Szeptemberi ajánló

Kultúra és gazdaság

Programajánlónkban a város
szeptemberi műsorait, előadásait,
rendezvényeit ajánljuk figyelmükbe.
Összeállítás a 6-7. oldalon

Összeállításunkban a Csángó
Fesztiválhoz kapcsolódó KárpátHaza Konferenciáról olvashatnak.
Tudósítások a 4-5. oldalon

Színpadi landolás

Vasárnap este Marc Camoletti Leszállás
Párizsban című bohózatán kacaghatott
a Szabadtéri Színpad közönsége.
Írás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 35. szám (XXX./35.)

A kultúra
a nemzet lelke

Újság

2018. augusztus 30.

Jászberény város lapja

Jászberényiek Európa tetején

A Csángó Fesztivál hetében és részeként idén ötödik alkalommal rendezték meg csütörtöktől a három napon
át tartó Kárpát-Haza konferenciát,
melyen a gazdasági és a kulturális élet
szereplőinek időről időre lehetősége
nyílik a közös tanácskozásra, együttműködések kötésére.

Szeptember első hosszú hétvégéjén,
7-9-ig, péntek és vasárnap között a város főterén és a Lehel Vezér Gimnáziumban immár nyolcadik alkalommal
rendezi meg Jászberény városa a JászExpo és Fesztivál elnevezésű nyárbúcsúztató rendezvényét. Az expo felelőse a Novico, a fesztiválé a Jászkerület.
A részletek kapcsán feltett érdeklődő
kérdéseinkre az expóról Szabó János,
a Fesztiválról Gál-Dobos Beáta, a
Pálinamustráról Kalla Pál válaszolt.

Szabó Lilla
Az előző évek hagyományát követve
idén is a Szikra Galéria fogadta a konferencia meghívottait. A tanácskozás a
történelmi zászlók behozatalával, a jászkapitányok és a huszár hagyományőrzők
díszes bevonulásával kezdődött. Ennek
egyik momentumaként regnáló jászkapitányunk, Ézsiás Barnabás nyújtotta át a
Jászkürtöt Szabó Tamás polgármesternek.
Városunk vezetője beszédében kiemelte, hogy a fesztiválnak ötödik éve
hangsúlyos eleme a konferencia, melynek gazdasági és kulturális szinten is gondolatébresztő ereje van. Beszédében úgy
fogalmazott, hogy a rendezvény az elmúlt
éveket illetőn is pozitív változást hozott,
valamint biztató jövőképet ad. Befejezésül annak adott hangot, hogy öröm látni
a helyi vállalkozók és a kulturális szereplők együttműködését, mely egyre intenzívebbé vált az elmúlt évek alatt.
– Örömmel láttam, hogy az esemény
jelszavai: a hagyomány, a család és az innováció. E három szó egyszerre fogalmaz
meg kulcsfontosságú értékeket, ugyanakkor teendőket is – ezzel kezdte beszédét
dr. György László gazdaságstratégiáért és
szabályozásért felelős államtitkár.
folytatás a 4. oldalon 

halász - kárpáti

Egy alföldi túrakedvelő – még ha
jó adottságokkal rendelkezik is –,
ritkán jut fel Európa legmagasabb
csúcsára a Mont Blancra. Ilonka Zoltánnak és barátjának Szőllősi Gábornak viszont sikerült augusztus 5-én.
Ilonka Zoltán az alábbiakban számol
be különleges útjukról.
m. t.
Harmincadik születésnapunkkor
megfogadtuk, hogy ezentúl ameddig
csak bírjuk, kipróbálunk, teljesítünk
valami extrém dolgot. Mindketten
szeretünk sportolni, túrázni, de kis hazánk legmagasabb csúcsát már mind a
négy irányból bejártuk, megmásztuk,
ezért valami nagyobb kihívásra fájt a

Jól teljesítenek az acéllovagok
Kedden délelőtt tíz órakor a Fortaco Zrt. Sportpálya úti gyárában rendezett
ünnepség keretében a város vezetése, a dolgozó kollektíva és a sajtó előtt jelentette be a cég menedzsmentje az ezredik Volvo és Fuchs karok elkészültét.
halász-kárpáti
Az ünnepségen a Jászberénnyel hosszú
ideje ápolt jó kapcsolat és együttműködés
jegyében Szabó Tamás polgármester képvi-

Jász-Expo
nyolcadszor

selte a várost. A közös gondolkodást bizonyította az a munkaerő toborzásról szóló
kisfilm is, amelyet a ceremónia nyitányaként a tárgyalóban vetítettek le.
folytatás a 2. oldalon 

Hol tart a 8. Jász-Expo szervezése?
Mint minden évben, ezúttal is januárban kezdődött a rendezvény szervezése, előkészítése, hiszen a cégek jelentős része is ma már „gazdasági évben”
gondolkodik és tervez. Így természetes,
hogy az idei Jász-Expo szervezése is a
finisében, annak is az utolsó fázisában
tart. Mondhatni: a tervező asztalon már
készen van!
Mi az újdonság, mi az állandó
helyszínben, programokban?
A helyszín a szándékaink és a következetes koncepció szerint is az eddigiekben megszokott, belvárosi Lehel vezér
tér és környéke. Az idelátogatók mindig
is dicsérték a jász főváros idegenforgalmi nevezetességeként is kiemelkedő
belvárosi terét, mint turisztikai látványosságot, romantikus környezetet. Az
expó rangját és elismertségét jelzi, hogy
fővédnöke több éve a nemzetgazdasági/
pénzügy miniszter, idén pedig megnyitója az agrárminiszter lesz.
folytatás a 8. oldalon 

fogunk. És ha már ilyesmiben gondolkodtunk, miért is ne vágjunk bele a közepébe, menjünk ki Franciaországba és
másszuk meg az Alpok csúcsát.
Egy év alatt szépen felépítettük a
túrát mind fejben, mind pedig fizikálisan. Ebben nagy segítségünkre volt
nagyszerű túravezetőnk Szilágyi Zsolt,
akinek ezúton is szeretnénk mégegyszer
megköszönni, hogy velünk volt – és
ami lényeges –, épségben fel-, majd lekísért bennünket.
Augustus negyedikén kora reggel indultunk el szállásunkról Cha
monixból. Hegyi vonat és felvonó segítségével eljutottunk 2300 méterig,
majd innen gyalog folytattuk túrafelszerelésben. Az első szakasz 3200 méterig kijelölt, mindenki által teljesíthető

túraútvo-nal volt. Az ezt követő rész
már igazi magashegyi hegymászásnak
számított, így felkerült lábunkra a merevtalpú bakancs hágóvassal, a beülő
biztosítókötéllel, illetve a védősisak is.
A 3200 méterről való indulásunkat
– a megfelelő felszerelést illetően –, a
csendőrség ellenőrizte.
Miután mindent rendben találtak,
nekivágtunk a 3800 méteren lévő szállásra. Az 1000 méteres szintkülönbséggel bíró hat kilométeres távot hat óra
alatt sikerült teljesítenünk. Délután fél
háromtól a menedékházban töltöttük
az időt, ami egyértelműen a pihenésről
szólt, mivel másnap hajnali fél kettőkor
keltünk, hogy reggeli után, pontosan
két órakor indulhassunk a magasba.
folytatás a 12. oldalon 

Tanévkezdés
a középiskolákban

Válogatott röplabdamérkőzés
lesz csütörtökön városunkban

Szeptembertől ismét becsengetnek
a gimnáziumokba és szakközépiskolákba. A nyári szünet sok esetben
csak a diákoknak jelentette a pihenést, az intézményekben felújítások
és eszközbeszerzések zajlottak. Városunk középiskoláit kérdeztük a
tanévkezdéssel kapcsolatos információkról. Kapcsolódó írásunkban az
általános iskolákat is sorra vesszük.
Kazsimér Nóra
A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban a 2018-2019-es
tanévben harmincegy fővel egy kilencedikes osztályt indítanak. A diákok
nyelvi és matematika készségeit további
csoportok létrehozásával fejlesztik majd.
folytatás a 3. oldalon 

Augusztus 25-én este tért haza női röplabdacsapatunk az ausztriai edzőtáborából. A
Karintiában elvégzett munka és a közösen eltöltött majdnem egy hét remélhetőleg
meghozza majd a gyümölcsét a szezon alatt. Ismét bebizonyosodott ugyanis: egyelőre igazán egységes csapatot alkot Deme Gábor alakulata. Hát, nem csodás hír?!
Ács Tibor
Újra kiderült: gond nélkül megfér
egymás mellett a kemény edzésmunka

és az egyre erősebb kohézió. Játékosaink
hozzáállása ugyanis kifogástalan volt a
tréningekhez.
folytatás a 12. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Eboltás
Tájékoztatom Jászberény város lakosságát, hogy
a 164/2008./XII.20./ FVM rendelet a 3 hónaposnál idősebb ebek
veszettség elleni kötelező védőoltását és féreghajtását rendeli el,
a 41/2010./II.26./Korm. sz.rendelet figyelembevételével.
A védőoltást szeptember hónapban kell végrehajtani.
Az oltás a Magyar Állatorvosi Kamara határozata alapján díjköteles: 3.800 Ft
állatonként. Az ebek kötelező féreghajtása 10 testsúlykg-onként 100 Ft.
Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosait a pótoltás befejezése után, a járási
főállatorvos minimum 30.000 Ft bírság megfizetésére kötelezi.
Az oltáskor az elmúlt évi eboltási bizonyítványokat hozzák magukkal!

Az eboltás helye és időpontja:
2018. szeptember 3., hétfő
8 óra Újerdő Állami Gazdaság
8.30 óra Tőtevényi iskola
9 óra Újerdő, templom
13-15.30 óra Hableány u. 1.

2018. szeptember 7., péntek:
8-9.30 óra Kulacs kisvendéglő
(Kossuth u.)
2018. szeptember 8., szombat:
8-10 óra Szent Imre herceg u.
10.30-12.30 óra Szt. Imre herceg úti
temető régi bejárata
13-14 óra Hűtőgépgyári lakótelep
Uszoda u. garázssor

2018. szeptember 4., kedd:
8.30 óra Meggyespelei tejcsarnok
9 óra Szentimre, Sánta kocsma
9.30 óra Szelei uti iskola
10 óra Rekettyési iskola
10.30 óra Pórtelek
14-15.30 óra Szérűskert u. Redemptió u. sarok/Érpart
2018. szeptember 5., szerda:
9.30 óra Hajta
10.30 óra Öregerdő iskola
14-15.30 óra v.Fiat szalon, Honvéd u.
2018. szeptember 6., csütörtök:
8-10 óra Álmos u.
13.30-15.30 óra Mező u. - Irinyi D. u. sarok

Pótoltás:

2018. szeptember 10., hétfő:
8-10 óra Százszorszép sarok
10.30-11.30 óra Neszűr 8.dűlő
13.30-15.30 óra Kinizsi u. Ady Endre u. sarok
2018. szeptember 11., kedd:
8-9.30 óra Volán telep (régi Hatvani u.)
10-11 óra Kozma autójavító
13-15.30 óra Gyöngyösi u. Nádverő u. sarok

2018. szeptember 15. szombat:
8-9.30 óra Fiat szalon - Honvéd u. sarok
10-11.30 óra Gyöngyösi u. - Nádverő u. sarok

Dr. Gottdiener Lajos Jászberény város jegyzője

Közérdekű tájékoztató
Tisztelettel tájékoztatjuk Jászberény lakosságát, hogy a Jászberény
Városi Önkormányzat TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú
„Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben”
című pályázat keretében

a Verseny utcától – Nagytemplom utcáig
tartó szakaszon, járda felületen
munkavégezés van folyamatban.
A 2018/2019. tanév hamarosan kezdetét veszi.
A balesetveszély elkerülése érdekében tisztelettel kérjük a
lakosság fokozott figyelmét, továbbá az adott szakaszon elhelyezkedő általános iskolák (Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus
Általános Iskola és a Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye) megközelítése érdekében

a hátsó bejáratokat legyenek szívesek igénybe venni!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MUHARI JÓZSEF
2018. augusztus 25-én,

73 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása 2018. szeptember 7-én,
pénteken 15 órakor lesz
a Jászberényi
Fehértói temetőben.

2018. augusztus 30.

Jól teljesítenek az acéllovagok
 folytatás az 1. oldalról
A mintegy három és félperces látványos filmet éppen a meglátogatott cégnél
forgatták, és a hiányszakmának minősülő
hegesztő mesterség iránt hivatott érdeklődést kelteni. A rövidfilm elkészültéért
Uwe Horst Sträter vezérigazgató köszönetet mondott Jászberény polgármesterének.
A tavaly 359 dolgozót foglalkoztató
cégnél a fémek megmunkálásáért felelős
acéllovagok; hegesztők, lakatosok munkaterületére legalább ötven szakembert
tudna azonnal alkalmazni a Fortaco.
Víghné Tótok Ágota gazdasági igazgató
a vezérigazgató szavait tolmácsolva – de
a gyárlátogatás közben saját tapasztalatai
alapján is –, megerősítette, hogy fellendülőben van a tevékenységük. A 2008as válság termékskálájukat ugyan nem
egyszerre, de inkább előbb, mint utóbb
drámaian sújtotta, volt amelyik részt hatvanszázalékos csökkenéssel. A válság előtti csúcson 48 millió eurós árbevételt értek el, ezt a közeljövőben nehéz lesz újra
elérni. A legutóbbi éves nettó árbevétel
euróban kerekítve 24 millió 549 ezer volt
a 2017 december 31-i beszámoló szerint.
Egy évvel ezelőtt ugyancsak ünnepségre invitált a Fortaco vezetősége. Akkor
a Volvo karokat gyártó automata gépsor
átadójára került sor. Most, a Volvo robothegesztő sor munkába állásának első
évfordulója előtt két héttel az ezredik alkatrészt is legyártotta a fémmegmunkáló
üzem. Ez a szám azt mutatja, hogy a cég
jó ütemben, a lehetőségeket maximálisan
kiaknázva dolgozik. Ugyancsak elkészült
az ezredik kar a Fuchs típusú alkatrészből
is. A Fuchs elem gyártása egyelőre nem
robotizálható, de a kollégák magas fokú

Köszöntőjében vázlatosan felidézte a
gyár történelmét az Aprítógépgyártól
a Fortacoig. Felidézte megalakulását, a

szaktudása, felkészültsége itt is meghozta
a várt eredményt.
A rendezvény folytatása már a festőüzemben zajlott, ahol a vezérigazgató a város nyilvánossága előtt mondott
köszönetet dolgozóinak a kiváló eredményekért, illetve Szabó Tamásnak az
önkormányzat támogató együttműködéséért. Uwe Horst Sträter kifejtette: a
kiváló eredmények elérését segítette a jó
üzleti környezet, a munkatársak pozitív
hozzáállása. A tudás nálunk van, a piac
működőképes, tehát készek vagyunk a
következő ezres tételek gyártására!
Szabó Tamás a város nevében mondott köszönetet Jászberény emblematikus jelentőségű cége dolgozóinak,
vezetőségének a kiváló teljesítményért.

gazdasági válság nehéz éveit, az átalakulásokat, útkereséseket, a megragadott
lehetőségeket. A menedzsment és a szak-

emberek tapasztalata, együttműködése
generációkon átívelő prosperáló céget
eredményez hosszú évtizedek óta, melyhez tisztelettel gratulált.
Az üzembejárás során feltűnt a nagy
tisztaság és rendezettség a külső területeken is. A csarnokokban és irodaépületekben a legtöbb vállalkozásnál tudnak
rendet tartani, ám itt a több méteres
gyártmányokat is imponáló rendben sorakoztatják, elszállításra összerendezik.
Mint megtudtuk, a Volvo gyár éppen
szabadságra küldte dolgozóit, de újraindulva beindul a „szívóhatás”, és ha eleget
szeretnének tenni a megrendeléseiknek,
akkor ezekből a csúcstermékekből is
készletezniük kell.
Az ünnepséget pezsgős koccintással, évfordulós torta elfogyasztásával
koronázták meg a
résztvevők. Mindkét
tortán az ezres gyártási számot elért két
termék fotója szerepel felső díszítésképpen, körülöttük
a gyártó csapattal. A
munka persze nem
állhat meg csak percekre, és a pezsgőzéskor ezúttal szerkesztőségünk sem lógott
ki a sorból, nem
kellett keresnünk a
szeszmentes változatot.
A búcsú előtt még egy meglepetés
várt a vendégekre. Bugyi László Guriga,
a gyár kitűnő géplakatos szakembere, de
mint a Jászságban sokan tudják a hatalmas monstrumokat megmunkálni képes
dolgos kezek kiválóan kezelik a fényképezőgép finom mechanikáját is. Guriga
egyedi látásmódú, remek alkotásaiból már
számos kiállítást láthattunk. Az ünnepség
jó alkalmat kínált arra, hogy megnyíljon
a fotóit tartalmazó állandó kiállítás a cég
központi épületének emeleti folyosóján.
A Jászság tájait, természeti arcát bemutató fényképgyűjtemény a munkatársakat
hivatott jókedvre deríteni, egy-egy pillanatra megállítani, rácsodálkoztatni természeti kincseinkre és kreatív gondolatok
születését ösztönözni.

Iskolakezdés

2018. augusztus 30.

www.jku.hu

3. oldal

Tanévkezdés a középiskolákban

 folytatás az 1. oldalról
A versenyszerűen sportoló diákok
sporttevékenységét a köznevelési típusú
sportiskolai rendszerben való részvétel
lehetőségével támogatják. Az intézményben a szakos ellátottság 100 %-os,
a hiányzó szakokat óraadók bevonásával
igyekeznek pótolni. Az eszközbeszerzések során két tanterem bútorzatát cserélték le, valamint a fizika-kémia szaktanterem berendezését is sikerült egy
pályázatnak köszönhetően beszerezni. A
digitális környezet fejlesztéséhez idéntől
60 tanulói tablet, 43 tanári laptop, valamint LOGI Starter és LEGO Robot
eszközcsomagok is hozzájárulnak.
A Jászberényi Nagyboldogasszony
Katolikus Kéttannyelvű Középiskola, Általános Iskola és Gimnázium
9. évfolyamában egy osztály működik,
melyben ettől a tanévtől huszonöt diák
kezdheti meg tanulmányait. Jelenleg kilencvenhárom gimnazista tanuló jár az
intézménybe, a pedagógusi ellátottság
pedig 100%-os. Idén nyáron az intézményen belül kisebb beruházások valósultak meg, melyek főként a termek

általános karbantartását és korszerűsítését célozták meg, továbbá a gimnáziumépület tetejének javítására is sor került.
A Terplán Zénó Ferences Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskolában a 2018/2019-es tanévben
három osztályt indítanak a nyelvi előkészítős képzés mellett az alábbi ágazatokban: közlekedés, szállítmányozás és
logisztika, közgazdaság, informatika és
közlekedésgépész. A 9. évfolyam több
mint száz tanulója mellett a kétéves esti
érettségi, OKJ-s képzések és a vállalkozási mérlegképes könyvelő osztályok bővítik képzési palettájukat. A nyár folyamán
az intézményben az időszakos karbantartási munkák kerültek elvégzésre.
A Lehel Vezér Gimnázium igazgatója, Antics István kérésünkre elmondta, hogy idén is a megszokottak szerint
négy osztályt indítanak harminc fő
feletti létszámmal: egyet ötödiktől,
valamint négy további, fakultatív jellegű osztályt, ahol emelt óraszámban
tanulhatnak nyelveket, matematikát,
informatikát, kémiát és biológiát a diákok. A nyári szünidő alatt befejeződ-

tek a még januárban elkezdett, Európai
Uniós támogatásból megvalósuló korszerűsítések, melyeknek köszönhetően
a gimnázium teljes elektromos hálózata felújításra került. A Tankerületi Központ által benyújtott pályázat
eredményeképpen szeptembertől LED
panelek helyettesítik a korábbi fényforrásokat, optikai kábeles internetrendszert használhatnak, és a folyosókon
lévő teljes kamera és riasztórendszer

kiépítése is megtörtént. A diákok új
iskolabútorokat vehetnek birtokba,
továbbá a fizika és kémiai kísérleti eszközállomány is bővült.
A Jászberényi Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézményének belseje a nyári szünet folyamán
megújult, miként a kollégiumi épületrész villamoshálózata is. A középiskola
idén 900 diákot fogad. A kilencedik
évfolyamos, szakgimnáziumi osztályokban villamosipari, elektronikai, informatikai és ügyvitel ismeretekre lehet szert tenni. Az általános tantervű
gimnáziumi képzésben lehetőség van
fakultatív órakeretben közbiztonsági

és katonai ágazatban tanulni. Érettségi
utáni szakképzésben automatikai technikus, erősáramú elektrotechnikus,
informatikai rendszerüzemeltető, háztartási gépszerviz szaktechnikus, vagy
irodai titkár képesítést szerezhetnek a
diákok. Az intézményben szeptembertől öt új pedagógus kezdi meg a munkát, így az iskolában dolgozók száma
100 fölé emelkedett. A vezetői struktúrában is változás történt: az igazgatói
posztot Halász Péter tölti be szeptember 1-től, Magyar Gézáné és Bencsik Ferenc igazgatóhelyettesek mellett pedig
Hajdu János az újonnan megválasztott
igazgatóhelyettes, aki a kollégiummal
és a hitélettel kapcsolatos feladatokat
látja el. A 2018/2019-es tanév fontos a
középiskola életében: a Jászságban immáron ötven éve zajlik itt magas szintű
szakképzés, maga az iskola pedig 60.
évfordulóját ünnepli.
A Szolnoki Műszaki Szakképzési
Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ebben
a tanévben 31 osztályt indít. Felnőttoktatás 6 osztályban folyik, szakács,
cukrász, eladó és hegesztő szakmában,
valamint érettségire felkészítő levelező évfolyamokon. Szeptemberben 15
szakközépiskolai képzésben kezdik

meg tanulmányaikat a diákok. Az intézmény által oktatott szakmák közül
számos hiányszakmának számít a megyében – asztalos, autószerelő, gépi forgácsoló, hegesztő, ipari gépész, villanyszerelő, kőműves, pék, pincér, szakács,
cukrász –, így az ezekre beiskolázott
tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. A hátrányos helyzetű diákok
számára az Útravaló Ösztöndíjprogram áll rendelkezésre. A lemorzsolódás
csökkentése céljából a tagintézmény
egy nyertes pályázatnak köszönhetően
részt vesz a GINOP 6.2.3 projektben.
A projekt keretein belül közösségi tér
kerül kialakításra modern eszközökkel
felszerelve, továbbá SMART school
tanteremmel, hegesztő szimulátorral,
gépjármű diagnosztikai rendszerrel, új
gyalupadokkal, fizikai kísérletező és
demonstráló készletekkel, televízió és
CD magnókkal bővült az intézmény
eszköztára. A felújítások során fedett
kerékpártároló beszerzésére, tantermek
általános karbantartására, új bútorok
elhelyezésére és LCD televíziók beszerelésére is sor került. A közismereti
tárgyakhoz szemléltető eszközöket, valamint szakmai eszközöket is vásárolt
az intézmény minden szakmacsoportra
kiterjedően.

A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban a 2018-2019es tanévben 72 fővel három első osztályt
indítanak köznevelési típusú sportiskolai tagozatként, ahol kiemelt szerepet
kap a korcsolyaoktatás és a labdarúgás.
A diákok mindhárom osztályban angol
vagy német nyelvet tanulhatnak. Pomázi Imréné intézményvezető asszony
elmondta, hogy az iskolában továbbra
is hangsúlyos az alapok elsajátítása, ezért
magasabb óraszámban tanítják a matematikát, valamint a magyar nyelv és irodalmat. A Jászberényi Tankerületi Központ által benyújtott, „Fejlesztés 2017 a
Sportiskolában” című pályázat keretéből
közel 60 millió forintos összegű beruházás történt. Kicserélték a nyílászárókat,
megvalósult a homlokzat szigetelése,
megújult a tornaterem vizesblokkja, az
udvar egy része térkövet kapott, és a kerékpártárolók felújítása is megtörtént. A
Nemzeti Tehetségprogramhoz benyújtott művészeti pályázat 1.250.000 forintos támogatásban részesült. A tavasszal
lezajlott Közlekedik a Család pályázaton
500.000 forintos eszköztámogatást kapott az intézmény. Ebből az összegből
az ősz folyamán mászófalat szeretnének
az iskola udvarára telepíteni – részletezte
az igazgató asszony. Sikeresen pályáztak

a Határtalanul! programokra, melynek
eredményeként több csoport is kiutazik
Erdélybe a tanév során.
A Nagyboldogasszony Katolikus Kéttannyelvű Általános Iskola és
Gimnázium három első osztályt indít,
67 gyermekkel. Az iskolában ezen a nyáron kisebb fejlesztések valósultak meg. A
termekben tisztasági festések, valamint
lambéria- és parkettajavítás, lakkozás,
korszerűsítés történt. Néhány kiszolgálóhelyiség megújult, és a gimnáziumépület
tetejének javítását is elvégezték.
A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola 17 osztállyal startol, melyekbe összesen 378 tanuló jár. Sanyó Ivett
iskolatitkár lapunkat arról tájékoztatta,
hogy több nagy felújításon van túl az
iskola, de néhány munkálat még jelenleg is tart. Az energetikai felújítások
befejeződtek, így új, korszerű kazánrendszerrel gazdagodott az intézmény.
Folyamatban van az épület teljes külső
szigetelése, festése, valamint várhatóan
új ablakokat is kapnak. Idén a 4. és 5.
évfolyamokon nívó csoportos bontást
hoztak létre matematika, magyar nyelv
és irodalom tantárgyakból. Ezzel megvalósul az intézmény kitűzött célja, a
tehetséggongozásra és a felzárkóztatásra
való erőteljesebb koncentráció.

Általános iskolai körkép

A nyári szünet a diákoknak a pihenésről szól, míg az iskolákban ez idő
alatt valósulnak meg fejlesztések, hogy
szeptember elsejével rendezett, színvonalas környezetben kezdődjön a tanév.
Cikkünkben összegyűjtve közöljük az
általános iskolák újdonságait, valamint a tanévkezdési tudnivalókat.
Szabó Lilla
A Szent István Körúti Általános
Iskola és Speciális Szakiskola idén 15
osztállyal, a tavalyihoz képest eggyel többel kezdi meg a tanévet. Ebből 8 általános-, 3 szak- és 4 készségfejlesztő osztály
indul szeptemberben. A tankönyvek
rendben megérkeztek, és hamarosan át
is vehetik azokat új gazdáik. Bárcziné
Kulcsár Júlia, az intézmény vezetője elmondta, hogy az idei tanévben is hangsúlyos lesz a gyermekek egyénre szabott
fejlesztése és a környezeti nevelés. Ez
utóbbi olyannyira nagy szerepet kap az
iskola életében, hogy szeptemberben a
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Jászberényben szervezi meg az országos

találkozóját. Az ÖKO iskola rendszerint
bebizonyítja, hogy a gyermekek tanításában kiemelt figyelmet fordítanak a környezeti nevelésre. Az országos társaság
ezt felismerve határozott úgy, hogy ebben az évben A Szent István körúti iskolát választják a konferencia helyszínéül.
A Székely Mihály Általános Iskolában az eddigi hagyományokat követve
indul a tanév összesen nyolc osztállyal.
Idén 30 elsős diák kezdi meg iskolaévét az intézményben. A tavalyi létszámhoz képest négy tanulóval nőtt az
elsős beiratkozók száma – tájékoztatott
Tukacsné Kovács Judit igazgatóasszony.
A továbbiakban arról informálta lapunkat, hogy a nyár folyamán megtörténtek a tisztasági festések a termekben,
öltözőkben és a mosdóhelységekben is.
Augusztus 8-án rendben megérkeztek az
ingyenes tankönyvek, melyeket az első
tanítási napon osztanak ki a tanárnők.
Előreláthatólag az iskola az előző évek
irányvonalát folytatva idén is számos
Erasmus+ programban vesz részt.
A Bercsényi Miklós Általános Iskolában nagyobb változás várható az

idei tanévben, hiszen szeptembertől önálló intézményként kezdik meg az évet.
Az iskola iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a tervezett két első osztály
helyett hármat indítottak, így összesen
20 osztállyal kezdődik a tanév. Faragó
Sándor József intézményvezető arról számolt be, hogy az intézmény a befogadóképessége határán van, ami 560 főt
jelent. Jelenleg 530 tanuló jár az iskolába, bár a pontos létszám a pótbeiratko-

zás után realizálódik – mondta Faragó
Sándor. A nyár folyamán több fejlesztés
is megvalósult. A Jászberényi Tankerület
jóvoltából egy tanteremből két kisebb
termet hoztak létre, amelyek alkalmasak
lesznek kis létszámú órák tartására. Az
önkormányzat támogatásának eredményeképpen megújul a fűtési rendszer. A
szükséges meleget geotermikus energia
fogja biztosítani hőszivattyúk és napelemek segítségével. Ezen felül tervben
van az épület külső hőszigetelése is. A
tankönyveket határidőre és hiánytalanul
leszállították, minden gyermek ingyenes
tankönyvből tanulhat.
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A kultúra a nemzet lelke
 folytatás az 1. oldalról
Elmondta, hogy a technológia fejlődésével egyre fontosabb az infrastruktúra fejlesztése, amelyhez elengedhetetlen
az innováció és a magyar vállalkozók
kreativitása. Mindemellett nem lehet
megfeledkezni a család és a tradicionális
értékek megőrzéséről sem.
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy ma Magyarországon a reményteljes újrakezdés
tanúi lehetünk. Ez köszönhető a sikeres
gazdaságpolitikának, az eredményes társadalompolitikának, a határozott külpolitikának, valamint a meg nem alkuvó
nemzetpolitikának. Minden gazdasági,
társadalmi és kulturális megmozdulás
legfőbb célja, hogy a Kárpát-medencei
magyarság ismét egységes, erős nemzetté
váljon. – Abban hiszek, hogy a magyar
nemzet újraegyesítésének megtestesítője
a magyar anyanyelv és a nemzeti kultúra… A kultúra a nemzet lelke, ezért
küldetésünk, hogy a nemzeti kultúra
megteremtse a ma élő és felnövekvő magyarok között az összetartozás örömét –
mondta az államtitkár.
A felnövekvő generáció hagyományszeretetét mi sem bizonyította jobban,
mint tehetséges néptáncosaink, a Jártató
Ifjúsági Táncegyüttes soron következő
műsora és a Fricska táncegyüttes fellépése.
Az ünnepélyes megnyitót követően
Papp Imre, a rendezvény szervezője konferálta fel dr. György László államtitkárt,

aki vitaindító gondolataival indította
útjára a kerekasztal-beszélgetést. A tanácskozás főbb témái a kulturális és gazdasági dimenziókra, az újkori közgazdasági és gazdaságpolitikai gondolkodás
fontosságára, valamint a Kárpát-Haza
Klub szerepére világítottak rá.
Ezt követően Rédei István, a CO-OP
Star Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a
megjelenteket és átadta a szót a közönség
soraiban ülőknek. Többen határon túli
vidékről érkeztek, és számos kérdést fogalmaztak meg, többek között a Kárpátmedencében élők támogatásával kapcsolatban, a munkaerőhiány leküzdésének
kezeléséről, de volt olyan is, aki Magyarország boldogságindexére volt kíváncsi.

A továbbiakban Kádár Zoltán kabinetfőnök tartotta meg a konferencia
első előadását, melyben Magyarország
nemzetpolitikáját és annak eredményeit
ismertette. Az egyik legnagyobb eredmény a 2010 és 2018 között megvalósuló nemzetegyesítés, hiszen ez idő alatt
több mint egymillió külhoni magyar
állampolgár tett esküt. Szintén kiemelt
érdemként említette a rendszerszintűvé vált nemzetpolitikai támogatásokat,
amely tavaly csaknem 100 milliárd forintot jelentett a határontúliak számára. Az elmúlt években mintegy 5000
külhoni magyar intézmény működése
és programjai váltak fenntarthatóvá.
Hangsúlyos a Kárpát-medence óvodafejlesztési program, az erre fordított
38,6 milliárd forintból a tervek szerint
150 új óvoda és bölcsőde épül, valamint
több mint 400 intézmény megújul. A
továbbiakban elmondta, hogy kitűzött
cél az ösztöndíjas programokban a támogatottak létszámának növelése, valamint meghirdetett emlékévek programsorozatának lebonyolítása. Kifejtette,
hogy fontos cél a diaszpóraközösségek és
a külhoni magyar kisközösségek támogatása, illetve a szakképzésben tanulók,
vállalkozások és családok segítése.
Az előadás után az elhangzottakra
reagálva osztották meg észrevételeiket
és tették fel kérdéseiket a jelenlevők,
mellyel egyben le is zárult a csütörtöki
tanácskozás.

Innováció napjainkban

Dobó István a Vajdaság gazdasági
helyzetét ismertette a résztvevőkkel.
A részben autonóm tartományként
nyilvántartott Vajdaság Szerbia legfejlettebb régiója, az ország éléskamrája.
Sajnos a kormány úgy próbálja a régiók közötti szakadékot áthidalni, hogy
inkább a Vajdaság gazdaságát szorítja vissza az ország egyéb területeinek
szintjére. Itt is jellemző az elvándorlás,
amit különböző gazdasági programokkal igyekeznek orvosolni.
A következőkben a 16 magyarlakta
járás alkotta Felvidék helyzetével ismerkedtünk meg. Itt a Baross Gábor
program keretén belül 16 millió eurót
fordítottak gazdaságélénkítésre. Jellemző a magyarlakta járások elöregedése,
az alacsony iskolázottság, az elvándorlás. A járások között nincs különösebb
együttműködés, a magyarságtudat nem
épített ki gazdasági kapcsolatokat, így
hatalmas szakadékok vannak az egyes
területek között. Míg a Pozsony-Kassa
centrum az ország legfejlettebb ipari
vidéke, addig ezzel ellentétben Nógrád és Gömör a legelmaradottabb. Itt
20 százalék körüli a munkanélküliség,
amíg Pozsony ötvenezer külföldi vendégmunkást foglalkoztat.
Ugrai András, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet pályázati koordinációs
szakértője ugyancsak a szlovák helyzetről beszélt a szlovák-magyar együttműködés tükrében. Az általa menedzselt
projekt egy határon átnyúló uniós
program része. A szlovák és a magyar
állam közösen kapott támogatást egy
gyógynövényekre épülő együttműködés kiépítésére. Az elsősorban a helyben maradást célzó pályázat eredményeként több helyszínen, – például
Tokajban, Varsányban – szerveznek
motivációs rendezvényeket.
Dobos Zoltán, az EXIM Bank Közép-alföldi régiójának regionális vezetője
zárta a pénteki konferencia előadás részét. A bank növekedés-orientáltságának
kiemelt alapja a hitelkihelyezés. A hitelkonstrukciók nagy része egész termékciklusokra megoldást tud nyújtani ezzel
segítve az innovációt, a modernizációt,
ami a gyors ütemben fejlődő gazdasági
világban való megmaradás záloga.

Pénteken a meghívott előadók a
munkaerőpiaci helyzetet, az innovációt, a technológiai megújulás szükségességét, és az ehhez kapcsolódó
gazdasági kérdéskört vették górcső
alá Kárpát-medencei kitekintéssel
dr. Rédei István moderálásával.
Kárpáti Márta

Benedek Fülöp, az OTP Bank Agrárágazati igazgatója előadásában a
bank Kárpát-medencei működését
mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági sikerekhez elsősorban együttműködés szükséges. Fontos a kulturális
kapcsolatok ápolása, ám elengedhetetlen a magyar gyárak, a termőföld, a
termelőüzemek magyar kézben tartása. A bankcsoport anyagi támogatásai,
kedvező hitelkonstrukciói segítenek
megtartani, illetve visszaszerezni a külföldi tulajdonba került ingatlanokat.
Az előadás az agráriumot segítő banki
megoldásokra tért ki részletesen.
Kuti Mihály, a Jászsági Menedzser
Klub Egyesület Főnix díjas kitüntetettje saját vállalkozását, a családi tulajdonú Kód Kft-t, illetve a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó Navayo-t mutatta be a
hallgatóságnak. A cég meghatározó szereplője a hazai épületvillamossági piacnak, és az európai hűtéstechnikai célú
villamos részegység gyártásnak is. A
vállalkozás számára elengedhetetlen az
innovatív gondolkodás, a digitalizáció,
az internetes kommunikáció. A
robotizáció napjainkban nem lehetőség, hanem a megmaradás záloga.
Szintén a Jászsági Menedzser Klub
Egyesület Főnix díjas kitüntetettje
Szikra István, aki egyébként a rendezvénynek otthont adó Szikra Galéria
tulajdonosa. Ezúttal a galéria létrehozásának anyagi lehetőségeit megteremtő vállalkozásáról, a Scintilla Kft-ről
szólt előadásában. Hangsúlyozta, a cég
alapjainak megépítéséhez elengedhetetlen fontosságúak azok a gyökerek,
amelyeket ifjú mérnökként, az előtte
szóló Kuti Mihályhoz hasonlóan a Le-

hel Hűtőgépgyár nyújtott számukra. A
„garázsvállalkozásként” indult társaság
életében mára döntő szerepet játszik
az automatizálás. A mintegy négyszáz
embernyi munkaerőhiányt robotokkal
próbálják pótolni. A nagy precizitású
gyors automaták, félautomaták több
száz ember munkáját váltják ki a villamos iparban.
Az előadásokat követő hozzászólások során mindkét cégvezető kifejtette,
hogy a munkaerőt különböző juttatásokkal, közös rendezvényekkel, kulturális programokkal igyekeznek méltányolni és megtartani, mert az anyagi
biztonság mellett az is fontos, hogy a
munkavállaló jól érezze magát napi
tevékenységében, a munkát a lehetőségekhez mérten örömként élje meg.
A szünetet követően Pataki Gábor, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók
Szövetségének alelnöke folytatta az
előadások sorát. A Kárpát-medence
gazdasági szereplői csak együtt, globálisan tudnak érvényesülni a világpiacon. Amennyiben az egyes régiók
sikeresek tudnak lenni, akkor az egész
magyarlakta vidék fejlődőképes lehet.
A régió egészének meg kell küzdeni a
demográfiai változások, az elvándorlás
kihívásaival. A fiatalok itthon tartása,
az innovatív, friss szemlélet elfogadása
jelenthet megoldást.
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Soknak semmi sem lehetetlen

Szombaton a Családok Éve és a Semmelweis- emlékév alkalmából a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége és
annak elnöke, Szőnyi Kinga közreműködésével kerekasztal-beszélgetések zajlottak.
Demeter Gábor

Az elnök asszony
örömének adott hangot, hogy a KárpátHaza
Konferencián
való jelenlétükkel egyfajta értékmentéshez
és jövőbeli értékek átmentéséhez kapcsolódhat
szövetségük.
A résztvevők a „Szakképzéssel a nemzeti
identitás megőrzéséért és szülőföldön maradásért” című témával kezdték az eszmecserét. Vitaindítónak
a Magyar Asszonyok
Érdekszövetsége által
adományozott Arany Búzaszem Díjjal
kitüntetett dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
rektora mutatta be a Kárpátalján fennálló mai helyzetet a múlt és a jelen tükrében. Ezt követően, első körben hazai
és határon túli magyar-lakta területek
iskoláiból érkezett intézményvezetők
ültek a hallgatóság elé és mondták el
gondolataikat, beszéltek a náluk fennálló helyzetről. Az előadók egyetértettek abban, hogy az oktatás sorskérdés
a Kárpát-medencében és a Moldvában
élő magyarság megmaradásában. Erről
gondolkodva az identitás kérdése több
hozzászólásban is előkerült.

Az identitás megéléséről és megvallásáról ejtett néhány szót dr. Dobos
László, a Jászok Egyesületének ügyvivője. Mihályi Gábor, az Állami Népi
Együttes művészeti vezetője a kultúra felől közelített az identitás megőrzésének kérdéséhez, tevékenységükben
a színpad mágikus terén át próbálnak
hatni ebben is a világra.

Az első kérdéskör lezárását követően a Jászsági Hagyományőrző Egylet
dalcsokorral kedveskedett a konferencia résztvevőinek.
A második kerekasztal-beszélgetésnél a pódiumon civil szervezetek képviselői, kulturális és oktatási intézmények vezetői, szakemberei osztották
meg gondolataikat a témáról, ami „Útkeresés: XXI. század” címet viselte. Az
eszmecsere szereplői, hozzászólói kiemelték, hogy nem nőhet fel olyan generáció, amelynek nem adjuk át azt,
amit elődeinktől kaptunk.
Papp Imre, az esemény főszervezője az ebben az esztendőben létrehozott

Kárpát-Haza Klub tevékenységét mutatta be. Csatlakozásra hívta fel mindazokat, akik tenni akarnak a magyarság
megmaradásáért és egyetértenek a klub
céljaival, amit úgy fogalmazott meg:
Több, mint ezeréves múltunk jó alapot
és önbizalmat szolgáltat ahhoz, hogy
összefogva, együtt tudjuk építeni saját
jövőnket a Kárpát-medencében.
A témakör méltó befejezése egy dal
volt, amit Moldvából érkezett csángó
asszonyok énekeltek szívhez szóló átéléssel.
Hogy legyen kinek továbbadni az
addigi beszélgetéseken elhangzottakat, annak egy nagy titka van: szülessenek gyermekek. Éppen ezért a „Semmelweis utódai a magyar családokért”
címmel tartották a harmadik kerekasztal-beszélgetést. Koraszülött-mentéssel foglalkozó szakemberek, az így világra jött gyermekek szüleinek érdekképviseletét felvállaló civil szervezetek
munkatársai mondták el tapasztalataikat. Mindannyian kiemelték és fókuszba helyezték az édesapák szerepét
az ilyen élethelyzetben, ugyanis a koraszülött babánál nem mindig az édesanya az első, aki kontaktusba kerülhet
a csöppséggel. Az édesapa teste, érintése „második inkubátorként” működhet. A szakemberek elsődlegesnek tartották a családbarát szülészetek kialakításának ösztönzését, az anyatejes táplálás fontosságának megismertetését.
A konferencia zárásaképpen Papp
Imre főszervező röviden összefoglalta a
három nap történéseit. Kiemelte: úgy
látja, odafigyelnek munkájukra és érdemes összefogni. Végezetül Széchenyi
István gondolatával zárta az eseményt:
„Egynek minden nehéz, soknak semmi
sem lehetetlen.”

SZMSZC KLAPKA GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
OM Azonosító: 203056
H-5100 Jászberény, Hatvani út 2.
Tel.: igazgatóság: 06-20/394-9349,
gazdasági iroda: 06-20//393-8112
e-mail cím:
klapkagyorgyszki@gmail.com
Bankszámlaszám:
10045002-00335553-00000000
Adószám: 15832180-2-16
www.szolmusz.hu
Engedélyszám: E-001300/2015

Tagintézményünk a 2018/2019. tanévben,
korlátozott létszámban, a következő
képzésekre várja még a jelentkezőket:
13. évfolyam

(szakirányú ágazati érettségizettek részére):

● autószerelő,
● vendéglátásszervező-vendéglős
● fodrász
● kereskedő

Felnőttoktatás

(iskolai rendszerű, 2 éves képzés, esti tagozaton):

● eladó
● ipari gépész
● gépi forgácsoló
● cukrász
● autóelektronikai műszerész

Érettségire történő felkészítés, 2 éves
képzés, nappali és levelező tagozaton
(szakmával rendelkezők részére)
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Szeptemberi ajánlatok
Zagyvamenti Közösségi Futás
szeptember 1., szombat 10 óra

Nemzedékek című kiállítás megnyitója
szeptember 4., kedd 17 óra Rácz Kálmán emlékére, születésének 110. évfordulója alkalmából
rendeznek kiállítást, melyen bemutatkozik a fia,
Rácz Gábor iparművész és az ő lánya, Rácz Eszter
képzőművész is. Ez alkalommal mutatják be
szeptember hónap műtárgyaként Rácz Kálmán
Vízpart, Tahi című festményét. A kiállítást Rácz
Gábor iparművész nyitja meg.
Szikra Galéria

Várnak minden futót és futást szeretőt az idén
nem versenyként meghirdetett közösségi futásra.
Ez a pusztán a futás öröméért megtartott rendezvény a tíz éve megrendezésre kerülő Zagyvamenti
Maraton 21,2 km-es útvonalán halad. Futhatsz
félmaratont egyéniben vagy párban, váltóban.
Minden teljesítőt egyedi befutóéremmel díjaznak! Gyülekező, induló és érkező hely:
Szántai Tornakert

8. Jász EXPO & Fesztivál
Szeptember 7–9. (péntek-vasárnap)
szeptember 7., péntek
10-17 óra Népek meséi – képzőművészeti kalandozás a mesék világába.
14 óra Vásárnyitás.
15 óra Palotásy János Zeneiskola fúvószenekarának zenés üdvözlője.
16 óra Ünnepélyes vásármegnyitó és díjátadó.
17 óra Vigano AMI néptáncgála.
19 óra Hevesi Happy Band fesztiválkoncert.
20 óra Hevesi Tamás élő nagykoncert.
21 óra Hevesi Happy Band fesztiválbuli.
szeptember 8., szombat
10-17 óra Mesterségek Randevúja (bemutató,
árusítás, kézműves foglalkoztató).
11 óra A három kívánság – népmese feldolgozás
a Kelepelő Bábcsoport előadásában.
12 óra Ceglédi Ízek Kóstolója (öreglebbencs
készül Ecser István szakács vezetésével a Laska
Pista csapatától).
12.10 óra Jó ebédhez szól a nóta – Farkas Rozika
nótaénekes műsora.
13 óra Palicsiak Jászberényben – a Szederinda
Népdalkör és a Kossuth Népdalkör előadása.
14 óra Cegléd bemutatkozik – a Patkós Irma
Művészeti Iskola műsora.
17 óra Karinthy Frigyes: A bűvös szék – felnőtteknek szóló komédia – a MASZK Színjátszó
Kör előadásában (Lajosmizse).
18.15 óra A Cool And The Jazz Band koncertje
a pódium színpadon.
20 óra Jászmagyarok emlékkoncert.
szeptember 9., vasárnap
10-17 óra Családi Nap – Jászsági Népmesepont
és Meseösvény. 11 óra Csillagszemű juhász – a
Csurgó zenekar mesefeldolgozása.
14.30 óra VII. Jászsági Pálinkamustra eredményhirdetése. 16 óra Itt járt Mátyás király – a
Berényi Színjátékos Társaság gyermekműsora.
17 óra Irigy Hónaljmirigy műsora.
Szentháromság tér

Kárpátia koncert
szeptember 1., szombat 19 óra (kapunyitás)
A már hagyománnyá vált, szeptemberi koncertjére várja az érdeklődőket a Kárpátia zenekar.
Újra dübörög a hamisítatlan magyar rockzene. A
vendég zenekar, a Pannonikum 19.30-kor kezd,
a Kárpátiára 20.30-tól indul a csápolás.
Szabadtéri Színpad
A Szent Rozália kápolna búcsúja
szeptember 2. vasárnap 10 óra
Szent Rozáliának, városunk védőszentjének búcsúünnepét tartják a Nagyboldogasszony Főtemplomban. A mise után a KÉSZ jászberényi csoportja által
alapított Szent Rozália Díjat adják át:
Kovács Kamill ferences testvér posztumusz kapja.
Nagyboldogasszony Főtemplom
Mennyek Királynéja Szűz Mária kiállítás megnyitója
szeptember 2., vasárnap 16 óra
A Szűz Mária és Krisztus életének eseményeit megjelenítő kiállításon bemutatandó mintegy 5000 db
műalkotás a világ minden tájáról, jelentős részben
ismert Mária-kegyhelyekről származik. A kiállított
tárgyak között több száz éves pénzérmék (Máriás), kegytárgyak, szobrok, gobleinek találhatók. A
kiállítást, - mely szeptember 2-10 között látható,
- megnyitja és megáldja Szántó József, a Nagyboldogasszony Főtemplom címzetes apát-plébánosa.
Közreműködik Pálmai Árpád egyházi énekes.
Főnix Színház

Szeptemberi sportprogramok
Szeptember 1., szombat 9 órától
Zagyvamenti Közösségi Futás
versenyközpont, rajt és cél a
Szántai-kertben

Szeptember 22., szombat 7 óra
Jászberényi Fogathajtó Verseny C és D kategóriás fogatok versenye
Állat- és Növénykert előtti füves pálya

Szeptember 1., szombat 16 óra
Labdarúgó NB III Keleti csoport bajnoki
mérkőzés
Jászberényi FC – Sajóbábony
Gyöngyösi Stadion

Szeptember 23., vasárnap 12 órától
Fitt Fest egy új, színes sportnap Katus Attilával és Péntek Enikővel
Nagyboldogasszony Iskola játékcsarnok

Szeptember 6., csütörtök ?? óra
Magyarország – Irán válogatott női röplabdamérkőzés
Bercsényi úti Játékcsarnok
Szeptember 7-9.
„Szeles Péter Emléktorna” Nemzetközi Női
Röplabda
Bercsényi úti Játékcsarnok
Szeptember 14-15.,
szombat-vasárnap, egész nap
Jász Gimnasztika Kupa
Bercsényi úti Játékcsarnok
Szeptember 15., szombat 16 óra
Labdarúgó NB III Keleti csoport bajnoki
mérkőzés
Jászberényi FC – Salgótarján
Gyöngyösi Stadion

Szeptember 29., szombat 8 órától
Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra és Zagyva
Körül Tekergő
Indulás és érkezés helye a
Vasas Horgásztó horgászház

VII. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny
szeptember 9., vasárnap 9 óra
A verseny célja a jászsági, házi fogyasztásra
főzetett pálinkák megmérettetése, a minőségi
pálinka, mint hungarikum kulturált fogyasztásának népszerűsítése, a minőségi házipálinka-készítés segítése. A verseny mellett a pálinkakóstolás
fázisainak megismertetésére is hangsúlyt fektetnek: Szakszerű pálinkakóstolás a gyakorlatban c.
ingyenes program 11 órától kezdődik a múzeum
nagytermében.
Jász Múzeum
Mária, Mária
szeptember 8., szombat 16 óra

Jávor Pál utolsó mulatása
szeptember 14., péntek 18.30 óra

Szűz Mária Szent Neve búcsú
Szeptember 9., vasárnap 11 óra
Szentmisével, szentséges körmenettel ünneplik a
Szűz Mária szent nevére felszentelt Szentkúti templom búcsúját.
Szentkúti templom

Jávor Pál, a színészlegenda, a magyar film
korabeli királya még egyszer mulatni szeretne,
és elmondani mindenkori „bizalmasainak”, a
cigányzenészeknek – mi történt vele eddigi élete
során: kik voltak a szülei, miként lett színész,
hogyan ismerte meg a feleségét, mi történt vele
a koncentrációs táborban és hogyan fogadták a
hollywoodi álomgyárban. Jávor Pál szerepében
Benkő Péter látható, a mulatozást cigányzenekar
kíséri, a darabot Rusz Milán rendezte.
Főnix Színház
Kulturális Örökség Napja - emléktáblaséta
szeptember 15., szombat 14 óra
Kulturális Örökség Napjai keretében a Festők
emlékezete Jászberényben című közös sétára
várnak minden érdeklődőt. Ennek keretében
a Jászberényben élt vagy alkotott festőművészek emléktábláit keresik fel, és a helyszíneken
munkásságuk rövid ismertetésére, megemlékezésre kerül sor. A tervezett útvonal: Hamza D.
Ákos, Benke László, Vuics István, Sáros András,
Thorma János és Gy. Riba János emléktáblája.
Hamza Múzeum és Jász Galéria

Az elveszett evidencia megtalálása –
a Jászok kürtjének kódjai
szeptember 11., kedd 18.30 óra

Ars Sacra Fesztivál –
Nyitott templomok napja
szeptember 15., szombat

Mennyek Királynéja - Szűz Mária kiállítás kapcsán
egyházi Máriás énekekből, népdalokból, népénekekből és biblikus témájú versekből állította össze
koncertműsorát a Jászságban élő és alkotó Bonyár
Judit és Hűvösvölgyi Péter, a NeoFolk zenekar két
alapító tagja.
Főnix Színház

Várszegi Tibor előadása arról, hogy a Jászok
kürtjének faragványait miként lehet elolvasni és
mi van ráírva. Négy közismert kód alkalmazásával
a faragványok egységes szövegként nyitják meg a
kürtre faragott üzenetet.
Főnix Színház
Mária testamentuma –
Nagy Mari önálló estje
szeptember 12., szerda 18.30 óra
Milyen az a világ, ahol egy anyja szeme láttára
keresztre feszített fiú a remény jelképe? Szebb ez
az új, megváltozott világ? Mit jelent egy anyának
a fia nélküli világ? Ezekre a kérdésekre keresi a
választ az ír származású Colm Tóibín Mária testamentuma című kisregényén keresztül.
A regény Szűz Máriáról, Jézus édesanyjáról szól,
így elkerülhetetlen az elmélkedés a hitről és az
egyházról is.
Főnix Színház

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Szervezete több éve közreműködője, rendszeres szervezője az Ars Sacra Fesztivál (Szakrális
Művészetek Hete) országos rendezvénysorozatnak. A Nyitott templomok napján a Ferencesek
temploma lesz látogatható.
Barátok temploma
Jászsági Cigánynap
Szeptember 15., szombat 14 óra.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jászsági
Cigánynapot szervez
Ifjúsági Ház

Programok

2018. augusztus 30.

www.jku.hu

7. oldal

Szeptemberi ajánlatok Szeptemberi moziműsor
Szüreti birkapörköltfőző verseny
szeptember 15., szombat
Birkapörkölt és szabadon választott kategóriában
is várják a főzésben versengőket, a már hagyományos neszűri szüreti rendezvényre. A versenyző
csapatok által hozott pálinkák bírálatára is sor
kerül az esemény fővédnöke, Kalla Pál, a Jászsági
Pálinka Lovagrend nagymesterének vezetésével. Diszvendég a jászfényszarui Szűcs Mihály
Lovasbandérium, bemutatásra kerülnek különböző lovas és kutyás ügyességi feladatok.
Neszűr 8. dűlő mini ABC
Európai Autómentes Nap
szeptember 16., vasárnap 9 óra
9-10.30 óra Gördülő bejárás a város kerékpárútjain. 10-18 óra Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság programja - jászsági
önkéntes tűzoltó egyesületek bemutatkozása. VI.
Jászberényi Zsaru Napok. Jászberény Hulladékgazdálkodási Rendszerének Fejlesztése című
project bemutatása. Elsősegélynyújtó bemutatók, baleseti szimulációk, sebkötözés, sebellátás. Egészségügyi szűrések, vérnyomásmérés,
testtömegindex, testzsírszámítás, életmód-tanácsadás. Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési
Iroda Programja. Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum bemutatkozása. Magyar Honvédség
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság katonai toborzója, fegyverzettechnikai
bemutató. Kerékpáros-, görkorcsolya-, műanyag
motor ügyességi verseny. Színpadi műsorok:
helyi és jászsági sport-, és tánccsoportok, Puding
és Palacsinta bohóc show, Gólyalábas társulat.
Egyéb programok: környezetvédelmi, közlekedési
totó, ökológiai lábnyomszámítás, triál show.
Lehel vezér tér - Szentháromság tér - Szervizút
Színházi bérletsorozat – Sóska, sültkrumpli
szeptember 16., vasárnap 19 óra

Fitt Feszt
szeptember 23., vasárnap 12 óra

Kisterem
Tegnap
magyar-német dráma, 118 perc (12)
Szeptember 6., 7., 8., 16.15 óra, szeptember
9., 10., 18.15 óra, szeptember 11., 12., 21 óra.
Az utolsó pogány király
holland kalandfilm, 160 perc (16)
Szeptember 6., 7., 8., 18.15 óra, szeptember 9.,
10., 20.15 óra, szeptember 11., 12., 16.15 óra.

Nagyterem
Az elrabolt hercegnő
családi animációs film, 85 perc (6)
Szeptember 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16 óra.
Mamma Mia! Sose hagyjuk abba
amerikai zenés vígjáték, 114 perc (12)

Szoba gyerekkel kiadó
francia vígjáték, 105 perc (12)

Fitt Fest, egy új és színesebb sportnap, tele meglepetéssel. A sztárvendégek Katus Attila és Péntek
Enikő edzései is várnak rád. 12 óra Kapunyitás-12.30 óra Megnyitó-13 óra Zumba-13.40
óra Előadás Gulyás Zsuzsival-13.55 óra Kolibri
SE-14 óra Katus Attila-15 óra Kolibri SE-15.15
óra Újdonság: Andi Fitness és Pusztai Móni páros edzése-15.45 óra Kolibri SE-16 óra Péntek
Enikő-17 óra Kolibri SE-17.10 óra Előadás
Gulyás Zsuzsival-17.30 óra Zumba
Plank Challenge a Berény Sport jóvoltából!
Nagyboldogasszony Katolikus Iskola
Tornacsarnokában
Fotókiállítás
szeptember 27., csütörtök Faragó László fotóiból nyílik kiállítás
Hamza Múzeum és Jász Galéria
Kutatók Éjszakája
szeptember 28., péntek ismeretterjesztő előadások a robotika, csillagászat, jövőkutatás témájában.
Városi Könyvtár

Szeptember 6., 7., 8., 21 óra, szeptember 9.,
10., 16.15 óra, szeptember 11., 12., 19 óra.
Remélem legközelebb sikerül meghalnod :)
magyar thriller, dráma, 96 perc (12)
Szeptember 13., 14., 15., 16.15 óra,
szeptember 16., 17., 18.15 óra, szeptember
18., 19., 20.15 óra.

Szeptember 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 18 óra.

Virágvölgy
magyar road movie, 83 perc (16)
Szeptember 13., 14., 18.15 óra, szeptember 16.,
17., 20.15 óra, szeptember 18., 19., 16.15 óra.

Az apáca
amerikai horror, misztikus, thriller (16)
Szeptember 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
15., 17., 18., 19., 20.30 óra.

Három nő
iráni dráma, 100 perc (12)
Szeptember 13., 14., 15., 20.15 óra,
szeptember 16., 17., 16.15 óra, szeptember
18., 19., 18.15 óra.

Hotel Transylvania 3.-Szörnyen rémes vakáció
amerikai családi animációs film (6)
Szeptember 13., 14., 15., 17., 18., 19., 16 óra.

Az apáca
amerikai horror, misztikus, thriller (16)

Egy kis szívesség
amerikai krimi, misztikus, thriller, 117 perc (16)
Szeptember 13., 14., 15., 17., 18., 19., 18 óra.
Macskafogó
magyar-kanadai-NSZK animációs film, 96 perc (6)
Szeptember 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 16 óra.

Idősek Napja
Szeptember 28., péntek 14 óra
Ifjúsági Ház

Végállomás: esküvő
amerikai romantikus komédia, dráma, 90 perc (12)
Szeptember 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 18 óra.

Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra és
Zagyva körül tekergő
szeptember 29., szombat 8 óra

Predator - A ragadozó
amerikai akciófilm, kalandfilm, horror, 101 perc (16)
Szeptember 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 20 óra.
Apróláb
amerikai családi animációs film (6)
Szeptember 15., 18.15 óra.

A darab egy öltözőben játszódik, ahol két
partjelző és egy futballbíró készülődik két csapat
sorsdöntő összecsapására. A Sóska, sültkrumpli
azonban jóval többről szól, mint a foci: a három
férfi életéről, magánügyeikről, a csalárd Mariannról. Iróniával, humorral, szarkazmussal fűszerezett dráma. A könnyeztetőn kacagtató darab
méltán aratott sikert egyaránt hazai és külföldi
színpadokon. Igazi felhőtlen szórakozást jelent. A
József Attila Színház vendégjátékának szereplői:
Nemcsák Károly, Bozsó Péter, Karácsonyi Zoltán
Lehel Film - Színház
II. LVG Diák-Film Fesztivál
szeptember 19., szerda 14 óra
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra készítettek filmeket középiskolás diákok, barátság és
szerelem valamint szabadon választott témában.
A fesztivál keretében hirdetnek győzteseket, a kiválasztott alkotásokat levetítik és találkozni lehet
a filmek készítőivel.
Lehel Film - Színház

A Hajta kerékpáros teljesítménytúra már több
mint negyedszázada meghatározó szabadidősport-eseménye városunknak. Jászberény környékét, a Hajta-mocsár és a Zagyva-ártér természeti
értékeit mutatja be. A Hajta kerékpáros teljesítménytúra két útvonalán 50 km-es és 36 km-es
útvonalak bejárására lesz lehetőség. A Zagyva
körül tekergő 16 km-es túráját kisgyerekek is
könnyen teljesíthetik. A túrák teljesítőit egyedi
kitűzővel és emléklappal jutalmazzák.
Indulás és érkezés: Vasas Horgásztó - horgászház
„Tegyük együtt élhetőbbé városunkat!” –
jótékonysági fellépés
szeptember 30., vasárnap 15.30 óra

Reneszánsztól napjainkig
szeptember 22., szombat 18 óra
Közös kórushangverseny a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom kórusa és a Cantate
Nobis Énekegyüttes közreműködésével.
Déryné Rendezvényház
Jászberényi Fogathajtó Verseny
szeptember 22., szombat 7 óra
C és D kategóriás fogatok versenye, csikósbemutató, látványos karusszel. Kézműves bemutató és
vásári forgatag, körhinta, légvár, pónilovaglás. Jó
hangulatú programok a család minden tagjának!
Állat- és Növénykert előtti füves pályán

A művészet templomai: Caravaggio
színes, feliratos, olasz dokumentumfilm (12)
Szeptember 20., 21., 22., 16.15 óra,
szeptember 23., 24., 18.15 óra, szeptember
25., 26., 20.15 óra.
Briliáns válás
francia-belga vígjáték, 95 perc (12)
Szeptember 20., 21., 22., 18.15 óra,
szeptember 23., 24., 20.15 óra, szeptember
25., 26., 16.15 óra.
A monostor gyermekei
bhutáni-magyar-holland dokumentumfilm,
74 perc (12)
Szeptember 20., 21., 22., 20.15 óra,
szeptember 23., 24., 16.15 óra, szeptember
25., 26., 18.15 óra.

Johnny English újra lecsap
francia-amerikai-angol vígjáték, akciófilm (12)

Utoya, július 22.
norvég dráma, thriller, 90 perc (16)
Szeptember 27., 28., 29., 16.15 óra,
szeptember 30., október 1., 18.45 óra,
október 2., 3., 21 óra.
Csuklyások - BlacKkKlansman
amerikai életrajzi film, vígjáték, krimi, 128 perc
(16)
Szeptember 27., 28., 29., 18.15 óra,
szeptember 30., október 1., 20.45 óra,
október 2., 3., 16.15 óra.

Jótékonysági előadást tart a Jászság Népi Együttes, melynek bevételét a Yakuzák SE által működtetett Y Ház udvarán épülő tornapálya építésére
ajánlja fel.
Lehel Film - Színház

Szeptember 27., 28., 29., 30., október 1., 2.,
3., 16 óra.

Napszállta
magyar-francia dráma, 144 perc (12)
Szeptember 27., 28., 29., 20.45 óra,
szeptember 30., október 1., 16.15 óra,
október 2., 3., 18.30 óra.

Szeptember 27., 28., 29., 30., október 1., 2.,
3., 18 óra.
Keresés
amerikai misztikus thriller, dráma, 102 perc (12)
Szeptember 27., 28., 29., 30., október 1., 2.,
3., 20.30 óra.

8. oldal
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Egy úton egy célért

A Mária Út Egyesület minden évben egynapos zarándoklatot szervez, amely több mint száz települést
érint országunkban. Jászberényben
augusztus utolsó szombatján indult
útnak a közel húsz kilométeres távra
vállalkozó csoport.
Kazsimér
A Mária Út, Máriazell – Csíksomlyó közötti fő és gyűjtő útvonalakra
minden évben gyalogos zarándoklatot
hirdetnek, mely során sok tízezer ember indul el, keresve az élményt, hogy
egymás mellett, egymás társaságában,
a lelki összetartozás által egy jó célt
támogassanak. Idén az édesanyákért,
a gyermekekre vágyó családokért húztak túracipőt a hívő közösségek, ezzel is
segítve a még meg nem születettek oly
régóta várt érkezését.
A jászberényi csoport augusztus 25én reggel, immáron ötödik alkalommal
kelt útra a Ferencesek teréről Mihályi
Antal vezetésével Jászfényszarura. Két
megállót követően a Szentcsalád térre
érkezvén zárult a fáradságos, ám annál
lélekemelőbb búcsújárás, melyre szinte
minden korosztályból vállalkoztak.
A Ferences Templom előtt gyülekezők között zömében rendszeres
résztvevők várakoztak, de voltak olyanok is, akik egy hosszabb zarándokútra
készülnek, vagy csak a természetjárás
szeretete vonzotta őket a különleges
alkalomra. Elmondásuk szerint nem
magukért veszik nyakukba az árnyas
dűlőutakat, hanem azokért, akiknek

a leginkább szükségük van az égbe
szálló imákra, a kisgyermeket nevelő,
vagy apróságra vágyó házaspárokért.
Az egyik hölgy egy korábbi zarándoklat után történt csodáról is beszámolt,
ugyanis bérmakeresztlánya a hatodik
sikertelen próbálkozás után – köszönhetően a hit erejének – végre anyai örömök elé nézhet.
Az indulást megelőző percekben
Taczman András diakónus áldásos szavait raktározhatta el a közel húszfős
csapat. „Az Úrnak tett szolgálat velejárója, hogy meg kell tanulnunk elengedni, lemondani, és az imádságban
kiteljesedni. Mindannyian, akik ma
eljöttek, valójában a mennyei Jeruzsálem felé igyekeznek, hogy Krisztus
előtt leborulva megteljenek örömmel.”
A továbbiakban három szent intelemre
hívta fel a figyelmet: A zarándok nem
valahová, hanem valakihez, Istenhez
igyekszik, a zarándok sohasem dicsekszik, és sohasem panaszkodik. Beszéde végén a leendő édesanyák szívéről
szólt, melyet remél, hogy a zarándokok
imádságai, elmélkedései, énekei, a Boldogságos Szent Szűz anyai szívéhez hasonlóvá alakítanak majd.
A főleg vidékről érkezett résztvevők
egészen délután 16 óráig ballagtak a
magasba tartott keresztjelkép mögött,
hogy beteljesítsék lelki céljaikat. Az érkezésük tiszteletére tartott szentmisét
és ünnepélyes fogadást követően szervezett busszal térhettek haza otthonaikba, remélve, hogy minden megtett
lépésükkel a gyermekért küzdők is közelebb kerültek álmaikhoz.

Jászberényi telephelyű cég keres

kivonuló és értékszállításra
munkatársakat.
Elvárások:
● B kategóriás jogosítvány
● Érvényes vagyonőri igazolvány
● Fegyvervizsga

Érdeklődni:
a 06-30/985-8384-es telefonszámon lehet.
Fényképes önéletrajzot az
ertektar.jaszbereny@redcegcsoport.hu
e-mail címre várjuk.

2018. augusztus 30.

Jász-Expo nyolcadszor
 folytatás az 1. oldalról
Az expó programjait (megnyitó, gazdasági fórum) az építkező
tradicionalitás jellemzi, amely évről-évre a múltban gyökerezik. Ami a programokat illeti, ez az első év, amikor a
fesztiválon kitapinthatóan és érezhetően megjelenik a jász élet stílusa, jellegzetessége és kuriózuma.
Idén is lesz díszvendége a rendezvénynek?
Ebben az évben Cegléd város lesz
a díszvendégünk, amely közelsége és
gazdasági potenciálja miatt gyümölcsöző kapcsolatokat építhet és fejleszthet
a gazdaság és a kultúra területén egyaránt. Most már elárulhatom, hogy
az expóra kilátogató közönségnek is
kellemes meglepetés lesz az iparművészet néhány kézzel „tapintható” ceglédi mesterműve. Egzotikus kiállítóként
üdvözölhetjük Irán Magyarországi
Nagykövetségének a standját is az ’A’
pavilonban. A gasztronómiai (laska
tészta) és a színpadművészeti bemutatókról bővebben a fesztivál programjában tájékozódhatnak.
Milyen az érdeklődés, kik lesznek
a tovább résztvevők?
Az érdeklődésre jellemző, hogy már
az előző expó alatt/után a kiállítói területeknek mintegy 70 %-a előfoglalással elkelt ezúttal is. Így nekünk, szervezőknek
okoz nehézséget a „megőrizve megújulni” elvünk teljesítése, amely a kiállítók és
a látogatók igényeinek is megfelel.
Mennyire lesz ez a rendezvény
expó, és mennyire fesztivál?
Az expó már elmondható, hogy a
hagyományokra épül, a rendezvény
meghatározó, domináns gerincét alkotja. A kapcsolódó fesztiválprogramban
ezekben az években alakul ki az igazi
jász feeling, amely a helyi lakosoknak
és az idelátogatóknak is maradandó
élményt nyújthat. Az mindenképpen
elmondható, hogy a Jász-Expo & Fesztivál egy nyárbúcsúztató családi szórakoztató program, üzleti lehetőségekkel.
Természetesen más, fontosnak
tartott információk semmiképp ne
maradjanak ki, csak mert nem kérdeztünk rá...
A többi hasonló turisztikai attrakciókkal szemben nagy erénye és előnye e
rendezvénynek, hogy az önkormányzat
és a szponzorok által minden programja, látványossága díjmentesen, belépőjegy nélkül látogatható. Mindenkit szeretettel vár ez a nyárbúcsúztató családi
rendezvény szeptember 7-9. között! Az
ünnepélyes megnyitó szeptember 7-én
16 órakor lesz, a fesztivál színpadon.
***
Az expo fesztivál-programjáról GálDobos Beáta programfelelőst, a Jászkerület munkatársát kérdeztük.
Kik és milyen fellépők alkotják a
fesztivál gerincét?

Pénteken sztárként Hevesi Tamás lép
színpadra, majd őt követi a Hevesi Happy
Band zenekar, mely remény szerint igazi
bulihangulatot teremt. Szombaton este a
Jászmagyarok ad emlékkoncertet. A zárónapon az Irigy Hónaljmirigy szórakoztatja a közönséget.
A program több, kifejezetten gyermekeknek szóló műsort ígér.

Jászberényi telephelyre

Kiemelt fizetéssel felveszünk
középfokú műszaki vegzettséggel
rendelkező fiatal urat, és
gépbeállítóvá kiképezzük.

önálló munkavégzésre
alkalmas,

vezetői feladatokat
ellátó munkatársat
keresünk.
Elvárások:
Érettségi bizonyítvány,
számítógépes ismeret,
jó kommunikációs készség,
Előny:
Építőanyag kereskedelemben
való jártasság.
Érdeklődni hétfőtől péntekig
12-16 óráig, az alábbi telefonszámon lehet 06-30/748-7497

A fesztivál igyekszik az egész családot megszólítani, így lesznek mesejátékok, bábszínház, ifjúsági fellépők, sőt
felnőtteknek szóló mese is. Pénteken
a nemzetek-népek képzőművészetébe
tekinthetnek bele a családok egy szabadtéri kiállítással, szombaton a jászsági kézművesek mutatják be szakmájuk
csínját-bínját. Ki lehet próbálni a fazekas, nemezes, sőt a ceglédi vendégek
révén a csipkeverés mesterségét is. Az
idősebb korosztály számára a szombati
nótaműsorokkal kedvezünk. A vasárnap
a családok napja, amikor bemutatkozik
a Jászsági Népmesepont és Meseösvény.

06-57/506-612

Az Ifijító szólómadár meséjén keresztül
a Jászsági Népmesepont standjától indulva hét interaktív állomás ösvényén
megküzdve jutnak el a résztvevő családok a teljesítésért járó ajándékért.
***
Vasárnap az expó keretében lesz a
VII. Jászsági pálinkamustra eredményhirdetése is. Az előkészületekről Kalla
Pál kádármester főszervezőt kérdeztük.
Körülbelül hány pálinka érkezik
a versenyre?
Mintegy 100-150 nedűt várunk
díjazásra. Eddig még nem érkeztek pálinkák, kíváncsian várjuk milyen lesz az
idei felhozatal.
Csak a jászságban készült főzetekkel nevezhetnek?
Nem, az előző évekhez hasonlóan
az egész országból várjuk a versenyzőket. Már hívtak például Pilisről és Bajáról is jelentkezők.
Ki lesz hivatott elbírálni a legjobbakat?
Ismét vendégünk lesz a Bükki és
a Zentai Pálinka Lovagrend. Ők zsűriznek a Jászsági Pálinka Lovagrend
mellett, valamint elfogadta a zsűriben
való részvétel meghívóját Szabó Tamás
polgármester, Piroska Miklós, a megyei
közgyűlés elnöke, Sinkó-Káli Róbert
kórházigazgató, Gulyásné Túróczi Margit könyvvizsgáló is.
Milyen díjakra számíthatnak a
legkiválóbb nedűk?
Valamennyi részvevő oklevélben
részesül. Három különdíjat fogunk kiadni: a Jászsági Pálinkamustra Legjobb
Pálinkája, a Jászsági Pálinkamustra
Legkülönlegesebb Pálinkája, illetve a
Jászság Legjobb Pálinkája. Természetesen kiválóság szerint most is adunk
arany, ezüst és bronz minősítéseket.
A pálinkakedvelő érdeklődők ismét bekapcsolódhatnak valamilyen
formában a rendezvény programjába?
A Jász múzeum udvarán vasárnap
11 órakor Szabó Sándor jászsági pálinkalovag tart előadást a szakszerű pálinkakóstolásról, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. Természetesen a
fél háromkor kezdődő eredményhirdetésen is részt vehetnek az érdeklődők.
***
Tavaly nagy sikert aratott iráni testvérvárosunk, Yazd kézműipari kiállítása.
Idén kifejezetten világhírű textiliparával
mutatkozik be Perzsia. A világörökség
védelme alatt álló több ezer éves technikával készülő szőnyegkészítés remekeit
láthatja, tapinthatja az expó közönsége
Irán Magyarországi Nagykövetségének
standján az „A” pavilonban. A csomózással és szövéssel készült mestermunkákban felfedezhetjük az ősi perzsa kultúra motívumokba szőtt szimbólumait,
melyekhez az érdeklődők számára a kiállítás rendezője Ács Érmes Károly ad majd
értő magyarázatot.

facebook.com/
berenycafe

A Jászsági Térségi TV
tartalmának bővitésére keres

szerkesztő-riportereket
fő és mellékállásba.
Azok jelkentkezését várjuk, akik rendelkeznek írás és beszédkészséggel,
vállalnak képernyős megjelenést és érdeklődnek
a helyi közélet és kultura iránt.
Pályakezdők is jelentkezhetnek.
Fényképes önéletrajzokat a toth.jozsef@triomedia.hu címre kérjük.

Expó melléklet

2018. augusztus 30.

Jászberényi áruházba

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

FELHÍVÁS
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája az

„EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT”
rendezvénysorozat keretén belül

kirándulást szervez
a Szarvasi Arborétumba,

megbízható
árukiadót keresünk.
Elvárások: önálló munkavégzés, középfokú végzettség,
számítógépes ismeretek.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon 06-30/748-7497,
hétfőtől péntekig 12-16 óráig.

www.jku.hu

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
Találkozunk
● méhpempő a Jász-Expón!

9. oldal

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

akácméz
vásár!

/Csomor Családi
Méhészet

a kórház nyugdíjas dolgozói számára.

A program időpontja: 2018. 09. 20.

Jászberényi telephelyre

Jelentkezés: Nagy Tiborné
programszervezőnél, Tel.: 0670/772-5992

OKJ-s targoncavezetői bizonyítvánnyal, műszaki érzékkel rendelkező, jászberényi lakhelyű,

Jelentkezési határidő: 2017. 09. 14.

megbízható férfi

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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Konténeres

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

targoncavezetőt
keresünk.

Érdeklődni:
Tel.: 06-30/748-7497, hétfőpéntek 12-16 óra között.

gyógyulás
otthon

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

Rendelési idő:

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Ceglédi út 5. Tel.: 53/889-102

megbeszélés alapján.

Elérhetőség:

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

BŐRGYÓGYÁSZAT –
KOZMETOLÓGIA
Számítógépes anyajegyvizsgálat Jászberényben!
javasolt a szűrővizsgálat!

Dr. Szabó András
Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1.
K: 10.30-12.30 Cs: 15-18.30
Tel.: 06-20/461-3220
www.drszaboandras.hu

lem
Szakérte ek
a szín
n.
világába

Új szolgáltatás!

Festékek, alapozók,
zománcok, lazúrok,
gipszek, glettek,
ragasztók,
vakolatok,
hőszigetelő rendszerek.

bontásra, forgalomból
való végleges kivonásra
váró autók felvásárlása

Regisztrált autóbontás teljes körű ügyintézéssel!

Nyitási akció! Teljes ügyintézési
költség átvállalása 2016. június 15-ig!
5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
06-57/402-214, 06-30/5571-543
E-mail: tuttibau@invitel.hu

VAGYONVÉDELEM,
BIZTONSÁGTECHNIKA,
TÁVFELÜGYELET
Jászberény, Hatvani út 67.

Telefon/fax: 06-57/407-747

+36-20/612-1007

A CONTROL SEGURIDAD PRIVADA KFT. a vagyonvédelmi szolgáltatások teljes palettáját
kínálja kedves ügyfelei részére.
Megbízás alapján többek között vállaljuk objektumok élőerős őrzését, távfelügyeletét.
Rendezvények biztosítását, pénz- és értékszállítást.
A Jászság legnagyobb gépjárműparkjával rendelkező akciószolgálatunk a nap 24 órájában képes
reagálni a riasztási eseményekre. Összeszokott, szakképzett rendezvény biztosítói gárdánk évek
óta láthatatlan, de nélkülözhetetlen résztvevője a Jászság és az ország kiemelt rendezvényeinek.
A Jász-Expo biztonságát is társaságunk szolgáltatja!
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A hitelesség útja a megismerés
Az ART Camp művészeti programsorozat részeként augusztus 24-én,
pénteken Dóró Sándor anatómus, a
Drezdai Képzőművészeti Egyetem tanára tartott előadást az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán.
Bemutatójában krétarajzain keresztül
láttatta az állatok testfelépítését, az
emberi test szerkezetét, az izomzat és a
csontváz rendszerét.

valami olyan születik, ami új távlatokban
mutatja meg a világegyetem legnagyobb
művészeti alkotását, azaz a testünket.
A kezdeteket felelevenítve Dóró Sándor elmondta, hogy elsősorban mindig
képzőművész volt, de fiatal korában a
birkózás iránti rajongása hamar felkeltette érdeklődését az emberi test megismerése felé. Később a drezdai egyetemen nagy
tudású tanára menthetetlenül megszerette vele az anatómiát, és annak rajzolását,
azóta pedig már ő maga is oktatja a hallgatóknak. Szerteágazó ismeretét 2015ben a Künstleranatomie: Menschliche
Körper zeichnen című német könyv formájában is megjelentette, amelyben több
mint 700 illusztráción keresztül szemlélteti a tudomány és a művészet összhangját. A képek többsége egy-másfél méteres
krétarajzok ábrái, amelyek akár egy laikus
számára is világosan láttatják a szervezet
bonyolult szerkezetét.

kazsimér
Előadásának első felében az állati és
az emberi test sajátosságait ismertette,
majd 120 képet összeválogatva a fej, törzs
és a végtagok anatómiáját tárta elénk.
Mindeközben az előadó közvetlenül,
világosan magyarázta el a látottakat. Bebizonyította, hogy akár egy térdműtétet
is le lehet rajzolni érthetően és lenyűgözően. Ez utóbbinak hiteles megörökítése
érdekében – mint néző – saját maga is
részt vett egy beavatkozáson. Nem ritka a
művészeti anatómia órákon a betegségek
rajzolása. A porckopáson túl, akár csontritkulást, vagy épp daganatokat is papírra
vetnek a hallgatók.
A 255 éves egyetemen egyébként
nagy múltja van az anatómiának, amit az
intézményben kiállított 150 éves csontváz-sorozat is bizonyít. A gyűjteményben
csecsemőkortól aggastyánkorig minden
generáció megtalálható. A csontvázak fő

különlegessége, hogy drótok helyett a
mai napig szalagízületek tartják össze a
csontokat.
Tehát az egyetemen van miből inspirálódni, és van kitől tanulni, hiszen Dóró
Sándor mindössze egy
óra alatt egy egészen
új művészeti irányba
kalauzolt el bennünket is. Az előadás méltó nyitánya volt a 28.
ART Camp Művészeti
Szimpózium első programjának, amely péntek
este a Jövőkép Alkotók
Egyesületének kiállításával folytatódik.

Augusztus utolsó kiemelt programjai
● XXVIII. ART Camp Művészeti
Szimpózium záró eseményei
Augusztus 31-én, pénteken két
helyszínes kiállítás megnyitóval és
free jazz koncerttel zárul a jászberényi 28. ART Camp Művészeti
Szimpózium. 17.30-tól installációs
alkotások bemutatása a Jövőkép Alkotók Csarnokában (Bercsényi út
5.) 18.30-tól Ölelés címmel kiállítás megnyitó az ART Camp alkalmával készült alkotásokból a Lehel
Film-Színház galériáján. Köszöntőt
mond: Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester. A kiállítást megnyitja:
Muladi Brigitta művészettörténész.
20 órától a megnyitót követően
a Göröly Trió free jazz muzsikája
hallható a Lehel Film-Színház galériáján.
● Állatkertek éjszakája
Augusztus 31-én péntek 19.30.

Régi könyvek új élete
Az úgynevezett folded book art, azaz
a könyvhajtogatás művészete mára
meghódította a közösségi világot, és
felkeltette az irodalomkedvelő, alkotni vágyó emberek figyelmét. Még
izgalmasabbá teszi a dolgot, hogy
nem messze, itt a közvetlen környezetünkben is akad valaki, akinek
szívügye ez a kreatív mesterség.

szabó
Ritkán van az embernek szerencséje
olyan előadót hallgatni, mint Dóró Sándor, aki szakmájában egy szintre emeli a
művészetet és a tudományt, ebből pedig

2018. augusztus 30.

Az idei nyár a vége felé közeledik,
a Jászberényi Állat és Növénykertben azonban ennek ellenére sem
áll meg az élet! Az Állatkertek Éjszakája programot hagyományosan
augusztus utolsó péntekjén - amely
ebben az esztendőben augusztus
31-ére esik - szokták megtartani
a magyar állatkertek, abból az elgondolásból, hogy még egy utolsó,
élménydús programon részt vegyenek a családok a tanév megkezdése
előtt. Ha leszáll az éjszaka, teljesen
más arcát mutatja az állatkert. A
nappal aktív állatok elvonulnak
aludni, éjjel aktív társaik ekkor
bújnak elő rejtekhelyükről. A ragadozók, oroszlánok, farkasok és sakálok hangzatos koncertet adnak,
és éjjeli vadászatba kezdenek a fák
repedései között megbúvó, szabadon élő denevérek.

Ki mondta, hogy a könyv csupán
olvasásra való? Vagy, hogy a lapok közül kikandikáló szamárfül nem lehet
esztétikus? Nagyné Krisztina, könyvtárunk munkatársa az élő példa rá, hogy
a kiselejtezett irományoknak is érdemes adni még egy esélyt. Sőt, ezek a
különleges könyvszobrok sokféleképp
felhasználhatók, akár ajándékba vagy
dísztárgyként is jól mutatnak, de délutáni időtöltésnek sem utolsó, mire
háromszázegynéhány oldalon áthajtogatjuk magunkat.
Egy biztos, ha valami személyes
meglepetésen törjük a fejünket, szerettünk minden bizonnyal örül majd egy
olyan kiadásnak, melyen az ő nevének
kezdőbetűje, kedvenc virágának képe
vagy esetleg szeretett együttesének logója díszeleg. Merthogy Krisztina bármit megvalósít, amit elképzel, mindössze jó néhány órára, egy tetszőleges
kötetre, sablonra, olykor vágóeszközre
és természetesen kellő kézügyességre
van szükség.
Bár elmondása szerint sosem tanult
művészetet, mindig is örömét lelte a
kézműves alkotások elkészítésében.
Az origamira is így talált rá, mikor
tavasszal – a kolléganők segítségével –
papírtavirózsákat gyártott a nőnapra
rendezett író-olvasó találkozó vendégeinek. A kedves ajándék nagy sikernek
örvendett a hölgyek körében, és Krisztina a könyves csütörtökre is ötletelni
kezdett. Ezt az első alkalmat – amikor
a könyvszobrokat végre más is megtekinthette –, további alkotómunka
követte, melynek eredményeképp ma
már egy egész sor hajtogatott mű áll
büszkén a könyvtár fölszinti polcának
legtetején.
Miként találkozott először a
könyvszobrászattal?
3D-s technikának is hívják ezt a
módszert. Tulajdonképpen az inter-

neten böngészve találtam rá, teljesen
véletlenül egy ilyen könyvet ábrázoló
képre és azonnal beleszerettem. Egyre
több időt töltöttem azzal, hogy az elkészítési módjáról olvastam, ám sajnos
többnyire angol nyelvű források van-

nak, így ez nehézséget okozott. Később
jöttem rá, hogy különböző verziói is
vannak ennek az eljárásnak. Van, amikor a választott minta szinte a lapok
közé olvad, míg a másik esetében épp
az ábra az, mely kidomborítható.
Végülis hogyan tett szert arra a
tudásra, amelynek eredményeként
megszülettek ezek az egyedi alkotások?
Vannak ingyenes sablonok, először

azzal kezdtem, a legegyszerűbb a szív
volt. Videók segítségével a hajtogatást
követően a vágás technikáját sajátítottam el. Van hozzá egy külön letölthető
program is, ami segít meghatározni –
miután megadjuk a kötet paramétereit
–, hogy hová kerüljön
a vágás, vagy a hajtás,
hogy a végén a lapok
szépen kiadják a programba bevitt, kiválasztott ábrát. Szerencsére
rengeteg
hagyatéki
könyv van itt, mely
jó alapanyagnak bizonyult. A legjobb az,
hogy olvasható marad
az írás, tehát nem rongálódik maga a szöveg.
Melyek az elkészítési folyamat főbb lépései?
A folyamat úgy zajlik, hogy letöltök egy
képet, kiválasztok egy
kiadványt, a program
megszerkeszti annak oldalszámai alapján, hogy
biztosan középre kerüljön a minta és
utána kezdem el bejelölni oldalanként,
majd hajtogatni vagy vágni, de a kettőt
ötvözni is lehet akár.
Krisztina munkái megállás nélkül
gyaparodnak, így folyamatosan új alkotásokban gyönyörködhetnek a látogatók.
Reméljük, egyszer egy kiállítás keretei között is tanúi lehetünk az elfelejtett könyvek újjászületésének. Még szerencse, hogy
addig is van, aki szívén viseli a sorsukat.

Homoki elszármazottak találkozója
Július 28-án tizenegyedik alkalommal rendeztük meg Homokon az elszármazottak nyári találkozóját.
A templomkertben sok új arc fogadott bennünket a kora reggeli órákban,
amikor odaértünk a mára már állandósult kis szervező csapatunkkal. A találkozó hagyományainkhoz híven nyársalással kezdődött. Ezúton is köszönjük
Balog Donát képviselő kedvességét, aki
strucctojásokkal érkezett hozzánk, hozzájárulva a kiadós reggelinkhez.
A képviselő bemutatta, hogyan kell
a hatalmas, sziklakeménységű tojásokat
feltörni, melyekhez még fúrógépet is
használt. Megtudtuk, hogy egy strucctojás 20-25 tyúktojás mennyiségével
egyenlő. Nem sokan láttunk még közelről strucctojást, így a bemutató után
mindenki kezébe vehette és a szerencsések haza is vihették. A strucctojásrántotta mindenkinek nagyon ízlett.
Reggeli után tájház látogatásra indultak az új résztvevők. Lovaskocsikkal
vágtak neki az útnak, és nagyon örültek, hogy megnézhették azt a csodálatos tájházat, melyet Balog Gyula igaz-

gat. Ez alatt a többiekkel kilátogattunk
a temetőbe, virágot vittünk egykori
iskolatársak, ismerősök sírjára. A szakácsok is tették közben a dolgukat,
Cserta Károly és Pozsonyi László vezetésével alföldi gulyáslevest főztek. Mire a
résztvevők visszaértek, elkészült az ebéd
és mindannyian jókedvűen koccintottunk a finom borral, amit mindig Bujdosó Béla hoz Andornaktályáról. Ha ő
nem tud eljönni a találkozóra, a bor
akkor is mindig megérkezik.
Ebéd után egy rövid „osztályfőnöki
órát” tartottunk, melynek során min-

denki beszámolt az elmúlt évek eseményeiről, arról, ami vele történt. Végül
megszólaltak a hangszerek. Bathó István tangóharmonikázott, Besenyi János
hegedült, a jó lábúak pedig mind táncra perdültek, énekeltek. Délután vihar
kerekedett, és késő estig kint marasztalt
bennünket, ami miatt nem bánkódtunk. Megbeszéltük, hogy jövőre újra
összejövünk mi, régi-új elszármazottak,
mert ez alkalommal is mindenki nagyon jól érezte magát.
Bábosik Józsefné
szervező

Ajánló
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Leszállás a nőcsábászok földjén
Egy franciaországi szoknyapecér kissé szokatlan, ám annál mozgalmasabb mindennapjai elevenedtek meg
a Szabadtéri Színpadon augusztus
19-én, vasárnap este, amikor a Boeing, Boeing városunkat választotta
következő állomásának.
Kazsimér Nóra
Marc Camoletti színdarabja már
55 országban több mint kétezerszer
bizonyított, film készült belőle Tony
Curtis főszereplésével, sőt még a Guinness Rekordok Könyvében is szerepel,
mint a legtöbbet játszott francia vígjáték. Nagy volt hát az előadást körüllengő várakozás, különösen az olyan, kihelyezett plakátokon is feltűnő, ismert

pott építész egy nemzetközi háremet
tart fenn mindenféle különösebb nehézség nélkül, a menetrendszerint érkező,
egzotikus hölgyeket ugyanis maguk a
légitársaságok válogatják elő számára. A
vetésforgóban beeső nőket párizsi lakásában bolondítja, melyhez a valamikori
utaskísérő, Bertha asszisztál, aki Bernardnál töltött házvezető évei alatt az
internacionális konyha szakértője lett.
Egy nap azonban váratlanul megjelenik Robert, az építész egykori iskolatársa, akit mindenki halottnak hitt. Robert
nem létező személyazonossága számos
későbbi poénnak szolgáltat alapot, miközben a férfi segíteni igyekszik barátjának, vagyis menteni próbálja a menthetőt. De ne szaladjunk ennyire előre!
A probléma ott kezdődik, hogy a
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Időbuszozás Arany korába

mást érve toppan be Bernard lakásába.
A kellemetlen meglepetés természetesen hárítást, végtelenig gyűrűző hazugságokat, egy ferdére tervezett, éppen
összedőlő épületet és egy elszabadult
komédiát is eredményez, melyben alig
várjuk a pillanatot, mikor nyit végre
egymásra a három kiszemelt.
A légikisasszonyok személyiségük
legjavát hozzák, ki-ki nemzetiségének
megfelelően. A számító, angol Janet
két ötórai tea között várja a gyémántgyűrűt, a bájos, francia Jacqueline szíve
megvehető egy nercbundával, a félig
olasz, félig német Judith pedig csak
hab a tortán, melyre a cseresznyét valójában a mindehhez alkalmazkodni
kényszerülő Bertha teszi fel, akit Mézes
Violetta alakít bámulatosan. A darab
den fiatal örömét leli, sőt, a felnőttek is
előszeretettel, kíváncsisággal a szemükben nyomogatták, forgatták és tekerték
a különféle játékokat, hogy aztán feltűnjön a képernyőn a titokzatos Arany
költészetének egy-egy részlete. A szerző
élete – köszönhetően az izgalmas megvalósításnak –, végre nem pusztán tankönyvekbe sűrített adatokon át jut el az
ifjabb korosztályhoz, hanem élményt
nyújtó, mégis tudást közvetítő installációkon keresztül. Az utastér végében
Arany szintén híres kortársaitól, neves
irodalmi szereplőktől olvashatunk gondolatokat a költőről, ami a tárlat talán
legbensőségesebb része, hiszen hogyan
is lehetne hitelesebb képet adni valakiről, mint úgy, ha mások szólnak róla.
Az egyedülálló kiállítás feltárja előttünk Arany kapcsolatait, életét, kultuszát. A látogatók kitölthetnek kvízeket,
hallgathatnak verseket, rappelt rímeket, és még Toldi malomköves erőjátéka is kipróbálható. Így az iskolakezdés
küszöbén szórakoztató kedvcsinálónak
bizonyult ez a különleges bemutató,
amely talán azok véleményét is megváltoztatja a nagyszalontai balladaóriásról,
akik már rég túl vannak a tanulóidőszakon.

Augusztus 22-én Jászberénybe is
megérkezett a már több mint kétszáz
települést meglátogató, Arany János
születésének évfordulójára megálmodott, iskolai oktatást kiegészítő
mozgótárlat.
k. n.

nevek miatt, mint Bozsó Péter, Baronits
Gábor vagy Deutsch Anita.
A történet szerint Bernard, a felka-

légitársaságok menetrendjét követően
a modern kékszakállú herceg élete is
felborul, és a három menyasszony egy-

Elvont hangköltészet
Infection vagyis fertőzés. Ezt a címet kapta a Stigmatic Destruction és
Nagy Zopán által megalkotott költészeti hangréteg- performance, amit
augusztus 25-én, szombat este láthattunk az egyetemen az ART Camp
programjaként. Az egyedi hangvételű kreáció apropója egy 17 évvel ezelőtt lencsevégre kapott „infection”
felirat a Barokk-templom falán.
sz. l.
A képet Nagy Zopán képzőművész
készítette az ezredforduló után, aminek
azóta valóságos története lett. Az alkotó szerint a felvétel különlegessége, bár
inkább szürrealitása a képtérbe sétáló
Andy Warhol amerikai képzőművész, a
pop-art mozgalom élenjárója. Ugyan a
kép megörökítésére Andy Warhol már
több mint tíz éve halott volt, mindenesetre a fotón látható fickóra valóban
hasonlít, ami egy profi montázs eredménye is lehet, de maradjon ez a fotós
titka.

A kép egyébként hosszú utat bejárt
és nemcsak azért, mert az alkotó egyik
barátja, Szilágyi Rudi a lábára tetováltatta az infection feliratot. Még jóval a
tetoválás előtt kiderült, hogy a szóban
forgó felirat egy jászberényi metálzenekar neve volt. A felismerésre egy londoni tetoválószalonban került sor, ahol
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végére a világon létező összes női rigolya és férfikifogás elhangzik, miközben
minden perc meglepetés, hiszen sosem
tudhatjuk – és egy idő után már nem is
igazán emlékszünk –, hogy melyik ajtó
mögött ki is van, és mikor fog előlépni.
Az elején még csetlő-botló, kicsit sajnálatra méltó Robertből igazi hősszerelmes lesz, Janet végül egy angol nemest
választ, így főhősünk kizárásos alapon
Jacqueline karjaiban köt ki.
Tanulságnak akár levonhatnánk azt
is, hogy aki több vasat tart a tűzben,
az végül megtalálja szíve hölgyét, de ez
nem lenne túl etikus, úgyhogy ha jót
akarunk magunknak, felejtsük el azt
a következtetést, hogy a nőcsábászok
bizony elnyerik méltó jutalmukat. Itt
ilyenről szó sincs, elég, ha annak örülünk, hogy a kívülről igencsak szórakoztató légi katasztrófa szerencsére elcsitult, így mindenki, a szereplők és a
nézők is jól jártak.
Szilágyi Rudi összefutott a banda egykori tagjával.
A feliratot egyébként évekkel ezelőtt eltávolították a templomról, de
látens lenyomata a mai napig fölsejlik.
Éppen ebből kiindulva a művészek szerették volna visszavetíteni a templomfalra, de erre nem volt lehetőségük. Így
utólag visszagondolva talán nem is baj,
hiszen nem éppen egy egyházi hangvételű performance született, sőt...
Az egyedi hangszerek, az
eltorzított hanghatások kísérteties csengése lidércnyomásként elevenedett meg,
ehhez pedig párosult egy boszorkány képe és a kivetített
szürreális képsorok. Nagy
Zopán, Syporca Wandal és
Pongrácz Kálmán aka Rovar17 közreműködésével létrejött performance az e világon túli sötétséget idézte meg
emléket állítva a fényképnek.
Ez kétségkívül egyedi élményt
adott, amit utólag talán nem
is kell magyarázni, pusztán
ott és akkor a benyomásokat
lehetett átélni.

A Petőfi Irodalmi Múzeum 2017ben nyitotta meg az akkor kétszáz éve
született Arany János előtt tisztelegve az
„Önarckép álarcokban” című reprezentatív kiállítást. A szervezők úgy gondolták, érdemes egy egész országban utazó
változatot is létrehozni, tehát egy olyan
múzeumot, mely tulajdonképpen magukat az érdeklődőket látogatja meg.
2017. július 10-én ki is gurult a kívülről egyszerű közlekedési járműnek
tűnő, ám belül annál impozánsabb,
Arany 200 névre keresztelt busz, hogy
bevegye a Kárpát-medencét.
Keresztes Gergő buszkísérő elmondása szerint már 85 ezer látogatója
volt az interaktív feladatokat szállító
négykerekűnek, melyben a dokumentumok, relikviák, versek és képek modern kivitelezésben kaptak helyet. A
manuális és digitális eszközökben min-

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

Mennyek Királynéja

Kisboldogasszony-ünnepi Szűz Mária kiállítás
szeptember 2-9. Megnyitó: szeptember 2-án, 15 órakor
A mintegy 5000 db műalkotás a világ minden tájáról, jelentős részben ismert Mária-kegyhelyekről
származik. A kiállítást megnyitja és megáldja Szántó József a Jászberényi Nagyboldogasszony Római
Katolikus Plébánia c.apát-plébánosa. Közreműködik Pálmai Árpád egyházi énekes.
Nyitvatartás naponta: 10-18 óráig. Tárlatvezetés: hétköznapokon 16.30 órakor.
Szombaton és vasárnap 15 órakor, valamint előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor
(egyeztetés: 06-20/999-1117).

Mária, Mária

Kisboldogasszony-napi ünnepség – NeoFolk zenekar
szeptember 8., szombat, 11 óra
A Jászságban élő és alkotó Bonyár Judit és Hűvösvölgyi Péter
egyházi Máriás énekekből, népdalokból, népénekekből és biblikus
témájú versekből állította össze műsorát a NeoFolk zenekar két
alapító tagja kifejezetten erre az alkalomra.

Az elveszett evidencia megtalálása
A jászok kürtjének kódjai – Várszegi Tibor
szeptember 11., kedd, 18.30 óra

A jászok kürtjének faragványait miként lehet elolvasni, és mi van ráírva?
4 közismert kód alkalmazásával a faragványok egységes szövegként
nyitják meg a kürtre faragott üzenetet.

Mária testamentuma

Nemzeti Színház – Nagy Mari önálló estje
szeptember 12., szerda, 18.30 óra

Milyen az a világ, ahol egy anyja szeme láttára keresztre feszített fiú a remény jelképe?
Szebb ez az új, megváltott világ? Mit jelent egy anyának, egy fia nélküli világ?
Az ír származású Colm Tóibín darabjában Mária szerepében Nagy Marit láthatjuk,
akit fia, Viktor Balázs rendezett.

Jávor Pali utolsó mulatása
Benkő Péter és Rusz Milán
szeptember 14., péntek, 18.30 óra

“A színészi pálya kapujában azt tapasztaltam, hogy a magyar ember elfelejtette, hogyan
kell mulatni, a magyar szerető elfelejtette, hogyan kell szeretni, a magyar pap elfelejtette,
hogyan kell teljes valónkkal imádkozni az Úrhoz. Nagyot mertem álmodni, elhatároztam,
hogy megmutatom nekik, hogyan kell mindezt együtt megélni.” Jávor Pál

Belépőjegy 1500 Ft, nyugdíjas és diákjegy: 800 Ft. Jegyvásárlás előadások előtt egy órával. Jegyfoglalás: 06-30/908-1656.
Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.
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Ereje fogytán van a nyári napnak

Továbbra is élen a JFC
Az NB III-as labdarúgó-bajnokság
negyedik fordulójában Békés megye
északi részén vendégszerepelt Jászberény labdarúgó csapata annál a Füzesgyarmatnál, amely veretlen volt az
első három mérkőzés után. Augusztus 25-én, szombaton délután ez szerencsére megszakadt.

Csütörtökön megélénkül a légmozgás és péntekre megérkezik a várható hidegfront, melynek eredményeként hétvégén előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet 28-30 fok körül alakul, a nagy kánikula nem fog visszatérni. Hétfőtől
megnövekszik a napsütéses órák száma, de többször beborul az ég.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
augusztus 30. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

augusztus 31. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

szeptember 5. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 1. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 6. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 2. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 7. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 3. hétfő
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

szeptember 8. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 4. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

szeptember 9. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
szeptember 1. 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.

Ács Tibor
A Tállya elleni összecsapás után a
Fegyelmi Bizottság Ilkovics Miklóst egy,
míg Svedyuk Alexet három mérkőzéstől
tiltotta el, így a sérüléséből felépült Hevesi-Tóth állt hátul a védelem tengelyében, Szanku pedig elől lépett pályára. A
kezdőben kapott helyet László Krisztián és Ludasi Martin is. A meccs elején
nemigen kerültek veszélybe a kapuk. 10
perc elteltével viszont igen, nem is akárhogyan. Szöllősi ívelte be a szögletet és
a jól helyezkedő Ludasi Martin fejelte
a hálóba a labdát, 0-1. Továbbra is támadásban maradt a berényi alakulat, de
helyzeteik kimaradtak, nem úgy a vendéglátóké. Jobb oldali elfutás után – régi
ismerősünk - Prasler Thomas megelőzve
védőinket jó 10 méterről fejjel vette be
Miski kapuját, 1-1. Szerencsére még a

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő 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.

szünet előtt néhány perccel újabb jászberényi gólt láthatott az ötezres kisváros
focipályájára kilátogató, mintegy 200
néző. A félpálya környékén Szemere
szerzett labdát majd Szanku, Farkas volt
a labda útja, ő szépen futtatta a támadást
kísérő Szemerét, aki a hosszú sarokba
helyezte a labdát, 1-2.
A második játékrészben már a hazai csapatnak is több helyzete volt, így
Miski bravúrjára is szükség volt egy alkalommal. A berényi legénység sem tétlenkedett, sőt ha Farkas felső léces lövése

picit alább száll, még biztosabb győzelmet könyvelhetnek el. Az egygólos is sokat ért, hiszen a hazai gárdában legalább
hat idegenlégiós futballozott.
Füzesgyarmat - Jászberényi FC 1-2
– Elégedett vagyok a fiúkkal, hiszen egy idegenbeli mérkőzésen nyertünk, ahol több erdélyi srác kapott
szerepet az ellenfél csapatában. Nagyon
sok mérkőzés vár még ránk, legközelebb ezentúl már vasárnap (Az MLSZ
döntése alapján minden NB III-as
mérkőzést vasárnap kell rendezni.)
Gyöngyösre várjuk szurkolóinkat, ahol
Sajóbábonyt látjuk vendégül – nyilatkozta Arany László vezetőedző.

Jászberényiek Válogatott röplabdamérkőzés
Európa tetején lesz csütörtökön városunkban

 folytatás az 1. oldalról
A napkelte a csúcs előtt egy kilométerrel ért bennünket. Az odavezető
utunk vékony hegygerincen, mély szakadékokkal, gleccserekkel, völgyekkel
tarkított volt, amit négy óra alatt tettünk meg és értünk fel az Alpok tetejére.

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.

2018. augusztus 30.

Utunk során a legnagyobb kihívást
az oxigénmennyiség folyamatos csökkenése okozta, ez a tengerszinthez képest harmada oxigént jelent. Felérve a
célállomásra leírhatatlan látvány tárult
elénk. Rövid fotózkodás és pihenés
után a lefele utat a 2300 méteren lévő
hegyi vasútig hét óra alatt tettük meg,
melybe a vége felé egy „vicces” három
kilométeres versenyfutás is belefért. A
hegyről leérve egy pohár sör mellett
fújtuk ki magunkat, és beszéltük meg
tapasz-talatainkat, élményeinket.
A felkészülésünkhöz tartozott,
hogy az ausztriai Großglocknerben
(3700 m) is túráztunk egy hétvégét
az akklimatizálódás érdekében, illetve
egész évben mindketten külön-külön
és együtt is részt vettünk különféle
hosszú távú megmérettetéseken, mint
például az IronMan, Kinizsi 100 vagy
a Mátra Bérc. Mindezeknek köszönhetően kisebb mélypontoktól eltekintve
olyan fizikai állapotban voltunk, hogy
gond nélkül jutottunk fel Európa tetejére, azaz 4810 méter magasra, egy életre szóló élménnyel gazdagodva.

 folytatás az 1. oldalról
Olyankor is, amikor napi három
edzéssel készültek az októberi szezonrajtra.
S ezt bizony jó volt látni. Mert bármilyen
kemények voltak az erőnlétet fejlesztő gyakorlatok, és akármennyire is összetettek
voltak a labdás feladatok, röplabdázóink
folyamatosan a maximumra törekedtek.
Sőt, egymást biztatták és folyamatosan
igazi csapatként funkcionáltak.
Óriási dolog, hogy ezen a héten a klagenfurti olimpiai központban edzhetett a
felnőtt együttesünk. Tudomásunk szerint
korábban erre egyetlen külföldi gárdának
sem volt módja. Ez a kivételes lehetőség
és a teljes edzőtábor is a Red-Scorpions
Cégcsoport tulajdonosának, Kaszab Árpádnak köszönhető, aki fantasztikus feltételeket biztosított a magas színvonalú
edzésmunkára. Emellett a feltöltődésre is
volt gondja, hiszen közös vadvízi evezésre is meghívta a csapatot. Szó szerint egy
hajóban eveztek a résztvevők, így a fizikai
terhelés mellett az összetartás is erősödött.
Nagyon köszönjük a gáláns felajánlást
Kaszab Árpádnak! Persze nem mehetünk
el szó nélkül amellett sem, hogy a szálláshelyen kifogástalan vendéglátásban volt
része a játékosoknak és a stábtagoknak.
Ennek is köszönhető, hogy mindenki
remekül érezte magát a motelben, amit
szintén köszönünk szépen.
A fárasztó edzések és a csapatépítő
programok miatt tehát igazán emlékezetes napokon vannak túl röpiseink, de

nincs megállás. Sőt már arra sem kell
sokat várnunk, hogy végre mérkőzésen
is láthassuk az idei együttest. Szeptember 7-9. között ugyanis a Szeles Péter
Emléktornának ad otthont városunk.
Ezen a házigazda Jászberény Volleyball
Team mellett az iráni röplabda-válogatott, a kolozsvári U NTT Data, az
ukrán Novator, a Fatum-Nyíregyháza,
valamint a Penta-Gödöllői RC röplabdázói mutathatják meg a sportbarátoknak a jelenlegi formájukat. De még ezt
is tudjuk fokozni: előbb szeptember 4-én
(kedden) a berényi alakulattal méri ös�sze az erejét az iráni nemzeti csapat, két
nappal később, vagyis szeptember 6-án
(csütörtökön) pedig Magyarország-Irán
válogatott összecsapást tekinthetünk
meg Jászberényben. Mindkét meccset a
Bercsényi úti sportcsarnokban rendezik
majd meg, amelyek egyaránt ingyenesen
lesznek megtekinthetők. Óriási fegyvertény, hogy a felnőtt nemzeti együttesünk
városunkban lép majd pályára az irániak
ellen. Tudomásunk szerint ugyanis több
mint két évtizede nem játszott mérkőzést
Jászberényben valamely labdajáték nagyválogatottja – akkor a férfi labdarúgókon
volt a sor. Ráadásképp bízhatunk benne,
hogy a jelenlegi berényi keretből Lékó
Lilla és Pintér Andrea, valamint a szintén
jászberényi nevelésű, évek óta Stuttgartban légióskodó Sándor Renáta is pályára
lép majd ezen a történelmi mérkőzésen.
Ne hagyják ki önök se!

