és azzal
szívesen foglalkozik. Nekem viszonylag
már korán kialakult. Ez így belülről jön,
hogyha az ember szeret valamit csinálni
és örömét leli benne, akkor miért ne.

Jászberényben,
kocka típusú családi ház

hosszú távra kiadó.
Érdeklődni: 30-934-3717

6. oldal

Szabadidő

www.jku.hu

Hetedik Jászsági Pálinkamustra

2018. augusztus 9.

Szentandrási triplázás

Első alkalommal került megrendezésre augusztus 4-én, szombaton a Hármasikrek Találkozója a
jászszentandrási termálfürdőben. Az
ötödik hasonló kezdeményezés – eddig más-más családok voltak a szervezők – a hármasikreket nevelő családoknak ad találkozási lehetőséget az
egész országból, természetesen sok
játszási, kikapcsolódási lehetőséget
hagyva az apróságoknak.
taczman

 folytatás az 1. oldalról
A nagy sikerű rendezvényt 2013ban újabb követte, majd 2014-től a
Jászsági Pálinkamustra helyszíne Jászberény lett, és a rendezését a Jászkerület Nonprofit Kft. vállalta magára. A
mustrát a Zagyvaparti Fesztivál programjába illesztették be, és a Margit-szigeten rendezték meg.
Gubicz András emeritus jászkapitány és Erős Sándor pálinkafőző mester
kezdeményezésére 2016 júniusában,
Jászberényben 24 fővel megalakult a
Jászsági Pálinka Lovagrend. Ünnepélyes felavatásukra az 5. Jászsági Pálinkamustra alkalmával került sor.
A lovagrendet kilenctagú elnökség
irányítja. Nagymesternek Kalla Pál kádármestert választották, Gubicz András és Erős Sándor pedig tiszteletbeli
nagymesteri címet kapott, a kancellár
Lukácsi György, a kincstárnok ifj. Erős
Sándor, a nagykövet Kovács Péter, a ceremóniamester Hortiné dr. Bathó Edit,
a krónikás Simon Gáborné, a zászlóőr
pedig Bathó Károly lett.
A lovagrend létszáma az elmúlt két
évben már néhány új taggal bővült. A
pálinkát kedvelő közösség az alábbi nemes célokat tűzte zászlajára: a pálinka

történelmi hagyományainak megismerése, ápolása; a jászsági minőségi pálinkakészítés és forgalmazás hírnevének
népszerűsítése, a mérsékelt, kulturált
és minőségi italfogyasztás szokásának
szorgalmazása; a pálinkát előállító vállalkozások jó hírnevének öregbítése,
közös szakmai érdekek képviselete.
Ugyancsak cél a minőségi pálinkát
népszerűsítő rendezvények szervezésével, támogatásával hozzájárulni a Jászság idegenforgalmának fejlesztéséhez.
A felvállalt célok eléréséért és megvalósításáért a lovagrend tagjai minden tőlük telhetőt megtesznek. Elegáns lovagrendi egyenruhájukban évente mintegy
negyven alkalommal képviselik a Jászságot különböző megyei és országos rendezvényeken. Rendszeresen részt vesznek
pálinka versenyeken és azok zsűrijében.
A Jászsági Pálinka Lovagrend mint
szervező, a 7. Jászsági Pálinkamustrát
ebben az évben a Jász Expóhoz kapcsolódva, szeptember 9-én (vasárnap) a
Jász Múzeum kertjében rendezi meg. A
pálinka verseny 9 órakor kezdődik, és
a szervezők sok szeretettel várnak minden pálinkakedvelő érdeklődőt.
Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgató

„Az ikerterhesség is a fogantatás
csodája, nem beszélve arról, ha az derül ki, hárman vannak a pocakban” –
kezdett a mesélésbe a jászszentandrási
hármasikrek édesanyja, a program szervezője, Czékmán Szilvia. Szonja, Kristóf
és Patrik már félévesek, a település kis
csodái. A hármasikrek nevelése körülbelül 250-300 családot érint az országban, egy Facebook csoporton keresztül
tartják a kapcsolatot, ott osztják meg
tapasztalataikat. Ehhez a közösséghez
csatlakoztak Szilviáék is, és szívesen
vállalták az idei találkozó szervezési feladatait.
„Jászszentandráson minden rendezvény bensőséges, családias hangulatú,
tudtuk, alkalmas a mi közösségünknek
is” – hangsúlyozta a szervező. A város
is támogatta a kezdeményezést, segítségével a strandfürdő ingyenes belépési
lehetőséget biztosított a családoknak.
Szilvia mellé álltak a Gyöngy Nyugdíjas Klub melegszívű nagymamái is, akik
nagyon jól tudják, milyen felelősséggel
jár a kisgyermekek gondozása – a nap
során gáztűzhelyen sütötték a palacsintát az árnyékban az apróságoknak, akik
azt a „nagymama lekvárjával”, fahéjjal,
kakaóval tölthették meg.
A találkozóra hozzávetőleg tíz család érkezett, elsősorban az ország keleti
részéből, így Debrecenből, Hajdúnánásról, Szegedről, Aranyosapátiból,
Berettyóújfaluból, Novajról, Szabolcs-

ból, de érkezett egy család Pécelről
is. A távolabbról jövők sátrazni is itt
maradtak, de volt, aki csak a szombati napon élvezte a szentandrásiak vendégszeretetét. Nemcsak Szabó László
polgármester érkezett megcsodálni a
gyerekeket – virággal köszönte meg
Czékmán Szilvia szervezési munká-

lokat, amelyek immunerősítő hatásúak
és kiválóak meghűlés, allergia, cukorbetegség és gyomorbántalmak enyhítésére.
A homoktövis ültetvények helyben vannak, ez Szentandrás kuriózuma és helyben is dolgozzák fel, valamint készítik
termékeiket belőle. Almával, céklával,
sütőtökkel ízesített gyümölcslevek, őrlemények, teák, szörpök készülnek. „Hitelesen, szentandrásiak, szívvel-lélekkel”
– foglalta össze a hat főt számláló munkaközösség jelszavát Szabó Ágnes.
A tízéves péceli testvérek, Niki,
Viktor és Krisztián voltak a rangidős
hármasikrek a találkozón. Elmesélték,
hogy azért élvezik az ikerlétet, mert
együtt próbálnak ki mindent, együtt
játszanak és sok közös barátjuk van.
„Jó, hogy többen vagyunk” – fogalmazták meg. A szabolcsi Zara, Zétény
és Zoli anyukája azt emelte ki, hogy a
találkozók által szinte körbeutazzák az
országot, mivel mindig máshol kerül
megrendezésre. „Amúgy nem egysze-

ját –, de a könyvtár vezetője, Andréné
Pataki Éva is kilátogatott és papírbábszínházas játékkal foglalta le az ikreket.
A Kertész családnak köszönhetően pedig mindenki nyalhatott egy gombóc
fagyit az augusztusi kánikulában. A
nyugdíjasklub kézműves asztallal készült a csöppségeknek, akik szívesen
készítettek papírdíszeket, ékszereket.
A nap folyamán bemutatkozott a
Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó
Szociális Szövetkezet, akik homoktövis gyümölcslé termékeikből kóstolót
is hoztak. Szabó Ágnes, a szövetkezet
dolgozója kínálta a „kincs, ami van”
szlogent viselő egészséges és finom ita-

rű az utazás, minden triplázódik a készülés, pakolás során” – emelte ki. A
hármasikrek szülei szívesen beszéltek
élményeikről, tapasztalataikról. Szinte mindenki egyetértett abban, hogy
mindenütt megcsodálják őket, beszédbe elegyednek velük. Nem egyszerű az
anyagiak előteremtése, hiszen minden
triplázódik, nem beszélve a feladatokról, a felelősségről, három különböző
élet és személyiség neveléséről. Ezért is
volt nagy segítség az ingyenes strandbelépő is. Mindezzel együtt olyan derű,
jókedv és boldog elégedettség sugárzott
ezekből a családokból, amelyet csak az
életbe, a gyerekekbe vetett hit tud adni.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a mai, augusztus 9-én megjelenő újságunk
a 2018. évfolyam 32-33. összevont lapszáma. A jövő héten, augusztus 16-án nem jelenik meg lapunk.
Legközelebb augusztus 23-ától kereshetik postaládájukban az ez évi 34. Jászkürt Újságot.
Szerkesztőségünk a megjelenés szünetében ügyeleti időben továbbra is rendelkezésükre áll. Ügyeleti időben
személyesen, illetve telefonon is elérik munkatársainkat. Ügyelet: h., k., cs., p.: 9-12 óráig. Tel.: 06-57/502-622
Polgárház

ELADÓ

Jászberényben
Internet: http://
sarkozyhaz.info

30 813-6877

Megbízható, tisztaságot szerető,
önmagára és munkájára igényes

takarítónőt keresek

heti egy alkalomra.
Fényképes bemutatkozást kérem „Patent” jeligére
eljuttatni a Jászkürt Újság szerkesztőségébe.

Pénzügyi asszisztens

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
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Ajánló

Újra színpadon a Jászok
 folytatás az 1. oldalról
Mikor először találkoztak a zene
– és tánckarok, a szereplők, a kórusok, úgy mozdult meg a produkció,
mintha nem is telt volna el idő. Csodálatosan összecsiszolódott, megérett
az egész, és letisztultságot, nyugalmat
éreztem, mikor ellátogattam ezekre
a próbákra – részletezte a kedd estét
megelőző, intenzív felkészülési időszakot Andrea, aki elsőként üdvözölte a
Szabadtéri Színpadot zsúfolásig megtöltő közönséget.
A szót Szabó Tamás polgármester
vette át. Örömét fejezte ki, hogy a két
év után megismételt produkció él, és
élni fog, mert a testünk, a világunk része. Ez a mi darabunk, mert nekünk
írták, rólunk szól, a mieink játsszák.
Ez a jászoké, és mindenkié, aki a jászok barátjának vallja magát. Ígéretet
tett, hogy Jászberény Város Önkormányzata a jövőben is patronálni fogja a táncjátékot.
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője a hála fontosságát hangsúlyozva beszélt a közreműködők
áldozatos munkájáról. Megköszönte
mindazoknak, akik megálmodták,
véghezvitték és éltetik ezt a sikert, hirdetik hagyományainkat, hiszen nekik
köszönhetően Jászberény nemcsak a
Jászság fővárosa, hanem a néptánc fővárosa is.
Az este további részében a tánc, a
költészet, a zene és a vizuális művészet
által ismét elmerülhettünk történelmünk, értékeink, múltunk katartikus
pillanataiban, melyek üzenete kétségtelenül elért a jelen jászaihoz, legalábbis
az időről időre felcsendülő vastapsból
erre lehetett következtetni.

www.jku.hu

7. oldal

Programajánló
● Törpe búcsúkoncert
Augusztus 10-én pénteken 19 órától a Törpe Rock Klub búcsúkoncertjén tombolhatsz az Edda Forever
zenéire, előzenekar a Lélegzet.
● Dark Sunset live at zúgó
Augusztus 11-én, szombaton 16
órától egy kis laza naplementés piknik a zúgónál: Dark Sunset live at
zúgó! A szervezők szeretnék színesíteni a jászberényi zenei kultúrát egy
kicsit mélyebb, néhol underground
stílussal is, mely városunk és környéke nevezetességeivel, rejtett kincseivel párosul. Pont ezért várnak minden érdeklődőt, aki szereti a - deep
- house - tech-house - és techno vonalat. Akik zenélnek aznap: Mucza
Adam Szurmai Richard Bako.
● Nagyboldogasszony búcsú
Augusztus 12. vasárnap 10 órától
Nagyboldogasszony búcsúra várják
a híveket a Római Katolikus Főtemplomba.
● Dumaszínház
Augusztus 17. péntek 20 órától
Dumaszínház a Szabadtéri Színpadon. Dumál a Four Stars csapata: Kiss Ádám, Dombóvári István,
Beliczai Balázs és a Szomszéd néni
Produkciós Iroda.
● Leszállás Párizsban
Augusztus 19. vasárnap 20.30-tól
a Kalocsai színház Boeing Boeing Leszállás Párizsban című vígjátékát
mutatja be a Szabadtéri Színpadon.
Az darab bekerült a Guinness –rekordok könyvébe is, mint a világszerte legtöbbet játszott francia vígjáték.
● Szent István ünnepe
Augusztus 20. hétfő 10 óra Ünne-

pi Szentmise a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Főtemplomban.
11.15 Városi ünnepség, közreműködik a Jászberényi Hagyományőrző Együttes és a Jártató Zenekar. Az
új kenyeret megszenteli Szántó József címzetes apátplébános a Szentháromság téri parkban. 12 órától
Kirakodóvásár a Főtéren és a Szentháromság téren. 14-18 óra Gyermekjátszótér, Szélkakas Népi Játszópark és a Csiki család kézműves
játszóháza, mesekuckója a Szentháromság téri parkban. 15 óra Majoros Ágnes, Százszorszép Bóbiska
bábjáték a Szentháromság téri parkban. 16 óra Kispárna Mesezenekar
koncert „Mandula világgá megy”a
Főtéri színpadon. 16 óra István a király rockopera a Déryné Vegyeskar
előadásában a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Főtemplomban.
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 a Főtéren
és Szentháromság téren.
● Mega Mulató
Augusztus 25. szombat 18 órától
második alkalommal kerül megrendezésre a Mega Mulató Jászberény
elnevezésű rendezvény. Fergeteges
hangulat várható, kiváló előadók
lépnek fel ezen az estén a Szabadtéri
Színpadon.
● Peresi búcsú
Augusztus 26. vasárnap 10 órától
búcsú a Peresi kápolnánál.

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Nap vakít lángsugaraival
Pénteken is folytatódik a kánikula 33-36
fokos maximumokkal. Hétvégére hidegfront
érkezik nyugat felől az ország légterébe, amely
előidézhet zivatarokat keleten is, de a tikkasztó
hőséget valószínűleg nem fogja megszűntetni.
Jövő hét elején többnyire napos időre van kilátás, olykor előfordulhatnak záporok, zivatarok.
Augusztus 10-e Lőrinc napja. Ha esik, és
még a kerékvágásban is megáll a víz, lesz bőven
szőlő, gyümölcs. A szép idő hosszú őszt jelez.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
augusztus 9. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

augusztus 10. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 17. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 24. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

augusztus 18. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 25. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

augusztus 12. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

augusztus 13. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

augusztus 20. hétfő
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

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

augusztus 15. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 22. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

augusztus 16. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 23. csütörtök
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
rendelési idő: 9-12 óráig
augusztus 11. szombat
Dr. Nagy Júlia
Jb., Korcsolya u. 4.
augusztus 18. szombat
augusztus 20. hétfő
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként 7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
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Európa-bajnokok jutalmazása
 folytatás az 1. oldalról
Agócs Tibor a Yakuzák Se szakmai
vezetője is köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzásegítették őket „otthonukhoz”, amit olyannyira sikerült „belakniuk, hogy ma már több szakosztály
keretén belül mintegy 500 fő mozog hetente a különböző helyiségekben.
A miniünnepségen tiszteletét tette
Jászberény polgármestere is. Szabó Tamás
elsődlegesen a sport szintjén elért eredményeket ismerte el, különös tekintettel
az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményt. Kiemelte az Y Házban folyó
példaértékű munkát, ahol - a szakmai
vezető által említett - több száz ember
egy közösséget alkot, és együtt mozog. A
rendszeres mozgással nemcsak igyekeznek megőrizni egészségüket, hanem ez
olyan tartást is ad számukra, ami az élet
más területén is sikerhez vezetheti őket.
Ezt követően levetítettek egy filmet, ami a lengyelországi Európabajnokságról szólt. A jelenlévők nemcsak a jászberényi sikereket láthatták,
hanem a többi magyar versenyző
küzdelmeibe is bepillantást nyerhettek. A filmvetítés kapcsán láthattuk a
Yakuzák Se két bajnokát hogyan örült
az aranyérem átvétele után, de nem

volt ez másképpen az Y Házban sem.
– Nagyon örülök, hogy azok az emberek tiszteltek meg jelenlétükkel, akik
egész évben támogattak bennünket és
hozzásegítettek az aranyérem megszerzéséhez. Nagyon jó érzés itt lenni. – mondta a többszörös Európa-bajnok Mező Lili
– Számomra is nagyon jó érzés, hogy
ennyi ember összegyűlt itt és sikereinket
együtt ünnepeljük meg velük. – ezt már
a másik bajnok Móczó Milán mondta
mosolyogva.

Győzelemmel kezdtek a focisták
óra elteltével – a hazai szurkolótábor előző évi kedvence – Svedyuk Alex nagy lövését kellett hatástalanítania a vendéglátók
kapusának. Később is a higanymozgású
csatár borzolta a publikum idegeit, de
csak a hazai portást tette naggyá. Hiába
játszott fölényben a JFC, egy félóra elteltével elég volt egy kis zavar a védelemben
és máris 1-0-s cigándi vezetéssel vonultak
rövid pihenőre.
Arany László a szünetben arra hívta
fel a figyelmet, hogy türelmesek legyenek, lehetőleg kerüljék a magas labdákat,
azaz a földön játszanak. Ezt úgy látszik be
is tartották a fiúk, mert tíz perc elteltével

megzörrent a hazai háló. Szemere indította Farkast, aki kibújt a védők közül,
keresztbe adta a labdát, és a jókor érkező
Szőllősi Ferenc egyenlített, 1-1. Majd a
csereként beállt Bálint Artúrral nem bírtak a borsodi védők, erőszakos betörését
csak szabálytalanul tudták megállítani. A
megítélt büntetőt Farkas János értékesítette, 1-2. A hazai gárda igyekezett egyenlíteni, nekik is volt ziccerük, de Menczeles
a helyén volt. Az utolsó percben viszont
mi szerezhettünk volna újabb gólt, de
nagy helyzetben Farkas mellé emelte a
labdát.
Cigánd SE - Jászberényi FC 1-2
JFC: Menczeles – Szanyi, Hevesi-Tóth,
Ilkovics (Bálint A., 57.) – Szemere, Sándor I., Szőllősi, Fejes – Herczeg (Szanku,
73.), Farkas J., Svedyuk (Lékó, 88.).
– Az eredménnyel természetesen elégedett vagyok, de még sok javítani való
van a játékunkon. Nagyon sok biztató
jelet láttam, azon vagyunk, hogy naprólnapra javuljon teljesítményünk. Remélem, hogy a szombati Gyöngyös elleni
rangadón már több helyzetet ki tudunk
használni – nyilatkozta Arany László vezetőedző. A mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Mátraalján.

Érmek a sziluett VB-ről

m) ezüstérmet szerzett, Kun Gábor
pedig (100 m) sziluett pisztoly lövészetben állhatott szintén a dobogó 2.
fokára.
Mint azt Hábencius Tamás edző
elmondta, ez a kitűnő eredmény egyben azt is eredményezte a jászberényi
sportlövők számára, hogy az IMMSU
világszövetség jövő évi Franciaországban rendezendő Európa-bajnokság
meghívójával térhettek haza.

Megkezdődött a pontvadászat a labdarúgó NB III Keleti csoportjában is. A
jászberényi focisták, igen ütőképes csapat vendégei voltak az első fordulóban,
hiszen a volt NB II-es Cigánd együttese fogadta őket.
á. t.
Igen sokan, jó ötszázan voltak kíváncsiak a két együttes összecsapására a
bodrogközi kisvárosban, ahol a mérkőzés
elején, egymást igyekezett felmérni a két
alakulat. Ez úgy tűnik a berényieknek
sikerült hamarébb, hiszen egy jó negyed-

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.

Jászkürt

Újság

A sziluett lövészet nem más, mint
fémtárgyakból készült állatokra való
célzás. Így érthetően könnyebb az
értékelés is a klasszikus lőlaphoz képest, hiszen ha leesett a kiválasztott
cél, akkor biztos, hogy eltalálták, ha
nem akkor pedig nem értékelhető az
eredmény.
m. t.

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.

A miniünnepség végén Agócs Tibor
az udvaron épülő új tornapályát mutatta
meg a vendégeknek. A létesítményt Active
Division névre keresztelték, ami 14x11
méteres, 20 cm vastag vasbeton alapon
áll. Erre építik majd rá a sportszereket és a
gumi burkolatot, amin egyszerre negyven
fő tud majd edzeni. A nyári időszakban
napközben kinyitják majd a Korcsolya
utcai nagykaput, hogy a városlakók is birtokba vehessék szabadidejükben. A tornapálya átadását az őszre tervezik.

A fent leírt világversenyre, azaz a
Finnországban rendezett XIII. IMSSU
Sziluett Világbajnokságra utaztak ki a
Jászberényi Honfoglalás LLK versenyzői, mint a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség válogatott tagjai.
A Hábencius Ferenc vezette, LLK öt fős
csapattal képviselte megyénket és városunkat Finnországban. A berényiek
célja az volt a kiutazás előtt, hogy a 12
napos versenyen, a világ első tíz lövője
közé kerüljenek.
Nos, ezt bőven túl is teljesítették,

hiszen a csapat három tagja a dobogóra
is felállhatott. A felnőttek mezőnyében
Hábencius Ferenc pisztoly kategóriában az 5., míg Ifj. Hábencius Ferenc
ugyanebben a számban, a 6. helyen
végzett. Kovács Lajos (ülő) sziluett pisztolyban bronzérmes lett. A junioroknál
Trájer Szabolcs sziluett puskával (100

